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۶1.۵ کیلومتر راه در اصفهان به کارنامه اداره کل راه و شهرسازی استان اضافه می شود؛

افتتاح 11 پروژه عمرانی تا پایان دولت یازدهم در اصفهان

درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی قم در اولین دوره از مسابقات کشوری بنیاد ملی نخبگان با نام ره نشان

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سالمت:

۹ هزارمیلیارد تومان از مطالبات بیمارستان ها، پزشکان خانواده شهری و روستایی 
و داروخانه ها و موسسات طرف قرار داد پرداخت شد

اخبار کوتاه

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران خبر داد:
معرفی 42 اثر برتر در پویش معرفی 

کتاب های انقالب اسالمی

ســااری-مرآتی - مدیرکل کتابخانه های عمومی 
مازندران از معرفی 42 اثر برتر در پویش معرفی کتاب 
های انقالب اسالمی همزمان با سالروز شهادت سید 

مرتضی آوینی و روز هنر انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی 
مازنــدران، آرزو ولیپور طی گفت و گویی اظهار کرد: پویش 
معرفی کتاب های انقالب که با شــروع ۴۲ ســالگی انقالب 
شکوهمند انقالب اسالمی آغاز شــده بود با معرفی ۴۲ اثر 
برتــر به انتخاب داوران به کار خود پایان داد. وی بیان کرد: 
در این پویش هر یک از شــرکت کنندگان، از طریق طرح 
کتابرانه، درخواســت امانت کتاب هایــی با موضوع انقالب 
اســالمی و زندگی و سرگذشــت بنیانگــذار کبیر انقالب 
اسالمی را می دادند و کتاب را درب منزل دریافت می کردند 
و بعد از خوانش کتاب به معرفی کتاب در حداکثر ۳ دقیقه 
می پرداختنــد. مدیرکل کتابخانه هــای عمومی مازندران 
تصریــح کرد: این پویش که با اســتقبال بی نظیری همراه 
شــده بود با مشــخص شــدن ۴۲ اثر برتر از سراسر استان 
در روز بزرگداشت شــهید مرتضی آوینی و روز هنر انقالب 

اسالمی، به کار خود پایان داد.

در راستای تالشهای صورت گرفته در پیشبرد اهداف دولت:
استاندار مازندران از مهندس عبدالهی 

مدیرعامل آب و فاضالب استان تقدیر کرد
ســاری- مرآتــی - در 
راســتای تالشهای صورت 
و  اهداف  پیشبرد  گرفته در 
جمهوری  دولت  های  برنامه 
اسالمی در استان مازندران،  
مازنــدران  اســتاندار 
عبدالهــی  مهنــدس  از 
مدیرعامــل آب و فاضالب 

استان تقدیر کرد.
به گــزارش روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مازندران، در بخشی 

از این لوح تقدیر آمده است:
ضمن تجلیل و تکریم شــهدای واال مقــام دفاع مقدس 
دیار علویان، شــهیدان مدافع حرم و شهدای راه سالمت و 
تمامی ایثارگران عرصه خدمت به مردم عزیز بدین وســیله 
از تالشها و زحمات ارزشمندتان در پیشبرد اهداف و برنامه 
های دولت جمهوری اســالمی در استان مازندران تشکر و 

قدرانی می نمایم.

ادامه سلسله پایش های حوزه معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

از مراکز درمانی استان

ســاری-مرآتی - دکتر تورج اســدی معاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران و جمعــی از مدیران 
و کارشناســان این حوزه با تشــکیل چند تیــم ارزیابی و 
حضور در اورژانس و بخش های کرونای بیمارســتان های 
دانشــگاهی و غیر دانشــگاهی تمامی بلوک های درمانی 
ســطح اســتان ، ضمن بررســی روند پذیــرش بیماران 
کرونایــی ، ارائه خدمــات مراقبتی و درمانــی و ارزیابی 
تجهیــزات و امکانات درمانی این بیمارســتان ها، با تاکید 
بر اقدامــات درمانی به موقــع به بیمــاران کووید-۱۹ و 
رعایت دستورالعمل های ابالغی، از زحمات کادر درمانی ، 

پزشکان و پرستاران تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی استان مازندران:

 تقدیر معاون وزیر صمت 
از مدیر کل غله مازندران

ســاری-مرآتی -  معاون وزیر صمت طی لوحی از 
مازندران  اســتان  بازرگانی  و خدمات  غله  مدیرکل 

تقدیر کرد.
یزدان ســیف معــاون وزیــر و مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصی بازرگانــی دولتی ایران در بخشــی از این تقدیر 
اظهار داشــت: پس از یکســال خدمت صادقانــه در انجام 
وظایف شــغلی برای تامین کاالهای اساســی که به حفظ 
ذخائر استراتژیک و حراســت از امنیت غذایی کشور منجر 
شد علیرغم تمام فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم 
ها و شــیوع بیماری کرونا برگی ســبز در کارنامه عملکرد 

شرکت بازرگانی دولتی ایران بر جا گذاشت.
الزم می دانم از تالش ها و زحمات بی وقفه شــما تقدیر 
و تشــکر کرده و از خداوند منان توفیق روزافزون، سالمت و 
روزهای خوش برای شما و خانواده محترم درخواست نمایم.

از گوشه وکنارکشور

یادواره شهیدان "ماالمیری، لطفی نیاسر 
و گل محمدی" در قم برگزار شد

قم- به گــزارش ایثار واحد اســتان قم یادواره 
مهدی  ماالمیری،  مهدی  حجت  االســالم  شهیدان 
لطفی نیاســر از شهدای مدافع حرم و سردار شهید 
تفحــص علیرضا گل محمدی بــه صورت حضوری 
در شبســتان امام خمینی )ره( حرم مطهر حضرت 
صورت  به  اینســتاگرام  صفحه  و  )س(  معصومــه 

مجازی برگزار شد.
 در این مراســم که به همت بنیاد شهید وامور ایثارگران 
و تشــکل هــای ایثارگری حوزه ایثار و شــهادت با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد، حجت االسالم سید 

حسین مومنی از اساتید حوزه سخنرانی کرد.
همچنین سردار اهوازیان و حاج مهدی سلحشور خاطره 
گو و مرثیه ســرایی مراســم بودند. شــهید محمد مهدی 
ماالمیری در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۶۴ در خانواده روحانی به 
دنیا آمد و در تاریــخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴در منطقه بصری 
الحریر درعای سوریه توســط نیروهای تکفیری داعشی به 
شهادت رسید. شهید محمد مهدی لطفی نیاسر هشتم دی 
۱۳۶۱ در خانواده ای مذهبی در آن به دنیا آمد و به همراه 
شــش تن ازهمرزمانش در پایگاه هوایی تیفور ســوریه با 
حمله مستقیم هواپیماهای رژیم جنایتکار اسرائیل در ۲۰ 
فروردین ۱۳۹۷ به شهادت رســید.  شهید سردار علیرضا 
گل محمــدی در ۳۰ بهمن ماه ســال ۱۳۹۹ در زرباطیه 
عــراق در اثر برخــورد با مین به مقام رفیع شــهادت نائل 
شــد و به دیدار برادر شهیدش شتافت. وی در عملیات های 
متعدد تفحص شهدای دفاع مقدس حضور داشت و شخصاً 
اقدام به جمع  آوری بازمانده های پیکر مطهر شــهدای دفاع 

مقدس می کرد.

شهردار اراک خبر داد؛
 افزایش 30 درصدی کرایه تاکسی 

در اراک

اراک- شــهردار اراک گفت: کرایه تاکســی های 
شهری اراک در سال جاری 30 درصد افزایش می یابد.

سعید بیاتیان با اشاره به اینکه هر ساله نرخ ناوگان حمل 
و نقل عمومی توسط شهرداری و شورای شهر افزایش پیدا 
می کند، گفت: با توجه به شــیوع ویــروس کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی نرخ تاکســی های شهر اراک را ۳۰ 
درصد افزایش دادیم تا رانندگان تاکسی از سوار کردن بیش 

از سه مسافر خودداری کنند.
وی ادامه داد: براســاس نرخ جدید که در شــورای شهر 
اراک ۲۵ اســفندماه سال گذشته مصوب کرد، تاکسی های 
اراک حداقــل ۲ هزار و حداکثر ۳ هزار تومان بر اســاس 
خطــی که در آن فعالیــت می کنند، باید از مســافر وجه 

دریافت کنند.
شــهردار اراک در پایان بیان کرد: برای اتوبوس های شهر 
اراک نــرخ جدید آنها برای خطوط زیر ۱۸ کیلومتر ۸۰۰ و 
خطوط باالی ۱۸ کیلومتر هزار و۱۵۰ تومان است که البته 
این قیمت برای افرادی اســت که قرار است کرایه اتوبوس 
را نقــدی پرداخت کنند ولی برای افــرادی که از فراکارت 
اســتفاده می کنند بســته به خطوط باالی یــا زیر هیجده 

کیلومتر ۷۱۵ تا ۸۵۰ تومان کرایه پرداخت می کنند.

سال گذشته:
ساماندهی 243 متکدی در سنندج ؛ 
1۹ کودک متکدی به خانواده هایشان 

تحویل داده شدند
ســنندج - فرهادی – مدیر مرکــز جمع آوری و 
ساماندهی متکدیان شــهرداری سنندج گفت: سال 
گذشته 243 متکدی از سطح شهر جمع آوری شدند 

که از این تعداد 1۶1 نفر مرد و 82 نفر نیز زن بودند.
صالح الدین وکیلی آمار متکدیان ســاماندهی شــده در 
ســال ۹۹ را اعالم کرد. مدیر مرکز جمع آوری و ساماندهی 
متکدیان شــهرداری سنندج اظهار داشــت: یکی از آسیب 
های اجتماعی وجود متکدیان در معابر سطح شهر است که 

بعضاً موجب نارضایتی شهروندان هم می شود.
صالح الدین وکیلی گفت: با هدف کاهش پدیده زشــت 
تکدی گری در سطح شــهر طرح جمع آوری و ساماندهی 

متکدیان بصورت مستمر اجرا خواهد شد.
وی از ســاماندهی ۲۴۳ متکدی در سال گذشته خبر داد 

و گفت: از این تعداد ۱۶۱ نفر مرد و ۸۲ نفر نیز زن بودند.
وکیلی بیان کرد: سال گذشته ۱۴۳ نفر از متکدیان جمع 
آوری شــده متعهد به ترک تکدی گری شدند و با توجه به 
اینکه ۸ نفر از متکدیان از شــهرها و اســتان های همجوار 
بودنــد با اخذ تعهد کتبی به شــهرهای محل سکونتشــان 

انتقال داده شدند.
وکیلــی اعالم کرد: ۶۸ نفر از متکدیان به دلیل نداشــتن 
سرپناه در مجتمع اسکان داده شده و ۲ نفر از آنان به کمپ 
هــای ترک اعتیاد معرفی و ۳ نفر دیگر نیز به مراکز درمانی 

اعزام شدند.
وی افزود: ۱۹ کودک متکدی هم از ســطح شهر در سال 
گذشــته جمع آوری شــده که با اخذ تعهد تحویل خانواده 

هایشان داده شدند.
وکیلی افــزود: اطالعات متکدیان جمع آوری شــده در 
ســامانه آســیب دیدگان اجتماعی بطور کامل ثبت خواهد 

شد.
مدیر مرکز جمع آوری و ســاماندهی متکدیان شهرداری 
ســنندج از همکاری مراجــع قضایی، نیــروی انتظامی و 
دستگاههای حمایتی در راستای اجرای طرح جمع آوری و 
ســاماندهی متکدیان تقدیر و تشکر نمود و گفت: امیدواریم 
با تعامل و همکاری شــهروندان بتوانیم در راستای کاهش 

پدیده زشت تکدی گری در سطح شهر گام برداریم.

قم- به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در اولین دوره 
از مسابقات مســئله محور بنیاد ملی نخبگان با نام " ره 
نشــان " ، پنج تن از دانشــجویان دانشگاه صنعتی قم 

موفق به کسب رتبه برتر شدند.
شــایان ذکر اســت، این مسابقات با هدف شناســایی افراد و 
تیم های مستعد، دانشــجویان و فناوران برای توانمندسازی در 
حل مسائل و نیازهای صنعت کشور، در ۵ حوزه زیست فناوری، 
حمل و نقل، آب و محیط زیست، انرژی و هوشمندسازی میزبان 

۳۸ شرکت دانش بنیان و ۵۶ پروژه بود.
شــرکت ها ضمن تعریف پروژه های فناورانه، نیازهایشــان را 
مطرح کردند و با فعالیتی ۵ ماهه از مهرماه آغاز و تا دهم اسفند 
ســال ۱۳۹۹ ادامه یافت. این طرح ها با اســتقبال ۴۵۱۰ نفر از 

شرکت کنندگان، به مرحله اجرا رسید. 
پــس از ۷ مرحلــه ارزیابی، و برگزاری کارگاه های آموزشــی 
متنوع، نشســت های تیم ســازی و مربی گری با هدف پیشبرد 
پروژه ها، برترین ها به مرحله نهایی راه یافتند که منجر به رقابت 

تیم ها در قالب بیش از ۳۰۰ تیم  شد.

مراســم اختتامیه و تقدیر از تیم های برتر این مسابقه در ۱۸ 
اســفند ماه ســال ۱۳۹۹ با حضور آقای دکتر ستاری ، معاون 

علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید .
اسامی و رتبه ها:

کسب رتبه اول توسط جناب آقای امیرمهدی غفوری دانشجو 
کارشناســی مهندسی صنایع پروژه شناسائی و ردیابی پالتها در 

زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا در حوزه حمل و نقل
کسب رتبه دوم  توسط ســرکار خانم زهرا نظریان دانشجوی 
Redox_ کارشناســی مهندسی انرژی در پروژه امکان سنجی

SOFC پیل سوختی در حوزه انرژی
کســب رتبه دوم توســط ســرکارخانم ســیده فاطمه زهرا 
ســیدالنگی دانشجو کارشناسی مهندسی انرژی در پروژه امکان 

سنجی Redox_SOFC پیل سوختی در حوزه انرژی
کسب رتبه سوم توسط ســرکارخانم حانیه ساجدی دانشجو 
کارشناسی مهندســی مکانیک پروژه سیستم مدیریت باتری و 

روش های کنترل دما در پک باتری خودروهای در حوزه انرژی
کســب رتبه ســوم  توســط جناب آفای علیرضــا صل علی 
نائینی دانشــجوی کارشناسی  مهندسی انرژی در پروژه بررسی 
راهــکار های هوشمندســازی در صنعت نفــت و گاز در حوزه 

هوشمندسازی
ایــن موفقیت علمــی را به جامعه دانشــگاهی تبریک گفته، 
توفیقــات روزافــزون ایــن عزیــزان را مســألت مــی نماییم.                           

روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر 
داد: مطابق با برنامه ریــزی بعمل آمده تا پایان 
دولت با افتتــاح ۱۱ پروژه عمرانی، روزانه بیش 
از نیم کیلومتر راه به مجموعه راه های اســتان 

اصفهان اضافه می شود
 )اصفهــان(؛ علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان اظهار کرد: از همان 
روزهای آغازین سال، سیاست گذاری های الزم 
جهت تحقق شعار ســالجاری که از سوی مقام 
معظــم رهبری به عنوان »تولید، پشــتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« نامگذاری شــده اســت بعمل 
آمد و ضمن تشــکیل کارگروه های ویژه، اجرای 
طرح های عمرانی اولویت دار با ســرعت باال در 

دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بخشــهای مختلف حمل و 
نقل از ارکان بســیار مهم برای توســعه و تولید 
در کشور است.گفت: استان اصفهان با مساحت 
تقریبــی ۱۰۷ هــزار کیلومتر مربــع، ۲۵ هزار 
کیلومتر راه همســنگ، بیش از ۴ هزار کیلومتر 
راه با نقش ملی و ترانزیت، همجواری با ۹ استان 
و دارا بودن ۱۰۷ شــهر اهمیت بسیار باالیی در 

زمینه حمل و نقل و حوزه شهری دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم 
کرد: مطابق بــا برنامه ریزی بعمل آمده تا پایان 
دولت یازدهــم، ۶۱.۵ کیلومتر راه در قالب ۱۱ 
پروژه عمرانی با پیشــرفت فیزیکی قابل توجه، 

افتتاح و به بهره برداری می رسد.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا تــالش و همت 
همکارانم در سال جهش تولید ۱۵۱ کیلومتر راه 

به مجموعه راههای استان اصفهان افزوده شد و 
در سال جاری تا پایان تیرماه روزانه بیش از نیم 
کیلومتر راه در ســطح استان اصفهان تکمیل و 

تقدیم مردم عزیز اصفهانی می شود.
قاری قرآن با بیان اینکه ایــن پروژه ها دارای 
پیشــرفت فیزیکی بــاالی ۵۰ درصــد بوده و 
با ســرعت در حال اجرا هســتند، گفت: مبلغ 

اعتبار هزینه شــده برای ایــن طرح ها تا کنون 
در مجموع بیــش از ۷۵۳ میلیــارد ریال بوده 
و جهــت تکمیل به بیش از پنــج هزار میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارند. وی اذعان داشــت: پروژه 
باند دوم بادرود کاشان )به طول ۲۶ کیلومتر با 
پیشــرفت فیزیکی ۸۵ درصد(، پروژه باند دوم 
نایین-انارک )به طول ۱۲ کیلومتر و پیشــرفت 
فیزیکی ۸۰ درصد(، احداث باند دوم کاشــان-

برزک-ورکان )به طول ۵ کیلومتر و پیشــرفت 
فیزیکی ۴۵ درصد( و پروژه های )احداث محور 
فخره-کاشان،  باند دوم  حسین آباد-قاســم آباد، 
محــور اژیــه- ســه راهی ســیان و...( از جمله 
پروژه های در حال تکمیــل بوده که به کارنامه 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تا پایان 

تیرماه سالجاری اضافه می شود.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
تکمیل و ســرعت بخشــی به پیشرفت فیزیکی 
پروژه های در دســت اجــرا را یکی از مهمترین 
اولویت هــای این اداره کل برشــمرد و گفت: در 
تالشــیم تا بتوانیم تمامی طرح هــای عمرانی 
و خدماتــی را در بازه زمانی تعریف شــده و با 

کیفیت مناسب به بهره برداری برسانیم.

ساری-مرآتی - حسین رنجبران، با بیان اینکه با اجرای 
پروژه های نوین سالمت، شامل استحقاق سنجی، ارسال 
الکترونیکی اسناد پزشــکی بیمه شدگان به سازمان های 
بیمه ای، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به دنبال 
مردم  درمانی  و  بهداشتی  اطالعات خدمات  شفاف سازی 
به موقع هزینه های حوزه سالمت  پرداخت  هستیم گفت: 
یکی از مهم ترین مزایای اجــرای پروژه های الکترونیک 

است.
وی با اعالم اینکه مازندران ســکاندار بحث پزشــک خانواده 
درایران اســت افزود : این اســتان دراین مبحــث پیش قراول 
اســت، االن بحث نظام ارجاع در چهاراستان کرمان، کردستان، 
یزد و کهگیلویه و بویراحمد در حال فراگیر شــدن اســت تا به 
همه اســتانها برســد. رنجبران با بیان اینکه یکي از مهم ترین 
کاربردهاي فناوري در گســتره بهداشت و درمان، ایجاد پرونده 
سالمت الکترونیک اســت تصریح کرد: بحث الکترونیک کردن 
که در نهایت به پرونده الکترونیک ســالمت ختم می شود بحث 
مهمی است تا مردم بتوانند بهتر و بیشتر از مواهب بیمه سالمت 
استفاده کنند چرا که صرفه جویی در هزینه ها صورت می گیرد 
و ســرعت کارها را باال می برد و به صالح کشــور است. معاون 
برنامه ریزی، مدیریت و توســعه منابع ســازمان بیمه سالمت، 
بــا بیان اینکه در قانــون برنامه پنجم به لزوم اســتقرار پرونده 
الکترونیک سالمت اشاره و تاکید شده، اظهار داشت: در دو محور 
سرعت بخشیدن به خدمات سالمت و سهولت در انتظارها، ارائه 
خدمات مناسب صورت می گیرد، از جمعیت ۸۵ میلیون نفر بالغ 
بر ۴۲ میلیون نفر بیمه شــده بیمه سالمت هستند که این نهاد 

عمده مردم را تحت پوشش دارد.
وی با اشــاره به اینکه در بحث اســتقرار پرونــده الکترونیک 

ســالمت یکی از کارها بحث کاهش کاربــرد دفترچه فیزیکی و 
روی کار آمدن دفترچه الکترونیکی اســت، افزود: برخی از افراد 
این کار را بــا عنوان صرفه جویی مادی بیان می کنند که ۱۲۰ 
میلیارد تومان پول چاپ دفترچه ها در طول یک ســال بود البته 
در کنارش بحــث جانمایی پرونده الکترونیک ســالمت مدنظر 
اســت. اســتقرار دولت الکترونیک در نیمــه اول ۱۴۰۰ صورت 
خواهد گرفت.  رنجبران با بیان اینکه کســانی که در راســتای 
الکترونیک کردن بخواهند پیش قدم شــوند چون در چهارچوب 
نظام اســالمی و ســالمت و از تاکیدات دولت اســت ، ما برای 
آنها مشــوق های الزم اعم از به روز پرداخــت کردن را خواهیم 
داشت، یادآورشد: هم اکنون پرداخت ها به صورت هفتگی است. 
اما تالش می شــود پرداخت های الکترونیک به موقع شده و به 
روز پرداخــت شــود. وی گفت: بالغ بر ۳۷ هزارموسســه طرف 
قرارداد داریم که از این تعداد ۹۳۰ مورد بیمارســتانهای دولتی 
و غیر دولتی هســتند. رنجبران با اشاره به اینکه مشوق هایی در 
نظر گرفته  شــد تا همراهی پزشــکان برای انجام نسخه نویسی 
الکترونیک جلب شــود، افزود: یکی از این مشــوق ها، پرداخت 

سریع تر به واسطه اجرای نسخه نویسی الکترونیک است. امسال 
به ازای هر نسخه مبلغی برایشان شارژ خواهیم کرد.

 وی با اشــاره به اینکه اســتان مازندران و فارس دو اســتانی 
هســتند که پیشگام در بحث پزشــک خانواده بودند، به ارزیابی 
عملکرد این اســتانها اشاره و بیان کرد: عملکرد استان مازندران 

خوب است، در بحث بیمه سالمت از پیشگامان بود.
رنجبــران با بیان اینکه تالش شــده پرداخت ها باهدف ایجاد 
انگیزه بیشــتر بــرای ارائه خدمت به بیماران در بحث پزشــک 
خانواده شهری و روستایی به روز شود، گفت: پرداخت ها همزمان 

با بیست و پنجم هر ماه صورت می گیرد.
معــاون برنامه ریــزی ، مدیریت و توســعه  منابع ســازمان 
بیمه ســالمت اذعان کرد:برگ برنده نظام ســالمت استفاده از 
پزشــک خانواده و پرونده الکترونیک اســت که این یک تکلیف 
قانونی اســت و باید در مسیر اســتقرار صد در صدی این مهم 
گام برداریم. وی گفت: بیمه ســالمت ظرف چند ماه گذشــته 
مطالباتی که موسســات در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ داشته به مبلغ ۶ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان که رقم بزرگی هم اســت را پرداخت 
کرد که اتفاق مبارکی بود. رنجبران با اشــاره به اینکه با اجرای 
پروژه های الکترونیکی شدن، ضمن کاهش مراجعات و به حداقل 
رســیدن کاغذ، پرداخت ها نیز تقریباً به روزرســانی شده است، 
افزود: ۹هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمارســتان ها، پزشکان 
خانواده شــهری و روستایی و داروخانه ها و موسسات طرف قرار 
داد پرداخت شــده است. وی با اشاره به اینکه در مسیر پرداخت 
به روز گام برمی داریم، افزود:  امیدواریم با استفاده از اوراق مالی 
و ظرفیت بانک ها به خصوص بانک رفاه مشــکل خاصی نداشته 
باشــیم و در ۱۴۰۰ از ظرفیت های دیگر بانک ها استفاده شود تا 

خدمات را بهتر ارائه کنیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان خبر داد:
اجرای پویش ملی نشاط نوروزی با کتاب تا 2۵ فروردین ماه در کردستان

ســنندج - فرهادی –  رســتمی از اجرای پویش ملی 
نشــاط نوروزی با کتاب تا 2۵ فروردین ماه در اســتان 

کردستان خبر داد.
عبیداهلل رســتمی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
کردســتان در گفتگوی مجازی با رســانه های استان کردستان 
اظهار کرد: دفتر مطالعــات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به منظور ایجاد فضای 
امید و نشــاط جامعه در زمان همه گیری ویروس کرونا، پویش 
ملی »نشــاط نوروزی با کتاب« را راه اندازی کرده اســت.  وی 
با اشــاره به اهداف برگزاری این پویش ملــی افزود: هدف این 
پویش، اســتفاده از فراغت به وجود آمده در خانه ها و اســتفاده 
از امکانات موجود در فضاهای مجازی در راســتای ترویج کتاب 
و کتاب خوانی در سراســر ایران و تشــویق کودکان، نوجوانان و 
خانواده ها به گفت وگو پیرامون کتاب هایی اســت که خوانده اند. 

این پویش همچنین به دنبال ایجاد انگیزه برای معرفی آیین ها، 
ســنت ها، بازی هــا و زیســت بوم مناطق مختلف ایران اســت.  
مدیرکل فرهنگ  و  ارشاد اسالمی استان کردستان بیان کرد: در 
این پویش شــرکت کنندگان باید کتاب هایی که خوانده اند را در 
یک کلیپ ویدئویی کوتاه )تا ۳ دقیقه( معرفی کنند، یا نظرشان 

را درباره آن بیان کنند.
 وی با اشاره به شیوه مشارکت دراین پویش ادامه داد: خواندن 
کتــاب در جمع های کوچک خانگی و نقد و بررســی آن، تهیه 
یک فیلم کوتاه با هدف ایجاد انگیزه برای خواندن کتاب، انتشار 
فیلم کوتاه در شــبکه های اجتماعی، پر کــردن فرم اختصاصی 
شرکت در پویش در سایت bookpromotion.ir از شیوه های 
مشــارکت در این پویش است.  رســتمی افزود: در این پویش 
شــرکت کنندگان کتاب هایی با موضوعات بازی و ســرگرمی و 
ورزش بــا کتاب )بازی با کتاب، معرفــی بازی و…(، آیین های 

سنتی، محلی و بومی و ملی مانند نوروز و کتاب، طبیعت، محیط 
زیســت و کتاب، مهاجرت )داخلی و خارجی(، خالقیت و کتاب، 

آداب معاشرت و کتاب و خانواده و کتاب را باید انتخاب کنند.
 وی آخریــن مهلت شــرکت در ایــن پویــش را پایان وقت 
اداری ۲۵ فروردین ماه جاری ذکر کرد و یادآور شــد: در پایان، 
به تعدادی از برگزیدگان که بیشــترین امتیازها را کســب کرده 
باشند، عالوه بر معرفی در سطح ملی، جوایزی اهدا خواهد شد.

 مدیرکل فرهنگ  و  ارشاد اسالمی استان کردستان اضافه کرد: 
در هر گروه های ســنی ۲-۷ سال، ۷-۱۲ سال، ۱۲- ۱۸ سال و 
۱۸ ســال به باال به ۱۰ نفر برگزیده ۵ میلیون ریال جایزه نقدی 

و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
 رســتمی گفت: پویایی یک جامعه با کســب دانش، آگاهی و 
حرکت رو به جلو محقق می شود و کتاب به عنوان ابزار آگاهی و 

دانش و پویایی جامعه مورد توجه است.

»نان مقدس« به جشنواره بین المللی فیلم »هات داکس« کانادا رفت
ســنندج -فرهادی – فیلم مســتند »نان مقدس« به 
کارگردانی زنده یاد رحیم ذبیحی و به تهیه کنندگی تورج 
اصالنی به بخش مســابقه »ویترین جهان« در بیست و 
هفتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم مستند »هات 

داکس« کانادا راه پیدا کرد.
فیلم مستند »نان مقدس« Holy Bread آخرین اثر مرحوم 
رحیــم ذبیحی و بــه تهیه کنندگی تورج اصالنــی کارگردان و 
مدیرفیلمبرداری تجربه گرای سینمای ایران؛ در جدیدترین حضور 
بین المللی خود به نمایندگی از سینمای ایران، در بخش رقابتی 
»ویترین جهان« در بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم مســتند »هات داکــس« Hot Docs کانادا به نمایش در 
می آید و با فیلم هایی از کشــورهای مختلف حهان در این رویداد 
معتبر ســینمایی به رقابت می پردازد. این جشنواره، مورد تأیید 
آکادمی اســکار اســت و برنده بخش رقابتــی »ویترین جهان« 
فیلم های »مستند بلند« جشــنواره، به رقابت اسکار راه می یابد. 

پخش بین المللی این اثر مستند، به عهده شرکت »تصویر گستر 
الهه پارســی« )الی ایمیج( به مدیریت الهه نوبخت اســت. »نان 
مقدس« که در نخستین حضور بین المللی خود در بخش رقابتی 
»فیلم های نیمه بلند« Mid-Length در ســی و سومین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام ـ »ایدفا« IDFA در 
کشــور هلند به نمایش در آمده بود؛ در نخستین اکران خود در 
کشور کانادا؛ در بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
مستند »هات داکس« در تورنتو روی پرده می رود. جشنواره فیلم 
»هات داکس« که بزرگترین و مهمترین جشــنواره فیلم مستند 
در آمریکای شمالی به شمار می رود؛ بیست و هفتمین دوره آن به 
 Christopher McDonald »دبیری »کریستوفر مک دونالد
بازیگر سرشــناس آمریکایی با نمایش ۲۱۹ مستند از ۶۶ کشور 
جهان در چندین بخش مختلف از جمله؛ بخش رقابتی »ویترین 
جهان«، بخش رقابتی »فیلم های بلند«، بخش رقابتی »فیلم های 
نیمه بلند«، بخش رقابتی »فیلم هــای کوتاه« و بخش »نمایش 

ویژه« در روزهای ۹ تا ۱۹ اردیبهشــت ماه امســال  )۲۹ آوریل 
تا ۹ می ۲۰۲۱( به دلیل شــیوع ویروس کرونا به صورت آنالین 
در شــهر تورنتوی کانادا برگزار می شــود. این جشنواره، یکی از 
مهمترین مکان ها برای مشــاهده و بحث پیرامون مســتندهای 
برجســته سال است و برای ترویج و تولید فیلم مستند در جهان 
پایه گذاری شــده و هر ســاله بیش از ۲۰۰ فیلم در این رویداد 
معتبر ســینمایی به نمایــش درمی آیند و نزدیک بــه دو هزار 
مستندســاز، تهیه  کننده، خریدار و توزیع  کننده فیلم مســتند 
از سراســر جهان در آن حضور پیدا می کنند. »نان مقدس« در 
آخرین حضور بین المللی خود در بخش رقابتی »فیلم های بلند« 
هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند »بیگ اسکای« 
Big Sky در کشــور آمریکا به عنوان یکی از رویدادهای مهم و 
ساالنه ســینمای مستند در جهان، به نمایش در آمد و اسم این 
اثر، در میان ۱۰ کاندید نهایی این جشــنواره مورد تائید آکادمی 
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