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اهواز در مسیر توسعهاهواز در مسیر توسعه
 یا مقلب القلوب و االبصار 

یا مدبر اللیل و النهار
نوروز یادگار نیاکان ما و بهار طبیعت 
که بیانگر شــکوه و جــال خلقت 
نماد تحول  خداوندی است همواره 
و دگرگونی بوده و این دگردیســی 
سرمشقی اســت برای زندگی تا از 
این رهــاورد، جانی دوباره در کالبد 

و روح مان دمیده شود . 
اینک که در آســتانه سال نو و قرن جدید  قرار داریم ، خداوند 
سبحان را شــاکریم که فرصتی دست داد تا به عنوان شهردار 
منتخب اهواز در خدمت شهروندان این کانشهر باشیم. سال 
جدید که مقارن با قرن جدید است فرصت را مغتنم شمرده تا 
با استعانت از درگاه باریتعالی بتوانیم اهداف شهری شهرداری 
اهواز را پیش برده و همگام با شهروندان عزیز، شهری با چهره 
ای جدید و زیبا خلق کنیم. می کوشــیم در ســال نو  با بهره 
گیری از تجارب گذشتگان و صاحب نظران، چشم انداز روشنی 
را برای شهر اهواز ترسیم نموده و شاهد تغییر و تحوالت چشم 

گیری در خدمت رسانی به مردم شریف اهواز باشیم.
 کانشــهر اهوازدر بخش زیرســاخت ها و برای رسیدن به 
توســعه شــهری مســیری طوالنی پیش رو دارد و این امر 
مستلزم مشارکت حداکثری شــهروندان جهت دستیابی به 

شهری مبتنی بر شاخصه های توسعه یافتگی است.
تقارن عید نوروز با ماه شعبان و میاد قائم آل محمد )عج( 
این نوید را می دهد که در سال جدید باید همچون گذشته 
با خط و مشــی که برگرفته از مکتب اهل بیت )ع( اســت 
کارها را خالصانه و با اتکال به خداوند متعال و توسل به ائمه 

اطهار)ع( به پیش ببریم.
در پایــان از درگاه ایزد منان می خواهیم با رخت بربســتن 
ویروس منحوس کرونا از کشــور عزیزمــان ایران و آرزوی 
صحت و سامتی برای هموطنان گرانمایه، بار دیگر زندگی 
بر مدار حقیقی خویش قرار گرفته و شــادی و نشاط را در 
چهره تک تک مردم این ســرزمین کهن به نظاره بنشینیم 
و سال جدید بر مردم کشــورمان بویژه همشهریان عزیز با 

فرخندگی آغاز و با شادمانی به پایان برسد.
ابراهیم نوشادی 
سرپرست شهرداری اهواز

تقاطع غیر هم سطح شهید چمران )میدان دانشگاه(تقاطع غیر هم سطح شهید چمران )میدان دانشگاه(



است  ضروری  گفت:  اهواز  منتخب  شهردار 
مشکالت  رسیدگی  و  رصد  جهت  قرارگاهی 
دستگاههای  حضور  با  استانداری  در  شهری 

خدمات رسان تشکیل شود.
اعضای  دیدار  جلسه  در  نوشادی«  »ابراهیم 
شورای اسالمی شهر و شهردار اهواز با استاندار 
خوزستان بیان داشت: مشکل شهرداری اهواز و 
که  است  این  در  سایر کالن شهرها  با  تفاوتش 
ما نمی توانیم با عوارض شهر را بسازیم.عوارض 
شهرداری  جاری  های  هزینه  کننده  تامین  تنها 
ها است و کالن شهرهایی مثل شیرازو مشهد و 
تبریز با عوارض ساخته نشده اند و از منابعی نظیر 
سرمایه گذاری و ارزش افزوده و مشارکت های 
مردمی بهره برده اند. وی افزود: شهرداری اهواز 
۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که بخشی از ان 
از فروش امالک و وام بوده در حالی که ماهیانه 
۸۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند. پایان 
در  بدهیم  حقوق  تومان  میلیارد   ۲۰۰ باید  سال 

حالی که ۱۲ میلیارد تومان موجوی داریم.
شهردار منتخب تاکید کرد: شهرهای بزرگ محور 
توسعه هستند و اگر توسعه پیدا کنند در اطراف 
خود نیز تاثیرگذار خواهند بود. در اعتبارات عمرانی 
تخصیص بسیار پایین است. و این چالشی است 

که اگر دستگاه ها و دولت کمک نکند شهرداری 
توان مقابله با ان را ندارد.

در  ما  گمشده  حلقه  افزود:  ادامه  در  نوشادی 
خوزستان سرمایه گذاری است که ضروری است 
ستادی برای رفع این معضل در استانداری تشکیل 
بشود و موضوع سرمایه گذاری و مشارکت های 
در  امالک شهرداری  بر  افزوده  ارزش  و  مردمی 
اهواز  در  مشکل  این  بگیرد.اگر  قرار  کار  دستور 

رفع شود در سایر شهرهای استان هم کار روی 
غلتک می افتد.

وی تصریح کرد: معضالت شهر اهواز متعلق به 
این مشکالت  دهه  چند  و  نیست  سال  دو  یکی 
روی هم انباشته شده اند و منجر به این وضعیت 
به  مشکالت  این  کنید.  می  مشاهده  که  شده 
شود. نمی  حل  تنهایی  به  شهرداری  دست 

و  رصد  جهت  قرارگاهی  تشکیل  ما  درخواست 

رسیدگی به مشکالت شهری در استانداری است 
تا دستگاههای خدمات رسان مثل آبفا و ... عضو 
این قرارگاه باشند و دور یک میز جمع شوند هر 
این  از کار را حل کنند و دستورات  یک بخشی 

قرارگاه نیز برای دستگاهها الزام آور باشد.
شهردار اهواز در ادامه بیان کرد: درخواست دیگر 
در بحث آالیندگی هاست طبق قانون یک درصد 
از فروش نفت بوده که مصوبه دیگری در هیئت 
کارمزد  از  درصد  یک  به  و  شده  تنظیم  دولت 
تغییر داده شده که این خالف قانون است و حق 

خوزستان را تضییع می کند.
نوشادی با اشاره به وضعیت نامطلوب سایت دفن 
زباله صفیره از استاندار برای ساماندهی وضعیت 

این سایت استمداد طلبید.
وی در مورد جمع آوری نخاله ها از سطح شهر نیز 
دستگاههای  بدهند  دستور  استاندار  داشت:  بیان 
مختلف برای جمع آوری نخاله ها از سطح شهر 

ماشین آالت در اختیار شهرداری قرار بدهند.
شهردار اهواز در پایان خاطر نشان کرد: مطالبات 
است.استاندار  زیاد  ها  شرکت  از  شهرداری 
دستگاهها را ملزم کند تا قبل از عید بدهی خود 
را پرداخت کنند تا معوقات پرسنل را پرداخت و 

مشکالت کارگری کاهش پیدا کنند.

 شهردار منتخب اهواز به دیدار حجت االسالم و 
المسلمین موسوی فرد نماینده ولی فقیه و امام 

جمعه اهواز رفت. 
حجت االسالم موسوی فرد در این دیدار گفت: 
مدیریت  جهادی  و  باشد  انقالبی  اگر  مسئول 

کندباید از روز اول خود را نشان دهد.
باید  باشد.  میز  پشت  نباید  شهردار  افزود:  وی   
در متن مردم باشد . عملکرد خوب به تعریف و 
میدان عمل  در  را  فرد  باید  بلکه  نیست  تمجید 

سنجید. حجت االسالم موسوی فرد خطاب به 
اهواز  شریف  مردم  کرد:  عنوان  جدید  شهردار 
شایسته خدمتند زیرا همواره مردمی والیت مدار 
بوده اند و ما نیاز به برنامه ریزی جهت خدمات 
رسانی به موقع به آنها داریم. اولویت سنجی هم 
امری است که درنظام سیاسی هرکشور پذیرفته 
شده است.  امام جمعه اهواز اظهار کرد: در سه 
نقطه شهر بعنوان پایلوت تحول ایجاد کنید. به 
اگر  و  کنید  رسیدگی  شهر  های  قسمت  همه 

نقاط  در  انجام می دهید  اقدامی  در مرکز شهر 
محروم نیز همان مقدار کار کنید. کارهای انجام 
شده شهرداران قبلی را تکرار نکنید و کارهای نو 
در شهر صورت دهید. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: اولویت کاری تان با مناطق محروم باشد. بر 
کار کارکنان نظارت داشته باشید. اجازه کم کاری 
ندهید. از دوستان توانمند در کنار خود بهره ببرید 
و از خرد جمعی استفاده کنید و از نخبه های شهر 

شورای هیات اندیشه ورز داشته باشید.

  شهردار منتخب اهواز خواستار شد:

 تشکیل قرارگاه رسیدگی به مشکالت شهری در استانداری خوزستان  

  در بازدید میدانی سرپرست شهرداری اهواز از محالت مختلف منطقه ۷ مطرح شد: 

پشتیبانی مدیریت شهری از فعالیت های گروه های جهادی

  آغاز همکاری شهرداری اهواز و کمیته امداد

راه پرافتخار خدمتگذاری

از دیرباز محل خیزش و مبدا  نشریات کاغذی 
در  و  اند  بوده  گسترده  و  نوین  رسانی  اطالع 
عرصه کنونی که عرصه فعالیت دنیای مجازی 
و شبکه های اجتماعی است و به تعبیر کلی با 
الکترونیک  دنیای  و  اینترنت  غلبه  عصر  اینکه 
را  خود  جایگاه  همچنان  کاغذی  نشریه  است، 
حفظ کرده زیرا که اعتبار روزنامه به مثابه کاغذ 

خبر نزد همگان شناخته شده و ارزشمند است.
هر  از  الینفک  جزئی  رسانه  امروز  دنیای  در 
سازمانی است، ما نیز برای اطالع رسانی شفاف 
شهرداری  بزرگ  مجموعه  عملکرد  گسترده  و 
و  جدید  قرن  آغاز  و  سال  پایان  در  را  اهواز 
نوروز۱4۰۰ برآن شدیم تا پس از تاخیری اندک 
با انتشار ویژه نامه نوروزی پژواک شهر رسالت 

اطالع رسانی خود را به انجام برسانیم.
افکارنو،  بخش  نوید  همواره  نو  فرارسیدن سال 
کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است، آینده 

ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. 
در سال جدید با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
و  شریف  مردم  به  خدمتگزاری  پرافتخار  راه 
قدرشناس اهواز را در پیش گرفته و همه تالش 
رضایت مندی  سطح  ارتقای  برای  را  خویش 
مردم و خدمت صادقانه به کار می گیریم به امید 
آنکه در سایه همدلی و همراهی شهروندان و 
مسئوالن محترم، سال آینده در شهری زیباتر، 
از  شاداب تر  و  آبادتر  توسعه یافته تر،  ایمن تر، 

امروز به استقبال بهار بنشینیم.
و جوان شدن  آغاز طراوت طبیعت  در  و  اکنون 
و  سالمتی  جدید؛  قرن  ی  آستانه  در  و  جهان 
تندرستی مردم جهان به ویژه مردمان پاک نهاد 
علی  و  سرفراز  همیشه  ایران  کهن،  دیار  این 
الخصوص شهروندان شریف اهوازی را از درگاه 
باریتعالی خواستارم و امیدوارم شر ویروس منحوس 

کرونا در سال جدید از سرجهانیان پاک شود.
این شماره پژواک شهر با نگاهی به عملکرد شهرداری 
اهواز در آستانه نوروز و بررسی مسئله کرونا و نگاهی 
اجمالی به عملکرد شهرهای جهان در دوران شیوع 

کرونا تقدیم نگاه شما عزیزان می شود.
نوروزتان خجسته ، بهارتان پرنشاط 

سال نو مبارک
 امیر آهن جان

سرپرست اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اهواز

سخن نخست

   بازدید شهردار اهواز از هسته 
مرکزی شهر

مرادحسینی  همراه  به  منتخب  نوشادی شهردار 
معاون خدمات شهری و شاهولی مدیرکل حوزه 
شهردار از وضعیت هسته ی مرکزی شهر بویژه 
خیابان سلمان فارسی بازدید کرده و به بررسی 
وضعیت جمع آوری دستفروشان و تعطیلی مغازه 
ها در راستای پیشگیری از شیوع کرونا پرداخت.

تشکر  ضمن  بازدید  این  در  نوشادی  ابراهیم 
تخلفات  از  پیشگیری  ستاد  نیروهای  از 
نیروهای  استقرار  استمرار  بر  شهری)اجراییات( 
های  دستورالعمل  رعایت  راستای  در  اجراییات 
بهداشتی و پروتکل های مصوب ستاد کرونای 

استان تاکید کرد.

خبر2

امام جمعه اهواز خطاب به سرپرست جدید شهرداری:

 اولویت کاری تان مناطق محروم باشد

و  اهواز  شهرداری  سرپرست  نوشادی  ابراهیم   
جمال شیبه مدیرکل و ناجی عبیاوی قائم مقام 
خوزستان  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
هماهنگ  معاون  حاجتی  عبدالرضا  سرهنگ  و 
کننده سپاه حضرت ولی عصر )عج( خوزستان از 
یکی از دستگاه های مکانیزه بازیافت پسماندهای 

خشک در اهواز بازدید کردند.
مطلب  این  بیان  با  اهواز  شهرداری  سرپرست 
بر  از تکالیف  از مبداء پسماند یکی  که تفکیک 
زمین مانده مدیریت شهری در اهواز است، گفت: 
پسماند  تولید  کاهش  موجب  مبداء  از  تفکیک 
شده از این جهت نقش مهمی در ارتقاء وضعیت 
محیط زیست و فعالیت های خدمات شهری دارد.

نوشادی عنوان کرد: در گذشته ریل گذاری الزم در 
جهت اجرایی شدن طرح تفکیک با انجام فرآیند 
انتخاب پیمانکار صورت گرفته اما در عمل این طرح 
وارد فاز اجرا نشده است، لذا این عزم و اراده برای 
اجرایی شدن این طرح مهم در حال حاضر وجود 
دارد. وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و 

وضعیت شهر اهواز، باید با استفاده از فناوری های 
تقاضامحور مانند اپلیکیشن ها و غرفه های مستقر 
خدمات  فعالیت های  پایین،  تماس  سطح  با 

شهری را بر اساس اقتضائات جدید پیش برد.
منعقده  تفاهم نامه  اهواز  شهرداری  سرپرست 
برای  را  امداد  کمیته  و  شهرداری  فی مابین 
راه اندازی ۵۰ دستگاه مکانیزه تفکیک  و  تامین 
کرد  ذکر  مناسب  دورنمای  یک  پسماند خشک 

فعالیت  و  دستگاه ها  این  راه اندازی  با  افزود:  و 
پیمانکاران طرح تفکیک می توانیم در آغاز یک 
با  پروسه طوالنی جهت آشتی مدیریت شهری 

فعالیت های محیط زیستی قرار بگیریم.
در  را  شده  نصب  دستگاه های  منتخب  شهردار 
مناطق گلستان، چهار راه نادری، سه راه خرمشهر 
و شهرک آغاجاری اعالم کرد و گفت: با توجه 
به نوپا بودن این فعالیت و همکاری مشترک در 

این  در  که  بوده ایم  تاخیرهایی  شاهد  اجرا  روند 
بازدید دستور رفع آن ها را صادر کردیم.

اهواز  شهرداری  سرپرست  نوشادی  ابراهیم 
اجرایی شدن این تفاهم نامه را گام اول همکاری 
مدیریت شهری با کمیته امداد جهت کاهش فقر 
و توانمندسازی نیازمندان در شهر اهواز دانست 
و خاطرنشان کرد: مدیریت شهری ظرفیت های 
بالقوه ای برای ایجاد اشتغال های خانگی، شهری 
تحقق  راستای  در  باید  که  دارد  محله محور  و 

اقتصاد درونزای مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.
جدی  دغدغه های  از  یکی  را  اشتغال زایی  وی   
که  شرایطی  در  گفت:  و  دانست  کشور  امروز 
تحریم های ظالمانه، معیشت و اقتصاد مردم ما را 
هدف قرار داده اند ایجاد هر شغل و زمینه سازی 
برای تولید و استفاده از ظرفیت ها، کاری جهادی 

و انقالبی محسوب می شود.
ارزشمند  از ثمرات  را یکی  امداد  نوشادی کمیته 
انقالب شکوهمند اسالمی دانست که تالش دارد 

چتر حمایتی الزم را برای نیازمندان فراهم سازد.

و  اهواز  شهرداری  سرپرست  نوشادی  ابراهیم 
سرهنگ عبدالرضا حاجتی معاون هماهنگ کننده 
سپاه حضرت ولی عصر )عج( خوزستان از محالت 
منطقه ۷ اهواز بازدید کردند. نوشادی در این بازدید 
منطقه ۷ را یکی از قدیمی ترین مناطق اهواز دانست 

و بر لزوم رفع مشکالت این منطقه تاکید کرد. 

سرپرست شهرداری اهواز، توزیع عادالنه امکانات در 
مناطق مختلف و مردم محوری را از راهبردهای خود 
برشمرد و اضافه کرد: ایمن سازی بافت این منطقه 
از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید با همکاری 
جابه جایی  به  نسبت  دولت  حمایت  و  بین بخشی 
کرد.  اقدام  معرض خطر  در  منازل  برخی  ساکنان 

وی همچنین افزود: اقدامات صورت گرفته توسط 
گروه های جهادی در جهت محرومیت زدایی از این 
شهروندان  عمومی  رضایتمندی  موجب  منطقه 
از این عزیزان تقدیر و  شده که جا داشت حضوراً 
تشکر نمایم و اعالم آمادگی مدیریت شهری برای 
تاکید  فعالیت ها که مورد  این  از  هر گونه حمایت 

سرپرست  نمایم.  ابالغ  است،  رهبری  معظم  مقام 
 ۷ منطقه  در  کرد:  خاطرنشان  اهواز  شهرداری 
مشکالت دیرینه ای وجود دارد که در تالش هستیم 
فعالیت  و  محرومیت زدایی  نهضت  راه اندازی  با 
اولیه عزیزان  نیازهای  جهادی در مناطق محروم، 

ساکن در این مناطق را برآورده سازیم.



  بهسازی و نوسازی آبنمای صخره ای
 بلوارساحل شرقی کارون

زیباسازی  سازمان  عامل  مدیر  سیاح  نادربیت 
آبنمای  نوسازی  و  بهسازی  عملیات  پایان  از 
صخره ای درسطح شهر اهواز خبر داد و دراین 
شهردار  دستور  پیرو  داشت:  اظهار  خصوص 
های  پروژه  روند  در  تسریع  درخصوص  اهواز 
فرا  با  همزمان  وهمچنین  زیباسازی  سازمان 
افزایش  ضرورت  و   ۱4۰۰ نوروز  عید  رسیدن 
بر  عالوه  شهری  فضاهای  شادابی  و  نشاط 
رودخانه  های  پل  پردازی  نور  اقدامات  انجام 
کارون،آبنمای صخره ای دربلوار ساحل شرقی 

نیز مجددا راه اندازی شد.
نادربیت سیاح دراین خصوص گفت : این آبنما 
از  ، فلز، 4  اسب  از احجامی چون بتن گالسه 
جنس بتن گالسه  و با ارتفاع۱۰متر و طول ۲۵ 
با متراژ ۸۰۰ متر مربع  تشکیل  متر وحوضچه 
که  بود  افتاده  کار  از  فنی  نقص  بعلت  که  شده 
بانصب  سازمان  فنی  نیروهای  همت  به  اکنون 
LED  ٩۶وات ۲4ولت، ۲۱  پروژکتور  ۳۰ عدد 
در سطح  ولت  وات ۲4   ۶ دفنی  پروژکتور  عدد 
شد  اندازی  راه  آبنمامجدداً  این  آب،  حوض 

وفضای زیبایی رو دراین مکان به ارمغان آورد.
 

تزریق نشاط و طراوت بهاری 
در منطقه۳ با کاشت گل های رنگی

منطقه۳،  شهرداری  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
این  بیان  با  منطقه  مدیر  زاده  شاهین  شهرام 
: در راستای زیباسازی جلوه شهری  خبر گفت 
سطح  و  شهر  در  بهاری  نشاط  روحیه  ایجاد  و 
منطقه، کار کاشت گلهای رنگی و زیبا و اجرای 
حوزه  عوامل  همت  به  متنوع  های  گل  فرش 
حال  در  سرعت  به  شهرداری  این  سبز  فضای 
میانی  آیلند  گل  فرش  گفت:  وی  است.  انجام 
عابدی،  کوی  روبروی  سلیمانی  شهید  بلوار 
تقاطع  از  مدرس  بلوار  ورودی  انبوه  گلکاری 
عابدی،فرش  لوپ  گل  فرش  کجباف،  شهید 
میادین  شرقی،  ساحلی  در  سوم  پل  شیب  گل 
فضای  قطعات  و  ها  پارک  آیلندها،  حاشیه   ،
سبز از جمله نقاطیست که در حال رنگ و طرح 

بهاری هستند.

 اجرای فرش های گل ویژه نوروز   
توسط شهرداری منطقه4

 به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه چهار 
اهواز ، سیاوش محمودی مدیر منطقه افزود: این 
بهار  فصل  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  منطقه 
ایجاد  همچنین  و  گسترده  کاری  گل  به  اقدام 
ادامه  در  وی  کرد.  منطقه  سطح  در  گل  فرش 
جلوه  کردن  زیباتر  هدف  با  عملیات  این  افزود: 
بهار  در  زیبا  انداز  چشم  ایجاد  و  شهر  بصری 

توسط واحد فضای سبز منطقه انجام شد.
ایجاد فرش  : عملیات  افزود  سیاوش محمودی 
گلستان(،پارک  راه  گلستان)سه  بلوار  در  گل 
والیت ، پارک صدف،جنب پارک غوری، پارک 
ترافیکی مالیات، فلکه گیت بوستان و بلوار کارگر 
شک  بدون  اقدامات  جمله  این  و  گردید  انجام 

جلوه زیبایی به منطقه می بخشد.

رنگ آمیزی جداول منطقه پنج جهت 
استقبال از بهار

 جداول بتنی اصالح هندسی خیابان ۱۳ رشد 
بهار  از  استقبال  طرح  اجرای  با  شهر  فرهنگ 

رنگ آمیزی شد.
پنج  منطقه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
آمیزی جداول  اهواز، عملیات رنگ  شهرداری 
و  زیباسازی  جهت  منطقه  میادین  و  معابر 
از  استقبال  منظور  به  شهری  فضای  بهسازی 

بهار ۱4۰۰ آغاز شد.
 شستشو ،پاکسازی و رنگ آمیزی از اقداماتی 
آمیزی  رنگ  با  طرح  این  شروع  در  که  است 
شیپوری  دو  و  میدان  هندسی  اصالح  جداول 
ترافیک  معاونت  توسط  رشد   ۱۳ خیابان  های 

منطقه اجرایی گردید.
معابر  جداول  دیگر  آمیزی  رنگ  است  گفتنی 

ادامه دار خواهد بود.

خبر

از  استقبال  برای  اهواز  کالنشهر  سبز  فضای 
نوروز ۱4۰۰ آماده می شود.

پارکها  سازمان  عامل  مدیر  رشید شجاعی  سید 
و فضای سبز شهرداری اهواز با اعالم این خبر 
کارگران  و  کارشناسان  مسئولین،  همه  گفت: 
هستند  تالش  در  اهواز  شهرداری  سبز  فضای 
نوروز  از  استقبال  را جهت  اهواز  تا فضای سبز 
۱4۰۰ آماده نمایند. وی با ابراز تأسف از وجود 
افزود:  آمده،  وجود  به  شرایط  و  کرونا  ویروس 
پروردگار  لطف  به  سریعتر  چه  هر  امیدواریم 
سایه ویروس کرونا از کشور کم شده و اعمال 
محدودیت در کالنشهر اهواز و دیگر شهرهای 
استفاده الزم  و شهروندان  برداشته شود  کشور 
را در عید نوروز از فضای سبز، پارکها و گلکاری 

های موجود ببرند.
سید رشید شجاعی با اعالم اینکه قطعًا در این 

شادابی  روحیه  ایجاد  باعث  سبز  فضای  شرایط 
اظهار کرد: در  آرامش در جامعه خواهد شد،  و 

اصل وجود فضای سبز در شهرها برای آرامش 
هر  امیدواریم  باشد،  می  شهروندان  استفاده  و 

رها  منحوس  ویروس  این  شر  از  زودتر  چه 
شویم و همه اقشار جامعه به ویژه خردساالن از 

فضای سبز و پارکها استفاده نمایند.
این مقام مسئول با بیان اینکه کارگران فضای 
تصریح  هستند،  گل  کاشت  مشغول  سبز 
هشتگانه  مناطق  در  گل  کاشت  نهضت  کرد: 
شهرداری اهواز با حضور مسئولین، کارشناسان، 
ناظرین و کارگران فضای سبز مناطق و سازمان 

پارکهای شهرداری اهواز ادامه دارد.
سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری اهواز یادآور شد: کاشت گل در میادین، 
های  باغچه  احداث  بلوارها،  و  آیلندها  گلکاری 
صخره ایی در کلیه مناطق و احداث فرش گل 
در نقاط پر تردد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز 
از  استقبال  جهت  گلکاری  های  پروژه  نمونه  از 

نوروز ۱4۰۰ می باشد.

منطقه  شهرداری  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
یک اهواز، یاسین کاوه پور مدیر منطقه افزود؛ 
در تداوم پاکسازی معابر و در راستای خدمت 
حفظ  و  شهروندان  به  بهتر  چه  هر  رسانی 
حوزه  سوی  از  شهری  بصری  های  زیبایی 
خیابان  و  معابر  تمامی  منطقه  شهری  خدمات 
پاکسازی  و  روب  و  رفت  منطقه  سطح  های 

شد.
وی گفت: این اقدامات به منظور ارتقای امنیت 
مستمر  صورت  به  شهروندان  سالمت  و  تردد 
منطقه  این  حوزه  محالت سطح  و  خیابانها  در 
شهرداری  اساس  این  بر  و  شود  می  انجام 
سعی  دقیق  برنامه  ریزی  های  با  یک  منطقه 
خود  پتانسیل  و  نیروها  تمام  از  تا  دارد  آن  بر 
استفاده کند تا  کمترین میزان مشکالت را در 

زمینه رفت  و روب، جمع آوری زباله، نخاله و... 
جهت استفاده عموم شهروندان و عبور و مرور 

خودروها داشته باشد.

 نهضت کاشت گل ادامه دارد

در آستانه ی سال نو صورت گرفت:

پاکسازی خیابان های
 منطقه یک 

دو،  منطقه  ارتباطات شهرداری  اداره  گزارش  به 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  حردانی  محمدسعید 
مناسبی  چشم انداز  شهر  سطح  دیوارهای  اغلب 
ندارد، با اجرای نقاشی دیواری می توانیم ساختار 

و  سیما  بهبود  وی  کنیم.  زنده  را  شهر  بصری 
معابر  بصری  زیبایی های  افزایش  منظر شهری، 
دیوارنویسی  فعالیت های  از  جلوگیری  شهری، 
دیگر  از  را  قبلی  دیوارنویسی های  پاک سازی  و 
اهداف این کار عنوان کرد و افزود: نقاشی دیواری 
با استفاده از رنگ های شاد و همچنین محتوای 
نقاشی ها، می تواند روان جامعه را بهبود بخشیده 
به  مردم  برای  را  سرزندگی  و  شادابی  روحیه  و 
ارمغان بیاورد.حردانی با بیان اینکه نقاشی دیواری، 
شد:  یادآور  است،  نقاشی  صورت  اجتماعی ترین 
نقوش حاصله از یک دیوارنگاری در میدان های 
شهر  اصلی  اماکن  دیوارهای  و  خیابان ها  شهر، 
می تواند تا حد زیادی ذهن شهروندان را به سمت 
جهان زیباتر سوق داده و راهی برای تنفس ذات 

زیبایی شناسانه آن ها ارائه دهد.

دیوارنگاری با رنگ های دلنواز
 بر دیوارهای منطقه دو 

۳ خبر

جلسه شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره شهر 
اداره  سرپرست  جان  آهن  حضورامیر  با  رسانه  و 
اهواز  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  کل 
بعنوان دبیر جشنواره و پیشکسوتان عرصه رسانه 

و مطبوعات استان برگزار شد.
آهن جان در ابتدای این جلسه کفت: این جشنواره 
فرهنگی  خدماتی،  شهری،  توسعه  راستای  در  را 
و  اساتید  نظریات  از  گیری  بهره  با  و  اجتماعی  و 
پیشکسوتان عرصه رسانه و پس از پنج سال وقفه 
به یاری خدا راه اندازی خواهیم کرد تا معضالت 
ار  با استفاده  با توجه به شرایط موجود و  شهر را 
مثلث مدیریت شهری ، شهروندان و رسانه برطرف 
کنیم چرا که رسانه باعث ایجاد ارتباط دوسویه میان 

شهروندان و مجموعه مدیریت شهری می شود.
وی افزود: همواره رسانه ها بعنوان رابط میان مردم 
مدیریت  کمک  به  شهری  مدیریت  مجموعه  و 
مشکالت  تحلیل  و  بازگویی  با  و  آمده  شهری 
هرچه  رسانی  خدمت  در  ما  یاریگر  اند  توانسته 
بهتر به شهروندان باشند. در ادامه جلسه هریک از 
مدعوین به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در 
برپایی هرچه بهتر و با کیفیت تر جشنواره پرداختند.

سید رسول موسوی از پیشکسوتان اهل قلم استان 
خاستگاه  گفت:  جشنواره  برگزاری  خصوص  در 
و  است  اجتماعی  و  مدنی  شهر  و  رسانه  فعالیت 
به همدیکر  دو  و هر  زنده هستند  موجود  دو  هر 
نیازمندند رسانه چشم مردم است پس نقدی که 
می کند باید سازنده و راهکشا باشد و به مدیریت 
و  بدهد  جهت  وظایف  صحیح  انجام  در  شهری 

برگزاری جشنواره شهر و رسانه رویدادی آگاهی 
دهنده است که مردم را با مسائل مدیران و مدیران 

را با مسائل شهروندان آشنا می کند.
استان  اساتید اهل قلم  از  نیا یکی دیگر  فروغی 
ضمن یادآوری اولین دوره جشنواره شهر و رسانه 
یکی  بعنوان  همواره  جشنواره  این  کرد:  عنوان 
مطبوعات  توجه  مورد  شهر  مهم  رویدادهای  از 
شاخص  از  یکی  بعنوان  و  هست  و  بوده  استان 
شهرداری  عمومی  روابط  عملکردی  مهم  های 
پنج  از  پس  و  امسال  امیدواریم  که  است  اهواز 

سال وقفه پربارتر از هرسال برگزار شود.
وی به سرفصل های جشنواره اشاره کرد و پیشنهاد 
اختصاص یک سرفصل جشنواره را به بحث کرونا و 
سیل دادوبرگزاری جشنواره را به فال نیک گرفت و 
ادامه داد:« رسانه ها اگر پشتگرمی اینچنینی داشته 
باشند دلکرم می شوند و به واسطه آنها مشکالت 
در  توان  بهتر می  نتیجه  در  و  باز می شود  شهر 

راستای گره گشایی از مشکالت اقدام کرد.
ای  رسانه  فعاالن  از  مکارمی  مهدی  آن  از  پس 
و  شهر  جشنواره  برگزاری  از  تشکر  استان ضمن 

رسانه عنوان کرد: این رویداد عالوه بر ایجاد پیوند 
کمک  رسانه  و  شهری  مدیریت  مجموعه  میان 
خواهد کرد بلکه در راستای ارتقا کیفی رسانه ها 

و مطبوعات استان نیز موثر خواهد بود.
 مکارمی افزود : با توجه به شرایط ناشی از کرونا در 
شهر و با عنایت به مالحظات فرهنگی، روانشناختی 
های  سرفصل  از  یکی  دارد  وجود  که  واجتماعی 
که  شود  داده  اختصاص  امر  این  به  جشنواره 
شهرداری چه کارهایی برای زیست بهتر مردم در 

این شرایط انجام داده یا می تواند انجام دهد.
های  کارگاه  برپایی  پیشنهاد  همچنین  وی 
آموزشی و برپایی سمپوزیومی با مبنای علمی در 

کنار جشنواره را ارائه داد.
 نوری نماینده صدا و سیما نیز راه اندازی بخش 
ایده های مردمی رادر کنار جشنواره پیشنهاد داد و 
برگزاری چشنواره را اقدامی زیبا و درخور تحسین 
عنوان کرد که می تواند به توسعه شهر کمک کند.

 در ادامه دکتر زینب شریفی پیشنهاد اختصاص یک 
سایت به این رویداد و گنجاندن مباحث تئوریک در 
خصوص معیارهای خبر، عکس و تیتر حرفه ای 

را در این سایت و درراستای برگزاری هرچه بهتر 
جشنواره ارائه دادوگفت : یکی از اهداف این دست 

جشنواره هاآموزش غیر مستقیم به رسانه هاست.
عرصه  پیشکسوتان  و  اساتید  از  بهاروند  دکتر 
به  جان  آهن  آقای  از  تشکر  ضمن  نیز  رسانه 
دلیل برگزاری این جشنواره گفت: جامعه ای که 
خبرنگار خوب نداشته باشد آن جامعه مرده است 
جامعه  در  را  توسعه  خبرنگاری  بخواهیم  اگر  لذا 
نهادینه کنیم باید خبرنگارانمان را در این مسیر 
برگزاری  آن  راههای  از  یکی  که  کنیم  ترغیب 

چشنواره هایی از این دست است.
در  منفی  اخبار  رویه  بی  تولید  به  همچنین  وی 
پویش  اندازی  راه  پیشنهاد  و  کرد  اشاره  استان 

اخبار خوب توسط رسانه ها داد.
را  منتقد  های  رسانه  و  ها  گزارش  بهاروند  دکتر 
بعنوان یکی از سرفصلها و نیز رسانه های فعال در 
حوزه شهری را پیشنهاد داد و برای هیئت داوران 

نیز استفاده از داوران داخل استانی را توصیه کرد.
 افشار پرویزی بابادی رییس خانه مطبوعات استان 
ابراز امیدواری کرد: جشنواره شهر و رسانه رویداد 
بزرگی است که امیدواریم با حمایت شهردار محترم 
و همت دوستان در اداره کل ارتباطات و امور بین 
دیگر  از  الملل به سرانجام برسد. جهانگیر غیبی 
فعاالن رسانه ای نیز اختصاص سرفصلی به اهواز 

شناسی را در موضوعات جشنواره پیشنهاد داد.
در پایان این جلسه حضار به بحث و بررسی پیرامون 
زمان اعالم فراخوان و برگزاری جشنواره پرداختند 
و تعیین هیات داوران نیز به جلسه بعد موکول شد.

شورای سیاستگذاری ششمین 
جشنواره شهر و رسانه تشکیل جلسه داد



پروژه تقاطع شهید چمران پروژه تقاطع شهید چمران )میدان دانشگاه()میدان دانشگاه(
پروژه تقاطع غیر همسطح شهید چمران با نصب ۱۷ قطعه سگمنت پیش 

ساخته در مسیر اصلی گلستان به امانیه در حال احداث است.

میدان پنج نخلمیدان پنج نخل
بازسازی و بهسازی میدان پنج نخل

تقاطع غیر همسطح شهید کجبافتقاطع غیر همسطح شهید کجباف
این پروژه بزرگترین تقاطع غیر همسطح جنوب غرب ایران است که با ۱/5 
کیلومتر پل سازی ساخته شد و از جمله پروژه هایی است که موجبات کاهش 

اتالف وقت شهروندان در عبور و مرور جنوب به غرب را فراهم می کند.

احداث لوپ پل والیتاحداث لوپ پل والیت
پروژه تقاطع غیر هم سطح والیت به عنوان آخرین تقاطع رینگ ترافیک 

غرب به شرق اهواز است .

گزارش تصویری4



 ۱- شما فقط اختیار واحدی را دارید که مالک آن هستید. 
حق  بدانید  که  است  این  نشینی  آپارتمان  مهم  قوانین  از 
دخالت در زندگی دیگر واحد ها را ندارید و نباید در زندگی 

همسایگان سرک بکشید.
درمورد  شوید  ساکن  آپارتمان  در  اینکه  از  قبل   -۲
جای  و  شوید  مطلع  انباری  و  پارکینگ  از  استفاده  حق 
ابتدایی  شروط  از  باشد  خاطرتان  نگیرید.  را  دیگران 
به  نه  که  است  این  همسایه ها  با  سالم  رابطه  داشتن 
اجازه دهید کسی به حق  حق دیگران تجاوز کنید و نه 

تجاوز کند. قانونی شما 
است که کفش،  این  نشینی  آپارتمان  قوانین  دیگر  از   -۳
است  مشترک  ساکنین  بین  که  پله  راه  در  را   ... و  گلدان 
نگذارید. در مورد اجسامی که برای تزئین و زیبایی ظاهر 
آپارتمان در فضای مشاع آپارتمان قرار می گیرد، همه اعضا 

در جلسات ساختمان تصمیم می گیرند.
4- حفظ نظافت آپارتمان از قوانین آپارتمان نشینی است. 
در مکان های مشترک مانند حیاط، راهرو و آسانسور آشغال 

نریزید.
۵- اگر مراسمی دارید که تا دیروقت طول می کشد )مراسم 
یا دورهمی های خاص مانند تولد و ...(، سعی کنید همه ی 
همسایه ها را در جریان بگذارید و در ساعات بعد از ٩ شب 
تالش بیشتری برای بر هم نخوردن آرامش همسایه ها به 

کار ببندید.
اگر  که  است  این  نشینی  آپارتمان  قوانین  دیگر  از   -۶
می خواهید به دالیلی از آب، برق یا گاز به مقدار زیادی 
استفاده کنید، مثال می خواهید غذای نذری بپزید، از بقیه 
زمانی  خصوص  به  عمل  این  بگیرید.  اجازه  همسایه ها 
وجود  جدا  قبض  واحد  هر  برای  که  می کند  پیدا  اهمیت 

نداشته باشد در نتیجه سهم هر واحد بدون توجه به مقدار 
مصرف محاسبه شود.

۷- از دیگر قوانین آپارتمان نشینی این است که در ساعاتی 
که دیگران درحال استراحت هستند، مثل شب ها، ظهر ها و 

روز های تعطیل، سر و صدا تولید نکنید.
از  را  دارند  سروصدا  که  ساختمانی  تعمیرات  و  کار ها   -۸
ساعت ٩ تا ۱۳:۳۰، یا ۱۷ تا ۱٩ و در روز های غیرتعطیل 

انجام دهید.
شود.  شنیده  خودتان  واحد  در  باید  فقط  نیز  موسیقی   -٩
دلیلی وجود ندارد که همسایه هاتان مجبور به گوش دادن 

به موسیقی مورد عالقه شما باشند.
و  نما  در  تغییرات  ایجاد  نشینی  آپارتمان  قوانین  در   -۱۰

بالکن ها بدون هماهنگی با مالکین دیگر ممنوع است.
حیوانات  نگهداری  نشینی،  آپارتمان  قوانین  در   -۱۱
خانگی در قسمت های مشترک مجاز نیست. همچنین در 
از حیوانات خانگی در واحد خودتان هم  مورد نگه داری 
هستید  کار  این  به  مجاز  زمانی  تنها  دارد.  وجود  قوانینی 
باشد  نداشته  تناقضی  آپارتمان  آن  قوانین  با  تنها  نه  که 
بلکه بو، صدا و حضور حیوان خانگی در واحد شما به هیچ 

ترتیبی مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند.
۱۲- وقتی می خواهید میز ها و وسایل را جابجا کنید طوری 
به کف و دیوار ها ضربه نزنید که صدای آن به طبقات دیگر 
مناسب  زمان  در  را  کار ها  اینطور  کنید  منتقل شود. سعی 
که  بپوشانید  موکت  یا  قالی  با  را  زیرشان  و  دهید  انجام 

صدای کمتری تولید شود.
کنید که  انتخاب  آپارتمان  مدیر  دوره یک  برای هر   -۱۳

مسئولیت امور مشترک آپارتمان را برعهده بگیرد.

و  بپردازید  موقع  به  را  آپارتمان  هزینه های  و  شارژ   -۱4
قوانین آپارتمان نشینی را رعایت کنید.

۱۵- از وسایل همسایگان استفاده نکنید و به آن ها آسیب 
وارد نکنید.

فرهنگ  و  نزنید  حرف  همسایگان  دیگر  سر  پشت   -۱۶
قوانین آپارتمان نشینی را زیرپا نگذارید.

از  بیرون  دعواهایتان  صدای  که  ندهید  اجازه   -۱۷
شدن  خراب  و  دیگران  ناراحتی  باعث  و  برود  واحدتان 

وجهه شما شود.
و  نروید  آن ها  سراغ  همسایگان  استراحت  مواقع  در   -۱۸

درشان را نکوبید.
۱٩- اطالعات شخصی همسایگان را به غریبه ها نگویید.
۲۰- هنگام ورود و خروج درب اصلی ساختمان را ببندید.

۲۱- درصورت خرابی یکی از قسمت های ساختمان، مدیر 
ساختمان را در جریان بگذارید.

اگر  که  است  این  نشینی  آپارتمان  قوانین  دیگر  از   -۲۲
مشکلی با یکی از همسایگان برایتان پیش آمده به آرامی 
جنجال  و  جار  و  دهید  توضیح  او  به  را  مسئله  مودبانه  و 

راه نیاندازید.
۲۳- اگر مشکلی با یکی از همسایگان دارید که نمی توانید 

آن را حل کنید، با مدیر ساختمان مشورت کنید.
در  دخانیات  استعمال  نشینی،  آپارتمان  قوانین  در   -۲4
راهرو  و  آسانسور  مانند  مشترک،  سربسته ی  هان  مکان 

مجاز نیست.
وارد شده  پرداخت خسارت  مسئول  واحد  هر  ساکن   -۲۵
به همان واحد، مانند گرفتن لوله های فاضالب، صدمه به 

دیوار ها و ... است

 . نشانی
خیابان  شهر،  در  که  افتاده  اتفاق  ما  همه  برای  احتماال 
یا  بگردیم  نظرمان  مورد  نشانی  دنبال  غریب  محله ای  یا 
یا کسبه  از همسایه ها  باشیم و هنگامی که  کال گم شده 
نمی دانند  و  نیستند  بلد  یا  می پرسیم  محل  آن  عابران  یا 
می گویند،  بی تفاوت  خیلی  یا  می دهند  اشتباه  را  آدرس  یا 
و  خودروها  از  خیلی  امروزه  که  بگذریم  حاال  نمی دانیم! 
به  مجهز  مردم  دست  در  هوشمند  گوشی های  حتی 
برنامه های ردیاب یا همان جی پی اس هستند، اما فراموش 
نبودن و کمک  نکنیم که پاسخ دادن صحیح و بی تفاوت 
کردن به همنوع، همشهری و یک انسان دیگر فقط کمک 
مالی نیست، یک لبخند، یک غریبه را به جایی رساندن و 
بی تفاوت نبودن به پرسش او هم کار خیر و مهمی است، 

هوای هم را داشته باشیم.
حواس پرت نباشیم

هستند  تردد  حال  در  کوچه  یا  خیابان  در  وقتی  بعضی ها 
اصال حواسشان به اطراف نیست و مقصدشان را مشخص 
حاال  کنند،  عبور  سمت  کدام  از  می خواهند  که  نمی کنند 
با  برخورد  موقع  لحظه  این  در  و  اتومبیل  با  چه  پیاده  چه 

دیگران تازه طلبکار هم می شوند.
سعی کنیم در مکان های عمومی و خیابان کامال حواسمان 
به همه جا باشد، با گوشی تلفن همراه صحبت نکنیم بدانیم 

کجا می رویم و برای تردد بقیه هم احترام قائل شویم.
 یکی از مسائلی که اکثر پدر و مادرها با آن درگیر و مواجه 

هستند، استفاده کودکان از وسایل خطرناک است.
یا  فروشگاه می روند  به  وقتی  که  دارند  عادت  بچه ها  مثال 
بزنند  دست  وسایل  همه  به  هستند،  منزل  و  مهمانی  در 

چون  که  است  این  دیگر  نکته  بگیرند.  بازی  به  را  آن  و 
کودکان کنجکاوند در بعضی جاها شیطنت کرده و ممکن 
است اسباب بازی یا وسیله ای را که اصال برای بازی نیست، 
برداشته و با خودشان به منزل ببرند، بدون آن که بزرگ تر ها 
این  مادرها  و  پدر  وظایف  از  یکی  اینجا  در  شوند.  متوجه 
است که هرجا می روند، یک وسیله بازی کوچک برای فرزند 
اسباب بازی  با  فقط  که  کنند  یادآوری  او  به  و  ببرند  خود 
خودش بازی کند؛ چون هر چیزی که می بیند، وسیله بازی 

و سرگرمی نیست و ممکن است برای او خطرناک باشد.
فخر و تکبر

بر  هیچ کس  هستیم.  یکی  خدا  نظر  در  آدم ها  ما  همه 
دیگری برتری ندارد، مگر به فهم و شعور یا درک و ادب. 

زندگی  و  مالی  امکانات  نظر  از  تا  می کنند  تالش  آدم ها 
امکانات  از  دالیلی  به  بنا  بعضی ها  حاال  باشند،  تامین 
بهتری برخوردارند، حتی خانم های متاهل که دارای همسر 
و زندگی خوب هستند هم نباید از محبت همسرانشان در 
به  و  کنند  تمجید  و  تعریف  بی سرپرست  خانم های  مقابل 
و  مجالس  در  وقتی  کنیم  سعی  بیاییم  بکشانند.  آنها  رخ 
اشتراک  به  را  خودمان  دانش  و  مطالب  هستیم،  دورهم 
که  نکنیم  فراموش  ببرند.  بهره  آن  از  همه  تا  بگذاریم 
برخوردار  مالی خوب  و  رفاهی  امکانات  از  آدم ها  از  خیلی 
نیستند، پس نگذاریم با این حرف ها دل کسی بسوزد و آه 
به  دارند  در یک صورت حق  آدم ها  بلند شود.  نهادش  از 
دیگران از باال نگاه کنند و آن هم زمانی است که بخواهند 

دست کسی را که به زمین افتاده، بگیرند و بلند کنند و این 
قدرت او نیست؛ بلکه انسانیت است.

هشدار آلودگی هوا
معضل آلودگی هوا سال هاست که همراه با خسارت جانی 
و مالی گریبانگیر همه مردم در گوشه و کنار کشور شده 
است. مثال در سال جاری از اواخر اردیبهشت بارش باران 
خیلی کم و بندرت بوده. البته برای این مشکل شاید خیلی 
که  منتظریم  آدم ها همیشه  ما  ولی  باشد،  پیشنهاد ها شده 
همه چیز از طرف دولت حل شود؛ درصورتی که هنوز هم 
می شود از ساده ترین راه ها برای جلوگیری از این آلودگی 
تک سرنشین  همان  مشکالت  از  یکی  کرد.  استفاده  هوا 
با خودروی  اتومبیل هاست که همه می خواهند  اکثر  بودن 
خودشان نقل مکان کنند، اگر مردم کمی به خودشان رحم 
کنند می توان تا حدودی این معضل آلودگی را کاهش داد 
از  تردد  برای  و  نکنند  استفاده  شخصی  خودروی  از  مثال 
مترو و اتوبوس یا تاکسی استفاده کنند. از طرفی متاسفانه 
علت  به  مدارس  می گیرند  تصمیم  مسئوالن  که  هنگامی 
دست  خانواده ها  از  بعضی  باشد،  تعطیل  هوا  آلودگی 
می روند.  مهمانی  یا  خرید  به  و  می گیرند  را  فرزندانشان 
جدی  اطالع رسانی  و  هشدار  یک  این  که  بدانیم  باید 
است تا کودکان در خانه بمانند و آسیب نبینند، نه این که 
و  طرف  این  به  خودمان  دنبال  و  بگیریم  را  بچه  دست 
آن طرف بکشانیم. این روزهای اورژانسی از منزل بیرون 
نروید. همین طور این مساله به سالمندان هم گفته شود تا 

سالمت شان به خطر نیفتد.
مساله بعدی و مهم این است که هرکدام سهمی در حفظ و 
ایجاد فضای سبز داشته باشیم و فقط از مدیران و دولتمردان 

انتظار نداشته باشیم.

مهمترین و موثر ترین قوانین زندگیمهمترین و موثر ترین قوانین زندگی  

  توصیه های  توصیه های
    شـــــــــــــــــهرونــدی    شـــــــــــــــــهرونــدی

در آپارتماندر آپارتمان
5آموزش شهروندی



کرونا ویروسکرونا ویروس
 * ویروس های کرونا چه هستند؟ 

که  هستند  ویروس ها  از  بزرگی  گروه  کرونا  ویروس های 
بروز  باعث  و  کنند  آلوده  را  انسان ها  و  حیوانات  می توانند 
است  ممکن  ناراحتی ها  این  شوند؛  تنفسی  ناراحتی های 
الریه شدید  ذات  اندازه  به  یا  خفیف  اندازه سرماخوردگی  به 
باشند. در موارد نادر، ویروس های کرونای حیوانی، انسان ها را 
آلوده می کنند و سپس بین آنها سرایت پیدا می کنند. ویروس 
SARS )نشانگان تنفسی حاد( در سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۳ از 
این نوع می باشد؛ این ویروس نمونه ای از ویروس کرونا بود 
که از حیوانات به انسان منتقل شد. یکی دیگر از موارد مهم 
تنفسی  )نشانگان   MERS ویروس کرونا،  نژاد  جدیدتر  و 
خاورمیانه کشف  در  در سال ۲۰۱۲  که  دارد  نام  خاورمیانه( 
شد و تاکنون هزاران نفر به این ویروس آلوده شده اند و افراد 
زیادی جان خود را از دست داده اند. در این بین تعدادی از افراد 

آلوده به این ویروس هم درمان شده اند. 
عالیم بیماری کووید ۱٩ می توانند شامل موارد زیرباشند .

.تب
. سرفه خشک

. اختالل بویایی
. تنگی نفس یا دشواری در نفس کشیدن

با توجه به اطالعات موجود، عالیم بیماری کرونا میتوانند در 
طی ۲ تا ۱4روز بعد از تماس، خود را نشان دهند.

شیوه انتقال کروناویروس
گسترش فرد به فرد

گسترش با انتقال فرد به فرد:
۱. بین افراد در تماس نزدیک با یکدیگر)در فاصله ای کمتر 

از حدود ۲متر ( 
مبتال  فرد  که یک  زمانی  تنفسی  ریز  قطرات  از طریق   .۲
وارد  توانند  می  قطرات  ریز  این  کند.  می  سرفه  یا  عطسه 
دهان یا بینی افراد نزدیک شوند و یا احتمال دارد به درون 

ریه ها نیز استنشاق شوند 
۳. صحبت کردن در فاصله نزدیک

گسترش از طریق تماس با سطوح و اشیای آلوده
احتمال دارد که که افراد از طریق تماس با سطوح و اشیایی 
که ویروس را روی خود دارند و سپس دست زدن به دهان، 
بینی  چشم های خود، مبتال به کرونا شوند. اما این راه انتقال، 

راه اصلی گسترش بیماری نیست

گسترش بیماری چه زمانی رخ می دهد؟
فرض بر این است که بیشترین سرایت زمانی اتفاق می افتد 

که افراد بیشترین عالمت را دارند )بیمارترین حالت(.
هم  فرد  شدن  دار  عالمت  از  قبل  که  است  ممکن  گاهی 

انتقال بیماری اتفاق بیفتد.

چه کسانی کرونا نمی گیرند؟
عامل بیماری کرونا در تمامی گرو ههای سنی میتواند بیماری 
عوارض  دارد،  وجود  نیز  کودکان  ابتالی  احتمال  و  باشد  زا 
یهای  بیمار  با  افراد  و  افراد مسن  در  معموال  بیماری  جدی 

زمینه ای دیده می شود.

نکاتی که هنگام خروج از منزل باید به آن ها دقت کرد:
۱. آیا الزم است از خانه خارج شوم؟

۲. آیا ماسک به همراه دارم؟
۳. آیا محلول الکلی ۷۰ درصد یا محلول ضدعفونی با خود 

برداشته ام؟
4. آیا با خود دستکش به همراه دارم؟

نکات را رعایت کنند.
تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.

حتما در وسیله نقلیه عمومی ماسک بزنید.
در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا از وسایل حمل و نقل 

عمومی استفاده نکنید.
در ساعتهای پر تردد از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 

نکنید.
لمس  را  بینی  و  چشمها  بخصوص  و  خود  صورت  هرگز 

نکنید.
حتما فاصله گذاری اجتماعی را با رعایت نمایید.

دست خود را به سطوح پرتماس نزنید.
دستمال  با  را  خود  بینی  و  دهان  سرفه  و  عطسه  هنگام 

کاغذی یا آستین ناحیه داخلی آرنج بپوشایند.

دستان خود را به طور مرتب بشویید
صابون  و  آب  با  را  خود  دستان  دقت  با  و  منظم  طور  به 
کنید.شستن  تمیز  الکل  حاوی  کننده  محلول ضدعفونی  یا 
دست ها با آب و صابون یا محلول ضدعفونی کننده حاوی 
شما  دست های  به  است  ممکن  که  را  ویروس هایی  الکل، 

منتقل شده باشند، از بین می برد.

فاصله استاندارد با دیگران را رعایت کنید
با کسانی که سرفه یا عطسه می کنند، حداقل یک متر فاصله 
داشته باشید هنگام سرفه و عطسه قطرات ریزی از بینی و 
دهان افراد به بیرون پرتاب می شود. اگر شما به آن ها خیلی 
نزدیک باشید و فرد دیگر مبتال به ویروس باشد، این ذرات 
طریق  از  هستند   ۱٩-COVID ویروس  حاوی  که  ریز 

تنفس به بدن تان وارد می شوند.
از تماس دست ها با چشم ها، بینی و دهان خودداری کنید

از تماس دست ها با چشم، بینی و دهان بپرهیزید. دست ها 
با سطوح مختلفی در تماس هستند و ممکن است ویروس 
را جذب کنند. زمانی که دست ها به ویروس آلوده شدند، به 
راحتی می توانند ویروس را به چشم ها، بینی و دهان انتقال 
دهند و از این طریق ویروس وارد بدن شما شده و شما را 

بیمار کند.

بهداشت تنفسی را تمرین کنید
را  تنفسی  بهداشت  اطرافیان تان  و  شما  که  شوید  مطمئن 
رعایت می کنند. بهداشت تنفسی به معنی استفاده از ماسک 
ویا پوشاندن دهان و بینی با داخل آرنج یا دستمال کاغذی 
سرعت  به  دستمال  انداختن  دور  و  سرفه  و  عطسه  هنگام 
است. قطرات ریزی که با عطسه و سرفه از دهان و بینی 
با رعایت  را گسترش می دهند.  ما خارج می شوند، ویروس 
نکات بهداشتی تنفسی، می توانید از اطرافیان خود در برابر 
ویروس هایی مانند سرماخوردگی، آنفوالنزا و کرونای جدید 

COVID-۱٩ محافظت کنید.
تماس  مربوطه  مراکزبهداشتی  با  دارید  را  کرونا  اگر عالئم 

بگیرید
در صورتی که احساس ناخوشی می کنید در خانه بمانید. اگر 
عالئمی مانند سرفه و تنگی نفس را در خود احساس کردید 
به پزشک یا مراکزبهداشتی محل زندگی خود مراجعه کنید 
و از توصیه های متخصصین سالمت مربوطه پیروی کنید. 

برای پیشگیری ازابتال به ویروس کرونا از توصیه های مراکز 
بهداشت پیروی کنید

ویروس  مورد  در  اقدامات  و  اطالعات  جدیدترین  مورد  در 
COVID-۱٩ مطلع باشید و توصیه های مراکز بهداشت 
یا محل کار خود را در مورد اینکه چطور از خود و دیگران 
جدی  کنید،  محافظت   ۱٩-COVID ویروس  برابر  در 
در  اخبار  روزترین  به  منطقه  هر  بهداشت  بگیرید.مراکز 
را دارند و  COVID-۱٩ در منطقه  انتشار ویروس  مورد 
می توانند بهترین منبع برای راهنمایی مردم آن منطقه جهت 

محافظت از خودشان باشند.
نکات ایمنی گفته شده در قسمت قبلی را به درستی رعایت 

کنید.
اگر برخی عالئم کرونا را دارید یا احساس ناخوشی می کنید، 
حتی اگر عالئم جزئی مثل سردرد و آب ریزش بینی دارید، تا 
زمانی که عالئم برطرف شوند، در خانه بمانید. خودداری از 
ارتباط با دیگران و مراجعه به مراکز درمانی، باعث می شود تا 
مراکز درمانی کار خود را بهتر انجام دهند و از شما و دیگران 
دیگر  و   ۱٩-COVID ویروس  به  ابتال  احتمال  برابر  در 

ویروس ها محافظت کنند.
به  فورا  نفس،  تنگی  احساس  و  در صورت وجود تب، سرفه 
پزشک مراجعه کنید چرا که ممکن است این عالئم به دلیل 
وجود عفونت دستگاه تنفسی یا مشکالت جدی دیگر باشد. 
پزشک متخصص را در مورد سوابق سفرهای اخیر یا هرگونه 
تماس و بازدید با مسافرین دیگر مطلع کنید. این کار در فرستادن 
به  همچنین  می کند.  کمک  مناسب  پزشکی  مرکز  به  شما 

جلوگیری از انتشار احتمالی ویروس COVID-۱٩ و دیگر 
منبع : زندگی در کویید ۱9ویروس  ها کمک می کند.  
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همکاری تهران و کواالالمپور برای  
حل مشکالت شهری

بر  مالزی  سفیر  و  تهران  شهردار  شهر: 
حل  برای  کواالالمپور  و  تهران  همکاری های 

مشکالت دو پایتخت تاکید کردند. 
با سفیر  پیروز حناچی شهردار تهران در دیدار   
مالزی در ایران با اشاره به سابقه دوستی دو کشور 
ایران و مالزی گفت: مالزی یک کشور اسالمی 
است و مردم ایران عالقه زیادی به آن دارندبه 
از پاندمی کرونا مالزی یکی از  طوری که قبل 
با  او  بود.  ایرانیان  گردشگری  مقاصد  برترین 
اشاره به تجربیات کشور مالزی در اداره کالنشهر 
کواالالمپور گفت: تهران عالوه بر مشکالتی که 
در همه کالنشهرها مشترک است مثل آلودگی 
و مشکالت  مسائل  با  زلزله  در  ترافیک،  و  هوا 
در حوزه  دارد  تمایل  تهران  است.  مواجه  جدی 
مقابله با بحران ها با کواالالمپور تبادل تجربه و 
همکاری داشته باشد. در ادامه این نشست داتو 
رستم یحیی سفیر کشور مالزی در ایران نیز با 
اشاره به سوابق طوالنی مدت دو کشور در روابط 
پایتخت  های  همکاری  بر  وی  است.  دوستانه 
کالنشهرها  مشکالت  حل  در  کشور  دو  های 
تاکید کرد و گفت: کواالالمپورهم تمایل دارد که 
از تجربیات تهران در حل مشکالت استفاده کند 

و همکاری های دو شهر گسترده تر شوند.

اصفهان به کمپین سازمان ملل برای 
مبارزه با کرونا پیوست

شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
ارائه تجارب  به منظور  اصفهان گفت: اصفهان 
خود در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، به کمپین 
با  مبارزه  براي  متحد  ملل  سازمان  بین المللي 
حجتی  ایمان  ایمنا،  گزارش  به  پیوست.  کرونا 
در این باره اظهار کرد: اصفهان به منظور ارائه 
تجارب خود در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، به 
این کمپین بین المللي که به ابتکار برنامه اسکان 
است،  شده  تشکیل  متحد  ملل  سازمان  بشر 
پیوست و تجارب، راهکارها، درس آموخته ها و 
برنامه هاي خود در این زمینه به کمپین برنامه 

اسکان بشر ملل متحد ارائه داد.

با همراهی شهروندان؛
کوچه  های مشهد رنگی می  شود

هدف  با  رنگی«  های  »کوچه   مردمی  پویش 
سال  آستانه  در  شهر  کوچه  های  رنگ آمیزی 
مشهد  هشت  منطقه  در  شاد  رنگ  های  با  نو 
در  مصحفی  محسن  محمد  است.  شده  آغاز 
رنگی«  »کوچه  های  پویش  از  بازدید  حاشیه 
با همراهی حسین عبداهلل زاده، شهردار منطقه 
های  »کوچه   مردمی  پویش  اظهارکرد:  هشت 
شهر  کوچه  های  رنگ آمیزی  هدف  با  رنگی« 
در آستانه سال نو با رنگ  های شاد در منطقه 

هشت مشهد آغاز شده است.
وی افزود: در این طرح رنگ و دیگر ابزار مورد 
نیاز از سوی شهرداری در اختیار شهروندان قرار 
کوچه  های  سطح  آنان  خود  تا  می  شود  داده 

منطقه  شان را رنگ  آمیزی کنند.
و  فرهنگی  سازمان  رییس  و  شهردار  معاون 
اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: این طرح 
قرار است در دیگر مناطق مشهد نیز تا پیش از 
آغاز سال نو اجرایی شود. در ادامه حسین عبداهلل 
زاده، شهردار منطقه هشت خاطرنشان کرد: این 
اعضای  و  محله  ساکنان  محوریت  با  پویش 
از  استقبال  طرح  در  محالت  اجتماعی  شورای 
بهار در حال اجرا است. وی اضافه کرد: امسال 
شورای  اعضای  مردم،  با حضور  متفاوت  کاری 
اجتماعی محالت و همکاران شهرداری منطقه 
به صورت خالقانه و مشارکتی انجام می شود که 

نتیجه همدلی و همراهی مردم است.

اخبار کالنشهرها 

 این روزها برنامه ریزان شهری در نقاط مختلف 
جهان از »آوکلند«، شهر بزرگ نیوزیلند گرفته 
تا »بوگوتا«، پایتخت کلمبیا، مناطق شهری را 
کروناویروس  شیوع  از  ناشی  محدودیت های  با 

سازگار کرده اند.
به گزارش »تابناک« به نقل از ایسنا، اما اکنون 
تغییرات  این  آیا  که  است  مطرح  پرسش  این 
اعمال شده ادامه پیدا خواهد کرد و آیا شهرها 
به   ۱٩ کووید  همه گیری  یافتن  پایان  از  پس 

وضعیت گذشته بازمی گردند؟
بدون  شهرهای  مدافعان  از  که  افرادی  برای 
خودرو، پاک و مناسب برای پیاده روی به حساب 
فرصتی  می تواند  کروناویروس  شیوع  می آیند، 
از  که  باشد  ایده هایی  بررسی  برای  بی سابقه  

سال ها قبل مطرح بوده است.
اعمال  و   ۱٩ کووید  بیماری  همه گیری 

این  با  مقابله  منظور  به  تردد  محدودیت های 
و  رفت  توجه  قابل  کاهش  موجب  بیماری 
و  حمل  سیستم  از  استفاده  و  جاده ای  آمدهای 

نقل عمومی شده است.
بستن  به  لیما  تا  لیورپول  از  شهری  مسئوالن 
خیابان ها و اختصاص مسیرهای بیشتری برای 
تا  کرده اند  اقدام  پیاده روی  و  سواری  دوچرخه 
اجتماعی  فاصله گذاری  بتوانند  شهرها  ساکنان 
پیشنهاد شده توسط مسئوالن حوزه سالمت را 

رعایت کنند.
 ۱۰ تقریبا  کالیفرنیا  ایالت  در  »اُکلند«  شهر  در 
درصد از مسیرهای جاده ای بسته شده و در شهر 
بوگوتا در کلمبیا چندین کیلومتر مسیر اختصاصی 
برای دوچرخه سواران در نظر گرفته شده است.

ازدحام  از  منظور جلوگیری  به  نیز  نیویورک  در 
ماشین ها  روی  به  خیابان ها  از  برخی  جمعیت، 

بسته شده و تنها عابران پیاده امکان تردد دارند. 
برخی  و  سیتی  مکزیکو  آوکلند،  در  همچنین 
شهرهای دیگر اقدامات مشابهی در نظر گرفته 

شده است.
همه گیری کووید ۱٩ با مزایای بسیاری همراه 
بوده است. تشویق به دوچرخه سواری به کاهش 
جمعیت مسافران در واگن های مترو و اتوبوس ها 
کمک کرده چرا که در این وسایل نقلیه عمومی 
امکان  به سختی  اجتماعی  امکان حفظ فاصله 

پذیر است.
این  آیا  که  نیست  مشخص  حاضر  حال  در 
تغییرات با پایان یافتن همه گیری بیماری کووید 

۱٩ ادامه پیدا خواهد کرد؟
قرار  که  کرده اند  اعالم  میالن  شهر  مسئوالن 
چندین  محدودیت ها،  شدن  برداشته  با  است 
دوچرخه سواران  تردد  به  جدید  مسیر  کیلومتر 

اختصاص پیدا کند و پیاده روها گسترده تر شوند.
در اتریش هم یک شرکت مهندسی شهرسازی 
طرح پارک عمومی به شکل مارپیچ را پیشنهاد 
برای  دقیقه ای   ۲۰ مسیرهای  دارای  که  کرده 
پیاده روی و با فاصله از دیگران است و همچنین 
به  مردم  تشویق  برای  که  دارد  ورودی هایی 
با  را  پرتردد  مسیرهای  فاصله گذاری،  رعایت 

عالئمی مشخص می کند.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، در بوداپست 
صورت  در  است  قرار  نیز  مجارستان  پایتخت 
مفید بودن اختصاص مسیرهای جدید دوچرخه 

سواری، این طرح ادامه پیدا کند.
همچنین برخی شرکت های مهندسی، شهرهایی 
پیشنهاداتی در طراحی مکان های عمومی برای 
دوران پساکرونا دارند اما اینکه این طرح ها تا چه 
اندازه به مرحله اجرا درآیند هنوز مشخص نیست.

شهرهای جهان بعد از کرونا 

  تهران پایتخت جمهوری اسالمی ایران با 
پانصدتایی شهرهای  پله صعود در فهرست   ۲۳
خالق و نوآور دنیا رتبه ۳٩۰ را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ 
اینجینیرینگ، فهرست یادشده بر مبنای سازگاری 
کارهای  و  کسب  با  جهان  مختلف  شهرهای 
خالقانه و انعطاف آنها برای فعالیت استارت اپ 

ها و غیره تهیه شده است.
این فهرست هر سال توسط موسسه تحلیلی ۲ 

تینک ناو تهیه شده و منتشر می شود.
در این فهرست نیویورک با سه پله صعود نسبت 
به سال قبل در رتبه اول است و توکیو با یک پله 

سقوط در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین لندن 
با یک پله سقوط رتبه سوم را به خود اختصاص داده 
است. پس از این سه شهر، لس آنجلس، سنگاپور، 
پاریس، شیکاگو، بوستون، سان فرانسیسکو، تورنتو، 
سیاتل،  سیدنی،  سئول،  داالس،  برلین،  ملبورن، 
های  رتبه  میامی  و  واشنگتن  آتالنتا،  هوستون، 

چهارم تا بیستم را از آن خود کرده اند.
رتبه های بیست و یکم تا سی ام نیز به بارسلونا، 
مونترال، سن دیه گو و فیالدلفیا در آمریکا، وین 
اتریش، پکن، مونیخ، مادرید، میالن و آمستردام 

رسیده است.
بهترین رتبه در میان کشورهای غرب آسیا در این 

فهرست متعلق به دوبی است که رتبه ۳۱ را به خود 
اختصاص داده است. در فهرست یادشده استانبول 
در رتبه 4۳، بانکوک در رتبه ۷۱، ابوظبی در رتبه 
۷۵، کوآالالمپور در رتبه ۸۱، بمبئی در رتبه ۸۵، 
جاکاراتا در رتبه ۱۱٩، آنکارا در رتبه ۲۶۳ ، ریاض 
در رتبه ۲۸۱، دوحه در رتبه ۲۸4، قاهره در رتبه 
رتبه ۳۱4،  پایتخت سری النکا در  ۳۰4، کلمبو 
شهر کویت پایتخت کویت در رتبه ۳۱۵، شارجه 
در رتبه ۳۲۳، هوشه مین ویتنام در رتبه ۳۲4، جده 
در رتبه ۳۵4، آنتالیا در رتبه ۳۷۲، کراچی در رتبه 

۳۷۷ و تهران در رتبه ۳٩۰ هستند.
پایتخت سنگال،  اتیوپی، داکار  پایتخت  آدیسابابا 

در  سیمفرپول  تانزانیا،  پایتخت  دارالسالم 
اوکراین، دوآال در کامرون، لوآندا در آنگوال، دوشنبه 
کینشازا  نیجریه،  هارکورت  پرت  تاجیکستان، 
پایتخت کنگو و خارطوم پایتخت سودان در رده 

4٩۱ تا ۵۰۰ فهرست مذکور قرار دارند.
از جمله شاخص هایی که برای تهیه این فهرست 
به آنها توجه شده می توان به زیرساخت های حمل 
و نقل، زیرساخت های فناورانه و خدمات عمومی، 
میزان احترام به حریم شخصی شهروندان، توجه 
به معماری سبز و سازگار با محیط زیست، متوسط 
قیمت امالک و دارایی ها، شرایط استارت اپ ها 

و غیره اشاره کرد.

نوآورترین شهرهای
 دنیا معرفی شدند

7بین الملل
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عید نوروز در ایران اولین روز از سال نو و مصادف با یکم 
فروردین است. جشن نوروز ریشه در ایران باستان دارد و 
مراسمی است کهن با تاریخچه ی غنی که از دوران قدیم به 

یادگار برایمان باقی مانده.
عید نوروز چیست؟

این روز در ایران و افغانستان نوید دهنده سال جدید است. 
نوروز در کشورهایی مثل تاجیکستان، روسیه، ترکمنستان، 
گرجستان،  عراق،  سوریه،  قرقیزستان،  پاکستان،  هند، 
جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین و ازبکستان تعطیل رسمی 
است و مردم به جشن و پایکوبی می پردازند. ما این جشن 
باستانی و کهن را از اقوام مختلفی در منطقه به ارث برده ایم. 
جشنی که با رنگ و بویی ویژه، هویتی ایرانی گرفته و نماد 
پیوند اقوام و مردمان ایران است. نوروز را شروع رستاخیر 
طبیعت، موعد رویش و تولد نباتات می دانیم و باورمان بر این 
است که همگام با طبیعت، ما نیز باید روزگار نو و تازه ای را با 

روح و روان تازه و پوشیدن لباس نو آغاز کنیم.
  ریشه یابی واژه نوروز

واژه نوروز از زبان فارسی میانه )nōgrōz( گرفته شده که 
ریشه در زبان اوستایی دارد. مورخان، معادل اوستایی آن را 
navaka raocah حدس زده اند. امروزه در فارسی این 
واژه برای دو معنی استفاده می شود: نوروز عام: روز آغاز 

اعتدال بهاری )برابری شب و روز( و آغاز سال نو
نوروز خاص: روز ششم فروردین با نام »روز خرداد«

ایرانیان باستان از نوروز به عنوان »ناوا سِردا« یعنی سال 
نو یاد می کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه در دوره های 
سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارد و نوسارجی، به 

معنای سال نو می خواندند.
  تاریخچه ی عید نوروز

 نوروز در دوره ی اشکانیان و ساسانیان هم گرامی بود. در 
دوره ساسانیان، نوروز دست کم شش روز طول می کشید 
بزرگ بخش بندی  نوروز  و  نوروز کوچک  دوره  دو  به  و 
شده بود. اسم دیگر نوروز کوچک، نوروز عامه بود و برای 
تا پنجم فروردین طول می کشید. روز  از یکم  پنج روز، 
ششم که به خرداد روز مشهور بود، نوروز بزرگ یا نوروز 

خاصه نامیده می شد.
هر روزی که فرا می رسید، دسته ای از طبقات مردم به درگاه 
شاه می رفتند و شاه به حرف هایشان گوش می داد و برای 
حل و فصل مشکالت شات دستوراتی صادر می کرد. در روز 

ششم نیز فقط نزدیکان شاه بار داده می شدند.
مراسم عید نوروز در دوران معاصر

نوروز تنها در ایران و افغانستان، ولی به شکل متناوب، جشن 
گرفته می شد. پس از فروپاشی جماهیر شوروی، کشورهایی 
نظیر قرقیزستان، آذربایجان و سپس دیگر کشورها نیز نوروز 
را جشن ملی خود اعالم کردند. در دوران شوروی برگزاری 
این جشن ممنوع اعالم شده بود و برای همین اقوام مختلف 

مخفیانه این جشن را بر پا می کردند.

از طرفی، مردم برخی از مناطق برای متقاعد کردن مقامات 
محلی، نام هایی دیگر برای نوروز انتخاب می کردند. مثاًل در 
تاجیکستان سعی کردند با انتخاب نام »جشن الله« یا جشن 
۸ مارس بدون مخالفت دولت مرکزی نوروز را پاس بدارند.

به  افغانستان  در  طالبان  حکمرانی  دوران  در  همچنین 
دلیل  رسمیت داشتن تقویم قمری، کسی حق برگزاری 
این   ۲۰۰۰ سال  از  قبل  تا  هم  ترکیه  نداشت.  را  نوروز 
از  نیرومندی  نماد  همچون  کردها  برای  که  را  جشن 

هویت شان بود ممنوع کرده بود.
در سال های اخیر، خوشبختانه نوروز جهانی شده است. 
تصویب  با  سال ۲۰۱۰  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
قطعنامه ای، ۲۱ مارس برابر اول فروردین را روز جهانی 

نوروز نام گذاری کرد.
ایرانی   مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز را که ریشه 
مهر   ۸ تاریخ  در  است.  کرده  ثبت  خود  تقویم  در  دارد 
متحد  ملل  سازمان  فرهنگی  و  علمی  سازمان   ،۱۳۸۸
)یونسکو(، نوروز را به عنوان میراث جهانی به ثبت رساند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 اسفند ۱۳۸۸ 
برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۱۰، روز ۲۱ ماه مارس را به عنوان »روز 
جهانی عید نوروز« به رسمیت شناخت. در متن تصویب شده 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز جشنی با ریشه 
ایرانی و قدمتی بیش از ۳ هزار سال توصیف شده است که 

امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر آن را جشن می گیرند.

زمان تحویل سال 1400نگاهی به عید نوروز
ساعت 1۳ و ۷ دقیقه و ۲8 ثانیه
روز تحویل سال 1400
روز شنبه ۳0 اسفند 1۳۹۹ هجری شمسی
مطابق با ۶ شعبان 144۲ هجری قمری
و ۲0 مارس ۲0۲1 میالدی


