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دکتر احمد 
وحیدی، وزیر کشور:

موضوع مرز ها بسیار 
اهمیت دارد

مرز هــا کارکرد های مختلفی در حوزه های 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی 
دارند. ما در دوران دفــاع مقدس به مرز ها تنها 
دو نوع نگاه دفاعی و امنیتی داشــتیم. نتیجه 
این نوع نگاه ما باعث شــده تا همه بار ها بر 
دوش مرزبانــی قرار گیرد در حالی که حل 

مســائل مرزی وابسته به حل مسائل 
آن  فرهنگی  و  اجتماعی 

است.

حسین قاسمی، مدیرکل امور 
مرزي و پدافند غیرعامل وزارت کشور:

وزارت کشور؛ اصلی ترین 
ساختار حاکمیتی

این وزارتخانه یکی از اصلی ترین ساختارهای 
حاکمیتی و دارای عام ترین وظایف سیاسی و 
امنیتی در مجموعه دولت است. طبعا هیچ 

ماموریت اساسی و حاکمیتی در کشور 
بدون کمک و زمینه سازی وزارت کشور 

امکان توفیق و پیاده سازی 
نخواهد داشت.

سردار احمدعلی گودرزی 
فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران:

تأمین امنیت پایدار مرزها 
با هوشیاری کامل

ما در مرزهای جمهوری اســالمی ایران سعی و 
تالشــمان بر تقویت تجهیزات و امکانات مدرن در 

پاســبانی از مرزهاســت و قطعا به کوچکترین تعرض و یا 
تهدید پاســخی کوبنده خواهیم داد. امن ترین مرزها 
را در مناطق شمالی و شــمالغرب به ویژه مرز استان 

اردبیل با جمهوری آذربایجان شــاهد هستیم که 
مرزنشــینان در کنار مرزبانان با امنیت روانی 

ســعی می کنند تا به تقویت نظام امنیتی 
و آرامــش حاصل از آن در منطقه 

کنند. کمک 

 حضرت آیت اهلل العظمی
 امام خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی ایران:

آمادگی رزمی برای حفظ مرزها 
و امنیت جزو وظایف عمومی است

برای حفــظ مرزها و امنیت مردم آمادگی 
رزمی به معنــای حقیقی کلمه جزء وظایف 
عمومی و همگانی اســت. نیروهای مسلح 

در این زمینه وظایف ســنگینی را بر 
دارند. عهده 

 منبع: 
سایت مقام معظم رهبری

حضرت آیت اهلل العظمی 
خمینی)ره(، بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران:

مرزها را با قدرت حفظ کنید
شما که در مرز هستید و امیدوارم که مرزها را شما 

خودتان با قدرت خودتان حفظ کنید، و ما ها که در اینجا 
هستیم همه یک کالم داشته باشیم و او اسالم، جمهوري 

اسالمي، برگشت به صدر اسالم ]باشد[ وقتي که این را داشته 
باشیم، این مسائل خود به خود حل مي شود. دیگر آن مسائلي که 

اینها بخواهند پیش بیاورند، وقتي قوانین اسالم آمد آنها حل 
است. آن قدرت ها از بین خواهند رفت. قدرت، قدرت 

اسالم است، قدرت ملت اسالمي است.
 منبع: 

جلد نهم کتاب صحیفه امام خمینی)ره(

قرآن کریم، سوره آل عمران،  آیه 200:

ْم تُفلِحوَن  یَن آَمُنوا اْصبِروا َو صابِروا َو رابِطوا َو اتقَّوا ا لَعلکَّ ا الذَّ یا أَیهُّ
ترجمــه آیــه: »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد شــکیبایی پیشــه ســازید و پایــداری ورزیــد و مرزهــا را پــاس بداریــد 
و از مخالفــت بــا دســتورات خــدا پــروا کنیــد شــاید رســتگار شــوید و بــه بهشــت و نعمت هــای جاودانــه آن برســید«

حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رییسی، رئیس جمهور:

مرزها فرصت هستند نه تهدید
باید از مرزهای کشور به  عنوان یک فرصت برای تعامل 
با کشورهای همجوار استفاده کنیم تا این تعامل رفاه 
و امنیت را برای مرزنشینان به ارمغان بیاورد. باید از 
فرصت مرز برای تعامل با کشورهای همسایه و ایجاد 

امنیت و رفاه برای مرزنشینان استفاده کنیم تا 
مرزنشینان بجای کوله بری، اقدام به داد و 

ستد قانونی کنند.
سردار 

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی 
و انتظامی وزیر کشور:

سود حاصل از مبادالت مرزی 
باید عاید مرزنشینان شود

سود ناشــی از مبادالت مرزی متوجه مرزنشینان 
شود نه اینکه مرزنشــین صرفًا یک حق کوله کشی 
داشته باشــد و این هم باید خود مرزنشینان این 

امر توجه کنند، تمام دســتگاه های امنیتی، 
انتظامی و اطالعاتی کشــور از جمله شورای 

امنیت کشــور برای حل مشکل معیشت 
مرزنشــینان نظر مثبتی دارند.
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فرهاد قنبری
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محصوالتجدیدشرکتصنایعنظامی»سارسیلماز«ترکیهدرپانزدهمین
شده گذاشته نمایش به استانبول دفاعی صنایع بینالمللی نمایشگاه

است.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازمرزنیوز؛محمودنوریکیزیلتان،معاون
مدیرکلشرکتتولیدتسلیحاتنظامی»سارسیلماز«ترکیه،درمصاحبهبا

با که شرکت این جدید سالح نوع کهشش کرد اعالم آناتولی خبرگزاری
بینالمللی نمایشگاه پانزدهمین در بار اولین برای شده، تولید بومی منابع

صنایعدفاعیاستانبول)2021IDEF(بهنمایشگذاشتهشدهاست.
ویبابیاناینکه3محصولجدیدازمدلسار-9رادرمیانصنایعجدید
سار-9 یعنی سارسیلماز خانواده از کوچکترینسالح افزود: میکنیم، ارائه
درمیآیند. نمایش به جدید تغییرات با سار-9 مدل و SP-9-سار ،SC-
همچنینتیربارسارMT-127وتفنگپیادهنظامسار-56نیزدرنمایشگاه

ارائهمیشوند.
با که کرد تأکید بوده، پربار بسیار نمایشگاه اینکه به اشاره با کیزیلتان

بسیاریازکشورهادرزمینهانتقالوفروشفناوریبهتوافقرسیدهاند.
90 گفت: هستند، ملی و داخلی سارسیلماز تولیدات اینکه بیان با وی

درصدقطعاتبهکاررفتهدرداخلکشورتولیدمیشوند.
معاونمدیرکلشرکتتولیدتسلیحاتنظامی»سارسیلماز«باتاکیدبر
اینکهطیفوسیعیازسالحهارادراختیاردارند،افزود:ماداراییکشبکه

گستردهبامتنوعترینطیفسالحدرجهانبهویژهاسلحههایخودکار12.7
میلیمتری،توپبالگردتهاجمی20میلیمتریوتوپهایزمینی25میلی
متریهستیم.دائمانیزسالحهایجدیدیبهمحصوالتخوداضافهمیکنیم
واینشانسراداریمکههمهآنهارادرنمایشگاه،درمعرضدیدعمومقرار

دهیم.

قبضه هزار 25 حدود ماهانه حاضر حال در اینکه به اشاره با کیزیلتان
سال پایان تا داریم قصد افزود: میشود، فروخته متحده ایاالت به تپانچه
اینرقمرابهحداقل35هزارتپانچهبرسانیم.همچنیندرحالکاربرروی

بازارهایجدیدهستیم.
ترکیه دفاعی صنایع المللی بین نمایشگاه پانزدهمین است، گفتنی
ملی دفاع وزارت میزبانی به امسال آگوست 17 روز از )2021 IDEF(
تویاپ نمایشگاه و ترکیهدرمرکزهمایش نیروهایمسلح وتحتمدیریت
)TÜYAP(استانبولشروعشدهوامروزبهپایانمیرسد.ایننمایشگاهاز
لحاظتعدادغرفهداراندرردهسومنماشگاههایصنایعدفاعیدرجهانقرار

داردوبهعنوانیکمارکجهانیشناختهمیشود.
به گذشته سالهای طی IDEF نمایشگاههای و ترکیه دفاعی صنعت
دفاعی صنعت نمایشگاهها، که طوری به کردهاند. پیشرفت یکدیگر موازات
ترکیهرابهتصویرکشیدهوکارآفرینانراتشویقبهبرداشتنگامهایبیشتر

وافزایشچشمگیردانشصنایعدفاعیداخلیکردهاست.

ارائه سالح های جدید شرکت »سارسیلماز« در نمایشگاه صنایع دفاعی استانبول
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7ف کتاب»غذاهایترکیبارسپیهایصدساله«منتشرمیشود

قدمت با دستورالعملهای با ترکی غذاهای
چندینقرنبرایجهانیانمعرفیمیشوند.

بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازTRTفارسی؛
دستورالعملهایسنتیهزارانسالهآناتولیبرای
اولینبارباجنبههایسالموبدونزبالهبهروی

جهانبازمیشود.
مراسممعرفیکتاب»غذاهایترکیبارسپیهای
وکریستال موزهشیشه 4سپتامبردر صدساله«

استانبولبرگزارمیشود.
امینهاردوغان، اینکتابکهتحترهبری هدف
با جمهور، رئیس اردوغان طیب رجب همسر
آژانس همکاری و جمهوری ریاست حمایت
با ،)TGA( ترکیه گردشگری توسعه و ترویج
مشارکت و گردشگری و فرهنگ وزارت حمایت

سرآشپزها،دانشگاهیانومتخصصانمعروفتهیه
درعرصه ترکی غذاهای غنای ترویج است، شده

بینالمللیاست.
سالم شیوههای به توجه که کتاب این از هدف
همچنین و ترکی غذاهای پخت و نگهداری
آن پایدار و اکولوژیکی زباله، بدون ویژگیهای
و اصیل دستورالعملهای ثبت میکند، جلب را

سنتیوانتقالآنهابهنسلهایآیندهاست.
اینکتابشامل218رسپیبرایرژیمهایسالم
وجایگزینمانندبدونزباله،تخمیرشده،محلی

وبدونگلوتناست.
صدساله« رسپیهای با ترکی »غذاهای کتاب
ریاست انتشارات از معتبر کتاب یک عنوان به
منتشر بینالمللی تبلیغات محدوده در جمهوری

میشود.
از ترکی زبان به که کتاب این حال، عین در
منتشر گردشگری و فرهنگ وزارت انتشارات
میشود،ازاکتبر2021درکتابفروشیهاموجود

خواهدبود.
 Turkish«اینکتابکهنسخهانگلیسیآنبانام
در »Cuisine With Timeless Recipes
از بسیاری به میشود، منتشر بینالمللی سطح
عربی و اسپانیایی اول درجه در دیگر، زبانهای

ترجمهمیشود.
هدفاینکتابمعرفیغذاهایترکیدرمقیاس
آن اصیل رسپیهای و پخت روش با بینالمللی
استکهنهتنهادرگذشتهبلکهدرآیندهنیزاثری

ازخودبرجایخواهدگذاشت.
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31شـهریوریـادآورآغـازجنگـیتحمیلـیو
ناجوانمردانـهبـهمیهـنماسـتکـهدرطول
هشـتسـال،باهمـهدشـواریهاونامالیمـات،بهفضل
الهـیتوانسـتانقـالبنوپایاسـالمیرابهمـرزپختگی
برسـاندوبـاکوشـشکمنظیرسـربازانایـنآبوخاک
وصـدالبتـهپشـتیبانیقاطبـهمـردمانقالبی،شـیرینی
در را عملـی اسـتقالل و بیگانـگان از تعلـق قطـع

عرصههایگوناگونبهکاماینمردمبچشاند.
دفـاع آغـاز بـا اسـالمی دفاعـیجمهـوری صنعـت
مقـدس،قلههایـیرافتـحکـردکـهشـایدکمتـرکسـی
بـاورداشـتامـاارادهصیادهـاوطهرانیمقدمهـاودیگر
مـردانوزنـانگمنـامتقدیـریدرخشـانرابرایمـان
رقـمزد؛تقدیـریکهتبلورآنراامروزدرپیشـرفتهای
قـدرت باالرفتـن و دفاعـی قـدرت افزایـش فناورانـه،

میبینیـم. بهخوبـی چانهزنـی و دیپلماسـی
درطلیعـهگامدومانقـالببـاادایاحتـرامبـههمـه
شـهدایواالمقام،بهویـژه»فخریزاده«عزیز،سـیویکم
مردادمـاه،روز»صنعـتدفاعی«رابـهتمامیجهادگران
وفعـاالنعرصههـاینظامـیوصنایـعوابسـتهتبریـک
و پیشکسـوتان باتجربـه حضـور بیتردیـد میگویـم.

تـالشپرشـورجوانـانآگاه،بـادانـشومتعهـددراین
صنعـتحسـاسوراهبـردیکهگـوشبهفرمـانرهبر
معظـمانقـالب،روزبـهروزبرقدرتوسـرعتکشـوردر
کنشهـاوواکنشهـایدفاعـیمیافزاینـدعاملمهمی
دربازدارندگـیبیگانـگانازماجراجوییهایسـفیهانهو

درنتیجـهحفـظصلـحوثباتمنطقهاسـت.
قـدرت بـه اتـکا بـا 1404 افـق در مقتـدر ایـران
بازدارندگـیواشـرافاطالعاتـی،بـهتاسـیازآموزههای
قرآنی،دربرابردشـمنانسـختونفوذناپذیرودرمقابل
دوسـتاننـرموتعاملگـررفتـارمیکنـدتـابهتریـنو
اسـتوارترینپشـتوانهرادرمناسـباتدیپلماتیـکبـرای

کشـورفراهـمکند.
شـرکتبیمـهکوثـربهعنـوانعضویکوچـکازاین
خانـوادهفـداکاروسـربلند،همـوارهتمـامتـالشخـود
رابـهکارگرفتـهاسـتتـاوظیفـهاشرادرراهاعتـالی
نیروهـاینظامـیوارتقـایصنعـتدفاعـیبـهبهتریـن
نحـوانجـامدهدوازایـنرو،بهدسـتاوردهایاینعرصه
افتخـارمیکنـد.بـهیاریپـرودگار،مـادرسـال»تولید،
افزایـش بـا توانسـتیم مانعزداییهـا« و پشـتیبانیها
کیفیـتوکمیـتدرارایـهخدمـاتبیمـهایبـهعزیزان
اینمیدان،سـطحرضایـتآنانرابهمیـزانقابلتوجهی
بـاالببریـموبـاکاهـشدغدغههـایایـنجامعـهبزرگ،
قدمیدرراهتسـهیلوتسـریعرشـدوپیشـرفتصنایع

دفـاعکشـوربرداریم.

لینک دعوت از دوستان در سامانه 
شباهنگ اپلیکیشن گردش پی 

بانک گردشگری فعال شد

لینـکدعوتازدوسـتانوآشـنایاندرسـامانه
شـباهنِگاپلیکیشـنگردشپیازابتـدایشـهریور

مـاهفعالشـدهاسـت.
از نقـل بـه و مـرز دیدهبـان گـزارش بـه
بـا هموطنـان گردشـگری؛ بانـک روابطعمومـی
در ثبتنـام و »گردشپـی« اپلیکیشـن دانلـود
سـامانه»شـباهنگ«بانـکگردشـگریعـالوهبـر
انجـامامـوربانکـی،میتواننـددوسـتانخـودرانیز
بـرایاسـتفادهازخدمـاتآنالیـندعـوتنماینـد.
بنـابـرایـنگـزارشمشـتریانیکـهدرسـامانه
شـباهنگعضـوهسـتند،ایـنامـکانبـرایآنهـا
فراهمشـدهتـاازطریقکـددعـوتاختصاصیافته
درسـامانهشـباهنگکـهبـرایآنهـافعـالشـده
اسـت،دوسـتانوآشـنایانخـودرانیزبهاسـتفاده

ازخدمـاتشـعبهمجـازیدعـوتکننـد.
چنانچـه گـزارش، ایـن اسـاس بـر همچنیـن
دوسـتانوآشـنایاندعوتشـده،نرمافزارشباهنگ
رانصـبوپـسازافتتـاححسـاباقـدامبـهصدور
کارتنماینـد،کیـفپـولشـخصدعـوتکننـده
مبلغـیمعـادل100هـزارریـالشـارژمیشـود.
اگـرموجـودیکارتفـرددعـوتشـدهبیـن5
تـا10میلیـونریالباشـد،معادل100هـزارریال
دیگـرعـالوهبـرمبلـغقبلـیبهکیـفپـولدعوت

کننـدهافـزودهخواهدشـد.
همچنیـنچنانچـهموجودیحسـابفرددعوت
شـدهبـهرقمـیباالتـراز10میلیـونریالبرسـد،
عـالوهبـرمبالـغقبلیمعـادل100هزارریـالودر
مجمـوعحداکثـر300هزارریالکیـفپولدعوت

کنندهشـارژمیشـود.
اینگزارشحاکیسـت:محدودیتـیدردعوتاز
دوسـتانوآشـنایانوجـودنـدارد.شـارژکیفپول
دعوتکننـدهبـهازایدعـوتهـرنفـرمتناسـببـا
موجـودیفـردمدعـواز100تـا300هـزارریـال
بـا متناسـب نفـراتجدیـد، افزایـش بـا و اسـت

موجـودیمدعویـنایـنمبلـغافزایـشمییابـد.
گفتنیاسـتلینکدانلوداپلیکیشـنشـباهنگ
shabahang.tourism-bank. بانـک  ایـن

com اسـت.

پیاممدیرعاملشرکتبیمهکوثربهمناسبتروزصنعتدفاعی:

افزایش قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران عامل
بازدارندگی بیگانگان از ماجراجویی های سفیهانه است

دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی
عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه کوثر

مه
و بی

ک 
بان
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لزوم تقویت کسب وکارهای شناسنامه دار 
به منظور افزایش اعتماد عمومی در جامعه

کارهای و کسب بروز و ظهور بیشک
اینترنتیدرجامعهمعلولفزونیتقاضابر
عرضهمیباشد،بههمیندلیلچندسالی
در اینترنتی کارهای و کسب که است
کشورمانرونقپیداکردهوباشیوعکرونا
استفادهازاینخدماتدرفضایمجازیرو

بهافزایشاست.
برخی ناکارآمدی است مشهود آنچه اما
عدم و وبسایتها و اپلیکیشنها این از
پشتیبانیوارایهخدماتمطلوبازسوی
به منجر که کارها و کسب این صاحبان

نارضایتیمردمشدهاست.
از برخی زیرساختهای حاضر حال در
ارائه مناسب مجازی کارهای و کسب
طریق از تنها و نبوده گسترده خدمات
مشتری جذب به اقدام فریبنده تبلیغات
میکنندکههمانگونهکهگفتهشدوجود
متقاضیانبیشمارباعثایجادعدمانگیزه
شده کارها و کسب این بین در رقابتی

است.

و اطالعات داشتن عدم دیگر سوی از
سواد نبود همچنین و الزم آگاهیهای
بسیاری عده میشود باعث رسانهای
فریبچنینتبلیغاتیرادرفضایمجازی
وشبکههایاجتماعیخوردهوحتیبعد
ازبروزمشکلنیزسعیدریافتنراههای
مختلفوصفحاتپشتیبانیبرایجبران

اینضرربرمیآیند.
فاقد آنها از بسیاری اینکه از غافل
پشتیبانی صفحات و الزم مجوزهای
بود قرار که کاری و کسب هستند،
زندگیمردمرامتحولکند،آلودگیهوا
روزیدردسترس ببرد،شبانه بین از را
باشد،بدونمحدودیتجغرافیاییفعالیت
سرعت و دهد کاهش را هزینهها نماید،
خدماترسانیراافزایشدهدودرنهایت
اکنون اما راجلبکند رضایتمشتریان
که است شده تبدیل معضلی یک به
اعتمادبسیاریازمردمرالگدمالکرده
کارهای و برایکسب را مهلکی وضربه

شناسنامهدارمیزند.
بهمردمدرخصوصمشکالت باآموزش
بدافزارها منجمله موجود آسیبهای و

شده خنثی باعث و... فیشینگ صفحات
اینآسیبهامیشود.

یکیازنمونههایبارزاینموضوعارسال
ابالغیههای عنوان با جعلی پیامهای
در اموال مسدودی یا تخلف قضایی،
اطالعات سرقت قصد به ثنا سامانه
حسابهایبانکیواکنوننیزسواستفاده
فروش و واکسیناسیون سامانه از
مجازی فضای در تقلبی واکسنهای
آورده بوجود مردم برای جدید معضلی

است.
سواد نداشتن هم آسیبها از یکی
باعث امر این که هست مردم حقوقی
و ضررها  از بعد مردم از بسیاری شده
زیانهایمادیومعنویشکایتنکردهو
یابغدازشکایتوازپیگیریآنمنصرف
میشوندکههمینباعثگسترشچنین

مواردمشابهدرجامعهمیشود.
صفحات این روزافزون رشد به توجه با
تولید از اعم الزم فرهنگسازی باید ابتدا
پیامهای انتشار آموزشی، محتوای
تقویت رسانهها، در هشداردهنده

دستگاههاینظارتیانجامگیرد.

محمد نقی دیده بان
و  کارآفرینـی  ارشـد  کارشـناس  
فعـال حوزه کسـب و کار اینترنتی

با آموزش به 
مردم در خصوص 

مشکالت و 
آسیب های موجود 
منجمله بدافزارها 
صفحات فیشینگ 

و... باعث 
خنثی شده این 
آسیب ها می شود
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شورانگیز سدان عنوان به »تارا« ورود برای
باقی چندانی زمان داخل، بازار به ایرانخودرو
نماندهاست.اطالعاتوآمارمنتشرشده،شمارچشمگیری
ازآپشنهاوتکنولوژیهایروزدنیارابهرخمیکشدکه
داخل ساخت خودروهای سایر در تارا، از غیر به تاکنون
کشور،مشاهدهنشدهاست.ازاینروتازههایفراوانیدراین
زیبارویصنعتخودروایرانمیتوانیافتکهآنراازسایر

محصوالتپیشینمتمایزمیکند.
با کشور، خودروسازی صنعت پرتاللوء ستاره این
متفاوت، طراحی پیشرانه، جدید نسل از بهرهگیری
تکنولوژیهایروزآمدوپیشرفته،سطحباالییازآسایش،

امنیت،کیفیتودلرباییرابهارمغانآوردهاست.
براساساعالمشرکتبازرسیکیفیتواستانداردایران
کهماهانهاقدامبهبررسیکیفیخودروهایتولیدشدهدر
کشورمیکندتاعیوبکارکردیوتاثیرحداکثریایرادات
محصولسنجیدهشود،باتوجهبهاینرویکرد،پیشبینی
میشود،تارابهمحضورودبهبازار،درباالترینسطحکیفی
خودروهای تنها این، از پیش بگیرد. قرار بررسیها این
سطحی چنین کسب به موفق معتبر، برندهای مونتاژی
ازارزیابیکیفیمیشدند.تفاوتهایمتعددتارادرزمینه
سیستمهایفنیوایمنی،ایناطمینانرابهوجودآورده
تابهزودیشاهدکسبباالترینامتیازکیفیبرایخوش

چهرهترینسدانایرانیدرارزیابیهایآیندهباشیم.
باتوجهبهقابلیتباالیصادراتتاراوبنابربررسیها
ومطالعاتبازار،پیشبینیالزمبرایصادراتبیشاز10
بهکشورهایهدف یادشده تولیدمحصول درصدظرفیت
این برای شده تعریف راهبرد یافت. خواهد اختصاص
بازارسدانهایخانوادگی محصول،تولیدسداندربخش
تولید و ساخت مراحل در که کیفی نظارتهای با است.
بازاروجدول صورتگرفته،اینمحصولدربدوورودبه
ردهبندیکیفیتشرکتبازرسی،واجددریافتچهارستاره
کیفیازپنجستارهخواهدبودکهطبقهدفتعیینشدهتا
پایانامسالبهسطحکیفیتپنجستارهارتقاخواهدیافت.
با و کشور بازار به ورود هدف با آغاز، در تارا تولید
گیربکسدستیصورتمیپذیرد.اینمحصولطیمدت
زمانکوتاهی،باتوجهبهبرنامهریزیهایصورتگرفتهو
اتوماتیکتولیدوعرضهخواهدشد. باگیربکس بازار نیاز
باتوجهبهسطحباالیخودکفاییدراینمحصول،مشکلی
درتامینقطعاتوجودنخواهدداشتوباتوجهبهسهولت
درتامینقطعات،افزودنآپشنهایجدیدنیزامکانپذیر
خواهدبود.برایتامینایمنیدررانندگینیزبهسیستم
محدودکننده تایرها، باد فشار اخطار پایداری، کنترل

اضطراری کمک سامانه کروزکنترل، سرعت، الکترونیکی
اتوماتیک چراغهای و دیسکی عقب چرخهای ترمزها،

حساسبهنورمحیطمجهزخواهدشد.
این در را تازهها از کاملی مجموعه اتومات، نسخه در
بدون استارت و ورود سانروف، دید؛ خواهیم محصول
کلید،سنسورنوروباران،دوربینعقب،صندلیهایبرقی
درجلو،رینگآلومینیومی16اینچ،فرمانودستهدنده
بین تفاوتها مهمترین از جانبی هوای کیسه دو و چرم
ایننسخهونسخهگیربکسدستیاست.تارااتوماتیکبا
بهرهگیریازگیربکسششسرعتهاتوماتیک،رقیبیجدی
برایخودروهایخارجیبازارخواهدبودوبرگبرندهایدر

بازارهایصادراتیبهحسابمیآید.
خودروهای رده در C ِکالس کامپکت سدان یک تارا
خانواده برای مناسب برای که دارد قرار نسبتاجمعوجور
خواهدبودوفضایراحتوجاداریرادراختیارسرنشینان
به موسوم طرح با جدید فرمان غربیلک میدهد. قرار
ادوات بودهوداشبوردخودرودربرگیرندهتمامی دیتایپ
وکلیدهایموردنیازاست.دربخشظاهریمحصولنیز
درمقایسهبارقبایخودکهبیشترشانخودروهایچینی
خودرو، جلوی بخش در دارد. جذابتری چهره هستند،
خطوطفرمدهندهرویدربموتورکهبهجلوپنجرهختم
کاراکتر اصلی آیتم اما داده حجم بخش این به میشود،
خودرو،بهواسطهطراحیمجموعهچراغها،جلوپنجرهوسپر
دیگر از مستقلتر و متفاوت کهشخصیتی میخورد رقم
زیر پیشآمدگی میدهد. ارایه را ایرانخودرو محصوالت
سپرجلو،درجاییکهچراغهایمهشکنجلوبههموصل
میشوند،ظاهرخشنتروتهاجمیتریبهخودروبخشیده

است؛اینطرحالهامگرفتهازیوزپلنگایرانیاست.
به درها پایین خطوط و شانه تیز خطوط کنارهها در
هم خودرو انتهای در و دادهاند را اصلی فرم بخش این
چراغهاییکپارچهومتصلشدهبههمکهدستکمدر
شمار به منحصربهفرد طرحی داخلی خودروهای میان
میرود،نقشاصلیدرشکلگیریاینبخشازخودرورا

برعهدهدارد.
کابینتاراجلوهایمتفاوتازدیگرخودروهایایرانیرا
بهنمایشمیگذارد.تریمکلیکابینخاکستریومشکیبا
پنلروشنونمایشگرهفتاینچیلمسیدرمیانهآناست.
کلیدهایکنترلشیشههارویکنسولمیانیدرکناردسته

دندهقراردارد.
امکانکنترلسیستم فرمان برروی کلیدهایموجود
تهویه سیستم میکند. فراهم را کنترل کروز و صوتی
مطبوعتاراازنوعپیشرفتهدیجیتالاست.درنسخهدستی

طاقچه و داشبورد روی بلندگوهای بلوتوث، محصول این
عقب،مهشکنعقبوجلو،سنسورعقب،رینگ15اینچی
پرهایوسیستمنمایشگروضعیتدندهGSIو...ازبهترین
نوعشبهکاررفتهاست.فضایصندوقعقبتاراباظرفیت
640لیتریاشدرمقایسهباخودروهایکنونی،اندازهقابل
محسوب مناسبی گزینه خانوادهها برای و دارد توجهی

میشود.
با نیز را پیاده عابر با تصادف آزمون تارا است گفتنی
موفقیتپشتسرگذاشتهاست.دراینتست،پارامترهایی
مانندارتفاعدماغهخودروومحلیکهبابدنعابربرخورد
نحوه که طوری به میگیرد؛ قرار سنجه مورد میکند،
و برفپاکن جانمایی همچنین و جلو ستونهای طراحی
دیگراجزایبدنهبهگونهایاستکهکمترینآسیبرابه

سرعابرواردمیکند.
و شاسی جلو در ضربهگیر یا تصادف باکس دو
جلو، از تصادف صورت در است. شده تعبیه پشتسپرها
اصطالح به و میگیرند خود به را بار تمام جعبهها این
مچالهمیشوندتاانرژیضربهخنثیوحداقلضربهناشی
ازتصادف،ازطریقشاسیوکابینبهسرنشینهاواردشود.
اینموضوعازطریقریلهایجاذبضربهدربخشعقب
خودرونیزلحاظشدهاست.برایتولیدبدنهفوالدی،سالن
ویژهایراهاندازیشدهکهقطعاتواجزایبدنهراباجوش
این میکند. متصل بههم بادستگاههایجدید و لیزری
دستگاههایپیشرفتهنیازمنداستفادهازورقهایباکیفیت
باالتردرهنگامپرسقطعاتبدنههستندتاجوشلیزری

بهخوبیانجامپذیرد.
درقلبتاراپیشرانهمدرنوجدید TU5P قراردارد
گشتاور حداکثر و بخار اسب 113 به توانش حداکثر که
سیستم به پیشرانه این میرسد. نیوتنمتر 144 به آن
زمانبندیمتغیرسوپاپهاوپمپمتغیرروغنمجهزشده
قوای عمر وطول دوام افزایش واسطهضمن بههمین و
را ترکیبی سیکل در لیتری 7 سوخت مصرف محرکه،
در فنی مشخصات این واسطه به تارا میآورد. ارمغان به
طراحی میگیرد. قرار بازار سدانهای قدرتمندترین زمره
تنی 1.1 توجه قابل وزن به دستیابی موجب تارا اصولی
برایاینخودروشدهکهحدود100تا200کیلوگرمازهم
کالسانشدربازارسبکتراست؛بنابراینبااینمشخصهو
گیربکسپنجسرعتهدستی،تاراشتابیکمتراز10ثانیه
راارایهخواهدکردکهپیشازاینتنهادردناپالستوربو

دستیافتنیبود.
کنار در ایمنی تکنولوژیهای از جامعی مجموعه تارا
طراحیمتفاوتشاسیوبدنهراارایهمیکند.ایرانخودرو
براینخستینباردرصنعتخودروکشور،سیستمکنترل
 TCSوسیستمکنترلکششESCالکترونیکیپایداری
رارویتارانصبکردهاست.اینتکنولوژیحرکتخودرو
روی ازطریقسنسورهای زمانی واحد درکوچکترین را
چرخها،فرمان،سنسورهایشتابجانبیوطولیمیسنجد
دوران سرعت در مغایرت گونه هر احساس صورت در
چرخها،زاویهایمتفاوتاززاویهگردشفرمانو...کههمه
بهمعنایانحرافخودروازمسیرهستند،واردمدارشدهو

خودرورادرمسیرحفظمیکند.
دومین سرباالیی در حرکت شروع کمک سیستم
تکنولوژیایمنیمنحصربفردتارادرصنعتخودروایران
است.اینسیستمشروعحرکتبدونبازگشتخودروبه
عقبدرسرباالییراتضمینمیکند.تکنولوژیهاییچون
 ،EBDتوزیعالکترونیکینیرویترمز،ABS ترمزضدقفل
تایرها باد فشار اخطار سیستم و EBA کمکی ترمز

TPMS ازدیگرتجهیزاتاینمحصولاست.
انتظارورودشهستیم،هنوز سرانجاممحصولیکهدر
و همراه تنها که دارد خود دل در بسیاری ناگفتههای
توانمندیهایش و ها داشته با را ما آن با شدن همسفر

آشناخواهدکرد.

دلرباییکهدرهمیننزدیکیهاست ت
صنع



سـال در سـایپا خودروسـازي گـروه
گذشـتهموفقشـد228درصـدتولیدات
روزانـهخـودراافزایـشدهـدوطـيسـهمـاه
نخسـتسـالجـارينیزبـهرتبـهاولدرتولید

خودروکشوردستپیداکند.
بـهگزارشدیـدهبانمرزوبهنقلازسـایپانیوز؛
زمانـی دوره دو در سـایپا گـروهخودروسـازي
»1400 نخسـت مـاه »سـه و »1398 »سـال
توانسـتهرتبـهاولتولیـدخودرودرکشـوررابه

اسـمخـودثبـتکند.
شـرایط وجـود بـا گذشـته سـال در سـایپا
روزانـه تولیـد افزایـش درصـد 228 کرونایـي
داشـتهوتولیـدروزانـهرااز700دسـتگاهبـه
حـدود2100دسـتگاهخـودرورسـاندهاسـت.
گروهخودروسـازیسـایپادرسـال99توانسـت
93درصـدازبرنامـهتولیدخـودرامحققکندو
بـاتولیـد420هـزاردسـتگاهخودرو،رشـد1.5
درصـديدرتولیـدخـودروداشـتهباشـد.ایـن

درشـرایطياسـتکـهسـال98میـزانتولیـد
خـودرودرسـایپا415هـزاردسـتگاهبود.

الزمبـهیـادآوریاسـتکـهسـالگذشـتهبـه
جهـتخـروجپرایـدازخـطتولیـدوکاهـش
CKDسـهم 57درصـديتولیـدمحصـوالت
محصـوالتسـایپادربـازاربهحـدود43درصد
رسـیدهبـودکـهبـاتنـوعوتوسـعهمحصـولو
افزایـشتولید،سـهممحصـوالتسـایپادربازار

بـهسـرعتدرحـالافزایـشاسـت.
یکيدیگرازدسـتاوردهايمهمسـایپادرسـال
گذشـتهآغـازتولیـد3محصـولجدیـدداخلـی
دریـکسـالبرایاولیـنباردرکشـوربود.این
موضـوعدرشـرایطيکهکشـوربـاظالمانهترین
تحریـمهاوشـیوعویروسکروناروبروسـت،در

نـوعخودتحسـینبرانگیزاسـت.
3 از کمتـر در تولیـد درصـدی افزایـش100
مـاهبـرایاولیـنبـاردرکشـورهـمازدیگـر
موضوعاتـياسـتکهگروهخودروسـازيسـایپا

درسـالگذشـتهداشـتهاسـت،ایناتفاقسبب
شـدظرفیـتازدسـترفتـهناشـیازخـروج

پرایـدجبـرانشـود.
گروهخودروسـازيسـایپابااجـرايدقیقبرنامه
هـايتوسـعهايخودبـاهدفتکمیـلظرفیت
گـروه،آرامـشبـازار،توزیـعمناسـبخـودروو
تیـراژ بـازار، در دالالن فعالیـت از جلوگیـري
محصـوالتجدیـدایـنمجموعـهرا58درصـد
افزایشدادهاسـتوهمچنینموفقشـده200
درصـدافزایـشتولیدمحصوالتخانوادهسـاینا،

کوییـکوتیباراداشـتهباشـد.
ایـنگـزارشوبررسـيدقیـقتـر بـراسـاس
در سـایپا خودروسـازي گـروه کاري کارنامـه
سـالگذشـتهرکـوردتولیـدمحصـوالتتجاري
)بـاتولیـد63هـزاردسـتگاه(پـساز9سـال
ایـنمیـانبـهمیـزان63 شکسـتهشـدودر
درصـدافزایـشتولیـدقـوایمحرکهثبتشـده

ست. ا
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بیک، یک نوستالژی ساده

از قلم پَر تا خودکارهای امروزی 
بهطورحتمشــماهمدرفیلمهایسینمای
وسریالهایتلویزیونیقدیمیوطنیوغیروطنیمشاهده
کردهایدکهبشــردرابتــدایتاریخبرایثبتنوشــتههای
خودازقلمپَروفروبردنآندریکجوهراســتفادهمیکرد.
روشنترینخاطرهینسلمنازچنینروشیسریالهایی
نظیرسلطانوشباناستکهکاتببرایثبتتاریخ،سختی

کلنجارباجوهروشاخهیپَررابهجانمیخرید.
بررسیاسنادتاریخینشانازاینداردکهتقریبادراغلب
اسنادازتاریخ600سالپسازمیالدمسیحتاانقالبصنعتی،
قلمپربراینوشــتنبااســتفادهازجوهرمورداستفادهقرار
میگرفت.اماانقالبصنعتیوپیشرفتهایصورتگرفته
درصنعتفوالدوپیشرفتهایانجامشدهدرفرایندطراحی
صنعتیباعثشــدتابشرقلمهایموســومبهخودنویسرا
جایگزینقلمهایپرکند.هرچنداستفادهازخودنویسهای
فلزیازنظراستحکاموماندگاریوهمچنینابعادکوچکدر
برابرقلمپربرتریهایداشت،امانبودمحفظهیجوهرونیاز
بهداشتنیکجوهردانباعثشدهبودتاازنظرعملکردتقریبا

تفاوتیوجودنداشتهباشد.

محدودیتهایموجوددراواخرقــرننوزدهممیالدی،
مخترعانرابرآنداشتتابرایسهولتبیشتر،یکمحفظهی
جوهــررادرباالیســاختارخودنویسقــراردادهوبهاین
ترتیبنیازبهیکجوهردانرافقطبرایپرکردنمحفظهی
خودنویسکاهــشدهند.اولیــنخودنویسبــاعملکرد
کاربــردیوموفقدرســال1884توســطلوئیسواترمن
تولیدشدکهســاختارآنتابهامروزهمراهبابهبودهاییدر
اغلبخودنویسهایموجوددربازارحفظشدهاست.البته
واترمندرمسیرســاختخودنویس،حتیشغلخودرانیز

ازدستداد.
ویکهیکبیمهگزاربود،درزمانامضاییکقراردادبیمه
ازنمونهیاولیهیخودنویسخوداستفادهکردکهنتیجهی
خوبیبههمراهنداشــت،چراکهبهیکبارهجوهرموجوددر
محفظهیخودنویس،رویقراردادبیمــهریختوازاینرو
باازبینرفتناینقرارداد،واترمنشغلخودراازدستداد.

همینموضوععزمواترمنرابــرایبهبودطراحیخود
راســخترکردتااینکهویموفقشــدتاپتنــتمربوطبه
طراحیخــودرادرتاریخ12فوریهســال1884ثبتکند.
قلمخودنویسطراحیشدهتوســطواترمنبراینیمقرن

اصلیترینوسیلهینوشتنتوسطبشربود.

درســال1930میالدیالزلــوبایــرو،روزنامهنگاری
مجارســتانیبهنکتهیجالبیپیبردکــهطراحیپایهی

خودکارهایامروزیراشکلداد.
بایروبهایننتیجهرســیدکهجوهرمورداستفادهبرای
چاپروزنامهدرمقایسهباجوهرمورداستفادهبراینوشتن
بااستفادهازخودنویسدرزمانکوتاهتریخشکمیشود.

ویدراولینتالشخودسعیکردتاازجوهرمورداستفاده
درصنعتچاپدرخودنویساستفادهکند،اماویسکوزیتهی
باالمانعجاریشدنجوهرازمنبعبهسمتقلمشد.پساز
گذشت7سالتحقیقکهازسال1931آغازشدهبود،الزلو
باالخرهموفقشدتاساختارجدیدیرابراینوکقلمایجاد
کندکهبااستفادهازآنجوهرمورداستفادهدرصنعتچاپ

قابلاستفادهبود.
الزلوســاختارقلمخودنویسرادگرگونکردوبهنوعی
خودکارهایامــروزیراطراحیکرد،بهطــوریکهگوی
چرخانکهدرونمحفظهیکوچکقرارداشــت،وظیفهی

انتقالجوهررویکاغذرابرعهدهداشت.
محفظهیکوچکــیکهگویدرونآنبــههنگامایجاد
اصطکاکباکاغذمیچرخید،جوهررابهمیزانموردنیازبه
گویرســاندهوازاینطریقگویچرخانجوهررابهکاغذ

بیک خاطره ی مشترک همه ی نسل هایی است که نوشتن را با بیک آموخته و محصوالت این شرکت تبدیل به یک همراه همیشگی برای آن ها شده  است.
بدنه ی شفاف پالستیکی، محفظه ی جوهر قابل رویت باریک و یک پوشش پالستیکی به رنگ جوهر خودکار برای شناختن رنگ، مشخصات خودکاری است 
که نه تنها در ایران، بلکه در تمام جهان یادآور بیک و تمام خاطرات خوب و بدی است که نوشتن درونمایه ی اصلی آن بوده است. در واقع خودکار هایی که 
امروز در بازار با شکل و شمایل متنوع مشاهده می کنیم، همه از یک طراحی پایه بهره می برند که برای اولین بار توسط بیک طراحی و تجاری سازی شده است. 

بیک نه تنها بنیاگذار این طرح از خودکارها، بلکه اصلی ترین علت تسهیل نوشتن با استفاده از جوهر روی کاغذ است.
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انتقالمیدهد.
همزمانبودنبهثمرنشستنتالشهایالزلوباآغازجنگ
جهانیدومباعثشدتاویطیاتفاقاتیکهنهایتابهدیداربا
رئیسجمهورآرژانتینانجامید،بهعنوانیکیهودیساکن
اروپابرایدورماندنازآتشجنگبهاینکشوردرآمریکای
جنوبیمهاجرتکند.الزلودرآرژانتینباحمایتدولتاین
کشوراقدامبهتولیداولیننســلازقلمهایخودتحتبرند
Biroکرد.بهرهگیریازیکروکشفلزیدرکنارکاستیهای
دیگرباعثشدهبودتاقلمهایالزلوباوجودطراحیمتفاوت
بهدلیلشکستنپوشــشمحفظهوریختنجوهر،بهغیراز
خریداراندولتیچندانمورداســتقبالکاربرانعادیقرار
نگیرد.همینمشکلباعثشدتاشــرکتبیرورفتهرفتهبه
سمتورشکستگیســوقپیداکند،تااینکهویبراینجات
شرکتتصمیمگرفتتاامتیازاستفادهازطراحیخودکارخود
رابرایتجاریسازیدرآمریکاواروپابهافرادیکهعالقمندبه

سرمایهگذاریبودند،بفروشد.
همزمانبامشــکالتیکهبرایخودکارهایالزلوپیش
میآمد،بارونمارسلبیکفرانسویدرکشورفرانسهبهتولید
خودکارعالقمندشدهبودوحتیدرسال1945اقدامبهخرید
کارخانهایبرایتولیدمدادهایمکانیکیوانواعخودکارکرد.
بیکدرطولجنگجهانیدوم،خودکارهاییرادردســت
اعضایارتشدیدهبودکهیکیازمشتریانالزلوبودند.ویبا
شناختاولیهدرموردطراحیاینخودکارهابامطالعهبیشتر
دراینخصوصشیفتهیطراحیخودکارهایالزلوشد.وی
درســال1950اقدامبهخریدامتیازتولیدخودکاردراروپا
کردوباپرداختدومیلیوندالربرایحقامتیازطراحیاین

خودکار،رسماکارخودرادرپاریسآغازکرد.
تولد خودکار کریستال بیک

بیکپسازخریدامتیازتولیدخودکارالزلوبااســتفاده
ازمنابعخــوداقدامبهخریددســتگاههایتراشاســتیل
وهمچنینقالبگیریپالســتیککرد.باتوجــهبهاینکه
پالستیکدرســالهایمیانیقرنبیستممیالدیمادهای
جدیدبودهوبهتازگیتجاریشدهبود،ازاینروکاربردهای
چندانیبرایآنتعریفنشــدهبود.دستگاههایتراشکاری
استیلخریداریشدهتوسطبیکقابلیتتراشاستیلتاقطر
10میکرومترراداشتندکهبرایاستفادهدرمراحلساخت

نوکخودکاربهترینگزینهبود.امااینتمامماجرانبود.بیک
همزمانباسرمایهگذاریبرایخریدجدیدتریندستگاههای
تراشاستیل،وظیفهیطراحیخودکارکریستالیخودرانیز
بهتیمدکولوتاژپالستیکواگذارکرد.بیکهمچنینتغییرات
درجوهرمورداستفادهرانیزدردستورکارخودقرارداد.ویبا
تغییردرجوهراینخودکار،ویسکوزیتهیآنراتاجاییتغییر
دادکهجوهربهراحتینشــتنکندوباسهولتنیزبهسمت

محفظهیگویچرخانجاریشود.
بیکبرخالفالزلودانشخودرادرحوزهیتولیدانبوهو
همچنینتبلیغاتدرپیشگرفت.خودکارهایتولیدشده
توسطالزلودرکنارضعفدرعملکردقیمتباالتریداشتند؛
امابیکسیاســتمتفاوتیرادرپیشگرفتهبود.استفادهاز
پالســتیکوبهبودکیفیتدرکنارسیاستهایبازاریابیو
تبلیغات،بیکرابهمحصولیمحبــوبتبدیلکرد.بیکدر
سال1952بهســراغریموندســاوانیاک،گرافیستمطرح
فرانســویرفتتاپوسترهایتبلیغاتیشــرکتتوسطاین
گرافیستطراحیشوند.سیاستهایتبلیغاتیبیکباعث
شــدتااینکمپانیدرهمانســالبهترینجایزهیکشور
فرانســهرادرموردتبلیغاتبهخوداختصاصدهد.بیکدر
سال1953براساسمشاورهیمتخصصاندرامرتبلیغات،
برندتجاریخودراتغییرداد.تــا1953برندبیکباحروف
Bichبهعنواننامخانوادگیمارســلبیکنوشتهمیشد،
حالآنکهمشاورانتبلیغاتیپیشنهادحذفحرفhراارائه
کردندکهباموافقتهمراهشــدهوازاینروبرندبیکپساز

سال1953بابرند Bic شناختهشد.
طراحی خودکار کریستال بیک

خودکارکریستالیبیکبهدلیلبهرهگیریازیکطراحی
صنعتینوآورانهومقبولدرموزهیهنرهایمدرننیویورک
پذیرفتهشدهاســت.براســاساطالعاتارائهشدهطراحی
6ضلعیبدنهازمدادهایچوبیالهامگرفتهشــدهکهغلت
خوردنخودکاررویسطحصافراکاهشمیدهد.همچنین
بایدبهپایینبدنهیشیشهایاشارهکردکهبابهرهگیریاز
یکشکلسهضلعی،قرارگرفتنخودکاربینانگشتاندست

رابراینوشــتنبســیارکاربردیمیکند.اســتفادهاز
پلیپرولینشــفافبرایبدنهباعثشدهتامحفظهیجوهر
پالستیکیشــفافبهراحتیدیدهشــود.همچنینسوراخ
کوچکیدربدنهتراشیدهشدهتافشارهوایدرونخودکاربا

بیرونبهیکاندازهباشد.
شکوفایی بیک با تکیه بر تبلیغات و دانش اقتصاد

مارسلبیکفهماقتصادیوتجاریبسیارباالییداشت.
ویهموارهازراهنماییهایمشاورانخوداستفادهمیکرد.
بیکازدانشتجاریخوبینیزبهرهمندبودوازاینروبهخوبی
درککردهبودکهعرضهییکمحصولساده،ارزانودرعین
حالباکیفیتدرگسترهیوسیعتروحجمانبوهبسیاربهتر
ازعرضهییکمحصولگراناست.الزلوخودکارهایخود
رابابدنهیفلزیتولیدکــردهبودکهازاینروقیمتهرعدد
ازخودکارهایویبادرنظرگرفتننــرخبرابریارزبیشاز
85دالرامروزیمیشد؛امابیکچنیناستراتژیرادرپیش
نگرفتوسعیکردتاباســادهکردنهرچهبیشترخودکار

کریستالیخود،قیمتآنرابه18سنتامروزیبرساند.
تولید انبوه، کاهش هزینه ها و سیاست های تبلیغاتی 

موفقیت بیک را تضمین کرد
بیکدر3ســالاولعرضهیخودکارکریستالخودبه
بازار،یعنیازسال1950تا1953موفقشدتابیشاز120
میلیونعددازایــنخودکارهارابهفروشبرســاند.فروش
خودکاربیکبهاندازهایباالبودکهشرکتقادربهپاسخگویی
بهتقاضایبازارنبود.ازاینرواینشرکتناگزیرکارخانههاو
شعباتزیادیرادرکشورهایدیگرتاسیسکرد،بهطوری
کهتولیدوعرضــهیبیکتاســال1956دراروپایغربی،
آمریکایجنوبیوآفریقاآغازشــدهبود.بیکبرایورودبه
بازارآمریکاسیاستبسیارجالبتوجهیرادرپیشگرفت.
همانطورکهدرابتدااشارهکردیم،لوئیسواترمناولینفردی
بودکهخودنویسباساختارامروزیراتولیدکردهبود.همزمان
باتغییراتدرفرایندتولیدخودکار،واترمننیزدرآمریکابه
برندیبرایتولیدخودنویستبدیلشدهبود،اماتولیدخودکار
بیک،کسبوکاراینشرکترادرآمریکابهنابودیکشانده
بودوشرکتواترمندرآستانهیورشکستگیقرارگرفتهبود.
بیکبرایورودبهبازارآمریکاپیشنهاتصاحبشرکتواترمن
راارائهکردوباپرداختیکمیلیوندالردرسال1958،این
شرکتراازآنخودکرد.بیکباخریدواترمنواردبازارآمریکا
شد،امابرندواترمننیزتابهامروزبهعنوانیکزیرمجموعهی
مســتقلتحتنظربیکفعالیتکردهودرواقعبرندلوکس

کمپانیفرانسویاست.
بیکتاسال1961لوگویشناختهشدهاینداشتتااینکه
اینشرکتمجددابهسراغریموندساوانیاکرفت.ساوانیاک
 Bic درسال1961لوگویمعروفبیکراطراحیکردکه
Boy نامدارد.بیکباتکیهبریگانهمحصولخودموفقشد
تاپایاندههیهفتادمیالدیواردتمامبازارهایجهانیشود.



افزایش تنوع محصوالت
درآغازینروزهایدههیهشتادمیالدی،خودکارهای
بیکدرتمام5قارهیجهانبهفروشمیرســیدومارسل
بیکموفقشدهبودتابازاررابهصورتکاملدراختیارخود
داشتهباشد.موفقیتدربازارخودکارباعثشدتامارسلبیک
سودایتولیدمحصوالتدیگریراباهمانسیاستخودکار

درسربپروراند.
بیکدرسال1973میالدیفندکهایبیکرارونماییو
راهیبازارکرد.فندکهایبیکنیزبابهرهگیریازپالستیک
ودرعینحالکیفیتباال،موفقشــدتــاهمچونخودکار
مشــتریانزیادیرابهخودجلبکند.هرفندکبیکقادر
استتابیشاز3٫000بارروشنشود.درحالحاضرفندک
بیکبیشاز35.5درصدازدرآمدسالیانهیاینکمپانیرابه
خوداختصاصدادهاستکهآماربسیارجالبتوجهیاست.

محصوالت بیک در طول سال ها
خودکار،فندکوخودتراشســهمحصــولاصلیبیک
هســتند.موفقیتفندکباعثشدتامارســلبیکدوباره
حوزهیجدیدیرابرایورودانتخابکند.بیکاینباروارد

حوزهایشدهبودکهیککمپانیقدررابهچالشمیکشید.
ورودبهبازارخودتراشهاییکبارمصرفبهمعنایآغازجنگ
باژیلتبود.بیکبااستفادهازهمانسیاستیکهدرخودکارو
فندکبهکارگرفتهبود،بازارژیلترانیزبهراحتیازآنخود
کرددرحالحاضر،بیشاز23.8درصدازدرآمدسالیانهی
بیکازفروشخودتراشهاییکبارمصرفبهدستمیآید.
ظهــورخودتراشهاییکبارمصرفبیــک،ضربهیبزرگی
بهبازیگرقدیمیاینبازاریعنیژیلــتبود.خودتراشهای
پالستیکیویکبارمصرفبیک،ژیلترانیزبهصرافتتولید
اینمحصولانداخت،بهطوریکهپسازعرضهیخودتراش
یکبارمصرفبیکدرسال1975بهبازاراروپاوسپسکانادا
درسال1976،ژیلتازبیمموفقیتبیکدربازارآمریکاپیش
دستیکردوخودتراشیکبارمصرفخودرادرسال1976
راهیبازارآمریکاکرد.اماایناقدامکافینبودودرحالحاضر
بیکســومینبازیگربزرگخودتراشهاییکبارمصرفدر

بازارجهانیاست.
مارسلبیکباموفقیتدرســومینتالشخود،ورودبه
بازارهایدیگریرانیزامتحانکرد،اماهیچیکازتالشهای

جدیدویبهموفقیت3محصولابتدایموفقنبودهوحتی
باشکستنیزروبروشدند.مارسلبیکبینسالهای1979
تا1991واردحوزههایدیگرینظیرلوازمورزشهایآبی،
صنعتمدوفشنوحتیتولیدعطربابرندبیکشدکهتقریبا
هیچازآنهاباموفقیتآنچنانیروبرونشدند،تااینکهدرسال
1994پسازمرگمارسلبیک،برونوبیک،پسرویسکان
هدایتکمپانیرادردستگرفتهواقدامبهحذفبخشهایی

ازشرکتکردتاهزینههایشرکتراکاهشدهد.
سه محصول پرفروش بیک

برونوبیکدراولینقدمباخریدشرکتهایدیگرینظیر
Wite-OutوTipp-Exسعیکردتاوضعیتبیکدربازار
لوازمالتحریررابیشازپیشتقویتکند.ویبخشفعالدر
حوزهیفشنرانیزبهفروشرساند.هرچندبرونوبیکبنابر
اقتضایبازاردرســالهایاخیرســعیکردتاواردحوزهی
الکترونیکشود،اماموفقیتچندانیکسبنکردتا3محصول
اصلیاینشرکتکهشاملخودکار،فندکوخودتراشیکبار

مصرفاست،اصلیترینمنبعدرآمدبیکباشد.
منبع:زومیت
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همگیباشــنیدننامخودکار
بیــک،مدادهایسوســماری،
عکسبرگردانهاو...یــاددورانکودکیو
روزهایمدرسهمیافتیم،روزهاییکهبرای
خریدنوشــتنافزارولوازمالتحریربههمراه
پدرومادروباهزارذوقوشــوقراهیبازار
میشــدیمبرایخریــدلوازمالتحریرنوو

مدادهایفانتزیدستهعصاییو...
ولیداســتانورودایننوشتافزارهابه
کشورچیســت؟مدادسوسماریوخودکار
بیکچگونهبــهکیفهایمدرســهماراه
یافت؟برایفهمیدناینداستانبایدزندگی
علیاکبررفوگرانراخواند،مردیکهازاوبه
عنوان»پدرنوشتافزار«کشوریادمیشود.

علیاکبــررفوگراندرســال1309به
دنیاآمــد.اوچهارمینفرزنــدخانوادهای
مذهبیبودوپدرشازبازاریبهناممحسوب
میشد.شغلاصلیخانوادگیآنهافروش
لوازمالتحریربود.آنهادرابتدابانامفامیلی
»تحریریان«شناختهمیشدندولیمدتی
بعدنامفامیلیخودرابه»رفوگران«تغییر

دادند.
درسال1321اوپسازپایانتحصیلدر
مقطعابتداییواردبــازارودرحجرهپدرش
مشغولبهکارشدوتاسال1328وپیشاز
پوشیدنلباسسربازیبهمدتهشتسال
درکنارپدرودرحوزهکســبوکارتجربه
کسبکرد.البتهکاردربازارمانعتحصیلش
نشد؛اوبهصورتشــبانهدرسمیخواندو
بهدبیرســتانمیرفت.علیاکبررفورگران
همچنینبهیادگیریزبانانگلیسیاهمیت
میدادوبههمیندلیــلدرکنارتحصیل،
درکالسهایزبانومکالمهانگلیســیهم
شرکتمیکردتاجاییکهتسلطخوبیبه

انگلیسیپیداکردهبود.
درسال1330باپایانسربازیعلیاکبر
رفورگــرانازدواجکردودوبــارهدرحجره
پدرشدربازارمشــغولبهکارشــد،البته
همیشــهمنتظرفرصتیبــرایراهاندازی
تجارتخودبودتااینکهمحمولهبزرگمداد
ژاپنیراپدرشدرسال1332خریداریکرد
وبرایفروشآنهاعلیاکبرعصایکوچکی
ساختورویآنهاگذاشتتامدادهاشکل
عصابگیرندوتوجهکــودکانراجلبکنند.
همچنینهمســرشباکالفمنگولههایی
برایمدادهاساخت.اینتزییناتباعثشد
کهمدادهاخیلیزودبهفروشبرســندواو

سودخوبیبهدستبیاورد.
درســال1332علیاکبــررفوگراندر
بازاربینالحرمینپاســاژمهتاشیکمغازه
خریدوبهمدتسهسالدرآنجاکارکرد.
البتهاوچوننمیخواســتمشــتریهای
پدرشراجذبکندتــالشکردتاکارهای
جدیدیانجامدهد.اوکارتبازرگانیگرفت
وباخریدیکماشینتحریرالتینوبرخیاز
وسائلدستدومدفترکارخودراگشود،به
اینصورتتجارتخانــهعلیاکبررفوگران

تاسیسشد.
سفارشچاپعکسبرگردانهاییباطرح
آیه»فاهللخیرحافظاوهوارحمالرحمین«،
دعای»وانیکاد«وچندطرحدیگربهیک
شرکتآلمانیبرایاســتفادهدرماشینها،
میزهایمختلــفآئینه،عــروس،ویترین

مغازههاو...وفروشهزارانعددازآنهاسود
بســیاریبرایعلیاکبررفوگرانبههمراه
داشتوباعثشدتاسرمایهمناسبیرابرای

گسترشکارشبهدستبیاورد.
بابهدســتآوردنســرمایهمناســب
علیاکبررفوگرانباپدروبرادرششــرکت
بازرگانیتاســیسوبــهوارداتکاالهای
مختلــفلوازمالتحریراقدامکــردودراین
بینبامدیرانشــرکتهایبــزرگتولید

لوازمالتحریردرجهانآشناشد.
باگذشــتچندســالازوارداتانواع
لوازمالتحریررفوگرانبهفکرتولیدخودنویس
کهوسیلهرایجنوشتندرآنزماندرکشور
بود،افتادولیبهدلیلپیچیدگیهایکاربه
موفقیتخاصینرســید.امادراینبیناوبا
خودکاربیکفرانســهآشناشــدوتوانست
نمایندگیفروشآنرابهمدت10سالدر

اختیاربگیرد.
پــسازناکامــیدرتولیــدخودنویس
وگذشــتچندســالازبهدســتآوردن
نمایندگیفروشخودکاربیــکدرایران،
رفوگرانبهفکرتولیدخودکاردرکشورافتاد
وباگرفتنمجوزاینکارازمسوالنفرانسوی
شرکتبیکدرسال1342کارخانهتولید

خودکاررادرکشورتاسیسکرد.
اوبههمــراهپــدروبرادرششــرکت
صنعتی»قلمخودکار«راراهاندازیکردند.
آنهاباخریدیکقطعهزمین11هزارمتری
درتهراننوباسرعتساختکارخانهراشروع
کردندوماشــینآالتراازفرانسهبهتهران
آوردند.شرکتباسرمایهثبتی10میلیون
ریال،آبــان1343در2800متــرزیربنا،
پروانهبهرهبرداریگرفت.تعدادپرسنلفنی
وکارگرعادیدرآغازکار96نفربودوســه
ماهطولکشیدتااولینمحصولبهبازارآمد.
علیاکبــررفوگرانبــرادرکوچکخود
حسنرابهکارخانهبیکبردتاکارراخوب
یادبگیرد؛اوازکارگــریکاردرکارخانهرا
شروعکردوبعدهابهعنوانسرپرست،مدیر
ومدیرعاملدرشــرکتارتقاپیداکردودر
نهایتپسازچندسالعلیاکبربخشمهمی
ازســهامشرادرکارخانهبیکبهاوواگذار

کرد.

بعدازچندســالتولیدخــودکاربیک
علیاکبررفوگرانباپیشنهادخریدکارخانه
مدادسوسماریروبهروشدواینکارخانهرا
کهزیاندهبود،خریداریکرد.اوبرایتولید
مدادباکیفیتوافزایشفروشتصمیمگرفت
مدادهایجدیدراتحتلیســانسشرکت
فابرکستلتولیدکند؛برایناساسآنهامغز
مدادراازاینشــرکتخریداریمیکردند.
علیاکبررفورگرانایــنکارخانهراپساز

انقالببهبرادرشعباسواگذارکرد.
علیاکبررفورگرانباموفقیتدرعرصه
نوشتافزارتصمیمگرفتفعالیتخودرابه
سایرزمینههایتولیدینیزگسترشدهد.
اوسعیکردســایرفرآوردههایبیکرانیز
درایرانتولیدکندوباهمینپیشزمینهو
باتوجهبهسودآوریعطربهفکرتولیدعطر
بیکدرایرانافتادودرســال1375خط

تولیدعطربیکراخریداریکرد.
درابتدایتولیدعطربسیاریازهمکاران
رفوگراندرکارخانهوحتیصاحبکارخانه
بیکفرانســهمعتقدبودندکهاونمیتواند
چنینچیــزیرادرایــرانتهیــهکنداما
رفورگرانباکمکخواهرزادهاش»مهندس
کاتوزیان«نشاندادکارنشدنداردوتوانست
موافقتمسئوالنکارخانهبیکراجلبکند

تاعطربیکدرایرانتولیدشود.
درســال1377رفوگرانباهدفتامین
مواداولیهمــوردنیازوایجــادزمینههای
صادراتبــهبازارکشــورهایهمســایهو
همجوارکارخانهتولیــدنوکخودکاربیک
رابامشــارکتبیکفرانســهدرشهرستان

فیروزکوهاحداثکرد.

علی اکبر رفوگران و شعر
علیاکبررفوگــرانازجوانــیقریحه
شاعریداشتاوبســیاریازداستانهای
عبرتآموزپدرشحاجمیرزاعلیرفوگرانرا
بهصورتمثنویهای20تا70بیتیبهشعر
تبدیلکردهاست.اشعاریکهدرآنهانگاه
مذهبینسبتبهمسائلکسبوکاربسیار
بارزاست.مجموعهاشعاراودرسال1384
درکتابیبهعنوان»گپیبهبحر«توســط
انتشاراترادنگارمنتشرشد.اوهمچنینیک
کتابقصهنیزبهنام»خداداد«منتشرکرده
است.خدادادشــرحروزهایسختزندگی
اوبهزبانیســادهورواناســت.زندگینامه
علیاکبررفورگرانهمچندسالیاستکهبه

چاپرسیدهاست.

خاطره راه اندازی کارخانه بیک
علیاکبــررفوگرانخاطــرهراهاندازی
کارخانهبیکوگرفتنمجوزاحداثکارخانه
ازمسئوالناینشــرکترااینگونهتعریف
کردهاســت:درپاریسبهدیدارآقایبیک،
موســسورئیسکارخانهبیکرفتم.بدون
مقدمــهگفت:آقــایرفوگرانچــهکاری
میتوانمبرایتانبکنــم؟منکهازقبلبرای
اینلحظهخودمراآمــادهکردهبودمویک
کیفپرازپولکهچشــمهرکسیراخیره
میکردباخودبردهبــودم؛همراهبازکردن
درآن،گفتم:»آقایبیک،یکماشینتزریق
پالســتیکازآنهاکهاضافهداریدبهاضافه
یکقالبخودکاردستهدومبهمنبفروشید
وپولشراهمیــناالنبردارید،منمیبرم
تهراناگرتوانستمتولیدرابهسطحیبرسانم
کهموردرضایتشــماباشــد،اجازهتولید
خودکاربیکدرایــرانرابهمنبدهید،اگر
نتوانســتمماشــینتزریقرانگهمیدارمو
قالبرابهشــمابرمیگردانمتاسرفرصت
بههرکسخواستیدبفروشیدوبعداپولش
رابهمنبدهید.«آقایبیککهچشــمش
بهاســکناسهاافتادهبــودومطمئنبودم
نمیتوانددلازآنهابکند،لبخندیزدوگفت

اینپشتکاررابهشماتبریکمیگویم«.

منبع: اقتصاد آنالین

داستان ورود »بیک« به ایران

بعد از چند سال تولید 
خودکار بیک علی اکبر 
رفوگران با پیشنهاد 
خرید کارخانه مداد 
سوسماری رو به رو 
شد و این کارخانه 
را که زیان ده بود، 

خریداری کرد
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جواد نبوتی مشاور امور بیمه ای معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: 

خبرنگاران؛ سابقه و مزایای بیمه را جدی بگیرند

از  سـئوال  اولیـن  عنـوان  بـه   
سـابقه شـغلی و فعالیت های خودتان 
در ایـن عرصـه بـرای مخاطبیـن این 

بگوئید: رسـانه 
ضمنعـرضسـالمخدمـتمخاطبین
پایـگاهخبـریخبرنـگارانورسـانه،جواد
نبوتـیمتولـدسـال1353صادرهازسـاوه

. هستم
ازسـال1373باشـغلخبرنگاریوارد

شدم. مطبوعات
تـاسـال1375دبیرسـرویسسیاسـی
طـی و پیـامآور هفتهنامـه اجتماعـی و
سـالهای1375الـی1383سـردبیراین

بـودم. هفتهنامـه
روزنامـه اجرایـی مدیـر 1378 سـال
آوای هفتهنامـه سـردبیر ورزش؛ اخبـار
سـاوهطـیسـالهای1378الـی1383؛
سـردبیرهفتهنامـهافـکارطـیسـالهای
دو صاحبامتیـاز 1380؛ تـا 1379
هفتهنامـهکلبـهسـرگرمی؛صاحبامتیازو
مدیرمسـئولپایـگاهخبـریجدولیـابو
بـهعنـوانصاحبامتیازومدیرمسـئولدو
هفتهنامـهکـوالکوهفتهنامـهتیتـریـک

مشـغولفعالیـترسـانهایهسـتم.

 بـا توجه بـه وضعیـت اقتصادی 
شـدن  محـدود  و  رسـانه ها  کنونـی 
رسـانه های  ویـژه  بـه  آنهـا  درآمـد 
مکتـوب چـه توصیه هایی بـرای رفع 
آنهـا  مالیـات  و  بیمـه ای  مشـکالت 

رید؟ دا
توجـه بـا رسـانهها بیمـه، بحـث در
بیمـه، حـق پرداخـت مشـکالت بـه
کارگاههـای بیمـه لیسـتهای جرایـم
در مطبوعاتـی معاونـت مطبوعاتـی،
سـازمان بـا را تفاهمنامـهای 97 سـال
تامیناجتماعـیتحـتعنـوانبیمهفعاالن
حـوزهرسـانهومطبوعـاتمنعقـدکـردتا
مدیـرانرسـانهایکـهدفتـرندارنـدویـا
خبرنگارهایـیکـهدورکارهسـتند،بتوانند

کننـد. اسـتفاده بیمـه ایـن از
بیمـهفعـاالنحـوزهرسـانهبـهعنـوان
بیمـهتوافقـییکـیازسـهمـدلبیمـهای
کـهدرسـازمانتامیـناجتماعـیتعریـف
شـدهاسـت،میباشـد.درایـننـوعبیمـه
میتواننـد مدیرمسـئول یـا و خبرنـگار
بـه درسـامانهجامـعرسـانههایکشـور
  /https://e-rasaneh.ir نشـانی
ثبتنـامکـردهودربخـشبیمـهفعـاالن

نزدیکتریـن مطبوعـات و رسـانه حـوزه
انتخـابکـردهو را بـهمنزلشـان شـعبه
بـا نامـهای اداری مراحـل طـی از پـس
محتـرم مدیـرکل حجتـی آقـای امضـاء
داخلـی خبرگزاریهـای و مطبوعـات
صـادرمیشـودومتقاضـیبهبخـشفنی
بـا بیمهشـدگانشـعبهمراجعـهکـردهو
توجـهبـهبخشـنامه682فنـینسـبتبه
بیمـهخـوداقـداممیکنـد.شـعبهبـاعقد
قـراردادیبـاشـخصمتقاضـی)خبرنـگار
و صاحبامتیـاز یـا مدیرمسـئول دورکار،
یـاخبرنـگاریکهمدیررسـانهدفتـرندارد
ونمیتوانـدکـدکارگاهـیبگیـردو...(بـر
اسـاسمیزاندسـتمزد27درصـدبایدهر

مـاهپرداخـتنماینـد.
 ایـن نـوع بیمه چـه تفاوتـی با 
بیمه اجبـاری یا بیمه اختیـاری دارد؟
و رسـانه حـوزه فعـاالن بیمـه در
در ازدواج هزینـه کمـک مطبوعـات
بیمـهتوافقـیکامـلانجـاممیشـود.از
کارافتـادیکلـیبـهبیمـهشـدهتوافقـی
پرداخـتمیشـوددرحالیکـهبیمههای
کمـک جزئـی، کارافتادگـی از اختیـاری
هزینـهبـارداریکامـلپرداختمیشـود.
درمـانبیمههـایاختیـاریشـاملهزینه
توافقـی بیمـه درمـان امـا اسـت سـرانه
در اسـت. اجبـاری بیمههـای هماننـد
بیمههـایاختیـاریبایـدبهصـورتپیش
پرداخـتحـقبیمـهانجـامشـودامـادر
بیمـهتوافقیاعتبـاردفترچههـایدرمانی
تـا5الـی6مـاهاعتبـاردارد.دربیمههای
توافقـیفرآینـددرمـانهماننـدبیمههای

اجبـاریاسـت.
بیمـه  خصـوص  در  لطفـاً   
خبرنـگاری صنـدوق اعتبـاری هنـر 

دهیـد؟ توضیـح  بیشـتر 
بیمهخبرنـگاریصنـدوقاعتباریهنر
یکـیازبیمههاییاسـتکهسـالیانسـال
طـیقـراردادیصنـدوقاعتبـاریهنـربا
سـازمانتامیـناجتماعیمنعقـدکردهکه
بایـدخبرنـگارانابتـدادرسـامانهجامـع
رسـانههایکشـوربخـشخبرنـگاران12
اثـراز3مـاهاخیـررابارگـذاریکـردهوبا
نامـهمدیرمسـئولپروندهخبرنگاریشـان
و مطبوعـات ادارهکل از و شـده تاییـد
معرفینامـه داخلـی خبرگزاریهـای
اعتبـاری صنـدوق بـه و کـرده دریافـت
عضویتشـان و میکننـد مراجعـه هنـر
از بعـد و کامـلشـده بایـد درصنـدوق
تاییـدپروندهشـانطـینامـهایبـهیکـی
ازشـعباتسـازمانتامیـناجتماعـیدر
نزدیکـیمحـلاقامـتبـرایعقدقـرارداد
معرفـیخواهنـدشـد.برابرتوافـقصـورت
تامیناجتماعـی سـازمان میـان گرفتـه
اسـالمی ارشـاد و فرهنـگ وزارت و
نویسـندگانوروزنامهنـگاران هنرمنـدان،
واجدشـرایطپـسازعضویـتدرصندوق
ومعرفـیازسـویمعاونتهـایتخصصی
مربوطـهیـااداراتکلارشـاداسـتانهابـا
معرفینامـه»صندوقاعتبـاریهنر«بیمه

میشـوند. تأمیناجتماعـی

این روزها در میان فعالیت ها و تالش های اصحاب رسانه در کشور جای خالی 
انعکاس  همچنین  و  رسانه  اهالی  و  خبرنگاران  صنف  اخبار  و  گزارش ها  انتشار 
عملکرد و فعالیت آنها محسوس بود، از این رو این رسانه تصمیم گرفت تا با تهیه 
گفت وگوهایی با مسئولین مرتبط با حوزه خبرنگاران و رسانه این عزیزان را در 
جریان حق و حقوق خودشان و همچنین مزایا و تسهیالتی که می توانند از آن 
بهره مند شوند، قرار دهد. امید است همکاران با انتشار حداکثری این گونه مطالب 

رسانه خودشان را حمایت کرده و متضمن تداوم این خدمت صادقانه باشند.
به گزارش دیده بان مرز و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران و رسانه؛ در 
این راستا اولین گفت وگو را با جواد نبوتی مشاور امور بیمه ای معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ترتیب داده ایم تا با طرح سئواالت در حوزه بیمه 
خبرنگاری و تشریح آن بتوانیم کمکی به مباحث بازنشستگی زودهنگام، شغل 
خبرنگاری به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و بهره مندی از مزایای انواع بیمه ها 

داشته باشیم، مشروح این گفت وگو را با هم می خوانیم:

شغل خبرنگاری 
بر اساس مصوبه 
هیات دولت جزو 
مشاغل سخت و 
بند ب آیین نامه 

سخت و زیان آوری 
است و خبرنگاری 
ماهیتش سخت 
و زیان آور است 
اما در فرایند 

بررسی سخت و 
زیان آوری این 
شغل مشکالتی 
است که بخشی 
از آن رفع شده 

و بخشی دیگر در 
حال برطرف شدن 

است.

فرهاد قنبری
گفت وگو

گو
ت و

گف
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17ف هنـر اعتبـاری صنـدوق اعضـای

از برخـورداری ضمـن میتواننـد
بیمـهصاحبـان بـه مربـوط حمایتهـای
حـرفومشـاغلآزادازکمـکویژهوزارت
فرهنگوارشـاداسـالمیمعـادل10درصد
حداقلدسـتمزدمصوبشـورایعالیکار
درهـرسـال،بابتحـقبیمـهماهانهخود

شـوند. برخـوردار
طـرح مشـمولین مقـررات و ضوابـط
بیمـهتامیـناجتماعـیصنـدوقاعتباری
هنـربدیـنگونهاسـتکهپـسازمعرفی
صنـدوق مطبوعاتـی، معاونـت سـوی از
اعتبـاریهنـرطبـقضوابطوشـرایطزیر

اقـدامبـهبیمـهخبرنـگارانمیکنـد.
1-عضویتدرصندوقاعتباریهنر

2-متقاضیبایدحداقل18سـالسـن
باشد. داشته

3-حداکثـرسـنبـرایدرخواسـتو
عقـدقراردادبـرایمردانوزنان50سـال
میباشـد،چنانچـهسـنمتقاضـیبیشاز
سـنینیادشـدهباشـد،پذیرشدرخواست
ویوابسـتهبـهدارابـودنسـابقهپرداخـت
مـدت برابـر میـزان بـه قبلـی حقبیمـه
مـازادسـنیمقـررخواهـدبـود.کسـانی
کـهحداقـلدهسـالسـابقهپرداختحق
بیمـهدارنـدازاعمـالشـرطسـنیمعاف

میباشـند.
 خبرنـگاران در چـه صـورت از 
مزایـای بازنشسـتگی پیـش از موعد 

می تواننـد اسـتفاده کننـد؟
فقـطدرصورتـیکـهبیمهاجبـاریدر
یـککارگاهمطبوعاتـیشـدهباشـندو20
سـالمتوالـیویـا25سـالمتنـاوبدر
لیسـتهایبیمـهشـغلخبرنـگاریبـرای
فـردمتقاضـیدرجشـدهباشـد.مصادیـق
شـامل خبرنـگاری زیـانآوری و سـخت
تصویربـرداران خبرنـگاران، گزارشـگران،
تعییـن و میشـود خبـری عکاسـان و
کار وزارت عهـده بـر خبـری مصادیـق
خبرنـگاری شـغل اسـت. شـده گذاشـته
جـزو دولـت هیـات مصوبـه اسـاس بـر
مشـاغلسـختوبندبآییننامهسـخت
وزیـانآوریاسـتوخبرنـگاریماهیتش
فراینـد در امـا اسـت زیـانآور و سـخت
بررسـیسـختوزیـانآوریایـنشـغل
مشـکالتیاسـتکـهبخشـیازآنرفـع
برطـرف شـدهوبخشـیدیگـردرحـال
شـدناسـت.لـذابـاعنایـتبهمشـکالت
اجرایـیاینمـوردمحمـدشـریعتمداری،
بـه اجتماعـی رفـاه و کار تعـاون، وزیـر
صـورترسـمیطـینامـهایدرپاسـخبه
سـئوالمحمودزاده،نماینـدهمردممهاباد
درمجلـسشـورایاسـالمیدرخصـوص
سـختیوزیـانآوربودنشـغلخبرنگاری
درتاریـخ11اردیبهشـت98اعـالمکرد»
شـغلخبرنگاریدردسـتهمشاغلسخت
وزیـانآورقـراردارد«.درنامـهایکهوزیر
کاربـهمجلـسارسـالکـردآمـدهاسـت:
بازگشـتبـهنامـهشـماره4٫96030سـی
سـیمـورخ16اسـفند97موضـوعتذکـر

مجنـابآقـایمحمـودزادهنماینده محتر
مـردممهابـاددرمجلسشـورایاسـالمی
درخصـوصاینکـهبـهچـهدلیـلوزارت
تعـاونکارورفـاهاجتماعـیسـختیکار
خبرنـگارانواهالـیرسـانهرانمیپذیـرد
بـهاسـتحضارمیرسـاندمسـتندبـهماده
11آییننامـهاجرایـیتبصـره2الحاقـی

مـاده76قانـونتامیـناجتماعـیموضوع
تصویـبنامـههیـاتوزیـرانبـهشـماره
ه36005ت.15356مـورخ5اردیبهشـت
بـه سـال86شـغلخبرنـگاریصراحتـاً
عنـوانمشـاغلسـختوزیـانآورعنـوان
طـی آن مصادیـق و اسـت گردیـده
بـهشـمارههای وزیـران هیـات مصوبـات
83 11آذر ه31524ت/15356مـورخ
اسـتدر بدیهـی و اسـت تصریـحشـده
بـه متقاضـی درخواسـت ارائـه صـورت
اسـتانی کمیتههـای دبیرخانههـای
بررسـیمشـاغلسـختوزیانآورسراسـر
کشـورمراتـبتوسـطکمیتههایاسـتانی
مـوردتطبیـقونظـرقـرارخواهـدگرفـت
بازنشسـتگی احـرازسـوابق ودرصـورت
تامیـن سـازمان توسـط آنهـا مسـتمری

میگـردد. برقـرار اجتماعـی
گـروه گانـه 12 مشـاغل جملـه از
“ب”،میتـوانبـهکارکـردندرمعـادن
واعمـاقزمیـن،کارکـردندرارتفاعـات،
غواصـی،خبرنگاریو...اشـارهکـرد.وقتی
شـغلیسـختوزیـانآوراسـت،کارگـران
میتواننـدازسـوابقارفاقیاسـتفادهکنند
کـهشـرطآن20سـالخدمـتمتوالـی
یـا25سـالخدمـتمتنـاوباسـتوبـه
ایـنترتیـبهـریـکسـالخدمـت،یک
سـالونیـممحاسـبهمیشـود.درواقـع
طیسـنواتگذشـتهمصوبهایدرمجلس
داشـتیمکـهبـراسـاسآنهـرفـردیکه
سـابقهاشـتغالسـختوزیانآوردارداگر
شـرایطسـنیرااحـرازکنـدمیتوانـدبـر
اسـاسمـاده76قانونتامیـناجتماعیاز

سـوابقارفاقـیاسـتفادهکنـد.
 معافیت سـهم کارفرمـا تا 5 نفر 

برای خبرنگاران لغو شـده اسـت؟
در16اسـفندمـاهسـال1361مجلس
شـورایاسـالمیقانونـیرامصـوبکـرد
کـهبـهموجـبآنازآغـازسـال1362
تولیـدی کارگاههـای تمامـی کارفرمایـان
وصنعتـیوفنـیکــهازخدمـاتدولتـی
)ازقبیـلبـرق،آب،تلفـن،راه(اســتفاده
میکنند،تــامیــزانپنجنفــرکــارگراز
پرداخـتحـقبیمـهسـهمکارفرمـامعاف
بـودهوازپنـجنفـربهباالنسـبتبـهمازاد
پنـجنفـرحـقبیمـهراخواهنـدپرداخت.
بـرطبـقتبصـره1ایـنقانـون،دولـت
مکلـفاسـتهزینـهمـوردنیازسـالهای
آتـیرادربودجـهسـالمربوطهپیشبینی
قانـون ایـن اسـاس بـر کنـد. منظـور و
ازسـال62تاکنـون38حرفـهدرایـران
جملـه از هسـتند، قانـون ایـن مشـمول

مطبوعـاتوموسسـاتانتشـاراتی.
حـاالازمهـر99دراجـرایایـنقانون
مشـکالتیبهوجودآمدهاسـت،مشکالتی
کهدرسـایهکروناوصدمـاتجبرانناپذیر
اقتصـادیاشبهنظرمیرسـدکـهبیشاز
پیـشزیانبـارخواهدبود.بـاپیگیریهای
بـهعمـلآمـدهازمعاونـتمطبوعاتـیبـه
بخشـنامهمهرماه99اصالحیهصادرشـد
کـهبخشـیازمشـکلبوجودآمـدهرارفع
کـردامابـرایهمهاینمشـکلحلنشـد
دراصالحیـهفـوقآمـدهاسـت:آندسـته
جـواز دارای کارگاههـای کارفرمایـان از
فعالیـت)پروانـهکسـبصنفـیو...(کـه
قبلازصدوربخشـنامه3-140بهشـماره
مهـر 19 مـورخ 1000/99/653299
ازتسـهیالتموضـوع برابـرمقـررات 99

بیمـه حـق پرداخـت از معافیـت قانـون
سـهمکارفرمـاتـامیـزانپنـجنفـرکارگر
جابجایـی صـورت در شـدهاند، بهرهمنـد
کارگاهوانتقـالبـهمـکانجدیـد)همـان
کارفرمـاوفعالیـت(بااحرازشـرایطقانونی
میتواننـدکمـافیالسـابقازمعافیـتحق
قانـون موضـوع کارفرمایـی سـهم بیمـه

اخیـربهرهمنـدشـوند.
اجتماعـی تامیـن سـازمان امـا
مشـمول را جدیدالتاسـیس کارگاههـای
ایـنقانوننمیدانـد.بنابرایـنکارگاههای
مطبوعاتـیکـهجدیـدتاسـیسمیشـوند
معافیـت ایـن از نتوانسـتهاند تاکنـون
بهرهمنـدشـوند.اینکهچراپسازگذشـت
37سـالازاجـرایایـنقانـونحـاالامـا
واگرهایـیبـرایعـدممعافیـتبنگاههای
جدیـدآوردهشـدهاسـت،درنـوعخـود

جالـبتوجـهاسـت.
درایـننـوعبیمهرسـانههاییکهدفاتر
دارنـدطبـققوانیـنمطبوعـاتوتامیـن
اجتماعـیصاحبـانامتیازرسـانههامکلف
هسـتندکارمندانوخبرنگارانشـانرابیمه
کننـدلـذاابتـداءبایـدکـدکارگاهـیاخذ
کننـدوطـیلیسـتیاسـامیکارمنـدانو
خبرنگارانشـانرادرجکننـد.درایـننـوع
بیمـه7درصـدمبلـغدسـتمزدکارگرباید
پرداخـتنمایـد،3درصـدبیمـهبیکاریو
20درصدسـهمکارفرمااسـتکهمجموع
آنهـا30درصـدمیشـود.بـراینشـریات
مکتـوبدارایسـابقهکـدگارگاهـی20
درصـدسـهمکارفرمـاتا5نفرمعـافبوده
وفقـطهمـان10درصـدرابایـدپرداخت
نمایـد.7درصـدکارگـرو3درصـدبیمـه
بیـکاریتوسـطکارفرماپرداختمیشـود.
بیمـه حـق معافیـت نشـدن اجرایـی
بـرای آنهـم نفـر، پنـج بـرای کارفرمـا
تاسـیس تـازه مطبوعاتـی کارگاههـای
تولیـد پـای پیـش راهـی سـد همچـون
از کـه شـرایطی چنیـن در زیـرا اسـت؛
ارز نـرخ باالرفتـن و یـکسـوتحریمهـا
پـیدر تعطیلیهـای دیگـر سـوی از و
پـی،شـیوعکرونـاو...ایجـادکردهاسـت،
نگهـداریوراهانـدازیکسـبوکارهـای
جدیـدکاریبـسشـگرفاسـتکـهباید
ازپیـشازآنحمایـتکـرد.امیدواریـم
بـرای 1400 سـال بـرای فـوق مشـکل

شـود. حـل جدیـد کارگاههـای
معاونـتمطبوعاتیمصمماسـتعالوه
بـرمشـکلپیـشآمـدهبـرایکارگاههای
جدیـدایـنمعافیـترابـرایکارگاههـای
تـا کنـد دنبـال هـم برخـط رسـانههای
معافیـتسـهمکارفرمـاتـا5نفـربـرای
هـم خبـری پایگاههـای و خبرگزاریهـا

اجرایـیشـود.
نشـانیسـایتپایـگاهخبـریتحلیلـی

خبرنـگارانورسـانه:
http://khabarnegaranvaresane.ir

نشـانیکانـالتلگرامـیپایـگاهخبـری
تحلیلـیخبرنـگارانورسـانه:

https://t.me/khabarnegaranvaresane
پایـگاه اینسـتاگرامی صفحـه نشـانی
رسـانه: و خبرنـگاران تحلیلـی خبـری

https://www.instagram.com/
khabarnegaranvaresane

وقـت  اینکـه  از  تشـکر  بـا  
گران بهـای خـود را در اختیـار ایـن 

دادیـد. قـرار   رسـانه 

از جمله مشاغل 
12 گانه گروه 
“ب”، می توان 

به کار کردن در 
معادن و اعماق 

زمین، کار کردن 
در ارتفاعات، 

غواصی، خبرنگاری 
و... اشاره کرد. 

وقتی شغلی 
سخت و زیان آور 
است، کارگران 

می توانند از 
سوابق ارفاقی 
استفاده کنند



آغاز و 1400 سال در خبرنگار روز با همزمان
ششمینسالروزتولدهفتهنامهخبرفردیس،میهمانی
ودورهمیشادودوستانهایباحضوراهالیرسانهو
پذیرایی مجموعه در مدیران و مسووالن از جمعی
شهرستان مشکیندشت در گردو باغ  تفریحی و

فردیسبرگزارشد.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازپایگاهخبری
تحلیلیخبرنگارانورسانه؛اینجشنلبریزازنشاط
وشادمانیبههمتزوجرسانهایفردیسبرگزارشد
کهمدیریتوانتشاردونشریهشاملخبرفردیسبه
نیز و اینشهرستان نامهمکتوب تنهاهفته عنوان
هفتهنامهعصرالبرزکهسومینسالگردفعالیتاین
نشریهاستانینیزبهشمارمیرودرابرعهدهدارند.
اینزوجرسانهایباآغازفعالیتاولینشمارهنشریه
خبرفردیسدرسال95بهاینسوکهتاکنون154
نامهچاپومنتشرشدهاست، اینهفته از شماره
جشنجذابودلپذیریراباهدفهمدلی،شادی
ودورهمیصمیمانهاهالیرسانهپایهگذاریکردند،
سال پنج این طول در خوشایند رسم این البته
سالروز و خبرنگار روز با مصادف بیوقفه و همواره
برگزار فردیس شهرستان مکتوب نشریه تنها تولد

شدهاست.
وظیفه انجام حال در را سال روز 365 همه

هستیم،چرااینیکروزبرایخودماننباشیم!
مرور معمول روال به که مقدمه این با حال
بود، جشن این انگیزههای و هدفها به مختصری
بهعنوانکسیکهسهمقابلتوجهیدرانتشارتنها
نشریهمکتوبشهرستانفردیسونیزهفتهنامهعصر
البرزرابرعهدهدارد،صادقانهوبیریاعرضمیکنم،
مااهالیرسانهکههمه365روزسالرابیهیچتوقع
وچشمداشتیدرحالانجاموظیفههستیم،چرااین

یکروزرانبایدبرایخودمانباشیم!
البتهابتدابایدازهمهعزیزانهمکاردررسانههای
مختلفومسووالنومدیرانگرانقدریکهباحضور
دوستانه دورهمی و جشن این گرمابخش خود،
شدند،صمیمانهقدردانیکنم،بخصوصکهپیامهای
سرشارازمهرومحبتاینبزرگواران،چهبهصورت
پاداش مجازی فضای طریق از و تلفنی حضوری،
بسیارارزشمندیبودکهنهتنهاموجبدلگرمیو
و راه این در را ما بلکه ماشد، مجموعه سرفرازی
تکراراینرسمهرسالهثابتقدمترکرد.بایداذعان
کنمکهدیدنهمکارانازنزدیکآنهمبعدازیک
اسم که کرونا وجود از ناشی ومالل دلتنگی سال
شادمانی و دلخوشی ویژه به است، مستعارجدایی
ضیافت این در ساعت چند همین برای حتی آنها
حدودی تا ماسکها زیر چهرهها چند هر موقت،
پنهانشدهبود،اماصدایخندهوشادیتکتکاین
عزیزانوگفتگوهایگرمودوستانهدونفرهوچند
نفرهآنهادورمیزها،بهترینوزیباترینصحنههای
حس بالطبع که بود دورهمی این یادماندنی به
برای را رضامندی و اقناع قلب، قوت و خرسندی

مجموعهمادرپیداشت.
را ضیافت این چهره به چهره دیدارهای شوق

لبریزازعشقومحبتودوستیکردهبود
راستش،باوجودگسترشفزایندهوسایلارتباطی
واینترنتوگفتگوهایتصویریکهبایدآنرانعمتی
دراینفضایکرونازدهبدانیم،امابهجراتمیتوان
و شوق جای نمیتواند وجه هیچ به که کرد ادعا

را نفس به نفس و نزدیک دیدارهای لذت و ذوق
بگیرد،ازاینروییکیازهدفهایاصلیوتالشها
برایبرگزاریاینمیهمانیلبریزازعشقومحبت
دوری، ماهها و سال از بعد که بود این دوستی، و
دیدارهاتازهشودوهمکارانبتواندبرایساعاتیهم
کهشدهچهرهبهچهرهباهمگپوگفتولحظههای
شادیراتجربهکنند.ازطرفیایندومینسالیاست
کهشایدبتوانادعاکردشیوعکرونابهانهخوبیبرای
برخی،تاکیدمیکنمبرخیمسووالنومدیرانشده
و امرداد یعنیهفدهم درسال روز کههمینیک
روزخبرنگارراهمبرایزحمتکشانوتالشگراندر
عرصهرسانههاراچندانجدینگیرند!خبرنگارانو
عکاسانخبریکهدرطول365روزسالبیتوقع
بودهحضور وهرجاالزم دوندگیکرده بیوقفه و
کردهاند، منعکس را رویدادی و اتفاق هر و یافتند
همانگونهکهبراثرهمینفعالیتهایمیدانی،شماری
اینحال با اهالیرسانههمدچارکروناشدهاند. از
نمیدانم،هرچنداطمیناندارمهیچچیزنمیتواند
اهل همکاران تکتک نکتهسنج و تیزبین نگاه از
را مختصر توضیح این بنابراین بماند، پنهان رسانه
الزممیدانمکهباوجودموانعومشکالتکرونایی
ماسالگذشتهبههرنحوممکنموفقبهبرگزاری
ضیافتدورهمیدرباغگردوشدیموبااینکهامسال
همبههماندالیلپیشینمدامبحثعدمبرگزاری
میهمانیاهالیرسانهبود،امابازهمبهیاریخداوند
تایید به آبرومندانهای ضیافت توانستیم متعال
اکثریتقریببهاتفاقمیهماناندرمجموعهپذیرایی
وتفریحیباغگردوبرگزارکردهوثابتکنیمکهاگر
خودمان قدر خودمان اما هست، قدرناشناسیهایی
رامیدانیموهیچتوقعوچشمداشتیهمازکسی

نداریم!
جاداردازپشتیبانیهایبیدریغمسووالنارشد

شهرستانفردیسازاهالیرسانهقدردانیکنم
500 ظرفیت به توجه با که نماند ناگفته البته
نفرهسالنپذیراییباغگردوودعوتمااز150نفر
اهالیرسانهونزدیکبه10تا15نفرازمسووالن
بودیم کرده برنامهریزی و پیشبینی مدیران، و
آیین سالن، این ظرفیت سوم یک از کمتر با که
گرامیداشتروزخبرنگاروسالروزتولدخبرفردیس
بودکه درحالی این کنیم. برگزار اینمحل در را
کمترازسهساعتماندهبهشروعبرنامهوباتوجه
بهاینکهمیهمانانازدوسهروزپیشبهاینضیافت
رسانهایدعوتشدهبودند،بهیکبارهبهمااطالعو
برگزار باز فضای در را آیین این باید که ابالغشد
مسووالن برخی پشتیبانی و اگرحمایت لذا کنید،
ومدیرانارشدازنهادهایمختلفقضاییواجرایی
شهرستانفردیسنبود،بهطورقطعبرگزاریآیین
این لذا نمیشد، میسر خبرنگار روز بزرگداشت
همدلیودفاعازصنفخبروخبررسانی،نشانهدرک
واهمیتیاستکهشماریازمسووالنبرایاهالی
رسانهقایلندکهبالطبعجایتشکروقدردانیفراوان
ارشد باپشتوانهودلگرمیمقامهای بنابراین، دارد.
شهرستان،درهمینمدتکوتاهباانتقالمیزومبل
وصندلیوبهخصوصسیستمصوتونورودیگر
پذیرایی مجموعه پارکینگ کردیم تالش امکانات،
توجه با نمونه عنوان به کنیم، تجهیز را گردو باغ
بهاینکهخودروهابایدبهخارجازپارکینگمنتقل
میشدند،بادستوررییسپلیسراهور،مامورانبا

همزمان با روز خبرنگار و سالروز تولد خبرفردیس برگزار شد؛ 

میهمانی شاد و دوستانه 
اهالی رسانه البرز در فردیس

ستان 1400 - سال سوم شماره 9
صل تاب

صادی دیده بان مرز - ف
صلنامه سراسری اجتماعی-اقت

ف 18

قدردانی20سازمان
مردمنهادازهنرمند
متعهد»مهدییراحی«

20سـازمانمـردمنهادحوزهمحیطزیسـت
خوزسـتانازمهـدییراحـیبـهخاطرانتشـار
اهـل خـاک، عنـوان بـا موزیـک ویدئـو سـه
النخـل)بـرایسـیالبخوزسـتان(واهـواک

تشـکروقدردانـیکردنـد.
بـهگـزارشدیـدهبـانمـرزوبـهنقـلاز
پایـگاهخبـریتحلیلـیخبرنـگارانورسـانه؛
20سـازمانمـردمنهـادحـوزهمحیطزیسـت
موزیکهـای ویدئـو انتشـار بـرای خوزسـتان
مهـدییراحـیبـاعنـوانخـاک،اهـلالنخـل
بـا »اهـواک« و خوزسـتان( سـیالب )بـرای
مسائلزیسـتمحیطی و اعتراضـات موضـوع
را او و فرسـتادند تشـکر پیـام اسـتان ایـن

خواندنـد. متعهـد هنرمنـدی
درایـنپیـامآمدهاسـت:»درشـرایطفعلی
کـهمحیـطزیسـتکشـورمانبـاچالشهـای
اسـت مواجـه آب بحـران باالخـص عدیـده
مسـائل کنـار در شـما همیشـگی حضـور
محیـطزیسـتیخوزسـتانهمـوارهسـتودنی
اسـت.حضـورپررنـگوهمیشـگیحضرتعالی
در خوزسـتان فرهنگـی نماینـده بهعنـوان
سـطحملـینویدبخـشآینـدهایبهتـربـرای
دوسـتدارانوفعـاالنمحیطزیسـتوتبییـن
احسـاسمسـئولیتبیشـتربـرایهنرمنـدان

اسـتانوکشـوربـودهاسـت.
هنرمنـد شـما ارزنـده اقدامـات ایـنرو از
متعهـدوبهویـژهانتشـارویدئوموزیـکاهواک
ومصایـب آالم بیـانهنـری، بـا کـههمـراه
زیسـتمحیطیخوزسـتانرافریادمیکشـید،

قابـلتجلیـلوتشـکراسـت.«
منابـع و زیسـت محیـط انجمنهـای
طبیعـی،حامیـانطبیعـتومحیـطزیسـت
نبـضکرخـهحمیدیـه،بانوانطبیعتدوسـت
شـهر زمیـن آوای مسجدسـلیمان، اسـماری
جنتمکان،حامیانمحیطزیسـتخســــرج،
حامیـانطبیعتگتوند،حامیانمحیطزیسـت
هویـزه،دوسـتدارانآوایطبیعـتکارون،هنر
کـودکانحامیمحیطزیسـت،انجمـندیدبان
جلگـهسـبز،حامیـانطبیعتدشـتمیسـان،
حامیـان کارون، محیطزیسـت تالشـگران
طبیعـتومحیطزیسـتکارون،تشـکلنظـام
نشـینان جنـگل تشـکل اهـواز، پرسـتاری
سـبزگامان مؤسسـه )کـوه(، هلـن و کارون
دیـاربلـوطوبابونـه،تحریریـهنشـریهجلگـه
بـاوی، کشـاورزان صنفـی انجمـن جنوبـی،
انجمـنهوادارانکارونزاللشوشـتروانجمن
حامیـانجنگلهـایزاگرسمنگشـت)بلواس

بختیـاری(ایـنپیـامراامضـاکردنـد.
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استقراردراینمحل،حفاظتوکنترلازخودروهارا
برعهدهگرفتند،ضمناینکهعالوهبرنیرویانتظامی
دودستگاهماشینآتشنشانینیزدرمحلمستقر
اهالی میهمانی از بخش این ایحال، علی بود. شده
نتیجهگیری و جمعبندی اینگونه مایلم را رسانه
آن متولی دوش بر امامزاده حرمت وقتی که کنم
همین از نیز رسانه اصحاب جایگاه و شان است،
باید که هستیم ما این پس میکند، پیروی قاعده
قدروحرمتخودراحفظکنیم،شاهداینگفتهو
خواستهاینکهباتوجهبهوجودکروناوشرایطخاص،
خیلیهاودرمواردیدوستانماازرویخیرخواهی
توصیهبهعدمبرگزاریاینجشنمیکردند،امامابه
نمایندگیازخانوادهبزرگاهالیرسانهومطبوعات
هدف با بسیاری موانع سرگذاشتن پست با استان،
این برگزاری به موفق ساله هر رسم به دین ادای
جز رسانه اهالی که کردیم ثابت و میهمانیشدیم
اطالعرسانیوآگاهیبخشیبهمردموافکارعمومی
هیچ و کس هیچ به خاطری تعلق و تعهد هیچ

مجموعهایندارند.بگذریم،اکنونبایدازصمیمدل
ازقدردانیهاومهربانیهایاهالیرسانهومسووالنو
مدیراندعوتشدهبهاینجشنسپاسگزاریکنمو
امیدوارمهرگونهکموکسریاینمیهمانیکهمتعلق
بهخودشانبودهاست،ماراببخشایند،همچنینبر
خودالزممیدانمازهمتوپشتیبانیهایبیدریغ
مسووالنومدیراندربرگزاریاینمیهمانیتقدیر

وتشکرکنم.
شادی و نشاط خاطره انگیزترین و 

ماندگارترین صحنه های این جشن رسانه ای بود
خالصهباتوجهبهاینکههدفمابعدازیکسال
سختکرونازده،تقسیمشادیوایجادفضاییپرنشاط
و هنرنمایی به میهمانی این از زیادی بخش بود،
ریوندیسپری ازجملهحسن طنزگوییکمدینها
شد،لذابایدصدایخندهولبخندمیهمانانراخاطره
جشن این صحنههای ماندگارترین و انگیرترین

توصیفکرد.
استان اجتماعی تامین مدیرکل قورچیان جناب
البرز،دکترعباسزادهمدیرعاملوچندتنازاعضای
رحیمی دکتر استان، مطبوعات خانه مدیره هیات
نایبرییسشورایاسالمیشهرکرجوسیدمرتضی
جمله از کرج شهر اسالمی شورای دبیر اعتصامی

میهماناناینجشنبودند.
خانمملیحهاکبری،آقایانسیدمعظممعصومزاده
شهر اسالمی شورای اعضای از روستایی هادی و
فردیس،حجتاالسالمولیزادهرییسادارهفرهنگو
ارشاداسالمیشهرستانفردیس،مرتضیشکوریراد
رییسادارهحفاظتمحیطزیستشهرستانفردیس،
اتاقاصنافشهرستان خانمشمسیسخاییرییس
نظارت و بازرسی مدیر میرشکار کامران و فردیس
برخی مسووالن و فردیس شهرستان اصناف اتاق
اتحادیههایصنفیفردیس،ازدیگرمیهمانانحضور

یافتهدراینجشنبودند.
خبرنگاران دغدغه های مردم را به مدیران و 

مسووالن منتقل کنند
دراینمیهمانینایبرییسشورایاسالمیشهر

کرجدرسخنانی،خبرنگارانراپلواسطمیانمردم
ومسووالنتوصیفکردوگفت:اینقشرفرهیخته
باکارکرددوسویهخودمیتوانندهممردمراجریان
اقداماتوخدمتگزاریهاقراردهندوهمدغدغهها
وخواستهایمردمراجهتبهبودشرایطواصالح

وضعموجودبهمدیرانومسووالنمنتقلکنند.
علیرضارحیمی17امرداد،روزخبرنگاررابهعموم
اطالعرسانی و خبر عرصه تالشگران و خبرنگاران
عرصه خبرنگارانطالیهداران افزود: و گفت تبریک
هستند، جامعه به بخشی آگاهی و اطالعرسانی
بیگمانحضوروپیگیریخبرنگارانواطالعرسانی
تصویری میتواند رویدادها و حوادث بطن از آنها
درستوروشنازاوضاعوشرایطراجهتداوریو
تنویرافکارعمومیبهنمایشگذارد.رحیمی،اهالی
رسانهومطبوعاتراعرصهداناییوانتقالدانشو
علمدانستوحضورخبرنگاراندررشدوتوسعهشهر
ونیزآشناکردنشهروندانبامفاهیمزندگیشهری
رانویدبخشآیندهبهتردرمدیریتشهریارزیابی

وتاکیدکرد:اینجانبضمنگرامیداشتیادوخاطره
شهدایخبرنگار،ازهمراهی،توجهواهتمامویژهاین
و اطالعات و اخبار انعکاس در پرتالش و پویا قشر
مقدس نظام خدمات و شهری مدیریت رویدادهای
و عزت توفیق، و کرده تشکر اسالمی جمهوری

سالمتیهمگانراازدرگاهایزدمنانمسالتدارم.
با وجود واکسینه شدن اکثر قریب به اتفاق 
اهالی رسانه، اما نکات بهداشتی در این جشن 

رعایت شد
رسانه اهالی اتفاق به قریب اکثر اینکه وجود با
های دستورالعمل و نکات اما شدهاند واکسینه
شد رعایت جشن این در کامل دقت با بهداشتی
مایع و الکل تا گرفته ورود هنگام تبسنجی از و
ضدعفونیدردسترسهمگانبود،هرچندکهتقریبا
برچهرهداشتند.درمجموع همهمیهمانانماسک
البرز استان اهالیرسانه از نفر الی150 بین140
دراینمیهمانیشرکتداشتند،ضمناینکهدراین
آیینازکارکناننشریهخبرفردیسبااهدایلوحو
به20 و تجلیلشد تومانی کارتهدیه500هزار
نفرازخبرنگارانوعکاسانخبریکارتهدیه100
هزارتومانیبهقیدقرعهاهداشد.همچنینازچند
نفرکهدربرگزاریاینضیافتهمکاریوهمراهی
اهداشاخهگلیتقدیرشد بالوحسپاسو داشتند
15 الی 10 حدود اینکه به توجه با بهخصوص و
نفرازدعوتشدگانکهبههردلیلنتوانستهبودند
دراینجشنحضوریابند،بهرسمادبوقدردانی
هدایایآنهادرمحلخانهبهاینعزیزانتحویلشد.
درپایانباردیگرازعمومهمکارانگرانقدررسانهای
وتکتکمسووالناستانوشهرستانبخاطرمحبت
وعنایتیکهبهمجموعهرسانهایمادارندصمیمانه
لطفحضرتحق به امیدوارم و کرده سپاسگزاری
ریشه زودتر هرچه کرونا نامریی و وحشی ویروس
خود دیرینه آرزوی هم باز خاتمه در و شود کن
دورشاهد نهچندان آینده در که میکنم تکرار را
تغییروضعیتخبرفردیسبهروزنامهبهعنواناولین

روزنامهدراینشهرستانباشیم.
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پایگاه خبری 
رادیوکوهنورد

مقام دوم جشنواره 
مطبوعات البرز را 

از آن خود کرد

سـردبیر و خبرنـگار رحیمـی امیرحسـین
پنجمیـن در رادیوکوهنـورد خبـری پایـگاه
و خبرگزاریهـا مطبوعـات، جشـنواره
بـه موفـق البـرز اسـتان خبـری پایگاههـای

شـد. خبـر بخـش در دوم رتبـه کسـب
از نقـل بـه و مـرز دیدهبـان گـزارش بـه
پایـگاهخبـریتحلیلـیخبرنـگارانورسـانه؛
نتایـجنهایـیایـندورهازجشـنوارهمطبوعات
اسـتانالبـرزکـههمزمـانبـا17مـردادآغـاز
هفتـهگرامیداشـتخبرنـگاراعـالمشـد،بـه
گفتـهدکتـررضـاعبـاسزادهرییـسهیـات
مدیـرهومدیرعامـلخانـهمطبوعـاتوناصـر
اسـالمی ارشـاد و فرهنـگ مدیـرکل مقـدم
اسـتانالبـرزبـهجهـتمحدودیتهایـیکـه
سـتادملـیمبـارزهبـاکرونـاتصویـبنمـوده
اسـتنتوانسـتیمآنگونـهکـهشایسـتهاهالـی
رسـانهونفـراتبرگزایدهایندورهازجشـنواره
مطبوعـاتاسـتاسـتقبالوپذیرایـیکنیـم.
رضـاعبـاسزادهخاطرنشـانکـرد:درایـن
دورهازجشـنوارههماننـدسـایرجشـنوارهها،
خانـهمطبوعـاتوهمچنیـنادارهکلفرهنـگ
وارشـاداسـالمیاسـتانالبـرزهیچنقشـیدر
معرفـینفـراتاولتـاسـومهربخشنداشـته
رسـانهای معیارهـای از پـس داوران و اسـت
همچـوناصـولخبرنویسـی،افـرادبرگزیدهرا

اعـالمکردهانـد.
جشـنواره پنجمیـن در اسـت گفتنـی
مطبوعـاتوخبرگزاریهـاوپایگاههایاسـتان
البـرزکـهبـاهدفارتقایسـطحکیفـیخبرو
سـوادرسـانهایبرگزارشـد،66نفربا127اثر
درقالبهـاییادداشـت،خبـر،تیتـر،گـزارش،
مصاحبـه،عکـس،طنـزوصفحهآراییشـرکت
کـردهبودنـدکهنفـراتبرگزیـدهباآغـازهفته

گرامیداشـتخبرنـگاراعالمشـدند.
ایـنرسـانهنیزبـهنوبهخـودایـنموفقیت
رابـهآقـایرحیمـیوتمامـیکارکنـانپایگاه

خبـریرادیوکوهنـوردتبریـکمیگوید.



و جذاب بسیار مقصدهای از یکی سرعین
است. اردبیل استان گردشگری پرطرفدار
دیدنیهاوچشمههایآبگرمسرعینآنراتبدیل
صنعت چرای و چون بی قطبهای از یکی به
گردشگریکشورکردهاست.خیلیهاهستندکهبه
اینشهرزیباسفرمیکنندوازآنجاییکهدیدنیها
زیاد نیست کم هم اصال که شهر این جاذبههای و
اطالعیندارندواینگونهفرصتدیدنآنهاراازدست

میدهند.
دریکتوضیحمختصرومفیدبایدبگوییمکهسرعین
گردشگری مناطق معروفترین از یکی عنوان به
شهرتش عامل اولین و میشود شناخته اردبیل
در است. فراوان بسیار گرم آب چشمههای داشتن
اینشهرستانبیشاز9آبگرمکههمههممنشا
معدنیدارند،وجودداردکهساالنهتعدادبسیارزیادی
ازمسافرینومراجعینرابهسمتخودمیکشاند.
در و اردبیل غرب در سرعین جغرافیایی لحاظ از
مرکزیتشهرستاناردبیلقرارگرفتهوارتفاعشاز

سطحدریابرابربا1650متراست.
ازلحاظمردمشناسیوفرهنگقالبجامعهسرعین
بایدبگوییمکهآنهادرزیرگروهفرهنگجامعهمردم
شهرستاناردبیلقرارمیگیرندودرخلقشاهکارهای
ادبیایرانیبهزبانآذرینقشبهسزاوبسیارمهمی
راایفانمودهاند.قبلترهاسرعینرابهنامسرائینو
ساریقیهمیشناختندامامعنیاسمفعلیاینشهر
معرب سرچشمه( معنای به ( سرعین میدانید؟ را

شدهیواژهترکیسریینبهمعنایخنکمیباشد.
درسفرتانبهسرعینمیتوانیدسوغاتیهاییهمچون:
حلواسیاه،عسلمعروفسرعین،گلیم،آشدوغ،کره
مخصوصا و آنها از و نمایید تهیه را و... سرشیر و

خوردنیهایبسیارخوشمزهآنجالذتببرید.
هم بسیار اتفاقا و نیستند کم سرعین دیدنیهای
بهخاطروجودطبیعتزیباو زیادهستند.سرعین
سرسبزشدارایمناطقیاستکهدرسالنزدیکبه
2میلیوننفرراازنقاطمختلفکشورویاشایدحتی

خارجازکشوربهسمتخودمیکشاند.

روستای آلوارس در سرعین، تکه ای از بهشت 
بر روی زمین!

روستایآلوارسسرعینبهعنوانیکیازخنکترین
والبتهسرسبزترینجاهایاینشهرمعرفیمیشود.
روستایسرسبزآلوارسدرفاصله12کیلومتریودر
سمتغربیاینشهرقرارگرفتهوازقدمتینزدیک

به3هزارسالبرخورداراست.
شما برای را طبیعتش و روستا این که این برای
را چشمهایتان که میکنیم پیشنهاد کنیم توصیف
ببندیدواینصحنهراتصورکنیدکهدریکمحیط
بسیارسرسبزباهواییخنکوبسیارتمیزقراردارید
سبالن از که زیادی چشمههای شما اطراف در و

سرچشمهمیگیرند،جاریاست.
حتیدریکیازاینچشمههاکهمینبالغنامدارد،
سرخ، ی الله گلهای و میبیند هم قزلآال ماهی
ختمیوشقایقدرنسیمبادودراطرافشمادرحال

رقصیدنهستند.
اینهاکهبرایتانگفتیماستعارهنیستندبلکهدقیقا

ویژگیهایطبیعیاینروستاهستند.
روستا این به سفرتان در که نرود یادتان درضمن
حتماازنانلواشروستایآلوارسوسرشیروعسل
آنجابخورید.جورابپشمی،جاجیموگلیمهمبه

عنوانسوغاتیباخودحتمابیاورید.
شایق، روستایی که می تواند یکی از مهم ترین 

جاذبه های ایران شود!
قرار نامشایق به در7کیلومتریسرعینروستایی
به روستا این زیباست. و سرسبز بسیار که گرفته
جاذبههای از امروزه تنها نه که است دیدنی قدری
دیدنیسرعینشدهبلکهاینپتانسیلراداردکهبه
یکیازمعروفترینجاذبههایایرانهمتبدیلشود.
نامکه250 بههمین ازخانوادهای اینروستا اسم
از سالدرآنزندگیمیکردهاندگرفتهشدهاست.
دیدنیهایاینروستامیتوانیمبهکلکلرتپهسیو
زالتپهسیاشارهکنیم.اینرایادتانباشدکهخیلی
و اسکی پیست به شایق روستای از میتوان راحت

روستایآلوارسدسترسیپیداکرد.

تپه آناهیتا، منطقه ای به قدمت تاریخ
یکیازجاهایدیدنیسرعینکهاتفاقامکانیباستانی
وتاریخیاست،تپهباستانیآناهیتااست.براساس
کاوشهاییکهدراینمنطقهصورتگرفته،قدمت
وهمچنین اول هزاره واپسینسالهای به تپه این
باستانی مکان این در میرسد. میالد دوم هزاره
وجاهت و قدمت روی بر که پیداشده هم وسایلی
تاریخیاینمکانصحهمیگذارند.همچنیندراین
تپهازدورههایمختلفیمثلایلخانها،قراقویونلوها،
شده پیدا مختلفی آثار قویونلوها آق و سلجوقیان
که است گفتنی نکته این آناهیتا تپه درباره است.
اینمنطقهجایگاهعالماندینیزرتشتیبودهاست.

پیست آلوارس سرعین، بهترین انتخاب 
اسکی بازها در فصل های مختلف

آلوارسودرستدردامنهکوه درنزدیکیروستای
اسکی پیست سرعین کیلومتری 24 در و سبالن
آلوارسقرارگرفتهاستوبهجاذبههایمهماینشهر
تبدیلشدهاست.البتهدرکناراینپیست،جاذبههای
یک آن به عشایر کوچ مثل آن انسانی و طبیعی

ویژگیبسیارمهمدرآنبهشمارمیرود.
ویژگیکهپیستآلوارسرانسبتبهدیگرپیستهای
نصف از بیشتر که است این میکند متمایز کشور
سالودربهترینحالتحداکثرتا8ماهاینپیست
ازبرفپوشیدهاستوامکاناسکیکردندربیشتر
روزهایسالدرآنخیلیبیشترازدیگرپیستهای

کشوراست.
خانههاییازجنسصخرهدردهکدهیویندکلخوران
درراهرسیدنازجادهاردبیلبهسمتنیریکدهکده
باستانیقرارگرفتهاستکهتا5کیلومترازجنوبتا
جنوبغربیاینشهرقرارگرفتهودهکدهایکامال

صخرهایاست!
درایندهکدهخانههاییوجودداردکهدردورههای
اسالم از بعد دوره و اشکانیان ساسانیان، مختلف
دست به منطقه این در شواهدی شدهاند. ساخته
آمدهکهتادورهصفویاندرایندهکدهمردمزندگی

میکردهاند.
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مرکز آتشکده های مهم و تاریخی زرتشتیان، 
روستای آتشگاه

از یکی آتشگاه روستای همان یا مام آغ روستای
دیدنی های جاذبه معروفترین البته و تاریخیترین
از باید حتما شهر این به سفر در که است سرعین
آندیدنکنیدتاباسرعینواقعیآشناشوید.دراین
روستایجالب،آتشکدهتاریخوکهنآذرفریقوامامزاده
است گفتنی البته دارند. وجود هم کنار در عبداهلل
ویرانهای آثار ازآنجز امروزه آتشکدهکه این درباره
باقینماندهاست.آتشکدهآذرفریقدرروستایآتشگاه
زرتشت دین مراکز مهمترین از یکی روزگاری روزی
مخصوصادردورهساسانیانبودهاست.دربارهروستای
تپهایکه روی بر که بدانید را نکته این باید آتشگاه
بازماندههایآتشکدهآذرفریقوجوددارد،غاریبهنام
آن داخل به هم کسی البته که دارد وجود لر کهل
نمیرود.ازدیگردیدنیهایسرعینمیتوانیمبهآبشار
ورگهسران،چاقورچوقر،درهگلستان،مردانبوالغی،

تورشسویی،روستایکنزقاشارهنماییم.
آبگرمهایسرعیناولینعواملشهرتاینشهردر
بینمردمشدندوگوییهمیشههمبراینقراراست
کهاینچشمهها،مهمترینجاذبههایاینشهرباشند.
دربارهاینکهدقیقاچندچشمهآبگرمدراینشهر
وجودداردعدددقیقیدردستنیستاماچیزیکهپر
واضحومشخصاستاینمورداستکهبیشاز10ها
چشمهجوشانوطبیعیآبگرمدراینشهرواطرافش
وجودداردکهخودامروزهبهیکیازدیدنیهایسرعین
تبدیلشدهاند.اینچشمههایآبگرمازسبالنکهاز
است ایراندرشمالغربکشور بلند بسیار کوههای
باید است کهحرفسبالن حاال میگیرند. سرچشمه

از3قله اینکوهیکی ایننکتهرایادآوریکنیمکه
بلندومرتفعایراناست.درادامهچندتاازمعروفترین

آبگرمهایشهرسرعینرابهشمامعرفیمیکنیم.
مجتمع آبدرمانی سبالن، بزرگ ترین مجتمع آب 

گرم ایران و خاورمیانه
بزرگترین عنوان به میتوان را گرم آب مجتمع این
آبگرمدرایرانودرمقیاسیبزرگتردرخاورمیانه
بهحسابآورد.مجتمعسبالنکهدارایامکاناتبسیار
زیادیاستودیگربهعنوانیکیازدیدنیهایسرعین
بهشمارمیرود،دارای2طبقهبرایخانمهاوآقایان
استواینشکلمیتواندهمزمانارائهخدمتنماید.
ازخدماتموجوددرمجتمعآبدرمانیسبالنمیتوانیم
خشک، سونای بخار، سونای اختصاصی، پارکینگ به
و خصوصی سالن خودکار، و مطبوع تهویه سیستم

جکوزیو...اشارهکنیم.
مجتمع آب درمانی دره لرسویی، مرهمی بر 

امراض استخوانی و پوستی
لرسویییکمجتمعباامکاناتمدرناستکهنامش
دربینآبگرمهایمحبوبسرعینقرارگرفتهاست.
مفصلی، رماتیسم مثل امراضی درمان برای معموال
نشانههایبیماریهایعصبی،دیسککمر،بیماریهای
پوستیوناراحتیهایمرتبطباگردنرفتنبهاینآب
تصمیم سرعین به سفر در اگر میشود. توصیه گرم
آنها خدمات از و بروید مجموعه این به که گرفتید
استفادهکنیدبهایننکتهتوجهداشتهباشیدکهسانس
حضورخانمهاوآقایاندراینمجموعهیکساننیست.
ازجملهامکاناتلرسوییمیتوانیمبهجکوزیگروهی،

تونلباران،سوناخشک،نمکوبخارو...اشارهکنیم.
گاومیش گلی، قدیمی ترین آب گرم ایران

همین سرعین های گرم آب سنتیترین از یکی
مجموعهآبگرمگاومیشگلیاستکهنامشهمیشه
چشم به همیشه سرعین دیدنی جاذبههای بین در
با میخورد.دربینتمامیمجتمعهایآبگرمیکه
امکاناتمختلفدرشهرسرعینوجوددارد،بهترینو
گرمترینوپربارترینآبگرمیکهوجودداردهمین
گاومیشگلیاست.اینمجموعهسربازوهمهامکانات
آنبهشکلسنتیاست.ازدیگرآبگرمهایاینشهر
میتوانیمبهمجتمعآبدرمانیایرانیانسرعین،آبدرمانی
نهچشمه،آبگرمگاومیشگلیسرعیناردبیل،مجموعه
آبدرمانیشهر پارکسرعین،مجتمع رویال آبدرمانی
آبدرمانی ومجتمع بشباجیالر آبگرم سرعین، آفتاب

قهوهسوییسرعینو...اشارهکنیم.
چه زمانی برای بازدید از دیدنی های سرعین 

برویم بهتر است؟
واقعیتایناستکهدرهرفصلیسفربهسرعینکیف
خودشراداردامااگربخواهیمحدوسطهمهسالیق
رادرنظربگیریم،بهترینزمانبرایسفربهسرعین
و بهار فصل آخر روزهای در آن، جاذبههای دیدن و
همچنینفصلتابستاناست.اگرباسرماهممشکلی
این به هم زمستان اوایل یا و پاییز میتوانید ندارید،

منطقهسفرکنید.
توریستِی ازشهرهای یکی استشهرسرعین گفتنی
استاناردبیل،در30کیلومتریغربشهراردبیلقرار
گرفتهوجمعیتآنحدود6000نفراست.نادرفالحی
سیاسی، جغرافیای ارشد کارشناسی آموخته دانش
دانشجویدکترایجغرافیایسیاسیبهعنوانشهردار

اینشهرمعرفیشد.
منبع: سایت الی گشت
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ستان 1400 - سال سوم شماره 9
صل تاب

صادی دیده بان مرز - ف
صلنامه سراسری اجتماعی-اقت

ف 22

حسین قاسمی، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور هشدار داد:

عاشقان حسینی  از  ورود 
غیرقانونی به عراق بپرهیزند!

امسالباوجوداینکهوزارتبهداشتعراقو
به زائران محدود اعزام با کشورمان حتی
عتباتبهصورتهواییوباشرایطخاصموافقتکرد
اماباتوجهبهشرایطکرونادرایرانوعراقهیچزائری
بهعتباتاعزامنشدوسازمانحجوزیارتهماززوار
خواستتادردامتبلیغاتکاروانهایغیرمجازنیفتند
به که کاروانها این همراهی با را خود سالمت و
خطر به نیستند، مقید هم بهداشتی حداقلهای

نیندازند.
این با فارس؛ از نقل به و مرز دیدهبان بهگزارش
از انفرادی و گروهی بهصورت افراد از برخی وجود،
روانه مرزها سوی به اسالمی ایران مختلف شهرهای
شدندومنتظرشدندتابتوانندازطریقمرزهایزمینی

روزهای در و کنند عراقسفر به مهران مرز ویژه به
تاسوعاوعاشورایحسینیدرکربالحضوریابند.

کشور وزارت مرزی امور مدیرکل قاسمی، حسین
ایران تغییریدروضعیتمرزهای اینکههیچ بیان با
وعراقایجادنشدهاست،میگوید:باتوجهبهشرایط
بازشدن امکان اعمالمحدودیتهایجدید، و کرونا
مرزهایزمینیبرایاعزامزائرانوجودنداشتهوهیچ
نگرفت. عراقصورت و ایران مرزهای در زائری تردد
ویبابیاناینکهمشتاقانزیارتامامحسین)ع(باید
منتظربرقراریسفرهایزیارتیازسویسازمانحج
برای فقط زمینی مرز از تردد افزود: باشند، زیارت و
کشور وزارت سوی از این از پیش که افرادی همان
صادر هم زیارتی ویزای و بود امکانپذیر شد، اعالم
رحمانی، صحبتاهلل حجتاالسالم همچنین نشد.
شرایط میگوید: زیارت و حج سازمان عتبات معاون
طورینیستکهبتوانیماعزامیبهعراقداشتهباشیم،
بههمیندلیلازعاشقانحسینیمیخواهیمکهعالوه

مرزهاهم در غیرمجاز کاروانهای با نشدن برهمراه
تجمعنکنند.بااینوجود،برخیازافرادبدونداشتن
ازمرز نیز یافتندوبرخیدیگر ویزادرمرزهاحضور
وزارت امورمرزی رفتندکهمدیرکل بهعراق زمینی
کشورنیزدراینبارهمیگوید:ممکناستتخلفینیز
افرادمتخلفبرخوردمیکنیم. با اماما صورتگیرد،
سختگیرانهای دستورالعملهای عراق هم طرفی از
داردکهاگرکسیغیرقانونیواردعراقشود،مجازت
از دلیل همین به بود. خواهد انتظارش در سنگینی
مردممیخواهیمبههیچعنوانبرایتشرفبهکربالبه

مرززمینیمراجعهنکنند.
سختی قوانین عراق داد: ادامه قاسمی حسین
برایافرادمتخلفکهبهصورتغیرقانونیواردخاک
که طور همان است. کرده وضع شدهاند، کشور این
معاونعتباتسازمانحجوزیارتپیشازاینگفته
ورود و تخلف دلیل به ایرانیان از نفر بود،حدود50
غیرقانونیبهعراقدرایامعرفهدرزندانعراقهستند.

ین
ربع

ا

زینب سیدحاتمی
تلخیص و تنظیم 
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فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد:

انهدام باند شبکه ای سارقان زورگیر در البرز

ین
ربع

ا

اینکه بیان با انتظامی نیروی سخنگوی
مرزهایزمینیچهارگانهباعراقمسدود
است،گفت:زائرانازمراجعهبهمرزهاخودداریو

اخبارموثقراازرسانههایرسمیدنبالکنند.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازپایگاهخبری
با داشت: اظهار حاجیان مهدی سردار پلیس؛
سالمت حفظ و کرونایی محدودیتهای به توجه
باکشور هموطنانعزیزمرزهایچهارگانهزمینی
اربعین ایام عراقبرایخروجعاشقانحسینیدر
بستهاستوهیچگونهخدماتگذرنامهایدراین

رابطهارائهنمیشود.
سخنگوینیرویانتظامیبابیاناینکهبراساس
اعزام با عراق دولت اربعین، مرکزی ستاد اعالم
هواییحداکثر30هزارزائربرایحضوردرمراسم
افراد این البته که کرده موافقت حسینی اربعین
بر مبنی pcr تست سفر از قبل 72ساعت باید

سالمتراداشتهباشند.
اعزام اینکه به اشاره با ناجا اجتماعی معاون
ابالغی تابعشرایطخاص نیز اینطریق از زائران
زائران کرد: تصریح بود، خواهد ذیصالح مراجع

کرده دریافت را خود واکسن ُدز دو هر بایستی
باشند.

را اینکهشهرونداناخبارموثق بر تاکید با وی
ازرسانههایرسمیدنبالکنند،افزود:باتوجهبه
اسالمی جمهوری زمینی مرزهای بودن مسدود
به حسینی عاشقان و زائران تردد فعال عراق و
به مراجعه از هموطنان و بوده ممنوع کشور آن
مرزهایچهارگانهزمینیدوکشورجداخودداری
کردهواخبارموثقراازرسانههایرسمیدنبال

کنند.

18 باند انهدام از استان انتظامی فرمانده
استان و البرز در که زورگیر سارقان نفره
هایهمجواراقدامبهسرقتهایمتعددکردهبودند،
خبردادوگفت:سارقانمسلحآزادراهکرج-قزوینکه
فیلمسرقتآنهادرشبکههایاجتماعیمنتشرشده

بودجزواعضایاینباندهستند.
بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازپایگاهخبریپلیس؛
سردارعباسعلیمحمدیاندرحاشیهبازدیدازنمایشگاه
پی در داشت: بیان البرز استان آگاهی پلیس کشفیات
انتشارفیلمسرقتمسلحانهراکبانیکموتورسیکلتدر
مجازی،شناساییسارقان فضای در آزادراهکرج-قزوین
بهصورتویژهدردستورکارادارهمبارزهباجرایمجنایی
افزود:کارآگاهاندر قرارگرفت.وی البرز آگاهی پلیس
همانساعاتاولیهموفقبهکسبسرنخهاییازاعضای
یکباندشبکهایسرقتکهدرالبرزواستانهایهمجوار

با اقدامبهسرقتمیکنند،شدندو باشیوهایخاص
و شناسایی را باند این اعضای از تن 4 اطالعاتی رصد
انتظامی فرمانده کردند. غافلگیرانهدستگیر عملیاتی در
استانالبرزبابیاناینکهتحقیقاتپلیسهمچنانبرای
شناساییسارقانیکهفیلمآنهادرفضایمجازیمنتشر
تالش با ادامه در داشت: اظهار داشت، ادامه بود، شده
هایشبانهروزیکارآگاهانزبدهپلیسآگاهی،14نفر
دیگرازاعضایاینشبکهدراستانهایمختلفازجمله
تهرانواردبیلشناساییوباتحتنظرقراردادنتحرکات
آنها،درچندعملیاتضربتیدستگیروبهپلیسآگاهی
البرزمنتقلشدند.ویبااشارهبهکشفیکقبضهسالح
متهمان، مخفیگاه از سرد سالح قبضه چندین و گرم
تصریحکرد:همهافراددستگیرشدهدارایسوابقمتعدد
به اشاره با زورگیریهستند.سردارمحمدیان و سرقت
شناساییتعدادیازمالباختگاناینپرونده،یادآورشد:

تالشکارآگاهانبرایکشفسرقتهایدیگرهمچنان
ادامهدارد.ویبااشارهبهاشرافاطالعاتیپلیسبرروی
توانمندیکهکسب با پلیس مجرمانخاطرنشانکرد:
کردهمجرمانرادرکوتاهترینزمانممکنشناساییو

دستگیرمیکند.
بر زمان دلیل پایان در البرز استان انتظامی فرمانده
بودندستگیریاعضایاینباندراشبکهایبودنفعالیت
وتعدادباالیاعضایآنعنوانوبیانداشت:بهمجرمان
وسارقانهشدارمیدهیمکهباالخرهدرتوراطالعاتی
پلیسگرفتارخواهندشدوشکیدراینموضوعنیست.

سردار مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد:

زائران از مراجعه به مرزها خودداری کنند و 
اخبار موثق را از رسانه های رسمی دنبال کنند



در  دیده بـان  محمدرضـا 
بیسـت و ششـم مهـر مـاه 
1336 در اردبیـل دیـده بـه جهـان 
گشـود. پـدرش ارتشـی و مـادرش 
پایـان  از  پـس  بـود،  خانـه دار 
تحصیـالت بـه عنـوان سـپاه دانش 
شهرسـتان  اطـراف  روسـتاهای  در 
مـرزی گرمـی بـه خدمـت وظیفـه 
موتورسـیکلت  بـا  شـد،  مشـغول 
فاصلـه دور اردبیـل تا روسـتا را طی 
می کـرد و خطراتـش را نیـز به جان 
می خریـد، گاهـی اتفـاق می افتاد در 
و  می شـد  بسـته  راه هـا  زمسـتان 
آنجـا  در  بودنـد  مجبـور  ایشـان 
بماننـد. مورد اعتماد اهالی و شـیخ 
قـدرت احمدی روحانی آن روسـتا 
واقع شـده بود.  شـیخ از آن دسته 
روحانیونـی بـود کـه خـود را وقف 
اهالـی روسـتا کـرده بـود، چـون 
ارتبـاط زیادی با شـهر داشـت نیاز 
طریـق  ایـن  از  را  روسـتاییان 

برطرف می کرد. 
ایشـان  روزی  می آیـد  یـادم 
بـه  را  کالس  یـک  دانش آمـوزان 
منـزل ما آورده بـود و از محمدرضا 
درخواسـت می کـرد که آنهـا را به 
عکاسـی ببـرد و عکـس پرسـنلی 
تهیـه نمایـد که بـرادرم بـا جان و 

دل ایـن کار را پذیـرا شـد، برادرم 
نقـل می کـرد کـه در روسـتا بـه 

)آقـا مدیـر( مشـهور شـده بود. 
در  کـه  زمانـی  قـدرت،  شـیخ 
مجالـس روسـتا شـرکت می کـرد 
یکـی را دنبالـش می فرسـتاد کـه 
در جمـع آنهـا حاضـر شـود، ایـن 
عمـر  آخـر  تـا  صمیمانـه  رابطـه 
حجت االسـالم احمدی مسـتدام و 
پابرجـا بود، بـا شـروع زمزمه های 
پیـام  مخفیانـه  بـرادرم  انقـالب 
روحانـی  آن  بـه  را  انقـالب 
می رسـاند و او نیـز در آگاه سـازی 
بسـزائی  نقـش  منطقـه  مـردم 

داشـت.
خانـواده دیده بـان کـه ایشـان 
همگـی  بودنـد  آن  ارشـد  فرزنـد 
در جریـان انقـالب پیشـرو و فعال 
بودنـد اکثـرا بـه همـراه پـدر در 
کـه  اردبیـل  میرصالـح  مسـجد 
یکـی از کانـون هـای مهـم انقالب 
می رفـت  شـمار  بـه  اردبیـل  در 
حضور چشـمگیری داشـتند. یکی 
تظاهـرات  جریـان  در  بـرادران  از 
علیـه رژیم شاهنشـاهی دسـتگیر 
و زندانی شـد کـه بعـد از پیروزی 
انقـالب بـه نوجوان تریـن زندانـی 
اردبیـل  در  انقـالب  سیاسـی 

مشـهور شـد. 
محمدرضـا در بحبوحه ترورهای 
اول انقـالب به درخواسـت آیت اله 
مـروج نماینـده امام و امـام جمعه 
اردبیـل بـرای بـه عهـده گرفتـن 
از  ایشـان  خـودروی  رانندگـی 

بـه  مامـور  پـرورش  و  آمـوزش 
خدمـت در دفتـر امام جمعه شـد، 
کاری کـه ریسـک باالیی داشـت و 

هـر کـس آن را قبـول نمی کـرد.
محمدرضـا در هـر سـنگری که 
مفیـد  می توانـد  می کـرد  فکـر 
باشـد خدمت کـرد، پـس از حمله 
ددمنشـانه صـدام به ایران ایشـان 
در اوایـل جنگ به همـراه تعدادی 
از دوسـتان از جملـه حاج یوسـف 
علویـان صـدر )علفیـان( در قالب 
یـک گـروه مردمـی عـازم جبهـه 
هـای جنگ شـدند، آنهـا مدتی در 
جنگ هـای نامنظـم همـراه دکتـر 

چمـران شـرکت کردند.
محمدرضـا مثـل بـرادران دیگر 
و پـدر بزرگوارش حضـور در جبهه 
را بـرای خود فریضه می دانسـت و 
تـا پایان ایـن نبرد حماسـی حدود 
9 مـاه در جبهه هـای حـق علیـه 
باطـل خدمـت کـرد، از آنجایی که  
پشتیبانی  پدرش مسئولیت سـتاد 
جبهـه و جنگ را از ابتدای شـروع 
جنـگ تحمیلی تـا زمان شـهادت 
)سـال 66( بـه عهده داشـت،حتی 
فرصـت هـای پیـش آمـده جهت 
مرخصـی از جبهه را بـه خدمت   در 

سـتاد کمک رسـانی مـی گذراند.
خانـواده دیده بـان بـرای خـود 
از  تـن  دو  کـه  می دانـد  افتخـار 
در  را  خانـواده  عضـو  عزیزتریـن 
راه دفـاع از آرمان هـای انقـالب و 
دفـاع مقـدس تقدیم کرده اسـت.
سـنگر  در  خدمـت  محمدرضـا 
آمـوزش و پـرورش را نیـز بسـیار 
مهـم می دانسـت ایشـان چندیـن 
راهنمـای  عنـوان  بـه  سـال 
بـه  سرکشـی  بـرای  تحصیلـی 
مدارس روسـتاهای اطـراف اردبیل 
می رفت که در واقع کاری سـخت و 
طاقت فرسـا بود، راه های نامناسـب 
روسـتاها خصوصا در زمسـتان کار 
را دو چنـدان دشـوار می کـرد ولی 
دل  و  جـان  بـا  عاشـقانه  ایشـان 
بـدون کوچکتریـن نارضایتـی این 

وظیفـه را انجـام مـی داد.
پایانـی  سـال  چندیـن  ایشـان 
سـنگر  در  را  خـود  خدمـت 
انفورماتیـک  واحـد  مسـئولیت 
اداره کل آمـوزش و پرورش اسـتان 

گذرانـد.  اردبیـل 
در وظیفه شناسـی و کاربلدی در 
اداره زبانـزد بود، همـه تجربیاتش 
را بـدون چشـم داشـت در اختیار 

می داد. قـرار  دیگران 
از  عبـدی  خوشـنام  آقـای 
همکارانـش در وصـف خصوصیات 
دیده بـان   محمدرضـا  مرحـوم 
می گویـد: انسـان بـه تمـام معنـا، 
بـا  فوق العـاده  مهربـان،  صبـور، 
ظرفیـت و بی اعتنـا بـه دنیـا بـود 
و همـواره بـه کارهای خیـر اهتمام 

یادی از مرحوم محمدرضا دیده بان 
و نگاهی گذرا 

به زندگی 
و خدمات 
 ارزشمند

 آن زنده یاد

خانواده 
دیده بان 
برای خود 

افتخار 
می داند که 
دو تن از 
عزیزترین 

عضو خانواده 
را در راه دفاع 
از آرمان های 
انقالب و دفاع 
مقدس تقدیم 

کرده است

محمدعلی دیده بان
دل نوشته

24

ستان 1400 - سال سوم شماره 9
صل تاب

صادی دیده بان مرز - ف
صلنامه سراسری اجتماعی-اقت

ف



مـی ورزیـد. 
یـک  قالـب   در  انسـانی  ایشـان 
فرشـته بودند. مـن بارها جلـوه الهی 

را در قامـت ایشـان دیـده بـودم.
محمدرضـا دیده بـان بیـن خانواده 
آقـاداداش  بـه  نزدیـک  دوسـتان  و 

بود.  مشـهور 
بـرادر  و  پـدر  شـهادت  از  بعـد 
در  پررنـگ  حضـوری  بـا  ایشـان 
خدمت خانـواده و مادر بزرگوارشـان 
بـه  خانـواده  صبـور  سـنگ  و  بـود 
قرض الحسـنه ای  می آمـد،  حسـاب 
در بیـن خانـواده و فامیـل تاسـیس 
کـرده بـود و بـا وام هایی کـه می داد 
بودنـد. خانواده هـا  مشکل گشـای 

مادرمـان  کـه  قبـل  سـال  چنـد 
سـکته مغزی کرده بودنـد آقاداداش 
با همـکاری دیگـر خواهر و بـرادران 
عهـده  بـه  را  ایشـان  از  پرسـتاری 

گرفتـه بودنـد.
عمـری  از  پـس  بزرگمـرد  ایـن 
و  فرهنـگ  سـنگر  در  مجاهـدت 
یکهـزار  مـاه  خـرداد  نهـم  در  ادب 
تحمـل  مدتـی  از  پـس  چهارصـد  و 
بیمـاری دیـده از جهـان فرو بسـت. 
روحـش شـاد و یـادش گرامـی بـاد.
خانـواده دیده بان متاسـف اسـت 
کـه عضـوی فعـال و بـا اخـالص را 
کـه سـالیان دراز در خدمـت انقالب، 
از  را  بودنـد  خانـواده  و  فرهنـگ 
دسـت داده اسـت، عضوی کـه بدون 
توقـع مـادی و ایثارگرانـه در خدمت 

بود. اطرافیـان 
از خداونـد متعـال خواهانیـم کـه 
بـه بازمانـدگان آن مرحـوم توفیق و 
تایید دهـد و امیدواریـم همت واال و 
فضایل اخالقـی آقـاداداش در وجود 
بازمانـدگان و فرزندانش تبلـور یابد.  
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تشریح برخی دستاوردهای حوزه معاونت 
پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز

توسـعه و پشـتیبانی معـاون و رییـس قائممقـام
منابـعدانشـگاهتبریـز،بـهتشـریحعملکـردوبرخـی
دسـتاوردهایحوزهمعاونتپشـتیبانیوتوسـعهمنابع

دانشـگاهتبریـزدرچنـدسـالاخیـرپرداخـت.
بـهگـزارشدیدهبـانمـرزوبهنقـلازمرزنیـوز؛دکتر
محمدتقـیاعلمـیدرابتـدابـااشـارهبـهرشـدعلـمو
فنـاوریدرچارچـوبسـندچشـماندازدرکشـورمان
گفت:رشـدعلموفناوریدرکشـورمان11برابررشـد
متوسـطدنیـابـودهواینافتخـاریبراینظـاممقدس

جمهـوریاسـالمیایراناسـت.
بـهگفتـهوی،علـموپژوهـشمایهعـزتواقتداریک
کشـوربـودهوالزماسـتایـنحرکـتراباشـتابهر
چـهبیشـترادامـهدادهوعقبافتادگیهایگذشـتهدر
ایـنعرصـهراجبـرانکنیـم.طبـقفرمایشـاتمقـام
دوم گام بیانیـه در العالـی( رهبری)مدظلـه معظـم
انقالب،سـنگبنـایانقالبعلمیدرکشـورگذاشـته
شـدهکهاینراهبایدبااحسـاسمسـئولیتبیشـتردر

قالـبیـکحرکـتجهـادیتـداومیابد.
معـاونپشـتیبانیوتوسـعهمنابـعدانشـگاهتبریز،در
بخـشدیگـرسـخنانخـودبـاتاکیـدبـراینکـهآثـار
تولیـدعلـموفنـاوریدردانشـگاههاودیگـرمراکـز
بایـددرجامعـهدیدهشـود،تصریحکرد:دانشـگاههای

نسـلچهـار،دانشـگاههایجامعـهمحـوربودهورشـد
علـموفنـاوریبایـدموجـببالندگـیوشـکوفاییدر
عرصههـایمختلـفجامعـهوحـلمشـکالتمبتالبه
آنباشـد.درهمیـنراسـتاصنایـعمـاازنظـرکیفـی
رشـدقابـلمالحظهایداشـتهودرحالتبدیلشـدن

ازصنعـتمونتـاژیبـهفنـاوریبومـیمیباشـد.
قائممقـامرییـسدانشـگاهتبریـزدرادامـهبـااشـاره
بـهآخریـندسـتاوردهایعلمـیوپژوهشـیدانشـگاه
تبریـزدرسـالهـایاخیـرگفـت:ایـندانشـگاهیکی
ازدانشـگاههایبرتـروجامـعدرمنطقـهوشـمالغرب
قدمـت لحـاظ از کشـور دانشـگاه دومیـن و کشـور
تاریخـیاسـتوبهلحـاظرتبههایمعتبـربینالمللی،
درمیاندانشـگاههایجامعکشـوررتبهدومراکسـب

اسـت. کرده
دانشـگاهدرحوزههـایمختلـف ایـن بـهگفتـهوی
بیـن در را درخشـانی رتبههـای هـم موضوعـی
دانشـگاههایجهـانکسـبکردهکـهبهعنـواننمونه
درحـوزهمنابـعآب،درگذشـتهرتبـهایندانشـگاهدر
جایـگاه101تـا150قرارداشـتکهاالنبـهرتبه76

تـا100رسـیدهاسـت.
ویاضافـهکرد:دانشـگاهتبریزهمچنیـندرحوزههای
علـوموفنـاوریتغذیهرتبـه201تا300،اتوماسـیون

وکنتـرلرتبـه151-200،علـوموفنـونابـزاررتبـه
،200-151 جایـگاه عمـران مهندسـی ،150-101
رشـتهمهندسـیمکانیکرتبـه201-300،مهندسـی
مهندسـی ،500-401 جایـگاه الکترونیـک و بـرق
شـیمیرتبـه301-400وعلـومومهندسـیانـرژی

رتبـه201-300رابـهدسـتآوردهاسـت.
ویبـااشـارهبـهدسـتاوردهایاخیـرایندانشـگاهدر
رتبهبنـدیتایمـزهـمگفـت:دانشـگاهتبریـزدرایـن
حـوزه در ایـران دانشـگاههای بیـن در رتبهبنـدی
موضوعـیمهندسـیوفنـاوریرتبـهدوم،درحـوزه
علـومزیسـتیجایـگاهاول،درحـوزۀعلـومفیزیکـی
رتبـهچهـارم،درحوزههـایعلـومبالینیوسـالمتو
علومرایانهجایگاهسـومودرکلدربیندانشـگاههای

جامـعکشـوررتبـهدومرابـهدسـتآوردهاسـت.
ویتعـدادمقـاالتچـاپشـدهدرمجـالتداخلـیو
بینالمللـیازسـویاعضـایهیاتعلمیایندانشـگاه
درسـالگذشـتهرا3262مـوردعنـوانکـردوگفت:
درسـهماههاولسـالجـاریهمحـدود1831مقاله
منتشـرشـدهودرهمینمدتهـم4419مقالهچاپ

شـدهدرScopusنمایهشـدهاسـت.
ویدربخـشدیگـریازسـخنانخـودبـهتشـریح
عملکـردمعاونـتپشـتیبانیوتوسـعهمنابـعدرحوزه
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27ف مدیریتهـایچهارگانـهایـنمعاونـتپرداخـت.

ویافـزود:رشـدمناسـباعتبـاراتدانشـگاهدرقالـب
بودجههـایسـنواتیسـالهایاخیربهعنـواندومین
دانشـگاهبـزرگکشـورواعتبـاراتهزینـهای،اجـرای
کارگاههایآموزشـیدرسطحوزارتعلومباهماهنگی
موسسـهپژوهـشوبرنامهریـزیآمـوزشعالـیتحـت
عنـوانبودجهریـزیمبتنـیبـرعملکـردوقیمتتمام
شـده،مبادلـهتفاهمنامـهعملکـردبـاواحدهـایتابعه
دانشـگاهدراجـرایبودجهریـزیمبتنـیبـرعملکـرد،
تمهیـدمقدمـاتاسـتقرارمدیریـتدانـشازطریـق
مطالعـهوبررسـیمـدلمفهومـیمدیریـتدانـشدر
بـا تفاهمنامـه عقـد بـرای برنامهریـزی و دانشـگاه
سـازمانملیبهـرهوریکشـور،فعالیتهایچشـمگیر
دربرگـزاریآزمونهـایمجـازیمصـوبکارکنـانبـا
توجـهبـهبحـرانناشـیازکرونـاوانجـاماصالحـات
تشـکیالتیدرسـاختارسـازمانیدانشـگاهدرسـامانه
اهـم از کشـور، اسـتخدامی و اداری امـور سـازمان
فعالیتهایمدیریتبودجه،تشـکالت،تحـولاداریو

بهـرهوریدرسـالهایاخیـربـودهاسـت.
معـاونپشـتیبانیوتوسـعهمنابـعدانشـگاهدرادامهبا
اشـارهبهعملکـردمدیریتمنابعانسـانیوپشـتیبانی
گفـت:پیگیـریواخـذشـمارهمسـتخدمبـرایبیش
فاقـدشـماره علمـی هیـات اعضـای از نفـر از110
اسـتخدامی،اصـالحفراینـدصـدورحکـمکارگزینیاز
بـازهزمانـیدوهفتـهایبـهحداکثـر24سـاعت،ثبت
وتکمیـلاطالعـاتاعضـایهیـاتعلمـیوکارمندان
واسـتفادهدرسـامانهپاکنـاواخـذتاییدیهازسـازمان
برنامهوبودجه،بروزرسـانیاطالعـاتواحکامکارکنان
دانشـگاهدرسـامانهآمـوزشعالـیHESوتبدیـل
وضعیـتاسـتخدامی60نفـرازکارمنـدانقـراردادی

ایثارگـرازجملـهاقدامـاتایـنحوزهاسـت.
دکتـراعلمیبااشـارهبـهعملکردحوزهپشـتیبانینیز
گفـت:بازسـازیکارگاهحمـلونقـلدانشـگاه،نصـب
GPSبـرایتمامیخودروهایدانشـگاه،بهرهبرداری
ازقناتهـایدانشـگاهدرچندیـنفـازومستندسـازی
آبخـام دبـی افزایـشظرفیـت قناتهـا، و چاههـا
ورودیاز38لیتـردرثانیـهبـه42لیتـردرثانیـهبـا
شناسـاییمسـیرهایمختلـفوهدایـتآنبهمسـیر

اصلـیورودیآبخامدانشـگاه،توسـعهفضایسـبزو
احیـایمناطـقبایـروبـدونپوشـشبـاکاشـتبیش
از6000اصلـهنهـال،درخـتودرختچـهواحـداثو
تجهیـزفـازدوممهمانسـرایدانشـگاهازمـواردمهـم

فعالیتهـایایـنحـوزهبودهاسـت.
بـهگفتـهویدرحـوزهمدیریـتامـورفنـیونظـارت
بـرطـرحهـایعمرانـی،پروژههـایخاتمـهیافتـهدر
بـازهزمانـیسـالهای96تاکنـون،ازمحـلاعتبارات
بـا مرنـد مهندسـی فنـی دانشـکده عمومـیشـامل
زیربنـای6000متـرمربـع،دانشـکدهدامپزشـکیبـا
زیربنـای13500متـرمربـع،دانشـکدهکشـاورزیو
منابـعطبیعـیاهـربـازیربنـای3800مترمربـعواز
محـلاعتبـاراتاختصاصیشـاملسـاختمانحفاظت
فیزیکـیبـازیربنـای1920مترمربـع،خوابـگاهفجربا
زیربنـای8500متـرمربعاسـت.همچنیـنپروژههای
دردسـتاجـراازمحـلاعتبارتعمومـیواختصاصی
50000 حـدود در زیربنایـی بـا طـرح 8 قالـب در
مترمربـعمیباشـد.درایـنحـوزههمچنیـنتعمیرات
اساسـیومحوطهسـازی،همهسـالهدرقالـباعتباری

بالـغبـردویسـتمیلیـاردریـالاجراشـدهاسـت.
بـرپایـههمیـنگـزارش،دکتـراعلمـی،همچنیـندر
هفتـهدولـتبـاحضـوردرشـبکهاسـتانیسـهند،بـه
تشـریحبرخیدسـتاوردهایدانشـگاهتبریـزپرداخت.

این دانشگاه یکی 
از دانشگاه های برتر 

و جامع در منطقه 
و شمالغرب کشور 
و دومین دانشگاه 

کشور از لحاظ قدمت 
تاریخی است و به 

لحاظ رتبه های معتبر 
بین المللی، در میان 
دانشگاه های جامع 
کشور رتبه دوم را 

کسب کرده است
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)1368 سرطان 19 )زاده مسعود احمد
سیاستمدارافغانستانیوفرزنداحمدشاهمسعود
وزیرپیشیندفاعافغانستانودارایمذهباهل

تسنناست.
سال1380،زمانیکهاحمددوازدهسالهبود،

پدرشتوسطشبکهالقائدهبهقتلرسید.
خواهر پنج همراه به احمد سال همان در

کوچکشانبهایرانآمدند.
با ایران، ازحدودیکدههزندگیدر اوپس
اتمامتحصیالتابتداییودبیرستاندرایران،در
سال1388برایادامهتحصیلبهبریتانیارفتو
رادریک»دورهنظامی«در»آکادمی یکسال

نظامیسلطنتیسندهرست«گذراند.
در را کارشناسیخود مدرک 2015 درسال
مطالعاتجنگازدانشگاه»کینگز«بزرگترینو
پرسابقهتریندانشگاهلندندرانگلیسودرسال
2016کارشناسیارشددرسیاستبینالمللیرا

ازدانشگاهدولتی»لندنسیتی«دریافتکرد.

درسال1395مسعودبهافغانستانبازگشتو
ادامهسیاست بادخترعمویشازدواجکردودر
مسعود« »بنیاد مدیرعامل عنوان به پدر های

ضرورتوحدتجهانی
برایمنعگسترش
تسلیحاتبیولوژیکی!

شـیوعویروسمنحوسکرونادردوسالاخیر
وتهدیـداتجهانیـانکـهحـوزههـایمختلفـی
چـونسـالمتاقتصـادوصنایـعمختلـفرادر
بـرگرفتهاسـتبـاردیگـربرلـزومتوجـهمجمع
جهانـیوکشـورهایمختلفدنیـارابهجلوگیری
ازگسـترشآزمایشـگاههـایبیولوژیکـیومنـع
برخـی ازسـوی بیولوژیکـی تسـلیحات توسـعه
کشـورهایسـلطهگـرراتاکیدمیکنـد.آمریکاو
برخیکشـورهایدیگردرسـالهـایاخیراقدام
بهسـاختآزمایشـگاههایبیولوژیکـیوآزمایش
وتولیـدانـواعویـروسهـاوباکتـریهـایمضـر
کردهاسـتکـهبهعنوانیکتهدیـدجهانیهمه
ملتهـایجهـانرامـوردتهدیدقراردادهاسـت.
سـازمانهـایبیـنالمللیبایـدبـرایجلوگیری
ازرشـدایـنآزمایشـگاههـاوسـاختتسـلیحات
بیولوژیکـیدسـتبـهکارشـوندتـامیـزانتولید
واسـتفادهازابزارهـایجنـگبیولوژیکـیکـهبه
عنـوانجنـگنوینجهانیکشـورهایسـلطهگر
بـهپایینتریـنسـطحتقلیـلیابـد.بایـدقوانیـن
ومصوبـاتکنوانسـیونهاومعاهـداتبیـنالمللی
بتواننـدابزارهـایالزمبـرایفشـاربرکشـورهای
هـای آزمایشـگاه تولیـد توقـف در گـر سـلطه
دنیـای تـا کنـد تأمیـن را بیولوژیکـی و اتمـی
عـاریاز»نـزاعهـاینویـنبشـری«کـهجـانو
مـالمیلیـاردانسـانرابـهمخاطـرهمیانـدازد؛
بهداشـت سـازمان باشـد. جهانیـان روی پیـش
جهانـیبایـدبـابکارگیریازبسـترهایآموزشـی
ورسـانهایدرسـطحجهـاننسـبتبـهافزایـش
سـطحآگاهیهـایعمومیدرارتقـاءآگاهیهای
عمومـیدرپیشـگیریومواجهـهبـاشـیوعانواع
بیماریهـایبیولوژیکـیوویروسـیمیکروبیاقدام
کنـد.رسـانههـایداخلـیبیـنالمللـینیـزباید
بـهمددسـازمانهایجهانیبهداشـتودسـتگاه
هـایمتولـیامـرسـالمتودرمـاندرکشـور
هـا؛فرصـتآمـوزشهـایمجـازیورایـگانرا
بـرایمـردمایجـادکند.شـیوعبیمـاریمنحوس
کرونـاکـهبـهکشـتهشـدنمیلیـونهاانسـانو
افزایـشتولیـدوسـایلوتجهیـزاتگندزداییکه
بـهتخریبمحیـطزیسـتانجامیـدهوهمچنین
اقتصـاد؛تولیـدونهایتاسـالمتغذاییانسـانها
رابـهخطـرانداختـهاسـت.دسـتگاههایحـوزه
روابـطبیـنالملـلووزارتخانههایامـورخارجه
درتمامـیکشـورهاودرراسآنهـادولـتهاباید
مقدمـاتتنظیـمقوانیـنجدیـد»منعگسـترش
مجمـع در را بیولوژیکـی« هـای سـالح تولیـد
جهانـیسـازمانملـلتصویـبکنندتـادرمقابل
سـلطهجوییکشـورهاییچـونآمریکا،اسـرائیل
وبرخـیدیگـرکشـورهایفعـالدراینخصوص
گرفتـهشـود.داوداسـدی

احمد مسعود
بچه شیر
پنجشیر

افغانستان 
و زندگی در ایران
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منصوبشد.
از ناتو و آمریکایی نظامیان خروج از پس
افغانستاندرسال1400وهجومدوبارهطالبان
بهمناطقتحتکنترلحکومتقانونیافغانستان،
زمان مدت در افغانستان والیات و شهرها تمام
کوتاهییکیپسازدیگریسقوطکردهوبدست

نیروهایطالبانافتادند.
مقاومت« »جبهه که بود امسال مرداد در
منطقه پنجشیر مقاومت یا طالبان برابر در
غالباً که افغانستان شمال در کوهستانی ای
فارسیزبانوازنژادتاجیکهستند،راراهاندازی
کردوازمردمخواستکهبرایمبارزهباطالبان

بهپنجشیربیایند.
کامل احاطه بر مبنی اخبار آخرین اساس بر

و شد منتشر رسانهها توسط پنجشیر بر طالبان
این تا مقاومت نیروهای و مسعود احمد اینکه

ساعتدرمکانامنیبهسرمیبرند.
جبههمقاومتمدعیاستدرپنجشیرکماکان

بهمبارزهباطالبانادامهخواهدداد.
با افغانستان کشور سیاسی آینده دید باید
پاکستان نظامی و مستقیم مداخالت وجود
مقاومت جبهه سرکوب در طالبان به کمک در

پنجشیرچهخواهدشد؟
سردار های کمک به ام بعدی یادداشت در
سپاه شجاع فرمانده سلیمانی قاسم حاج شهید
قدسایرانبهاحمدشاهمسعوددرتشکیل»سپاه
مقاومت جبهه در افغانستان در » ص محمد
خواهمپرداخت.داود اسدی؛ روزنامه نگار

ناامنی خاورمیانه؛ 
کلید سلطه جویی آمریکا در منطقه!

26سـالقبـلبـودکـهگروهـکطالبـانبـاکمک
آمریـکادرافغانسـتانشـکلگرفـتوبهسـرعتوپس
ازدوسـالیعنـیدرسـال1996تـا2001حکومـت
بخشهایـیازافغانسـتانرادراختیـارخـودگرفـت.
گروهکـیخشـنوبـاافـکارمتحجرانـهخشـونتگراو
افراطیخودوبااسـتفادهازاحساسـاتدینیومذهبی
مردمـانبخـشهایـیازایـنکشـوروهمچنیـنمنابع
وکمـکهـایمالـیآمریـکاوعربسـتاندراینکشـور
جایـیبـرایخـودبـازکـرد.آمریکاکشـوریسـلطهگر
کـهبـاحضـوربیـشازچندیـندهـهدرخاورمیانـهو
بـانیـتبـهتـاراجبـردنمنابـعزیـرزمینـیونفتـی
کشـورهایخاورمیانـه؛همیشـهبـهدنبـالبرهـمزدن
منطقـهوتاثیـربردولـتهایملیومحلیکشـورهای
اسـالمیدرایـنمنطقهجغرافیاییازجهانبودهاسـت.
دخالـتدرحاکمیـتملیافغانسـتان؛پاکسـتان؛ایران؛
عـراقوسـوریهبیشـتربـهمنظـوربـرهـمزدننظمو
امنیـتمنطقـهبـهمنظـورمقابلـهبـادیگرکشـورهای
تاثیرگـذاری و چیـن و روسـیه چـون منطقـه ایـن
بـراقتصـادوتولیـدوصنعـتآنهاسـت.امـروزبعـداز
توافقنامـه2020طالبـانوآمریـکادردوحـه؛شـاهد
قـدرتگرفتـندوبـارهگروهـکافـراطگـرایطالبـان
درمنطقـههسـتیم؛گروهکـی60هـزارنفریبـادرآمد
40هـزارمیلیـاردتومانـییـابـهعبارتـییـکونیـم
میلیـارددالریناشـیازکشـتتریـاکدرافغانسـتان
جانتازهایگرفتهاسـتوشـاهدتسـلطاینگروهک
بـرنیمـیازافغانسـتانکـهبخشهاییازسـرزمینهای
دراختیـارطالبـانبـهعنـوانمرزهـایمشـترکایران
نیـزمحسـوبمیشـودودولتمـردانوحاکمیـتنظام
جمهـوریاسـالمیبایـدبااتخـاذتصمیمهایدرسـت
وعقالنـیدرکاهـشتنـشهـایمنطقـهایازسـویی
وتـالشبـرایهمزیسـتیمسـالمتآمیـزمـردمایـن
منطقـهازهیـچکوششـیدریـغنورزند.گاهیرسـانهها
یـاافـرادتاثیرگذارسیاسـیازنرمشهـایصلحجویانه
حاکمیـتدربرابرگروهکتروریسـتیوافراطیطالبان
نقدهایـیدارنـدکـهبایـدگفـتدرمیـاناولویتهـای
اساسـیحکمرانـییـککشـور؛توجـهبـه»امنیـتو
منافـعملـی«ازمهمتریـنآنهاسـت.»بحـرانآبـی«
کشـوروقـرارگرفتـنمسـیلهـایآبیشـرقیکشـور
ماننـدرودهلمنـدکهبیشـترازکشـورافغانسـتانوارد
سـرزمینایـرانعزیـزمـامـیشـودنیـزازموضوعاتی
اسـتکهحساسـیتهـایالزمحاکمیتنظاماسـالمی
ایـراندرایـنخصـوصرامیطلبـدکـهتصمیمسـازان
وتصمیمگیـرانحاکمیتـیدرایـنخصـوصتدابیـری
اندیشـیدهانـد.نـزاعهایقومیتـیومذهبیدرکشـور
افغانسـتانبیشـتربـهکشـتارمـردممظلـوممنطقـهبه
ویژهشـیعیانافغانسـتانخواهـدانجامید؛ارائـهراهحل
هـایسیاسـیبـرایکاهـشاختالفـاتمیـانحکومت
کشـورهای گـری میانجـی و طالبـان و افغانسـتان
همسـایهدرثبـاتمنطقـهوامنیـتپایداربسـیارنقش

آفریـنخواهـدبود.

داود اسدی/ روزنامه نگار
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منابع به انسانها طبیعی نیازهای
از انسان تا شده باعث اطراف در موجود
و قومیتها تشکیل و خود پیدایش آغاز
برای را معینی محدوده گروهی، زندگی
در محدوده آن از و کند مشخص خود
سایر دخالت و نفوذ بهرهبرداری، مقابل
افرادجلوگیریودرصورتلزوم،بهطور

دستهجمعیازحریمخوددفاعنماید.
تعریف برای تالشها کلی، طور به
همراه به »سرحد« و »مرز« اصطالحات
مرز انواع عنوان فهرست و طبقهبندی
توسطدانشمندانیمانندهارتشورن1936
م،هولدریچ1940م،جونز45-1943مو

کریستف1959مانجامگرفتهاست.
مرزهای مباحث اولین چه اگر
دانشگاهی جغرافیدانان توسط سرزمینی
میگردد بر م( 1897( راتزل زمان به
کرد، مطرح را دولت ارگانیکی رفتار که
1908( کرزن لرد توسط موضوع این اما
مرزهای درباره م( 1916( هولدریچ و م(
سیاسیوشکلگیریمرزهاپیگیریشد.

گذشته در که میدهد نشان تاریخ
برداشت امروزه که آنچه با مرز مفهوم

میشود،تفاوتداشتهاست.
درگذشتهمرزبهصورتیکخطمفهوم
نداشت؛درآنزمانمنطقهپهناوریراکه
حدفاصلمیاندوامپراطوریبود،منطقه
انسان برای یعنی میخواندند. سرحدی

روزگارباستانانتهایقلمرو،سرحدبود.
منبع: کتاب جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران

به گزینی: 

الناز قنبری

تاریخچه، 
مفهوم و تعریف 
سرحد و مرز

دانستنی های مرزی 4

جمهوری انتظامی نیروی مرزبانی فرمانده
171 کشف و صاعقه طرح اجرای از اسالمی
قبضهسالحجنگیوشکاریدرمرزهایکشورخبرداد.

سردار ایرنا؛ از نقل به و مرز بان دیده گزارش به
احمدعلیگودرزیبااشارهبهاجرایطرحعملیاتیصاعقه
)جمعآوریومقابلهباقاچاقسالحومهمات(درمرزهای
اشراف با انتظامی نیروی مجاهد مرزبانان گفت: کشور
اطالعاتیوجدیتمبارزهباجمعآوریومقابلهباقاچاق
سالحومهمات،موضوعرادردستورکارخودقراردادهاند.
دارندگان با مرزبانان قاطع برخورد اینکه بیان با وی
در افزود: دارد، ادامه مرزها در غیرمجاز مهمات و سالح
قبضه 171 شدند، موفق مرزبانان صاعقه، طرح اجرای
که را مهمات زیادی مقادیر و شکاری و جنگی سالح
داشتند، را کشور داخل به کردن وارد قصد قاچاقچیان

کشفکنند.
در متهم 58 دستگیری به اشاره با گودرزی سردار
اینطرحتصریحکرد:مرزباناننیرویانتظامیبااقتدارو
صالبتبااجرایاینطرح،مناطقآلودهمرزیراپاکسازی

کردهوموضوعهمچناندردستورکارمرزباناناست.
اینمقامارشدمرزبانیناجابابیاناینکهمیزانکشف
مدت به نسبت جاری سال در شکاری و جنگی سالح

مشابهسالگذشته40درصدافزایشیافتهاست،تصریح
کرد:درراستایاجرایطرحصاعقهمرزبانانموفقشدند،
دوعددمجسمهعتیقهطالبهوزنتقریبی435گرم،546
هزارلیترسوختقاچاق،932هزارنخسیگارقاچاقویک
هزارو254راساحشام)سبکوسنگین(ازقاچاقچیان

کشفکنندوآنهاتحویلمقاماتقضائیشدند.
مواد انواع تن 36 کشف به اشاره با گودرزی سردار
مخدرازابتدایسالجاریتاکنونکهعمدتابادرگیری
باسوداگرانمرگبودهاست،گفت:دراجرایطرحمذکور
را مخدر مواد انواع کیلوگرم 600 شدند، موفق مرزبانان

کشفکنند.
انتظامی نیروی مرزبانی و قضائی دستگاه تعامل وی
دراجرایطرحهایعملیاتیدرمناطقمرزیرامطلوب
توصیفکردوبیانداشت:باتالشمرزباناندرسالجاری
قاچاقچیان دستگیری درصد 17 مشابه مدت به نسبت

افزایشپیداکردهاست.
قاچاقچیان کرد: خاطرنشان ناجا مرزبانی فرمانده
اشراف با انتظامی نیروی مرزبانان بدانند سودجویان و
زیر را آبی و مرزی نوار در تحرک کوچکترین اطالعاتی
برخورد قاطعانه سودجویانه اقدام هرگونه با و نظرگرفته

خواهندکرد.

فرمانده مرزبانی ناجا خبرداد:

اجرای طرح صاعقه در مرزهای کشور
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وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتباتأکیدبر
اینکهامروزجبههجدیدیدرفضایمجازی
بهوجودآمدهاست،گفت:حفظاستقاللکشوردراین
دوش بر وظیفهای و تکلیف راهبردی، و مهم فضای
تکتکاعضایوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتو

همهجواناننخبهاینکشوراست.
ایرنا؛»عیسی از بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقل
اینانلو پیکرمطهرمحمد با وداع آیین در پور« زارع
شهیدمدافعحرموزارتارتباطاتوفناوریاطالعات،
ابتدای در که است خشنودی باعث داشت: اظهار
راهبری و مهم وزارتخانه این در دورانخدمتگذاری
نورانی محفل این در که شد من نصیب توفیق این
و عزیز شهید این بلند روح بهواسطه و شوم حاضر
بزرگواروهمهشهدایانقالبودفاعمقدسبتوانیم
این بزرگ روح به توسل و تبرک با را کارهایخود

شهدایعزیزپیشببریم.
اینانلو شهید خانواده به ابتدا در من افزود: وی
تبریکمیگویمکهاینافتخارراداشتهاندتایکیاز
مجاهداناینسرزمینرادردامانخودپرورشدهند
وماامروزبهوجودشانافتخارکنیم.اینموضوعجای
تبریکداردکهحاصلوثمرهعمرانسان،چنینجوان
برومندیباشدکهازهمهزندگیخودبگذردتامسیر

انقالبونظامانقالباسالمیتداومپیداکند.
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبابیاناینکهخوشا
بهسعادتکسانیکهپایانعمرشانبهشهادتختم
است؛ مرگ ما همه عمر آخر کرد: تصریح میشود،
نَْفٍسَذائَِقُةالَْمْوِت)هرنفسیطعممرگراخواهد ُکُلّ
منزل در وقتی که آنهایی حال به خوشا چشید(.
قیامت روز در و سربلندند میگیرند، قرار ابدیشان

خداوندبهوجودشانمیبالد.
به که کنیم چه که سوال این طرح با پور زارع
اینمرحلهبرسیم؟،گفت:بهاعتقادمنزمانشناسی
عاقبت تکلیفمداریدوعنصریاستکهمیتواند و
بدانیم برههای هر در اینکه کند؛ خیر به راختم ما
بهآنتکلیفعملکنیم.زمانی تکلیفماچیستو
شهادت و جهاد عرصه مقدس دفاع سال هشت در
تکلیفمابودواجازهندادیمدرآندورهیکوجباز
خاکسرزمینمانبهدستبیگانگانبیفتدوتوانستیم
استقاللکشورمانراحفظکنیم؛ودردورهایدیگر
تکلیفانحضوردرمیدانسازندگیبودوروزدیگردر

عرصههایعلمی.
فضای در جدید جبهه امروز اینکه بیان با وی
این در کشور استقالل حفظ گفت: است، مجازی
که است وظیفهای و تکلیف راهبردی و مهم فضای

بردوشتکتکمااعضایوزارتارتباطاتوفناوری
دارد قرار کشور این نخبه جوانان همه و اطالعات
و امنیت فرهنگ، از زمان از برهه این در بتوانیم تا
اقتصادماندراینفضاحفاظتکنیموبلکهبتوانیماز
ابزارفضایمجازیبراینشرفرهنگیکههمینشهدا
یعنی گذاشتند- دستشان کف را جانشان آن برای

فرهنگایثاروشهادت-استفادهکنیم.
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبااشارهبهدهها
شهیدیکهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتتقدیم
شهدا این تکتک گفت: است، کرده انقالب و نظام
این بتوانیم که باشند ما برای سرمایهای میتوانند
مسیرسخت،پرپیچوخموحساسراباموفقیتپشت
سربگذاریم.امروزبیشازهرزماندیگریبهروحیه
ایثاروشهادتاحتیاجداریمکهتجلیآندر جهاد،
کارومجاهدتدرحلمشکالتکشورومردمظهور

وبروزپیدامیکند.
ویدرخاتمهگفت:امیدوارمبهبرکتروحشهدا
را تکلیفمان بتوانیم تا شود، ما نصیب توفیق این
و ایثارگران و شهدا خانواده و دهیم انجام درست
جانبازانوهمهکسانیکهبرایپیروزیوتداومانقالب
اسالمیزحمتکشیدندبتوانندسرشانراباافتخارباال

بگیرند.

در مراسم تشییع پیکر یک شهید مدافع حرم

وزیر ارتباطات: جبهه جدید دفاع از انقالب، فضای مجازی است
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بازگشت و سنگین چک اتمام از قشم هواپیمایی شرکت روابطعمومی مدیر
هواپیمایایرباس600-300قشمایربهبهچرخهعملیاتیخبرداد.

بهگزارشمرزنیوز؛مهندسصابرنوروزیبااعالماینخبرگفت:عملیاتبهسازی
کابینورنگآمیزیداخلوبدنههواپیمایایرباس600-300بهشمارهثبتی
انجام با  2020Fans ناوبری الزامات انجاممهمترین انضمام به EP-FQO
با بررسیهایهمهجانبهمتخصصینمهندسیوتعمیراتقشمایر مطالعاتو
ارتقاء پروژه اجرای نحوه خصوص در کارشناسی جلسات ساعت صدها صرف
و فارسکو متخصصین توسط فارسکو در ،300-600 ایرباس هواپیماهای
هواپیماییقشمبهپایانرسید.ویافزود:انجامسهفقرهنصبسیستمهایناوبری

مجهزبهپیشرفتهترینسیستمناوبریجهانبررویهواپیمایایرباس300-600
قشمایربهشمارهثبتیEP-FQO،بامشارکتشرکتهایدانشبنیاندارای
الزامات بارعایتتمامی ازسازمانمحترمهواپیماییکشوریو مجوزطراحی
ایمنیاجراشدوپسازانجامموفقیتآمیزپروازهایآزمایشیبهحولقوهالهی
باتکیهواعتقادراسخبهتوانداخلیبهچرخهعملیاتیوناوگانقشمایرجهت
خدمترسانیبههموطنانعزیزدرفرودگاهبینالمللیامامخمینی)ره(اضافهشد.
مدیرروابطعمومیشرکتهواپیماییقشمدرپایاناذعانداشت:باهماهنگیهای
بهعملآمدهاینهواپیماپسازانجاممراحلC-checkاز26تیرسالجاری

درمسیرتهران-استانبول-تهرانبهکارگرفتهشد.

مدیرروابطعمومیشرکتهواپیماییقشمفرودگاهشیرازرایکیازمقاصدمحبوب
مسافرینقشمایرعنوانکردوگفت:اینفرودگاهیکیازمجهزترینفرودگاههای

ایرانازلحاظتجهیزاتناوبریوالکترونیکاست.
بهگزارشمرزنیوز؛مهندسصابرنوروزیبااعالماینمطلباظهارداشت:همچنین
ایران،تعدادیپرواز اینفرودگاهعالوهبرداشتنپروازهاییبهشهرهایداخلی

خارجیوبهخصوصبهمقصدکشورهایحوزهخلیجفارسدارد.

ویافزود:برنامهپروازهایتهران-شیراز-تهرانروزهایجمعه؛مشهد-شیراز-
مشهدروزهایپنجشنبه؛تبریز-شیراز-تبریزروزهاییکشنبه؛خارک-شیراز-
و یکشنبه روزهای نیز دبی-شیراز پروازهایشیراز- و دوشنبه روزهای خارک
چهارشنبهبرقراراستومتقاضیانتهیهبلیتشرکتهواپیماییقشمنیزمیتوانند
بهنشانیbooking.qeshm-air.com مراجعهکردهونسبتبهتهیهبلیت

اقدامکنند.

مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی قشم خبر داد:

پایان چک سنگین و بازگشت هواپیمای ایرباس 600-300 قشم ایر به چرخه عملیاتی

آشنایی با فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

فاطمه سیدحاتمی
خبرنگار

فاطمه سیدحاتمی
خبرنگار
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توزیع شرکت روابطعمومی
در اردبیل استان برق نیروی
ارزیابی جشنواره سومین
روابطعمومیهایصنعتآبوبرقکشور
را خالقیت و نوآوری بخش سوم رتبه

کسبکرد.
نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
توزیع شرکت اطالعرسانی پایگاه از
سومین در اردبیل؛ استان برق نیروی
روابطعمومیهای ارزیابی جشنواره
بهصورت که کشور برق و آب صنعت
مدیرکل حضور با و کنفرانس ویدیو
نیرو وزارت اطالعرسانی و روابطعمومی
ومدیرانروابطعمومیصنعتآبوبرق
محورهای برگزیدگان شد، برگزار کشور

چهاردهگانهاینارزیابی،معرفیشدند.
درایندورهازتعداد2995اثرارسال
شدهبهدبیرخانهجشنواره1898اثربه
داوری در یافت. راه داوری دوم مرحله
در که آثار این میان از نیز دوم مرحله
و روابطعمومی گروههایتخصصیدفتر
گرفت، صورت نیرو وزارت اطالعرسانی
درنهایت586اثربهمرحلهداورینهایی
راهیافتندوآثار68شرکتدر14محور
حایزرتبههایبرترجشنوارهسومشدند.

دربخشیازمتنلوحتقدیرارسالی

روابطعمومی مدیرکل ببران، صدیقه
آمده چنین نیرو وزارت اطالعرسانی و

است:
سرکارخانمرویااهللقلیپور

مدیرمحترمدفترروابطعمومیشرکت
توزیعنیرویبرقاستاناردبیل

عملکرد ارزیابی جشنواره سومین
برق، و آب صنعت روابطعمومیهای

ما فرصتیاستکهتالشهایهمکاران
درروابطعمومیهایصنعترابهمنصه
ظهوربرساندوعملکردآنانرادرمعرض
داد. قرار اینحوزه نامدار اساتید داوری
آخرین در است امید که جشنوارهای
نوید دوازدهم، دولت فعالیت روزهای
بخشآیندهایروشنبرایمیهناسالمی
نقشه بتواند آن آثار و باشد عزیزمان

آینده عملکرد برای روشنی معیار و راه
نماید. ترسیم صنعت روابطعمومیهای
تالشمجدانهوموثرشماوکسبمقام
سومدررشتهنوآوریوخالقیترادراین
جشنوارهارجمینهموامیدوارمدرادامه
اینمسیرشاهدارتقایروزافزونعملکرد
روابطعمومیهایوزارتنیرودرخدمت

بهمردمشریفایراناسالمیباشیم.

در سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور؛

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
 رتبه سوم بخش نوآوری و خالقیت را کسب کرد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اذعان داشت:

لزوم اطمینان از آماده بودن 
دیزل ژنراتورهای تامین برق در 

مراکز حساس و بیمارستان ها
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل از 

اعـزام اکیپ هـای بازدید جهت تسـت مولد بیمارسـتان ها و 
مراکز درمانی کرونایی استان خبر داد.

بـه گـزارش دیده بـان مـرز و به نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی شـرکت 
توزیـع نیـروی برق اسـتان اردبیل؛ حسـین قدیمی بـا بیان این کـه با توجه 

بـه آغاز موج پنجم شـیوع بیمـاری کرونا و همزمانـی با فصل گرمـا، تامین برق 
بـه مراکـز درمانـی، اهمیتـی دوچندان پیدا کرده اسـت، گفـت: تمامی بیمارسـتان ها و 

مداوم ویـژه مراکـز درمانـی بیمـاران کرونایـی بایـد مجهز بـه مولدهای اضطـراری بـوده و برای  کار 
ایـن مولدهـا بـرای حداقـل 2۴ سـاعت سـوخت کافـی داشـته باشـند تـا خدمت رسـانی بـه بیمـاران دچـار مشـکل نشـود.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت با تمـام تـوان در حـال خدمت رسـانی بـه شـهروندان اسـت، ادامـه داد: تأمین بـرق مراکز 
درمانـی از مهم تریـن اولویت هـای این شـرکت اسـت و تاکنون قطع بـرق بیمارسـتان ها در اولویت خاموشـی این شـرکت نبوده 
اسـت و برنامه هـای خاموشـی بـرق طبـق سـهمیه شـرکت توانیر کـه به صـورت روزانـه اعالم می شـود، برنامـه ریـزی و اجرا 

خواهد شـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل بـا بیان اینکه شـرایط سـال جـاری در حوزه انرژی بسـیار حسـاس 
اسـت، اظهـار داشـت: شـهروندان برای مطلـع شـدن از وضعیت قطعی بـرق، می تواننـد جدول روزانـه خاموشـی های احتمالی 

برق اسـتان را در سـایت شـرکت بـه آدرس www.aped.ir مشـاهده نمایند.
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پـدل )Padel( ورزشـی راکتـی اسـت کـه بیـن دو نفـر در زمینـی کامـاًل 
احاطه شـده بـا دیوارهای معمـوالً شیشـه ای بازی می شـود، زمین این رشـته 
ورزشـی تلفیقـی از اسـکواش و تنیس اسـت. پدل را در زمینی مسـتطیل شـکل به ابعاد 
1۰×2۰ بـازی می کننـد و تـور 1۰ متـری کـه ۸۸ سـانتی متر ارتفـاع دارد، در وسـط طـول 

زمین نصب می شود.
بـه گـزارش دیده بـان مـرز و به نقـل از مرزنیـوز؛ ایـن ورزش نوظهور سـال ها اسـت که 
در آن سـوي مرزهـا بـه خصـوص اروپا، آمریـکای جنوبـی، ژاپن و بعضـي دیگر از کشـورها 
عالقمنـدان زیـادي پیـدا کـرده و آرام آرام از لحـاظ تبلیغـي و جـذب طرفدار به سـطح قابل 
قبولـي رسـیده اسـت. ایـن ورزش اگرچه امـروزه دیگـر ورزش نوپایی محسـوب نمی شـود اما 
در هیچ یـک از بازی هـای رسـمی همچـون المپیـک و پارالمپیـک حضـور نـدارد. ابـداع پدل به 
سـال 1969 میـالدی بـاز می گـردد. اما شـکل کنونـی آن در سـال های اخیر پی ریزی شـده  اسـت. 
زمانـی که آلفونسـو دئـو نلوئه اسـپانیایی بـرای دیدن دوسـتش انریکو کـور کوئه را به مکزیک سـفر 
کـرده بـود بـرای پایه ریز ی این رشـته بـا وی به مشـورت پرداخـت و در بازگشـت به اسـپانیا برای 
نخسـتین بـار زمیـن بـازی پـدل را در شـهر مارابال بنـا کرد. جرقـه ورود پـدل به چرخـه ورزش 
ایـران نیـز از سـال 13۸۴ زده شـد و در سـال 13۸9 نخسـتین زمین پـدل در مجموعـه انقالب 
تهـران به مرحلـه بهره برداري رسـید و در سـال 1396 پس از بازسـازی مجموعه فوق توسـط 
بخـش خصوصـی با داشـتن ۴ زمیـن پدل بـه طور مجـدد راه انـدازی و مـورد بهره بـرداری 
قرارگرفـت. بـه منظور آشـنایی بیشـتر با یکـی از قهرمانـان این رشـته گفت وگویـی را با 

خانـم نـدا تقی پـور ترتیـب داده ایم که حاصـل آن را بـا هـم می خوانیم: 
ضمـن تبریک موفقیت شـما در نخسـتین دوره مسـابقات جام سـتارگان پـدل بانوان 
ایـران، لطفـًا به عنـوان اولین سـئوال خودتـان را معرفی کـرده و از سـابقه فعالیت های 

ورزشـی تـان برای آگاهـی مخاطبیـن این رسـانه بگوئید؟
نداتقیپورهستممتولد16خردادماه69کهرشتهورزشیپدلرادنبالمیکنم.

مشوق اصلی شما چه کسی بوده است؟
مشوقاصلیخودمبودم.

از چه زمانی به ورزش عالقه مند شدید و چرا این رشته ورزشی را انتخاب کردید؟
ایـنرشـتهورزشـیخیلـیاتفاقـیواردزندگـیمـنشـد.مـنازکودکیدرحـالانجـامفعالیت

هـایورزشـیبـودموبـهیـادنـدارمکـهیکجـاآروموقرارداشـتهباشـم.
سرگرمی های دوران کودکی شما شامل چه مواردی بود؟

دو مسـابقه و دوچرخهسـواری فقـط
میدانـیدرشـهرکمانبـودهو
بازیهایـیکـهباتوپ
میشـد. انجـام

در گفت و گو با ندا تقی پور، قهرمان پدل کشور عنوان شد:

پدل؛ جنگیدن تا آخرین         لحظه برای گرفتن امتیاز
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حانیه ملکی شهریور
خبرنگار
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در گفت و گو با ندا تقی پور، قهرمان پدل کشور عنوان شد:

پدل؛ جنگیدن تا آخرین         لحظه برای گرفتن امتیاز
این ورزش را چگونه توصیف می کنید؟

ورزشپـدلمدرنتریـنرشـتهراکتـیشـناختهشـده
بـهصـورت و راکتـیاسـت ازرشـتههای ترکیبـی کـه

بـازیمیشـود. دونفـره
چـه موانع و مشـکالتی را بـرای رسـیدن به این 

مرحله پشـت سرگذاشـته اید؟
هـمازنظـرمالـیوهـمازنظـرزمانـیوایـنکـهآن
زمـاناصـالمربـیبـرایبانـواننبـودوایـنمسـایلو

مشـکالتواقعـااذیـتکننـدهبـود.
اگـر به ایـن رشـته روی نمی آوردیـد، کدام یک 

از رشـته های ورزشـی را انتخـاب می کردید؟
والیبال

بـه نظـر شـما بهتریـن رشـته ورزشـی در دنیا 
چیسـت؟

هررشتهورزشیقشنگیوهیجانخودشرادارد.
این رشته ورزشی چقدر هزینه دارد؟

درواقـعپـدلجـزورشـتههـایگـرانمحسـوبمـی
د شو

ایـن عرصـه در چـه  را در  راز موفقیـت خـود 
؟ می بینیـد
فقطپشتکار

به نظرتان ورزش سخت است یا خانه داری؟
جفتش،کالهمهمشاغلسخته

بزرگترین آرزوی شما چیست؟
آرزویهـرورزشـکاریالمپیـکامـامـندوسـتدارم

همیشـهوهمیشـهبهتریـنخـودمباشـم.
به چه رشته هنری عالقمند هستید؟

رنگآمیزیومدلینگ
 چه ماشینی را دوست دارید؟

لندکروز
آیا به شعر عالقه دارید؟

خیر
آیا سینما رفتن را دوست دارید؟

خیلـییکیازتفریحاتمبودو2سـالی
اسـتکهبهسـینمانرفتهام.

 چـه فیلـم هایی را بیشـتر 
بینید؟ مـی 

از کـه فیلمهایـی و ترسـناک
رویواقعیـتسـاختهشـدهاسـت.

 کـدام بازیگـر ایرانـی مورد 
توجه شـما قـرار گرفته اسـت؟

کالبازیگـرمـوردعالقهنـدارمولی
بازیشـهابحسـینی،هومنسـیدیو

جـوادعزتیرادوسـتدارم.
آیا به کنسرت هم می روید؟

قبلازشیوعکرونایچندباریرفتم.
خواننـده موسـیقی ایرانی مـورد عالقه 

شـما کیست؟
آرشایپیومسیح

 دوسـت داریـد بـا خانواده تـان چـه تفریح 
مشـترکی داشـته باشید؟

سفررفتنراباخانوادهدوستدارم.
 چـه توصیـه ای را بـرای عالقمندان 

به ایـن رشـته ورزشـی دارید؟
فـوقالعـادهرشـتهجذابـیاسـتو
ازآنخسـتهنمـیشـوند. هیچوقـت
کـدام بخـش از زندگـی مانند 

است؟ اسـکواش 
در اشـتباهی اگـه کـه ایـن
امـکان دادیـن انجـام زندگـی
جبرانـشوجـودداردوکارتیمـی
واعتمـادبـههمتیمیخـودرادر
پیـاده میشـود هـم زندگیمـان
کـردوجنگیـدنتاآخریـنلحظه
بـرایگرفتنامتیازرامیشـوددر

کنیـد.         پیـاده زندگیتـان
در  کـه  وقتـی  از  تشـکر  بـا 
اختیـار ایـن رسـانه قـرار دادید.
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 ضمـن تبریـک ایـن موفقیـت 
طریـق  از  کارآفرینـی  عرصـه  در 
بافندگـی، لطفـًا بـه عنـوان اولیـن 
معرفـی  را  خودتـان  سـئوال 
فعالیت هایتـان  سـابقه  از  و  کـرده 
آگاهـی  بـرای  تحصیالتتـان  و 
بگوئیـد؟ رسـانه  ایـن  مخاطبیـن 
ملیحـهنظیریسـارخانلو،کارشـناس
ارشـدروانشناسـیهسـتموازسـال97
فعالیـتخـودرادرزمینـهبافندگـیبـه

صـورتحرفـهایآغـازکردم.

از طریـق  را   چـه سفارشـاتی 
می کنیـد؟ قبـول  اینسـتاگرام 

رویتختـی،شـالمبـل،انـواعلبـاس
بافتنـیبادومیلوقالب،عروسـکهای

و... بافتنی
بـرای  شـما  اصلـی  مشـوق   
انتخـاب ایـن فعالیـت چـه کسـی 

اسـت؟ بـوده 
خانوادهام

 از چـه زمانـی عالقه منـد بـه 
شـدید؟  هنر  ایـن 

هنـر ایـن بـه راهنمایـی دوران از
عالقمنـدشـدموکارهـایبافتنـیرانیز

مـیدادم. انجـام

را  هنـری  رشـته  ایـن  چـرا   
کردیـد؟ انتخـاب 

ایـنکارنیازهـایروحـیمـراتامیـن
میکنـد.

 سـرگرمی های دوران کودکـی 
شـما شـامل چه مـواردی بود؟

نقاشیوبازیهایکودکانه
چگونـه  را  بافندگـی  شـغل   

می کنیـد؟ توصیـف 
مثـلسـاختنیـکسـاختمانکاری
سـختهسـتامـاپایانـشلـذتبخش

ست. ا
 نخسـتین بـاری کـه سـفارش 
گرفتیـد چـه احساسـی داشـتید؟

حـس شـدم خوشـحال بینهایـت
داشـتم. را شـدن مسـتقل

را  مشـکالتی  و  موانـع  چـه   
برای رسـیدن بـه این حرفه پشـت 

ید؟ سرگذاشـته ا
نداشـتنپشـتوانهمالیوعـدماعتماد

مشـتریهایمبـهمن.
 اگـر بـه شـغل بافندگـی روی 
کار  چـه  مشـغول  نمی آوردیـد، 

می شـدید؟ دیگـری 
مشاورهونقاشی

در زمان های دور تار و پود لباس های بافتنی به سختی و با عشق به هم گره 
می خوردند اما از زمانی که دستگاه های بافتندگی به عرصه تولید لباس های بافت 
بانوان  از  یکی  اما  ندارد  رونقی  بافت  دست  لباس های  بافتن  دیگر  است  آمده 
هنرمند اردبیلی مانند بسیاری از بانوان کشورمان انگیزه خود را از بافتن لباس ها 
و محصوالت بافتنی از دست نداده است و در فضای مجازی )صفحه اینستاگرامی 
تالش  حاصل   )@shik_ baft58 تلگرامی  )کانال  و    )@naziri_baft58
و  رویاها  هنرشناسان  و  قدیم  جوانان  تا  گذاشته  نمایش  به  را  خود  دسترنج  و 
آرزوهای خودشان را به واقعیت تبدیل کنند، محصوالتی که شاید در هر فروشگاه 

یافت نشود.
به گزارش مرزنیوز؛ برای آشنایی بیشتر با خصوصیات و عالقمندی های این 
هنرمند گفت وگوی اختصاصی و صمیمانه ای را با خانم ملیحه نظیری سرخانلو 

ترتیب داده ایم که حاصل آن را در پی می خوانید: 

به خاطر این 
شغلم به برنامه 
سالم صبح بخیر 
شبکه سه دعوت 
شدم و در این 
برنامه به عنوان 
زن صنایع دستی 

ایران معرفی 
شدم

در گفت وگو با ملیحه نظیری سرخانلو هنرمند بافنده مطرح شد:

میل بافتنی همچون زمان حال است     که گذشته را به آینده گره می زند
زینب سیدحاتمی

گفت وگو
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37ف در گفت وگو با ملیحه نظیری سرخانلو هنرمند بافنده مطرح شد:

میل بافتنی همچون زمان حال است     که گذشته را به آینده گره می زند
 به نظر شـما بهترین شـغل در 

دنیا چیسـت؟
معلـمبـودنیـاهمـانآمـوزشدادن

باعشـقاسـت.
 دسـتمزد شـما در ایـن حرفه 

ماهانـه چقدر اسـت؟
حدود2میلیون

 راز موفقیـت خـود را در ایـن 
عرصـه در چـه می بینیـد؟

پشتکاروتالش
بـرای  را  بهتریـن خاطره تـان   
تعریـف  رسـانه  ایـن  مخاطبیـن 

کنیـد؟
بـهخاطـراینشـغلمبهبرنامهسـالم
صبحبخیرشـبکهسـهدعوتشـدمودر
ایـنبرنامـهبهعنـوانزنصنایعدسـتی

ایرانمعرفیشـدم.
 شـغل بافندگی سـخت اسـت 

داری؟ خانـه  یا 
هـردوآنهـادریکسـطحهسـتندو

بـهیـکانـدازهسـختیدارند.
شـما  آرزوی  بزرگتریـن   

؟ چیسـت
و آرامـش همـهکـودکانجهـاندر
را خودشـان کودکـی دوران بیدغدغـه

بـهخوبـیوخوشـیبگذراننـد.
  h هنـری  رشـته  چـه  بـه   

هسـتید؟ عالقمنـد  ورزشـی 

نقاشی،فوتبال
 آیا متأهل هستید؟ 

مجردم
 چه ماشینی را دوست دارید؟

پرشیا
 آخریـن کتابی کـه خوانده اید، 

کـدام کتاب بوده اسـت؟
بینوایاناثرویکتورهوگو

 آیا به شعر عالقه دارید؟
دوستدارمیکیبرایمشعربخواند.

 پـس یک بیـت از اشـعاری که 
بـدان عالقـه دارید، بیـان کنید؟

زندگیچیست؟عشقورزیدن!
زندگیرابهعشـقبخشیـدن

زندهاستآنکهعشقمیورزد
دلوجانشبهعشقمیارزد...

هوشنگابتهاج
 آیـا سـینما رفتـن را دوسـت 

داریـد؟
بله

بیشـتر  را  فیلم هایـی  چـه   
؟ می بینیـد

درام
اخیـراً  کـه  فیلمـی  بهتریـن   

؟ یـد ه ا ید د
پدربهکارگردانیفلوریانزلر

مـورد  ایرانـی  بازیگـر  کـدام   
توجـه شـما قـرار گرفتـه اسـت؟

شهابحسینی،هدیهتهرانی
 آیا به کنسرت هم می روید؟

نیامـده پیـش موقعیتـش خیـر. نـه
اسـت.

ایرانـی  موسـیقی  خواننـده   
کیسـت؟ شـما  عالقـه  مـورد 

زندهیادمحمدرضاشجریان
 دوسـت داریـد بـا خانواده تان 
داشـته  مشـترکی  تفریـح  چـه 

باشـید؟
بهمسافرتبرویم

شـما  بـرای  بافتنـی  گـره   
چیسـت؟ تداعی کننـده 

آفرینشنو
 کـدام بخـش از زندگـی شـما 

ماننـد میـل بافتنـی اسـت؟
مثـلزمـانحالاسـتکهگذشـتهرا

بـهآینـدهگـرهمیزند.
بـرای  را  توصیـه ای  چـه   
بافندگـی  شـغل  بـه  عالقمنـدان 

ریـد؟ دا
بافتشـونهـزاربـارهـمخـرابشـد
بشـکافتندودوبـارهآتنراببافنـد.برای
خواستههایشـانبجنگنـد،رسـیدنکـه
چـهبهترامااگرهمنرسـیدنخودشـان

راسـرزنشنکننـد.
 بـا تشـکر از این کـه وقتتان را 

در اختیار این رسـانه قـرار دادید.

بافتشون هزار 
بار هم خراب 
شد بشکافتند 
و دوباره آتن 

را ببافند. برای 
خواسته هایشان 
بجنگند، رسیدن 
که چه بهتر اما 

اگر هم نرسیدن 
خودشان را 

سرزنش نکنند



رئیس شورای اسالمی شهر کرج تاکید کرد:

مراسم اربعین حسینی هرچه باشکوه تر 
برگزار شود

در حسینی، اربعین مراسم ریزی برنامه و هماهنگی جلسه
آستانمقدسامامزادهمحمد)س(برگزارشد.

بهگزارشدیدهبانمرزوبهنقلازروابطعمومیشورایاسالمیشهر
کرج؛جلسههماهنگیاربعینحسینیباحضورچپرداررئیسشورای

اسالمیشهرکرجومدیرانمناطق5و6برگزارشد.
دراینجلسه،گزارشیازبرگزاریمراسماربعینومشکالتسالهای
گذشتهوآخریناقداماتبهعملآمدهبرایخدماترسانیبهعزاداران
ارائهوبرلزومیافتنراهکارهاییاجراییبرایرفعکاستیبرگزاریاین

مراسموارتقایسطحخدماترسانیبهزائرینتأکیدشد.
رئیسشورایاسالمیشهرکرجدراینجلسهبهضرورتشورآفرینی
ومعرفتآفرینیوحفظوحدترویهدربرگزاریمراسماربعینتاکید

کرد.
حسینی اربعین مراسم برگزاری جهت هماهنگی و ریزی برنامه وی
مراسم کرد خواهیم تالش افزود: و خواند ارزشی و مهم بسیار را

باشکوهترینسبتبهسالهایگذشتهبرنامهریزیواجراکنیم.
چپرداربااشارهبهاینکهبرنامههایفرهنگیمتعددیبرایروزاربعین
خواستار گفت: است، شده بینی پیش مقدس دفاع هفته و حسینی
اداراتشهرکرجدربرگزاری همکاریوتعاملعملیتمامینهادهاو

هرچهباشکوهتراینمراسمهستیم.
خیریه، امور و اوقاف اداره از نمایندگانی جلسه این در است گفتنی
هاللاحمر،هیئتهایعزادارانوهیئترزمندگانغربکرجوسپاه

ناحیهامامهادی)ع(حضورداشتند.
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شــهردارکالنشــهرکــرجدر
جلســههماهنگــیاربعیــن
ــات ــرویخدم ــزامنی ــینیازاع حس

شهریازکرجبهکربالخبرداد.
نقل به و مرز دیدهبان گزارش به
امروز؛مصطفی پایگاهخبریکرج از
سعیدیسیرائیدرجلسههماهنگی
اربعینحسینیوگرامیداشتچهلو
یکمینسالگرددفاعمقدسازمدیران
برای خواست سازمانها و مناطق
کنند. برنامهریزی شهر فضاسازی
اکران و طراحی در اینکه بابیان وی
سازمان توسط مناسبتی بنرهای
ارتباطاتشهرداری امور و زیباسازی
و مقدس دفاع هفته تقارن کرج،
شود، گرفته نظر در اربعینحسینی
گفت:ترویجونهادینهکردنایندو
نسلهای بهویژه مردم بین مناسبت

جوانونوجوانضروریاست.
اشاره با کرج کالنشهر شهرداری
و بوده مهم موضوع دو هر اینکه به
افزود: بگیرند، قرار موردغفلت نباید
طراحیواکرانبنرهایتلفیقیبادو
موضوعاربعینودفاعمقدسمیتواند
آینده نسلهای به مفاهیم انتقال در
کمکشایانیکند.سعیدیسیرائیاز
اعزامکارواننیروهایخدماتشهری

گفت: و داد خبر عراق کشور به
اربعین آستانه در کرج شهرداری
برای ویژهای تمهیدات )ع( حسینی
و حسینی زائران به خدماترسانی
همچنینبرپاییموکبدرنظرگرفته
از نفر 9 اعزام به اشاره با وی است.
شهرداری شهری خدمات نیروهای
کرجبهکربال،گفت:افرادیکهاعزام

میشوند،واکسینهشدهاند.

بر تاکید با کرج کالنشهر شهردار
اینکهافراداعزامیقرعهکشیشدهاند،
گفت:فرصتپیشآمدهسعادتیاست
زائرانحسینی به باخدمترسانی تا
و عصمت خاندان به خود ارادت
طهارتراابرازکنیم.ویبابیاناینکه
به خدمترسانی مسئولیت  پذیرش
است خطیر وظیفهای کربال زائرین
جذب برای الزم تمهیدات باید و

زائران تغذیه و اسکان مشارکت،
پیشبینیشود،گفت:نیروهایخدوم
وایثارگردربرگزاریهرچهباشکوهتر
اینحرکتعظیمنقشمؤثریدارند.
مدیران از کرج کالنشهر شهردار
هماهنگی انجام با خواست شهری
تأمین به نسبت الزم تمهیدات و
عراق در کرج شهرداری موکبهای

اقداماتالزمراانجامدهند.

ین
ربع

ا

شهردار کالنشهر کرج در جلسه هماهنگی برگزاری اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس خبر داد؛

اعزام نیروی خدمات شهری از کرج به کربال 
و اکران طرح های اربعین
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

روز ملی سینمای ایران یادآور پیروزی 
و بهروزی یک تمدن کهن است

اسـماعیلی محمدمهـدی
وزیرفرهنگوارشـاداسالمی
بـهمناسـبتروزملـیسـینمایایران

پیامـیراصـادرکرد.
بـهگـزارشدیدهبـانمـرزوبهنقل
ازمرکـزروابـطعمومیواطالعرسـانی
وزارتفرهنـگوارشـاداسـالمی؛متن
بدیـن اسـماعیلی محمدمهـدی پیـام

است: شـرح
»بکوشخواجهوازعشقبینصیبمباش

کهبندهرانخردکسبهعیببیهنری

تاریـخ و تقویـم در ملـی روزهـای
پرافتخـارایـنمیهـنعزیـزوعظیـم

بالیدگـی و روییدگـی روز اسـالمی،
اسـت.بالیـدنبـهرویشهـادربسـتر
و اسـالمی و ایرانـی نـاب فرهنـگ
برنامـهریـزیبـرایرویشهـاینویـن
مبتنـیبـرایـنفرهنگدیریـنوغنی
وبرخاسـتهازمتـندیـنوآییـن.و
درایـنمیـانگرامیمیداریـمیکیاز
روزهـایپرافتخـارملـیدرعرصههنر
وآرمـانبشـریکهدرعالـیترینفراز
خویشراهبهسـوینوروروشـنیمی
بردونقشـیبـیبدیـلدرروایتهای
و فرهنـگ از روشـنگرانه و بخردانـه
حکمتوحکایتوسیاسـتوبسیاری
ازمبـادیدیگـررابهتصویرمیکشـد

ودرپرتـوآنآگاهـیوتعالـیرابـه
ارمغـانمـیآوردوچنـاناهمیتیمی
یابـدکـهمقاممعظـمرهبـری)مدظله
العالی(کلیـدپیشـرفتکشـورراهمبه
میـزانزیـادیبهدسـتسـینماگران
میدانـدوبـهقـولآنشـاعرگرانمایه:
هنرآموزکهازهنرمندی
درگشایینهدربندی
)نظامی-هفتپیکر(

اسـت. ایـران سـینمای روز امـروز
سـینماییکهبـاظرافتوهوشـمندی
پیچیـدهتریـنمسـایلانسـانیرابـه
لطافـتوصراحـتبیـانمیکنـدودر
عیـنسـادگیبـهزندگـیبشـر،فکـر
عمیـقوذوقلطیفمیبخشـدوالبته
فاخـر ویژگـیدرسـینمای ایـن کـه
ایـراناسـالمیبـهودیعـهنهادهشـده
اسـت.سـینماییکهدربزنـگاهتاریخی
بـاآثـاریفاخـر،نقشیگانـهخویشرا
درتقویـتهمبسـتگیملیبـهنیکیو
شایسـتگیایفاکرد.درروزهایحماسه
وشـکوهدفـاعمقـدسبهمیـدانایثار
وایمـانآمـدودرآنشـرایطسـخت
بیـموامیـدکهجهانـیدربرابـرایران
قـدبرافراشـتهبود،روحیهسلحشـوری
براسـتی کـرد. تقویـت را مقاومـت و
کـهروزملـیسـینمایایـرانیـادآور
پیـروزیوبهـروزییـکتمـدنکهـن
اسـت.تمدنـیکـهریشـهدرشـورو
عشـقوعرفانداردوبـامهروادبدر

هـمآمیختهاسـت.

روزملَیسـینماروزنکوداشتاراده
مردمانـیاسـتکـهدرتصویرسـازیو
روایتگریعشـقدسـتیدارندوبرآنند
تـاجهـانپـرازخدعـهونیرنـگرابه
صلـحوثبـاتوعدالـتوانسـانیتو

تقـویوفضیلـترهنمـوننمایند.
بنابرایـنبـاتکریـمروزملیسـینما
کـههمانـاروزنکـوداشـتوقدردانـی
بازیگـران، سـینماگران، از سـپاس و
دسـتانـدرکارانوصاحـبنظـرانو
نقدکننـدگانایـنهنـرپویـاوحرکت
آفریـناسـت،مقـاممـویسـپیدانو
پیشـقراوالنشراارجنهـادهوجوانـان
هنرمنـدوپرتالشـشرابـهکوشـشو
جوشـشدوچنـدانبـرایفعالیتهای
صحنـه در حضـور  نیـز و گسـترده
هـایجهانیومعرفیارزشـهایواالی
ایرانـیکـهدرپرتوانقالبشـکوهمند
اسـالمیمـردمایـران،صـالیجهانـی
پیـداکـردهاسـت،دعـوتمـینمایم.
و سـربلندی بـزرگ خداونـد از
سـینما و ایـران سـینمای سـرافرازی
تشـنه کـه جهانـی در ایرانـی گـران
دانـش،عقالنیـت،معرفـتومعنویـت

دارم. آرزو را اسـت
و یـاد شـمرده مغتنـم را فرصـت
نـامدرگذشـتگانارجمنـدایـنعرصه
سـترگخاصـهعزیزانـیکهطیسـال
گذشـتهرخـتازمیانمابربسـتهوما
رادرسـوگخـودنشـانیدهانـدگرامی
میدارموآمـرزشدرگاهربوبیرابرای

ایشـانتقاضـامینمایـم.«

ری
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خبری پایگاه مدیرمسئول و صاحبامتیاز
فصلنامه و )مرزنیوز( مرز« »اخبار تحلیلی
سراسریاجتماعی-اقتصادی»دیدهبانمرز«درمحل
احمدعلی سردار با کشور مرزبانی فرماندهی ستاد
گودرزیفرماندهمرزبانیناجادیداروگفتوگوکرد.
گودرزی، احمدعلی سردار مرزنیوز؛ گزارش به
فرماندهمرزبانیناجاضمنقدردانیازتالشرسانهها،
گفت:همانگونهکهرهبرمعظمانقالبفرمودندشهدای
مرزبانیمظلومندواقعاهمینطوراستهمهنیروهای
مرزبانیمظلومواقعشدهاندوتالشهاوجانفشانیهای

آنهادیدهنمیشود.
این فعالیتهای از ای عمده بخش افزود: وی
مجموعهبسیارمهماستکهانتظارمیرودرسانهها

براساسرسالترسانهایخودباتهیهگزارشودرج
اخبارعملکردوفعالیتهامرزبانیراهمراهیکردهو

درراستایتقویتایننیروبکوشند.
گودرزیاذعانداشت:امنیتامروزمرزهارامدیون
سرمای و گرما در که هستیم برکف جان مرزبانان
حفاظت اسالمی میهن ثغور و حدود از فرسا طاقت
نعمت این شاکر باید رو این از میکنند حراست و
و وتالشهایخالصانه اینزحمات قدردان و بزرگ

صادقانهباشیم.
مهندسمحمدنقیدیدهبانمدیرمرزنیوزومجله
دیدهبانمرزگفت:برایبهتصویرکشیدنرشادتها
اشرار با وتالشهایمرزبانانغیورکشوردرمقابله
عملکرد گزارش انعکاس همچنین و قاچاقچیان و

مرزبانیباکاملافتخاراعالمآمادگیمیکنیم.
ویافزود:پیشنهادمیشودبااعزامتورخبرنگاران
مرزی، دورافتاده مناطق به حرفهای روزنامهنگاران و
مشکالتآنهادررسانههایکشوریمنعکسشودو
برخیفرصتهایسرمایهگذاریدرمناطقمرزینیز

ازاینطریقمیتواندشناساییومعرفیشوند.
دراینجلسهکهسرهنگابوالقاسمخاتمیمعاون
مشاور خسروی محمدرضا سرهنگ و اجتماعی
رسانهایفرماندهیمرزبانینیرویانتظامیجمهوری
همکاریهای گسترش بر داشتند، حضور اسالمی
در آسیبشناسی و فرهنگسازی منظور به دوسویه

موضوعاتمختلفمرزیتاکیدشد.
مرز اخبار خبری تحلیلی پرتال است گفتنی
)مرزنیوز(بهنشانیMarznews.irبامجوزشماره
27032/93بهتاریخ7/11/93وهمچنینفصلنامه
به 83175 شماره مجوز با مرز دیدهبان سراسری
تاریخ16/7/97ازوزارتفرهنگوارشاداسالمیبه
توانمندکشور و تحصیلکرده ازجوانان همتجمعی
تخصصی اخبار دارد تالش و است شده اندازی راه
روند در تأثیرگذاری افکارعمومی، تنویر برای مرزها
و عملکرد گزارش انعکاس و مسئوالن تصمیمگیری
فعالیتهاواطالعیههایمهموزحماتیکهدرستاد

مرزبانیکشورکشیدهمیشودرامنتشرنماید.

در دیدار مدیر مرزنیوز و مجله دیده بان مرز با فرمانده مرزبانی کشور تاکید شد:

لزوم گسترش همکاری های رسانه ای به منظور فرهنگ سازی

ی
نگ

ره
ف

زینب سیدحاتمی
خبرنگار



استاد گرانقدر و 
هنرمند نام آشنای اردبیلی 

جناب آقای اتابک نادری
روز ملــی ســینما و همچنیــن کســب نشــان 
ــته  ــری در رش ــک هن ــه ی ــدرک درج و م
ــورای  ــرا(، از ش ــی )دکت ــای نمایش هنره
ــه  ــور را صمیمان ــدان کش ــیابی هنرمن ارزش
تبریــک گفتــه و آرزوی موفقیــت روزافزون 

ــم. ــال خواهان ــد متع شــما را از خداون

محمدنقی دیده بان
مدیر وب سایت 25 فریم

استاد ارجمند و کارگردان
به نام کشور جناب آقای 

سیدجمال سیدحاتمی 

ــما در  ــر ش ــای اخی ــب موفقیت ه ــینما و کس ــی س روز مل
ــدوارم  ــوده و امی ــرض نم ــک ع ــازی را تبری ــه فیلمس عرص
ــراغ دارم در  ــی س ــه در حضرتعال ــتکاری ک ــت و پش ــا هم ب
تعلیــم و راهنمایــی هنــروران و هنرجویــان موفــق و مویــد 
ــا بهره  منــدی  باشــید تــا هنرمنــدان سراســر کشــور نیــز ب
از تجربیــات گرانســنگ حضرت عالــی و ســایر اســاتید 
گرانقــدر، افتخــارات بســیاری را بــرای جامعــه هنری کســب 

محمدنقی دیده باننماینــد.
صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی دیده بان هنر

هنرمند فرهیخته 
و سختکوش اردبیلی 

سرکار خانم فاطمه برمال 
فیلم تئاتــر  روز ملــی ســینما و درخشــش 
کاغــذی »آی تــک« بــه نویســندگی، کارگردانی 
و بازیگــری شــما و همچنیــن عضویــت هیئــت 
داوری بیســت و ســومین جشــنواره قصه گویــی 
کشــور مایــه افتخــار جامعــه هنــری و همچنین  
هنردوســتان گردیــد. امیــد اســت بــا اســتفاده 
ــزاری قدرتمنــد در انتقــال  ــن هنــر کــه اب از ای
پیــام و فرهنــگ بــه نســل هــای آینــده اســت، 

موفــق و مویــد باشــید. 
محمدنقی دیده بان
مدیر وب سایت 25 فریم

استاد ارجمند و 
هنرمند ارزشمند کشور 

جناب آقای محمدتقی اسماعیلی 
ــک  ــی تبری ــور حضرتعال ــینما را حض ــی س روز مل
ــوص  ــما را در خص ــای ش ــوده و تالش ه ــرض نم ع
ــرای  ــهر ب ــر ش ــداث تئات ــرورت اح ــر ض ــد ب تاکی
اســتان اردبیــل ارج می نهیــم، امیــد اســت  بیــش 
ــای  ــن هنره ــت انجم ــوولیت ریاس ــش در مس از پی
ــید.  ــد باش ــق و موی ــل موف ــتان اردبی ــی اس نمایش

محمدنقی دیده بان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول پرتال تحلیلی خبری  اخبار مرز

همکار گرانقدر
 رسانه ای جناب

 آقای توحید مهدوی
بدینوســیله کســب مقــام دوم در هنــرواره 
ــا  ــری ب ــرای اث ــاد ب ــت جه ــی روای مل
عنــوان »عــروس و دامــادی کــه بــا کرونــا 
ــت  ــک و تهنی ــیدند« را تبری ــم رس ــه ه ب

عــرض می نمایــم.

محمدنقی دیده بان، صاحب امتیاز و مدیرمسئول و 
فرهاد قنبری سردبیر پرتال تحلیلی خبری اخبارمرز 
)مرزنیوز( 

همکار ارجمند
 رسانه ای جناب آقای 

دکتر علی انوار
 کســب مقــام ســوم در هنــرواره ملــی روایــت 
ــزات  ــی از تجهی ــوان »گزارش ــا عن ــاد ب جه
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــل ب ــاخت داخ ــکی س پزش
ــک و  ــب تبری ــم قل ــا« را از صمی ــاری کرون بیم

ــم. ــی نمای ــرض م ــت ع تهنی

محمدنقی دیده بان
صاحب امتیاز و مدیرمسئول فصلنامه سراسری 
اجتماعی اقتصادی دیده بان مرز
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روز ملی سینما مبارک باد

 پایگاه خبری تحلیلی دیده بان هنر

و وب سایت 25 فریم
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