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جنابشجریان!هرشعر وآهنگی را نخوانید
نقد و بررسی موسیقی و اشعار آلبوم «گا ِه فراموشی» ،اثر مشترک همایون شجریان و فردین خلعتبری

7
ادبی

استقبالبازدیدکنندگان
نمایشگاهکتابازآثارادبیمعاصر

که با انتقاد و حتیتعجب دوستداران موسیقی ایرانی مواجه شدهاست

فراموشی» را میتوان ساختارمندترین شعر این
آلبوم و نسبت به دیگر شعرها یک سر و گردن
باالتر دانست؛ شعری با اصول صحیح و صناعات
ادبی قابلتوجه .با قرار دادن این شعر در کنار
دیگر شعرها ،این سؤال در ذهن ایجاد میشود
که دلیل ضعفهای مکرر در غالب اشعار این
مجموعه چیست؟ آیا چیزی به جز ذبح شعر به
نفع موسیقی است؟ خلعتبری که این شعر را
سروده ،چرا در شعرهای دیگر اینقدر ضعیف
عمل کرده است؟

آرانیان /بهبود ینیا -چهارمین همکاری همایون شجریان و فردین خلعتبری ،عصر روز
پنجشنبه ۲۲ ،اردیبهشت در قالب آلبوم «گا ِه فراموشی» منتشر شد .این دو چهره سرشناس
موسیقی ایران ،پیش از این در آلبوم «امشب کنار غز لهای من بخواب» و دو قطعه «بار دگر
فراموشی» و «در این شب سیاه» با یکدیگر همکاری کرد ه بودند .آلبوم «گاه فراموشی» از
«مشتاق توام»« ،پی در پی»،
هشت قطعه باکالم ،با نامهای «در شب بیتو»« ،گا ِه فراموشی»،
ِ
«خواب خاکی»« ،با تو مست»« ،نشان» و «محرم به اسرار» تشکیل شد ه و جالب اینکه آقای
آهنگساز ،شاعر هر هشت قطعه آلبوم هم هست .نکته حائز اهمیت در این آلبوم ،حضور
چهار نوازنده غیرایرانی در آن است .بیورن مهیر(بیس) ،کالوس گزینگ(ساکسیفون) ،کارلو
نیدرهاوزر(ویولنسل) و فردریک ژیل(پرکاشن) ،نوازندههای این آلبوم هستند .موسیقی «گاه
فراموشی» در استودیو ویوگاردن در اتریش و استودیو صبا در ایران ضبط شدهاست.

اخبار ایران
آیتاهلل سعیدی:

دشمن برای ترویج علم بینتیجه تالش
میکند

قم -تولیت حرم کریمه اهلبیت(س) با اشاره به اینکه
علم در اندیشه اسالم یک سرمایه اثر بخش و کاربردی
است ،گفت :علم بیاثر و بینتیجه از ابزارهای دشمن
است و دشمن بهعنوان یک توطئه ،ترویج این علم را
دنبالمیکند.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه
سالماهلل علیها ،آیتاهلل سید محمد سعیدی در دیدار
غالمحسین حسینینیا معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که در سالن
جلسات محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد ،ضمن عرض
تسلیت به مناسبت سالروز تخریب قبور ائمه بقیع ،اظهار کرد:
عرصه علم در نگاه اسالم کاربردی و نتیجه بخش است .وی با
بیان اینکه یک علمی که تنها در ذهن باشد و جایگاهی در
زندگی انسان نداشته باشد در اسالم وجود ندارد ،مطرح کرد:
حتی اعتقاد به خداوند و احکام بدون اینکه نسبت به انجام آنها
اهتمام داشته باشند نیز مورد قبول نیست .امام جمعه قم با اشاره
به اینکه علم در اندیشه اسالم یک سرمایه اثر بخش و کاربردی
است ،گفت :علم بیاثر و بینتیجه از ابزارهای دشمن است و
دشمن بهعنوان یک توطئه ،ترویج این علم را دنبال میکند .وی
با بیان اینکه در زمان طاغوت نیازمند نیروهای خارجی بودیم،
خاطرنشان کرد :در روایات آمده است که زکات علم به نشر دادن
آن است و افراد تحصیل کرده باید با نشر علم به رفع نیاز جامعه
کمک کنند .سعیدی با اشاره به اینکه فرد عالم نیز باید علم را در
نفس خود پیاده کند ،تصریح کرد :هم عالمان دین و هم عالمان
علوم جدید باید دارای علم نافع باشند یعنی علمی که هم برای
انسان و هم برای دیگران منفعت داشته باشد .وی با بیان اینکه
افق ما حکومت جهانی امام زمان(عج) است ،یادآور شد :در زمان
ظهور نیز تمام مردم باید تالش کنند و زحمت بکشند و در
نتیجه در جامعه اسالمی باید همگان عالم باشند.

حضور مدیرعامل و اعضای پایگاه بسیج
شهید گرزین گاز گلستان در«رزمایش
جهادگرانفاطمی»

گرگان -مراسم افتتاحیه متمرکز استانی «رزمایش
جهادگران فاطمی» به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج
سازندگی با حضور سردار سیدضیاءالدین حزنی مشاور فرمانده
کل و معاون هماهنگکننده قرارگاه محرومیتزدایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی  ،مسئولین نظامی ،فرماندهان و
اعضای پایگاه های بسیج آغازشد.در این مراسم که علی طالبی
مدیرعامل و فرمانده و اعضای پایگاه بسیج شهید گرزین شرکت
گاز و پایگاه بسیج امام حسن مجتبی اداره گاز گرگان نیز حضور
داشتند  ،مراسم افتتاحیه متمرکز استانی «رزمایش جهادگران
فاطمی» به نحو باشکوهی با شرکت گروههای جهادی سازمان
بسیج سازندگی سپاه نینوا و اجرای برنامه های فرهنگی مرتبط
در محل حسینیه عاشقان ثاراهلل (ع) سپاه گرگان برگزار شد.

خلعتبری شاعر؟
خلعتبری آهنگساز یا
▪
ِ
ِ

از ویژگیهای قابل توجه آلبوم «گاه فراموشی»،
خلعتبری آهنگساز در قامت
حضور فردین
ِ
شاعر هر هشت قطعه آن است .همایون شجریان
در نشست رونمایی از آلبوم ،این نوع نگرش در
تاریخ موسیقی ایرانی را مختص آثار بزرگانی
چون عارف و شیدا دانست که عالوه بر ساختن
آهنگ ،شعر را هم خود میسرودند .این در حالی
است که عارف قزوینی و علیاکبر شیدا پیش از
نوازنده بودن ،شاعر بود ه و وزن و قافیه را به خوبی
میشناختهاند .خلعتبری پیش از این هم تجربه
ســرودن شعر داشته که از آن جمله میتوان به
دو قطعه «ای بــاران» و «جام عاشقی» با صدای
علیرضا قربانی اشاره کرد .در ادامه ،به ایرادهای
شعری قطعههای آلبوم جدید میپردازیم که
کم هم نیستند .زبان شعر در قطعه «پیدر پی»
از روانی برخوردار نیست و اندیشه عمیقی را در
شعر شاهد نیستیم .در بیت سوم این ضعفها

عکس :ایرنا

▪ناهماهنگی ساز با شعر و آواز

فضای آلبوم «گاه فراموشی» تلفیقی از موسیقی
ایرانی و َجز با همراهی آواز اســت؛ انگار نام
آلبوم هم غیرمستقیم به مخاطبان میگوید گا ِه
فراموشی فضای آثار پیشین همایون شجریان
ِ
در عرصه موسیقی سنتی ایرانی فرارسیده
و او همچنان میخواهد در را ههــای تازه قدم
بردارد؛هر چند که ممکن است به ضررش تمام
شود .فردین خلعتبری در مراسم رونمایی گفت
که در آلبوم «امشب کنار غزلهای من بخواب»
رویــکــردش مبتنی بــر استفاده از موسیقی
ردیــف دستگاهی بــوده و در این آلبوم اصرار
داشته که اثر تنۀ موسیقی مقامی داشته باشد
و برای همین از تلفیق موسیقی مقامی صحنه
کرمانشاه و َجــز بهره بــرد هاســت؛ تلفیقی که
بیشتر به نفع موسیقی ِ جز از آب در آمدهاست.
از طرفی ،کالم و آواز ایرانی در بیشتر قطعهها
با این موسیقی تلفیقی همخوانی نــدارد .به
عبارتی ،ساز و آواز و متن با هم جور نیستند .این
مسئله در قطعههای «در شب بی تو»« ،مشتاق
تـــوام» و «خـــواب خــاکــی» بیشتر خودنمایی
میکند .گویا خلعتبری عالوه بر اصرار بر تلفیق
موسیقی َجز با موسیقی مقامی ،بر استفاده از
نوازندههای غیرایرانی هم اصرار داشتهاست؛

چراکه در پاسخ به اینکه چرا از نوازند ههای
غیرایرانی بهره بــرد ه ،گفته است رویکرد من
در این اثر بداههنوازی است و اگر نوازندههای
دیگری قطعههای آلبوم را مینواختند ،اثر طعم
دیگری پیدا میکرد و آنی نبود که االن هست.

▪راه قبلیات را فراموش نکن !

به اوج میرسد؛ وقتی خلعتبری میسراید:
«مست چنانم من سرگشته حیران /که مرا چاره
نه وصل است و نه هجران» ،عالوه بر اینکه وزن
وزن دیگر ابیات هم
بیت سکته شدید دارد ،با ِ
متفاوت است .وزن ،موضوعی است که شاعران
آن را یکی از اولین اصول سرودن شعر میدانند
و در این قطعه و بسیاری از شعرهای این آلبوم
به فراموشی سپرده شده است .در شعر «محرم
به اسرار» به ناگاه در مصرع «فرصت نمیخواهم
دگر تا شاهد عشق گویمت» ب ه همریختگی وزن
به سراغ شعر میآید و تنافر کلمات در قرارگیری
«عشق» و «گویمت» ،وزن را به شدت آزرده است.
در شعر «نشان» وزن بهخوبی رعایت شده ،اما
گسیختگی مفاهیم به حــدی اســت که گاهی
بیتها به سمت بیمعنایی میروند و اینطور به
نظر میرسد که سراینده ،هم در این شعر و هم در
بعضیازشعرهایدیگر،کلماترابهجایچیدن
در کنار یکدیگر ،رویهم تلنبار کرده و تصویر
منظمی نساخته است .در شعر «خواب خاکی»،
انتخاب ردیف «خاکی» ،خلعتبری را در سرودن

بهزحمت انداخته و عالوه بر اشکاالتی که درباره
شعرهای قبل ذکر شد ،ترکیبسازیهایی را
میشنویمکهن هتنهابهشعرجذابیتنمیبخشد،
بلکه سطح شعر را بـه شــدت پایین مــیآورد؛
ترکیبهایی مانند «مهتاب خاکی»« ،اربــاب
خاکی»« ،مضراب خاکی» و «انساب خاکی».
در شعر«مشتاق توام» ،عالوه بر اشکاالت وزن و
نامفهوم بودن برخی بیتها و فقدان رابطه افقی
و عمودی در شعر ،در مصرع اول یعنی«مشتاق
توام شاید زنگی بزنم در دم» ،شاعر زنگ زدن را
فعلی امروزی است ،در کنار واژهها
که ترکیب
ِ
و ترکیبهایی چون «مسلخ»« ،دمیدن چنگ»،
«ذکر»« ،چو افتد» و ...آوردهاســت .در شعر «در
شب بی تو» در بیت اول شاهد نوعی اوجگیری
شعرنسبتبهدیگرشعرهایاینمجموعههستیم
و اصول شعری و صناعات ادبی قابل قبولی را
میخوانیم ،اما بالفاصله در بیت دوم دوبــاره
ضعف معنایی به سراغ شعر میآید و در مصرع
ششم یعنی «نه فصل عاشقیام میارزد به نیمی
جو» نیز سکته وزنی وجود دارد .اما شعر «گا ِه

جدایی همایون شجریان از فضای موسیقی
سنتی ایــران و گــام برداشتن در مسیرهای
دیگر،عمده انتقادی بود که کاربران پس از
انتشار آلبوم «گاه فراموشی» در فضای مجازی
به او داشتند .انگار مخاطبان موسیقی دوست
ندارند همایون شجریان از راه پیشین جدا شود
و آن را به فراموشی بسپارد .عدهای هم معتقدند
این نوآوری و جسارت زمانی خوب است که اثری
متمایز از آثار قبلی تولید شود و چون اینطور
نیست ،همان بهتر که به راه قبلی ادامه داده
شود .به نمونهای از واکنشهای انتقادی به
«گاه فراموشی» توجه کنید« :آواز و ساز اص ً
ال
هماهنگی ندارند و گوش را اذیت میکنند»،
«موسیقی بیربط در کنار آواز»« ،کاش همایون
شجریان دیگه هیچوقت با فردین خلعتبری کار
نکنه»« ،صحبت از نــوآوری که میکنید ،فکر
میکنم باید در نتیجه باعث افزایش کیفیت بشه
که متأسفانه در این آلبوم اتفاق نیفتاده»« ،مانند
چند آلبوم قبلی فقط یکبار شنیدم و بایگانی
کردم .کارهای جدید ایشان شده صرف ًا کشیدن
کلمات .هیچ نقطه قوتی ندیدم» .در کنار این
واکنشهای انتقادی ،کسانی هم بودند که
فضای تازه موسیقی آلبوم را پسندیده و جسارت
و نوآوری همایون شجریان و فردین خلعتبری را
تحسین کرده بودند.

مدیران جدید شهرداری تبریز معرفی شدند؛

شهرداران تازهنفس مناطق تبریز را بیشتر بشناسید

آذربایجان شرقی  -فالح :شهردار تبریز با صدور
احکامی جداگانه شهرداران جدید مناطق ،۵ ،۳ ،۲ ،۱
 ۷و  ۱۰تبریز را منصوب کرد.
مهدی یوسفی ،معاون هماهگی امور مناطق شهرداری
تبریز از سوی یعقوب هوشیار ،شهردار تبریز ماموریت یافت
تا با حضور در شهرداری های  ۶منطقه ،احکام شهرداران
جدید را ابالغ کند .اولین منطقه ،شهرداری منطقه  ۱تبریز
بود که با تکریم اکبر پورخردمند ،شهردار سابق این منطقه،
حمید شاهوردی به عنوان شهردار جدید ابالغ دریافت کرد.
شاهوردی ،شهردار اسبق منطقه  ۹و معاون اسبق شهرسازی
و معماری شهرداری های مناطق  ۳و  5بود .شهرداری منطقه
 ۲نیز تغییری در مدیریت کالن خود تجربه کرد و موسی
علیپور زنوزی کلیددار این منطقه مهم تبریز شد .در آیینی
که در شهرداری منطقه  ۲برگزار شد ،از زحمات حسین عالی
باف که به عنوان معاون مالی منطقه ،مدیریت امور را در مدت
اخیر بر عهده گرفته بود ،قدردانی شد .موسی علیپور زنوزی
در کارنامه خود معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
 ۶تهران ،رئیس اداره تعالی سازمانی شهرداری تهران ،رئیس
امالک معاونت خدمات شهری شهرداری تهران ،معاونت
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  ۱۹تهران
و شهرداری ناحیه یک شهرداری منطقه  ۱۹تهران را دارد.
معاون اداره حقوقی شهرداری منطقه  ۱۹تهران ،مشاور
حقوقی سازمان انفورماتیک شهرداری تبریز ،مشاور حقوقی

و مسئول امور قراردادهای شرکت کودآلی شهرداری تبریز و
نماینده شهرداری تبریز در امور تشکل های غیردولتی استان
آذربایجان شرقی از دیگر سوابق شهردار جدید منطقه  ۲تبریز

است .اکبر پورخردمند نیز سکان شهرداری منطقه  ۳تبریز
را بر عهده گرفت و از زحمات یعقوب وحیدکیا شهردار سابق
این منطقه قدردانی شد .پورخردمند از چهره های شناخته

شده شهرداری تبریز است که در رزومه کاری خود ،شهرداری
منطقه  ،۱معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهرداری تبریز و شهرداری منطقه  ۷را دارد .سیاوش فتح
اللهی ،انتخاب یعقوب هوشیار برای شهرداری منطقه  5است
که با حضور مهدی یوسفی به عنوان شهردار جدید این منطقه
معارفه شد و از زحمات میرعلی اصغر نساج ،شهردار سابق این
منطقه قدردانی به عمل آمد .از جمله مهم ترین پست های
مدیریتی که سیاوش فتح اللهی در شهرداری تهران داشته،
می توان به شهردار ناحیه یک ،مدیرکل حوزه شهردار ،شهردار
ناحیه  ۲و معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه
 ۱0تهران اشاره کرد .محمدعلی سلیمی نیز با برگزاری مراسم
معارفه و تکریم ،جایگاه خود را در شهرداری منطقه  ۷تبریز
به محمد رشتبری داد .رشتبری که از امروز به عنوان شهردار
منطقه  ۷تبریز فعالیت می کند ،پیش از این معاون شهرسازی
و معماری شهرداری منطقه  5تبریز بود .موسی زارعی هم
با حکم شهردار تبریز به عنوان شهردار جدید منطقه ۱0
منصوب و معارفه شد و از زحمات حسن گنجی در این منطقه
تجلیل به عمل آمد .در کارنامه موسی زارعی ،معاون مالی
و اقتصادی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز ،مدیر
اداری شهرداری منطقه  ،۱0مدیر بازرسی شهرداری منطقه ،5
مدیر فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز ،معاون فرهنگی و
اجتماعی شهرداری منطقه  ،5معاون خدمات شهری شهرداری
منطقه  ۷و مدیر پارک بزرگ تبریز به چشم می خورد.

مراسم گرامیداشت روز معمار با همکاری شرکت عمران شهر
جدید اندیشه در بازار ایرانی اسالمی اندیشه برگزار شد

شهریار  -فریبا میرزایی پندار  :بازار ایرانی اسالمی اندیشه ،بنایی جدید
و برآمده از فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین است که با آمیزه ای از نقش
جهان اصفهان و باغ فین و مدرسه آقا بزرگ کاشان در قلب شهر جدید
اندیشه طراحی و اجرا شده است.

این اثر معماری با کاربری تجاری ،مذهبی ،فرهنگی و ورزشی با مساحت بیش
از  5۲هزار مترمربع ۱۲۶۷ ،واحد تجاری و  ۱5۲۸پارکینگ در سال  ۱۳۹0در
دستور ساخت قرار گرفت .این بازار که در نوع خود به عنوان یک فضای شهری در
ترکیب مسجد ،میدان و بازار از عهد صفویه به این سو ،بی نظیر است یادآور گذشته
پرافتخار فرزندان ایران زمین و احیا و اعتالی معماری ایرانی اسالمی است .عالوه بر
این وجود میدان مرکزی که از نمادهای شهرسازی ایران باستان است با فضاهای
سبز ،آبنماهای موزیکال ،محل استراحت ،بانک ،زورخانه ،رستوران سنتی ایرانی،
رستوران بین المللی ،تاالر پذیرایی و دیگر امکانات است که این مجموعه را بیش
از پیش تکمیل و مجهز کرده است .در اطراف محور پیاده و آبنما نیز مسیری برای
حرکت کالسکه تعبیه شده که برگرفته از میدان نقش جهان اصفهان است و به زنده
بودن میدان کمک به سزایی می کند .بی تردید این اثر فاخر معماری می تواند به
الگویی برای سایر شهرهای جدید به منظور ایجاد شهرهایی دارای هویت و مردم

محور تبدیل شود  .درباره عنوان این رویداد که سنمار معمار نام دارد گفته شده که
سنمار؛ معمار رومی از بیغولهای ،کاخ بلندی بهاندازه رؤیا خودش برای نعمان حاکم
حیره(عراق کنونی) ساخت ،حال آنکه نعمان کوته اندیش ،بلندی رویای سنمار را
تحمل نکرد و دستور داد از کاخی که ساخته بود به پایینش انداختند .مردم ایستاده
بر پیکر بیجان سنمار هم به عبرت می گفتند”:خوشا مردمی که نساختند ،یا کوتاه
ساختند ،که چون فروافتادند نه دستی شکستند نه جانی باختند! شهر جدید اندیشه
به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای جدید کشور که در غرب پایتخت قرار دارد با
همت شرکت عمران این شهر که امکانات زیربنایی و خدمات رفاهی الزم را فراهم
کرده است توانسته زیست پذیری مناسبی را برای شهروندان فراهم کند .این رویداد
توسطشرکت عمران شهر جدید اندیشه و باهمکاری آژانس خالقیت محتواک در روز
یکم اردیبهشت  ۱۴0۱از ساعت  ۱۶تا  ۲0در بازار ایرانی اسالمی شهر جدید اندیشه
برگزار گردید.

روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان حائز رتبه برتر در صنعت گاز شد

بندرعباس -کیوان حسین پور :روابط عمومی های
پیشرو صنعت گاز ایران با رأی داوران مشخص و ۱۳
شرکت و منطقه عملیاتی از جمله روابط عمومی شرکت
گاز استان هرمزگان در سال  ،۱۴۰۰حائز رتبه برتر
شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان ،روابط
عمومی های پیشرو صنعت گاز ایران با رأی داوران مشخص و
 ۱۳شرکت و منطقه عملیاتی از جمله روابط عمومی شرکت
گاز استان هرمزگان حائز رتبه برتر در سال  ۱۴00شدند.
گفتنی است اسامی روابط عمومی های پیشرو صنعت گاز و
کسب مقام آن ها به شرح زیر است:

در بخش مطالعات اجتماعی ،برنامه ریزی و فعالیت های
فرهنگی شامل پژوهش ،نظرسنجی ،تحلیل محتوا و تدوین
برنامه ساالنه؛ روابط عمومی منطقه  ۸عملیات انتقال گاز ایران
مقام نخست ،روابط عمومی منطقه  5عملیات انتقال گاز ایران
مقام دوم و روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان مقام
سوم را کسب کردند.
در بخش ارتباطات رسانه ای شامل تولید و انتشار خبر،
تهیه گزارش برگزاری و بازتاب کنفرانس خبری مدیرعامل و
گزارش بازتاب سفرهای رسانه ای؛ روابط عمومی شرکت های
گاز استان خراسان رضوی و کردستان به صورت مشترک مقام
نخست ،روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی مقام

دوم و روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم نیز مقام سوم را
کسب کردند.
در بخش ارتباطات الکترونیک شامل وب سایت و اپلیکیشن
شرکت ،شبکه های مجازی ،آثار الکترونیکی؛ روابط عمومی
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد مقام نخست ،روابط
عمومی شرکت گاز استان لرستان مقام دوم و روابط عمومی
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری نیز مقام سوم را
کسب کردند.
در بخش تبلیغات و فرهنگ سازی خالق و ابتکاری شامل
ساخت تیزر ،فیلم مستند؛ روابط عمومی شرکت گاز استان
بوشهر مقام نخست ،روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

مقام دوم و روابط عمومی شرکت گاز استان یزد مقام سوم
را کسب کردند.
الزم به توضیح است با توجه به ابالغ بخشنامه های صرفه
جویی ،هیچکدام از شرکت ها در حوزه انتشارات مورد بررسی
و ارزیابی قرار نگرفته اند.
/۱۴۰۱7۱۱72ت

مجموعه اشعار شاعران معاصر به ویــژه شهریار
و شاملو و نیز رمانهای مشهور فارسی از جمله
«چشمهایش»و«شوهرآهوخانم»دردوروزابتدایی
نمایشگاهکتابتهراندرفهرستپرفروشترینها
بودهاند .به گزارش ایبنا ،پس از این آثار در حوزه
ادبیات جهان نیز داستانهای چخوف ،مارکز،
همینگوی و کتابهای مشهور از جمله «جنایت و
مکافات»« ،خوشههای خشم»« ،شازده کوچولو»،
«نبرد من»« ،کافکا در کرانه» و «نامه به کودکی که
هرگززادهنشد»مورداستقبالقرارگرفتهاند.

صربها ،هزار واژه فارسی دارند
سفیر صربستان در ایران با اشاره به وجود هزار واژه
فارسیدرزبانصربی،ازجایگاهمناسبزبانفارسی
در آن کشور خبر داد .به گزارش خبرآنالین ،دراگان
تودورویچ،سفیرصربستاندرایران،دربازدیدازغرفه
بنیادسعدیدرنمایشگاهکتابتهران،دربارهجایگاه
زبان فارسی در صربستان توضیح داد .او در اینباره
گفت« :زبان فارسی در صربستان جایگاه مناسبی
دارد و این دلیلی برای همکاری گسترده ایــران و
صربستان است .ما حدود یکهزار واژه مشترک با
ایرانیان داریم .به عنوان مثال ،کلمات مزه ،سوپ،
لیمو ،پرتقال ،باجناق ،گرداب و ...بین ایرانیان و
صربستانیها مشترک اســت» .سفیر صربستان
افــزود« :بیش از  ۱۲۰کتاب فارسی از جمله آثار
سعدی ،حافظ ،موالنا و فردوسی به زبــان صربی
ترجمه شده است» .تودورویچ ادامه داد« :مردم در
صربستاننهفقطادبیاتفارسیرامیخوانند،بلکه
دربارهفرهنگفارسیوایرانیاطالعاتدارند.چون
بسیاری از صربستانیها فیلمهای ایرانی را دوست
دارند و هر سال «هفته فیلم صربستان» در تهران،
تبریز و شیراز برگزار میشود و چهارسال پیش نیز
صربستانمهمانویژهنمایشگاهکتابتهرانبود».

اخبار ایران
رئیس اداره آموزش شرکت گاز استان:

همایش بررسی چالش های آموزشی
در گاز خوزستان برگزار شد

اهواز-رحمانمحمدی:صالحآلبوغبیشرئیسآموزش
شرکت گاز استان خوزستان از برگزاری همایش بررسی
چالش های آموزشی ،با حضور نادرقلی زری میدانی مدیر
عامل گاز استان و اعضای هیات مدیره و برخی از اعضای
هیات رئیسه در شرکت گاز خوزستان خبر داد.
صالح آلبوغبیش رئیس آموزش این شرکت گفت :به مناسبت
روز معلم و بزرگداشت عالمه شهید مرتضی مطهری و همچنین
تکریم مقام معلم همایشی با موضوع چالش های آموزش در
صنعت نفت و گاز با دعوت از  50نفر از استاتید که سابقه
همکاری با اداره آموزش در سال گذشته را داشتند در سالن
کنفرانس شرکت گاز استان خوزستان برگزار شد .وی با بیان
مطلب فوق افزود :اهداف این همایش ،تکریم از زحمات و
خدمات اساتید این شرکت و بررسی چالش ها و فرصت های
آموزشی و ضرورت انطباق با تغییرات تکنولوژیکی و محیطی و
استفاده از متدهای نوین آموزشی است .آلبوغبیش اظهار کرد:
با توجه به ایجاد پلتفرم اخذ پیشنهاد و ایده ،به مناسبت این
همایش در سایت شرکت گاز استان خوزستان ،مقرر گردید به
سه ایده برتر و عملیاتی با انتخاب شورای آموزش جوایزی تعلق
گیرد .رئیس آموزش تصریح کرد :در پایان این مراسم هدایای
نفیسی به اساتید این شرکت اهداء شد.
در آیین معارفه مدیر کل بیمه سالمت همدان
مطرح شد:

 ۵۴درصد جمعیت استان زیر پوشش
بیمهسالمت

همدان -کوالنی :مراسم تکریم دکتر فرجی مدیر کل
سابق بیمه سالمت استان همدان و معارفه سرپرست
جدید اداره کل بیمه سالمت دکتر نیاستی در مرکز
همایش های هتل بین المللی باباطاهر همدان با حضور
مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد.
در این مراسم حسین رنجبران معاون برنامه ریزی مدیریت و
توسعه منابع سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه افتخار ماست
که به عنوان سفیر سالمت در هفته سالمت به جامعه خدمت
رسانی می کنیم ،افزود :در  ۳۱استان و در  ۶۷دانشگاه کشور
مدافعان سالمت جان خود را با کار جهادی در طبق اخالص
گذاشته اند .رنجبران ادامه داد :خدا را شاکریم که تعداد فوتی ها
را در کشور کاهش دادیم و به تک رقمی رسانده ایم در حالی که
در کشورهای پیشرفته همچنان تعداد فوتی های کرونا زیاد است.

