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چرا رسانه های امروز از اساس 
نمی توانند مفاهیمی مانند »توزیع 
ناعادالنه سرمایه« یا »مقاومت در 
برابر هژمونی ایدئولوژیک«، »نقد 
فاصله داشتن با مردم« و... را به 

دغدغه اصلی و باطنی خود تبدیل 
کرده و در برابر اینها بایستد و از 
این طریق نظم موجود را به هم 
بریزد. آری، دست خود آنها در 

کاسه است و وضعیت موجوِد خود 
اینها و همچنین محتویات موجود 
در آن کاسه، باید به همین شکل 

که هست باقی بماند!

بحث بر سر این نیست که 
رسانه هایی داریم که به جای 

انتقال حرف ها و انتقادات مردم 
و احیانًا محرومان و مستضعفان 
و به حاشیه رانده شده ها که به 
قول امام راحل »صاحبان اصلی 

انقالب و مملکت هستند«، در حال 
انتقال حرف های منفعت طلبانه 

و محافظه کارانه مسئوالن و 
جناح های درگیر بر سر قدرتند، 
بلکه مسئله اصلی این است که 
این رسانه ها ماهیتًا توان تبدیل 

شدن به رسانه مردم و مستضعفان 
و محذوفان و از این رو مبدل 
شدن به رسانه هایی انتقادی، 

انقالبی و رادیکال را ندارد

علیرضا جباری دارستانی

وقتی گفته می ش��ود رس��انه ای  منتق�د »محافظه کار« یا »حافظ وضعیت می�ز 
موجود« اس��ت، نخستین پرسشی که به ذهن می آید 
این اس��ت که محافظه کار نس��بت به چ��ه وضعیتی؟ 
کدام وضعیت اس��ت که آن رسانه می خواهد حفظش 
کند؟ برای پاس��خ ممکن است هر شکلی از جامعه را 
در نظر گرفت که از شرایط عقالنی فاصله گرفته و در 
عین حال رسانه ها به جای آنکه این فاصله رو کمتر و 
کمتر کنند، همچنان تالش می کنند وضعیت ناعقالنی 

آن را توجیه یا تثبیت کنند.
ولی قضیه به همین س��ادگی هم نیست و باید بر 
روی برخ��ی پیچیدگی ها دس��ت گذاش��ت و الیه های 
زیرین محافظه کاری و همچنین مناسبت ها و اقتضائات 
چندالی��ه آن را بر آفتاب افکند؛ ما ام��روزه در جهانی 
زندگی می کنیم ک��ه در آن ان��واع مختلفی از تملک، 
انحصارگرایی و منفعت طلبی همه حوزه ها را درنوردیده 
و پیوند با همین عناصر ایدئولوژیک و تمامیت خواه است 
که تعینات اساس��ی آن حوزه ها را مشخص می کند. به 
عبارت دیگر همین پیوندها هستند که نقش های اساسی 
ای��ن حوزه ها و نهادهای مرتبط ب��ا آن را معین کرده و 

حتی ماهیت و فلسفه وجودی آنها را برمی سازد.
در ای��ن وضعیت، به نظر می رس��د اگر رس��انه ای 
محافظه کار نباشد، اساساً نمی تواند وجود داشته باشد، 
زی��را فاقد آن فلس��فه وجودی خواهد ب��ود که امکان 
ایج��ادش را از پیش فراهم کرده اس��ت. در این معنا، 
بحث بر س��ر این نیست که رس��انه هایی داریم که به 
جای انتقال حرف ها و انتقادات مردم و احیاناً محرومان 
و مستضعفان و به حاشیه رانده شده ها که به قول امام 
راحل »صاحبان اصلی انقالب و مملکت هس��تند«، در 
ح��ال انتقال حرفهای منفعت طلبان��ه و محافظه کارانه 
مس��ئوالن و جناح ه��ای درگیر بر س��ر قدرتند، بلکه 
مس��ئله اصلی این است که این رس��انه ها – بر مبنای 
فلسفه وجودیشان - ماهیتاً توان تبدیل شدن به رسانه 
مردم و مستضعفان و محذوفان و از این رو مبدل شدن 
به رس��انه هایی انتقادی، انقالبی و رادیکال را ندارد. به 
عبارتی مصداقی تر، چنین رس��انه هایی اساساً ناتوان از 
طرح مفهوم و مصادیق »توزی��ع ناعادالنه« در جامعه 
و به چالش کش��یدن آن هس��تند، چرا که خودش��ان 
هم بر مبنای همین مفه��وم و مصداق ظهور یافته اند 
و همچنین برای توجیه و تببین همین امر اس��ت که 

فعالیت می کنند، نه نقد و به چالش کشیدن آن.
بیایید یه یک نمونه رسانه ای نگاه کرده و با توجه 
ب��ه این معنا مقتضیات محافظه کارانه آن را بررس��ی 
کنیم: نمونه ای چون »سینما«! ممکن است در صدها 
فیلم با روایت زندگی و مس��ائل »حاشیه نش��ین ها«، 
»طردش��ده ها«، »مستضعفان« و کسانی که به نوعی 
قرار بود در دوران پس از انقالب اس��المی از وضعیت 
اسفناک ش��ان فاصله بگیرند و م��ا می دانیم که هنوز 
خبری از چنین فاصله ای نیس��ت، روبرو می ش��ویم؛ 

هم��ان موضوعات کلیش��ه ای موجود در س��ینمای 
موسوم به »سینمای اجتماعی« در دهه ها ۸۰ و ۹۰. 
با این وجود آیا می توان گفت این س��ینما در شرایط 
موجود، رویک��ردی رادیکال و انتق��ادی و انقالبی را 
اتخ��اذ کرده و در حال بر ه��م زدن وضعیت موجود 

است؟ به نظر نمی رسد اینگونه باشد! چرا؟
س��ینما قطعاً به چنی��ن موضوعات��ی پرداخته و 
می پ��ردازد، ولی س��ینمای موجود، ماهیت��اً ناتوان از 
طرح و نقد بنیادین چنین وضعیتی اس��ت، نه صرفا به 
این دلیل که ایده یا طرح یا پرسش��ی درباره وضعیت 
تناقض بار موجود، در ذهن س��ینماگر یا فیلمس��ازش 
مطرح نمی شود، بلکه به این دلیل ساده که خود سینما 
به قول »پی��ر بوردیو« از مهمتری��ن مصادیق »توزیع 
ناعادالنه« سرمایه های فرهنگی در جوامع جدید است 
و اگر در این جوامع، اساس��اً چیزی به عنوان سینمای 
موج��ود، امکان حدوث یافته اس��ت، ب��ه دلیل وجود 
همین توزیع ناعادالنه س��رمایه های فرهنگی اس��ت؛ 
طبیعی است که در این شرایط، خود سینما تبدیل به 
حافظ وضعیتی باش��د که سرشت و حضور آن وابسته 
به آن اس��ت. از این نظر، سینما نه تنها دغدغه بر هم 
زدن وضعی��ت ناعادالنه توزیع س��رمایه ها و امکانات را 
ندارد، بلکه خودش تبدیل به یکی از بس��ترهای مهم 
ب��رای نهادینه کردن این معنا از توزیع ناعادالنه ش��ده 
و می شود. پس چرا چنین سینمایی باید از بدبخت ها 
و مس��تضعفان و محرومان و... فیلم بس��ازد؟ نخستین 
دلیلش قطعا وجوه زیبایی ش��ناختی نمایش��ی اس��ت 
ک��ه با ابژه ک��ردن بدبخت ه��ا و درب وداغان ها در دل 
وضعیت��ی که همه درگیر اقتضائ��ات تمایزجویانه یک 
جامعه سراسر نمایشی و الکچری زده هستند، حاصل 
می ش��ود. اما دالیل دیگری ه��م دارد؛ اوال یک نهاد یا 

رس��انه محافظه کار، با این ش��یوه )داشتن نیم نگاهی 
به حذف ش��ده ها و اتخاذ موضوع ظاه��راً رادیکال و...( 
می تواند خود را از انصاف به محافظه کاری دور نگه دارد 
و وضعی��ت موجود را عادالنه و تا حدی انس��انی جلوه 
دهد؛ ثانی��اً در چنین آثاری همواره وجه دردسرس��از 
قضایا به طور هوشمندانه ای حذف و یا تحریف می شود 
و بدین ش��یوه امکان یک مواجه انتقادی و رادیکال با 
»اقتصاد سیاس��ی« پذیرفته شده توسط محافظه کاران 
همواره از دس��ت می رود. ثالثاً این آثار سینمایی عموم 
تالش ش��ان ش��کل دادن به یک »درام« هنری است، 
نه یک »پرابلم« سیاس��ی و اجتماعی؛ به همین دلیل 
آنچه در اینجا می بینیم در نهایت می تواند »اشک« ما 
را دربیارود، ن��ه مثال »کفر« ما را از وضعیت ناعادالنه، 
چپاولگران��ه و همچنین محافظه کارانه ای که همه این 

وضعیت ها را تولید یا بازتولید کرده است!
اما چرا سینما به مثابه یک رسانه اینگونه است؟ 
طبق نظر بوردیو س��ینما و عم��وم عرصه های هنری 
و رس��انه ای امروز به دنبال دو چیز هس��تند: نخست 
»س��لطه« و دیگر »تمایز«. هر دوی اینها )س��لطه و 
تمایز( توجیه گر و تقویت کننده مفهوم توزیع ناعادالنه 
و در عی��ن حال حفظ ش��رایط موجود توزیع در این 
عرصه ها اس��ت. در ادامه تالش می ش��ود این معنا از 
س��لطه و تمایز به مثابه کارکردهای رسانه تشریح و 

محافظه کاری همبسته با آن نشان داده شود.
هر سیستمی که به محافظه کاری گرایش دارد، در 
تحلیل نهایی به دنبال تثبیت نوعی »تس��لط یا سلطه 
ماندگار« است؛ تسلطی که همبسته با مفاهیم قدرت 
سیاس��ی، قدرت اقتصادی، ایدئول��وژی و به طور کلی 
سرمایه های مادی و فرهنگی است. اندیشمندان مکتب 
فرانکفورت و در راس آن ها »آدورنو« و »هورکهایمر« 
که از رسانه به عنوان مهمترین ابزار »صنعت فرهنگ« 
ی��اد می کردند، دقیقا همین معنا را مد نظر داش��تند 
و بوردیو هم که س��ینما و عرصه های گوناگون هنر و 
رس��انه را واجد توزیع ناعادالنه س��رمایه های فرهنگی 
می دید، کارکرد آن ها را نوعی اعمال تس��لط با ابزاری 

»پنهان« یا »نامحسوس« می دانست.
بر مبنای این تحلیل، رس��انه ابزاری اس��ت که از 
طری��ق آن می توان ش��رایط را از نظر ذهن��ی و روانی 
آماده پذیرش هژمونی و س��لطه ای کرد که ایدئولوژیها 
و صاحبان و وارثان قدرت و س��رمایه برای ادامه حیات 
نیازمند آنند. این فضای هژمونیک ممکن است از طریق 
آنچه »آدورنو« یکدست س��ازی فرهنگی یا برساختن 
»آگاهی کاذب« )ایدئولوژی( می نامید شکل داده شود، 
یا آنگونه ک��ه بودریو می گفت از طریق پنهان س��ازی 
اب��زار س��لطه و تمایز؛ تمای��زی که در نهای��ت به کار 

مشروعیت بخش��ی به همان سلطه می آید. پنهان گری 
رس��انه ای از نظر او هم شامل پنهان کردن ابزار سلطه 

است، هم شامل پنهان کردن ابزار تمایز و تشخص.
بر مبنای نظر بودیو رسانه ها و ورود به عرصه های 
مختلف آن ها در قبض��ه صاحبان و وارثان این حوزه 
اس��ت و کامال واضح است که سرمایه های فرهنگی و 
رس��انه ای در جوامع ما به ش��یوه ای عادالنه و مبتنی 
بر برابری توزیع نش��ده است تا همه، توان و امکانات 
یکس��انی برای ورود به عرصه های رسانه ای را داشته 
باش��ند. رسانه در این ش��رایط ابزاری است در دست 
طبق��ات صاح��ب و وارث؛ صاحب��ان و وارثانی که با 
رسانه هایش��ان اوالً به دنبال نوعی »تمایز نمادین« و 
سپس بر همین مبنا به دنبال نوعی »تسلط نمادین« 
هستند. اگرچه بوردیو صراحتا چنین چیزی را اعالم 
نمی کند ولی روش��ن است که هر دوی این اهداف و 
کارکرد رسانه ای، در صورت بندی نهایی شان، چیزی 
نیستند جز ابزاری برای تقویت فضای محافظه کارانه. 
زیرا ه��م تمایزطلبان و هم س��لطه گران )نمادین یا 
غیرنمادی��ن( در ش��رایطی که خ��ود را در وضعیت 
متمایز و متسلط ببینند، به هیچ وجه تمایل به تغییر 
وضعیت ندارند و از برهم خوردن نظم موجود شدیداً 

ناراضی خواهند بود.
بوردی��و به درس��تی نش��ان می دهد ک��ه فرایند 
ناعادالن��ه برخ��ورداری عده ای خاص، از س��رمایه ها 
و امکان��ات، صرف��اً به س��رمایه های اقتصادی مربوط 
نمی ش��ود، بلک��ه چه بس��ا س��رمایه های فرهنگی و 
رسانه ای مهمتر از س��رمایه های مادی باشد. سرمایه 
فرهنگی و رسانه ای بر مبنای نظر بوردیو به اطالعات 
ی��ا دان��ش درب��ارۀ باوره��ا و س��نت های فرهنگی و 
معیارهای رفتاری خاصی اش��اره دارد که موفقیت و 

کامیابی در زندگی را ارتقاء می دهند.
بوردیو در همین ارتباط با نقد رویکرد سوبژکتیو 
در حوزه خالقیت زیباش��ناختی منکر می ش��ود که 
چیزی به اس��م »اس��تعداد«، فارغ از شرایط و بستر 
اجتماعی و فرهنگی قابل تعین یا تش��خیص باش��د. 
او در کت��اب »تمایز« با این ادعا ک��ه »ذائقه های ما 
ذاتی، ناب و خالص هس��تند« به مخالفت پرداخت و 
نش��ان داد که ذوق و سلیقه و خالقیت افراد، شدیداً 
به موقعیت فرد در فضای اجتماعی ای که در آن قرار 
گرفته، بس��تگی دارد و از همین رو است که طبقات 
مختلف جامعه، ذائقه ها و س��الیق فرهنگی مختلفی 
دارن��د. از نظر او فقط س��رمایه اقتصادی نیس��ت که 
منشأ نابرابری است، بلکه سرمایه فرهنگی و رسانه ای 
و امکان دسترس��ی به آنچه که بوردی��و دارایی های 
نمادی��ن )فرهنگ، ادبی��ات و...( می نام��د و لزوما به 
امکان��ات مالی ارتباط مس��تقیم ندارد ه��م می تواند 

منشا بزرگترین نابرابری ها باشد.
همچنین این س��رمایه های فرهنگی و رس��انه ای 
 )habitus( »مشخصاً به آنچه که بودریو »عادت واره
می نامد هم بس��تگی دارد. عادت واره ها یا »شیوه های 
بودن« به مجموع عاداتی اطالق می شود که فرد را به 
ش��کل ناخودآگاه در رابطه با یک محیط قرار می دهد 

و در ورود و چگونگ��ی ورود ه��ر ف��رد به جهان  های 
متفاوت اجتماعی )فرهنگ، هنر، سیاس��ت، دانشگاه 
و...( نق��ش تعیین کنن��ده ای دارد. ای��ن خصلت ها و 
عادات ثانویه، حاصل تربیت و فرایند اجتماعی شدن 
ماست که در رفتارمان به صورت ناخودآگاه درآمده و 
بعد به شکل استعداد طبیعی، سلیقه، ذوق، خالقیت 
و... ب��روز و ظهور می یابد. در نتیج��ه، برخورداری از 
این اس��تعدادها و یا محروم بودن از آن ها، امری ذاتی 
نیست، بلکه به فرایند اجتماعی شدن ما بستگی دارد. 
این ها موانعی پنهان هس��تند که عماًل به عنوان س��د 
ورود افراد به حوزه فرهنگ، هنر و رس��انه نقش بازی 
می کنند؛ افرادی که از این س��رمایه  ها محرومند و به 
طور طبیعی آن را ب��ه ارث نبرده اند، نه صاحبان این 
سرمایه ها هس��تند و نه وارثان آن ها، و نه کسانی که 
این سرمایه ها بخواهند یا بتوانند کاری برای انتقال یا 
نشان دادن درد و داغ و دغدغه های آنها انجام دهند.

بنابرای��ن از نظ��ر بوردیو، فقط به دلیل نداش��تن 
امکانات مالی نیس��ت که مثال م��ن نمی توانم به یک 
کنس��رت، موزه، تئاتر یا به اپرا بروم، بلکه بیش��تر به 
این دلیل اس��ت که در حین حض��ور در آن موقعیت، 
احساس اینکه سر جای خود نیستیم، معذبم می کند! 
به احتم��ال خیل��ی زیاد لب��اس پوش��یدنم، رفتار و 
داوری هایم، حرف زدن و نظر دادنم، با محیط اطرافم 

متفاوت اس��ت و این ها به عن��وان مانعی پنهان عمل 
می  کند و مرا از سرکش��ی به این حوزه  ها باز می  دارد. 
در نتیجه عماًل می��دان داری میدان هایی چون میدان 
فرهن��گ، هنر و رس��انه که نیازمند آش��نایی با زبان، 
قوانین و ارزشهای همان حوزه است، به دست صاحبان 
و وارثان سرمایه  های فرهنگی و نمادین همان حوزه ها 
می  افتد و آنها که از این س��رمایه  ها محرومند، هرچند 
که از سرمایه اقتصادی برخوردار باشند، در این میدان 
در مع��رض چی��زی قرار می گیرند ک��ه بوردیو نام آن 

را »خش��ونت نمادین« می گذارد. زیرا آنها با ش��کلی 
از خش��ونت پنهان و نمادین، محروم می مانند و جزو 

حذف شدگان از این حوزه ها قرار می گیرند.
به نظر می رس��د حاال منظور بوردیو از »سلطه« و 
»تمایز« ب��ه عنوان کارکردهایی که فضاهای فرهنگی 
و رس��انه ای به دنبال آن هستند، روشن شده باشد. او 
می گوید کس��انی که سرمایه های فرهنگی و رسانه ای 
را در اختیار دارند، می تواند روایت، تفس��یر و برداشت 
خود را از اجتماع بر دیگران تحمیل کنند و از این نظر 
از دیگ��ران متمایز گردند. بر مبن��ای نظر او، »تمایز« 
نوعی استراتژی برای ممتاز کردن خود در متن زندگی 
اجتماعی اس��ت ک��ه متداولترین اب��زار آن در جوامع 
امروز »فرهنگ، هنر و رس��انه« است. تمایز و تشخص 
نش��ان دهنده فرهنگ پنهانی اس��ت که اقش��ار مرفه 
و برخ��وردار اجتماعی و صاحبان و وارثان به ش��کلی 
طبیعی در نحوه ی داوری و در رفتار فرهنگی خود بکار 

می برند تا خود را از عامه مردم جدا نمایند.
این استراتژی، با محصوالت فرهنگی و رسانه ای که 
مصرف می  کنیم )خرید محصوالت فرهنگی و هنری، 
رفتن به اماکن فرهنگی و هنری و...(، قضاوتهایی که در 
مورد دیگران به کار می بریم )سلیقه دیگری را دهاتی 
خواندن، ی��ا دیگری را تازه به دوران رس��یده قلمداد 
کردن و...(، رفتاری که در پیش می  گیریم تا خود را از 
عام��ه مردم جدا کنیم )نحوه غذا خوردن، حرف زدن، 
لباس پوش��یدن و استفاده از کلمات فنی و متعلق به 
زبان بیگانه و عالقه نشان دادن به آثار انتزاعی و آبستره 
و... ب��ه دلیل اعتباری که این رفتارها در جامعه ایجاد 
می کنن��د( و... نمود می  یابد و نمایانگر فرهنگ پنهانی 
است که »صاحبان« و »وارثان« فرهنگ و رسانه های 
مسلط می توانند با آن ها از عوام متمایز و از جهاتی بر 
آن ها مسلط باش��ند. زیرا عوام و توده، که در اینجا به 
دور از هر برداش��ت ارزش گذارانه به معنای کس��انی 
اس��ت که از آن سرمایه  های به ارث رسیده، محرومند 
و ب��ه طبقه وارثین تعلق ندارن��د، در تحلیل بوردیو یا 
اساساً از ورود به میدان فرهنگ و هنر و رسانه سر باز 
می  زنند، یا اینکه با پذیرش فرهنگ صاحبان و وارثان 
و درونی کردن آن فرهنگ، عماًل بدان »مش��روعیت« 
می  بخش��ند، از آن منظر به خود می  نگرند و در نتیجه 
می  کوش��ند با تملک این سرمایه  ها و تظاهر بدان ها از 
جانب وارثان به رس��میت ش��ناخته شوند! این فرایند 
معنایی جز نهادینه تر شدن سلطه پنهان اهالی فرهنگ 

و هنر و رسانه بر عوام ندارد.
حال می توان با وضوح بیش��تری به این پرسش 
اندیشید و حتی پاس��خ داد که چرا رسانه های امروز 
از اساس نمی توانند مفاهیمی مانند »توزیع ناعادالنه 
سرمایه« یا »مقاومت در برابر هژمونی ایدئولوژیک«، 
»نقد فاصله داش��تن با مردم« و... را به دغدغه اصلی 
و باطنی خود تبدیل کرده و در برابر اینها بایس��تد و 
از این طریق نظم موجود را به هم بریزد. آری، دست 
خود آنها در کاسه است و وضعیت موجوِد خود اینها 
و همچنی��ن محتویات موجود در آن کاس��ه، باید به 

همین شکل که هست باقی بماند!  مهر

چرا صاحبان انقالب 
هیچ وقت صاحب رسانه نشدند؟
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18 طرح عمرانى در شهرك هاى صنعتى 
قزوين در حال اجراست

ــى قزوين  ــهرك هاى صنعت ــركت ش مديرعامل ش
ــت: 18 طرح عمرانى و خدماتى با 235 ميليارد ريال  گف
ــهرك ها و نواحى صنعتى استان  اعتبار هم اكنون در ش
ــتند. "حميدرضا خانپور"  با اعالم اين  در حال اجرا هس
مطلب افزود: بيشتر اين طرح ها در شهرك هاى صنعتى 
كاسپين، آبيك (كاسپين 2)، ليا، خرمدشت و حكيميه در 
حال اجرا هستند. مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى 
قزوين همچنين اظهار داشت: اين طرح ها كه اجراى آنها 
توسعه زيرساخت هاى عمرانى و رفاهى در شهرك هاى 
صنعتى استان را بدنبال دارد شامل عمليات اصالح شبكه 
آبرسانى و فاضالب، زيرسازى و آسفالت و بهسازى معابر، 
جدول گذارى، اجراى شبكه برق، احداث زهكش و تكميل 
شبكه داخلى گاز هستند.  خانپور با بيان اينكه در مجموع 
ــاهد اجراى 28 طرح عمرانى و زيرساختى در  امسال ش
شهرك ها و نواحى صنعتى استان بوده ايم، اظهار داشت: 
10 مورد از اين طرح ها با صرف 25 ميليارد ريال امسال 
تكميل شدند و مورد بهره بردارى قرار گرفتند و 18 طرح 

باقى مانده نيز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

 رهايى فوالد مباركه اصفهان از تحريم
و  وابستگى

ــة همـــــاهنگى نمايشگاه بومى سازى  جلـــــس
ــدس عظيميان  ــان، با حضور مهن ــوالد اصفه صنعت ف
مديرعامل فوالد مبــــــاركه و اعــــــضاى كميــــتة 
ــى مديران عامل  گروه  ــركت و با همراه مديريت اين ش
ــد. مهندس عظيميان مديرعامل  فوالد مباركه برگزار ش
ــح كرد:  در  ــه تصري ــوالد مباركه اصفهان در اين جلس ف
ــتيم كه البته در  ــرايط تحريم ما ناچار به حركت هس ش
ــرآغازى نو براى رهايى از  ــرايط، حركت هاى ما س اين ش
وابستگى است. وى با تأكيد بر اين كه برگزارى جشنواره و 
نمايشگاه بومى سازى به هيچ عنوان تبليغاتى نيست گفت: 
اين فراخوان بزرگ حركتى ملى است براى پيشگيرى از 
توقف چرخ صنعت فوالد كشور به خاطر داشته باشيم كه 
اين حركت عظيم فقط به روزهاى برگزارى نمايشگاه ختم 
نمى شود، بلكه در ادامة آن بايد تمامى واحدهاى ذى ربط با 
همكارى انجمن توليدكنندگان فوالد و ساير فوالدسازان، 
ــازان و تأمين كنندگان به نحوى عمل كنند كه  قطعه س
كشور ديگر معطل واردات نباشد. وى به فعاليت مضاعف 
و دقت نظر در فرايند برگزارى جشنواره و نمايشگاه تأكيد 
كرد و افزود: بايد به گونه اى برنامه ريزى كنيم كه دقيقا بعد 
ــكل فزاينده اى  از برگزارى اين همايش ملى، كار ما به ش
شروع شود و در نتيجة آن، عزت و سربلندى و غرور ملى 
به بار آيد. بر اساس گزارش، در بخش آغازين اين جلسه، 
ــركت،  به  محمد ناظمى هرندى مدير روابط عمومى ش
ــاره و تصريح  ــازى در فوالد مباركه اش تاريخچة بومى س
ــازى در فوالد مباركه قدمتى به طول عمر  كرد: بومى س

پرخيروبركت فوالد مباركه دارد.

اخبار
مهندس محمد حسين شركاء  در جلسه هيات مديره سازمان مـشـهـد
ــتان خراسان رضوى در  نظام مهندسى ساختمان اس
ــيد امير مرتضوى معاون پيشگيرى از  حضورقاضى س
ــوى و دكتر  ــان رض ــوه قضائيه خراس ــرم ق ــوع ج وق
محمدرضا اخوان عبداللهيان مدير كل راه و شهرسازى 
استان ضمن خوشامدگويى به حاضران، به ارائه گزارش 
ــازمان در دوره  اجمالى از فعاليت هاى هيات مديره س

حيات جديد پرداخت.
ــه، قاضى سيد امير مرتضوى اظهار  در ادامه جلس
ــگيرى از وقوع جرم پنج ركن دارد، كه با  داشت: پيش
توجه به مدت زمان كوتاه فعاليت هيات مديره سازمان 
در دوره هشتم و گزارش عملكرد مطرح شده از سوى 
ــركاء؛ به هر 5 ركن آن در نظام مهندسى  مهندس ش
ــت. وى ادامه  ــاختمان توجه وافى و كافى شده اس س
ــف  ــيدگى و كش ــى از مهمترين مراحل رس داد: يك

 حقيقت، بحث پيشگيرى از وقوع جرم است، كه همه
ــتگاه ها در اين مقوله مسئوليت دارند. مرتضوى   دس
عنوان كرد: تصميم گيرى در نهادهايى كه با مردم در 
ــتند؛ بسيار حساس و وظيفه براى مديران  ارتباط هس
ــت، زيرا مديران از يك سو با  ــازمان سنگين اس آن س
ــخيص و تفكيك اولويت هاى سازمان  شناسايى و تش
بايد از بروكراسى هاى اضافى و  موازى كارى كم كنند 
ــوى ديگر بدون فوت وقت در صدد جايگزينى   و از س
ــمند جهت كمك به ــتم ها و سامانه هاى هوش  سيس

ــوند. معاون پيشگيرى  ــازمانى بهينه ش  بهره ورى س
ــازمان نظام  ــرم قوه قضاييه، تالش هاى س از وقوع ج

مهندسى ساختمان استان در سنوات گذشته پيرامون 
 بحث گاز گرفتگى و مرگ خاموش شهروندان را ستود و

 همكارى هاى مشترك بين معاونت پيشگيرى از وقوع 
ــازمان نظام مهندسى ساختمان  جرم قوه قضاييه، س
ــتان، اداره كل راه و شهرسازى و شهردارى مشهد  اس
را در جهت بازديد هاى رايگان در مناطق كم برخوردار 
در آن مقطع زمانى عامل موثر در كاهش آمار دانست. 
قاضى سيد امير مرتضوى از مديران خواست تا جهت 
ارائه خدمت به مردم از هيچ تالشى دريغ نورزند. دكتر 
محمدرضا اخوان عبداللهيان مدير كل راه و شهرسازى 
ــتان خراسان رضوى نيز در ادامه جلسه اظهار كرد:  اس

ــهروندان و  ــازمان، وام دار حقوق ش ــات مديره س هي
ــى محصول كار  ــت؛ حقوق مردم يعن ــان اس مهندس
ــاختمان هاى باكيفيت و حقوق  مهندسان، يعنى س
مهندسان يعنى ايجاد بستر مناسب، سالم و رقابتى براى 
فعاليت اعضاء و شفاف سازى. مدير كل راه و شهرسازى 
ــازمان امرى  ــناخت اولويت هاى س ــتان گفت: ش اس
است بسيار مهم، توجه به مباحثى همانند شهرسازى 
اسالمى-ايرانى كه منشور آن توسط مقام معظم رهبرى 
ــده است، طيف وسيعى از مهندسان  تدوين و ابالغ ش
متخصص، مبتكر و متعهد را جهت عملياتى كردن آن 
ــهرى در اين زمينه  مى طلبد. وى ادامه داد: مديران ش

مى توانند پايه گذار، تصميم گير و تصميم ساز باشند.
ــترده  دكتر اخوان عبداللهيان از تالش هاى گس
ــا دالالن،  ــازمان در زمينه مبارزه ب ــره س ــات مدي هي
ــاجام جهت كسر ظرفيت،  شفافيت، ايجاد سامانه س
ثبت اثر انگشت بيش از 9 هزار نفر از مهندسان، ايجاد 
كارتابل الكترونيكى جهت ارايه گزارشات مرحله اى به 
ــازمان و برون سپارى خدمات در زمينه هايى كه با  س
قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان منافاتى نداشته 
باشد، تشكر و قدردانى كرد و حمايت همه جانبه خود 
را از فعاليت هاى هيات مديره سازمان نظام مهندسى 

ساختمان خراسان رضوى اعالم داشت. 

پيشگيرى از وقوع جرم يعنى مشاركت و تعامل سازنده با ارگان ها

بررسی درخواست ھای رانندگان حمل و نقل 
وین کاالی جاده ای در محل پایانه کاالی قز

جبار قهارى معاون حمل و نقل اداره  كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى قـزويــن
ــه كاالى قزوين  ــل پايان ــا حضور در مح ــتان قزوين ب اس
ــت ها و مسائل فعالين بخش حمل و نقل كاالى  درخواس
جاده اى را مورد بررسى قرار داده و دستورات الزم را جهت 

تسهيل در امور مربوطه را صادر نمود. 
ــل اداره كل راهدارى و  جبار قهارى معاون حمل و نق
حمل و نقل جاده اى استان قزوين همزمان با تشكيل كميته 
توزيع الستيك در پايانه كاالى قزو ين ضمن بازديد از محل 
پايانه كاال طى ديدار حضورى كه با جمعى از رانندگان داشت 
درخواست هاى آنها بررسى و مورد رسيدگى قرار داد. قهارى 
در اين بازديد بيان داشت : بررسى درخواست ها و مشكالت 
رانندگان و رسيدگى به موقع به آنها از اولويت هاى اداره كل 
ــتان در زمينه احقاق  ــدارى و حمل و نقل جاده اى اس راه
ــگر استان مى باشد. وى عنوان كرد:  حقوق رانندگان تالش
بر اساس هماهنگى هاى صورت گرفته توسط اين اداره كل 
ــده معاون حمل و نقل و رييس اداره حمل و نقل  مقرر ش
كاالى اين اداره كل بصورت هفتگى ضمن بازديد از محل 
ــورى با رانندگان ديدار و  پايانه كاالى قزوين بصورت حض
درخواست هاى آنها را مورد بررسى و رسيدگى قرار دهند. 
معاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان قزوين در ادامه افزود : تاكنون مجموعا تعداد 18801 
حلقه الستيك در استان توزيع شده است كه 15258 حلقه 
آن مربوط به ناوگان بارى بوده و اين روند انشاء اهللا در صورت 
ــتيك از سازمان صنعت ، معدن و تجارت  با تخصيص الس
ــت هاى واصله بصورت هفتگى بر  ــته و درخواس ادامه داش
اساس محل صدور كارت هوشمند ناوگان و ميزان پيمايش 

يكسال اخير بررسى و اولويت بندى مى گردد.

یا  ین سازی آب در  صدورمجوز شیر
در استان بوشھر

ــركت آب و فاضالب  مديرعامل ش ــوز با بـوشـهـر ــهر از صدورمج ــتان بوش اس
ظرفيت  120هزار متر مكعب آب  شيرين كن از دريا در 

استان بوشهر خبر داد .
ــى اجراى ــت بررس ــد حمزه پور در نشس  عبدالحمي

ــانى در شهرهاى استان  بوشهر با بيان   طرح  هاى آبرس
اينكه اكنون روزانه 200 هزار متر مكعب آب وارد شبكه 
آبرسانى شهرهاى 38 گانه استان بوشهر مى شود گفت: 
بيش از 80 درصد منابع آب آشاميدنى استان بوشهر در 
خارج از استان قرار دارد. وى با بيان اينكه آب آشاميدنى 
استان بوشهر از طريق خطوط طـوالنى انتقال وارد شبكه 
آبرسانى شهرها مى شود افــزود : در راستاى گذر از كم آبى 
در استان بوشهر طرح هاى مهمى از جمله شيرين سازى 
ــت. مدير عامل  ــتور كار قرار گرفته اس ــا در دس آب دري
ــتان بوشهر با اشاره به اجراى  شركت آب و  فاضالب اس
ــيرين سازى آب دريا در شهرهاى استان تصريح  طرح ش
كرد: براى تامين آب آشاميدنى استان  بوشهر مجوز الزم با 
ظرفيت 120 هزار  متر مكعب در شبانه روز صــادر شده 
ــيرين كن به ظرفيت 20 هزار  كه تاكنون 2  پروژه آب ش
متر مكعب در بوشهر و كنگان با همكارى بخش خصوصى 
افتتاح شده است. حـمزه پور با تاكيد بر پيگيرى اجرايى 
ــيرين گفت: براى حل مشكالت  ــدن طرح هاى آب ش ش
ــهرهاى مختلف به ويژه در دشتـستان  تامين آب در ش
ــده كه در اين راسـتا حفر و كف  برنامه  ريزى ويژه اى ش
شكنى چاه هاى آب در دستور كار قرار گرفته است. وى از 
كف شكنى و حفر 10حلقه چاه آب خبر داد و بيان كرد: 
يكى از  برنامه  هاى مهــم شركت آبـفاى اســتان بوشهر،  

ساماندهى انشعاب آب غير مجاز است.

 اکران ۴۵۰ تابلوی کمپین "لبخند شھر"
 در فضاھای تبلیغاتی مشھد  

و  ــى  عموم ــط  رواب ــركل  مدي از مـشـهـد  ــهد  ــهردارى مش بين الملل ش
ــهر" در تمامى  ــران 450 تابلوى كمپين "لبخند ش اك

فضاهاى تبليغاتى مشهد خبر داد.
ــان اين مطلب،  ــماعيل زاده با بي ــا اس  محمدرض
اظهار كرد: از سه شنبه هجدهم دى ماه تابلوهاى طرح 
ــترش فرهنگ لبخند زدن در بين  لبخند با هدف گس
شهروندان در تمامى فضاهاى تبليغاتى شهر مشهد به 
صورت گسترده اكران شده و چهره هاى خندان مردان، 

زنان و كودكان شاد را به تصوير كشيده است.
ــن تابلوى "طرح  ــه اينكه بزرگتري ــاره ب وى با اش
ــهدا اكران شده، بيان كرد:  لبخند" در عرصه ميدان ش
ــاوى 8 پيام با  ــراژ 6000 مترمربع ح ــن تابلو به مت اي
ــهروندان قرار  ــهر" در معرض ديد ش عنوان "لبخند ش

گرفته است.
ــهردارى  ــط عمومى و بين الملل ش ــركل رواب مدي
ــز در تمام مناطق  ــاير تابلوها ني ــهد ادامه داد: س مش
ــهر جانمايى شده و به مدت 10روز به روى  13گانه ش
مردم شهر لبخند مى زنند. ضمن اينكه اين تابلوها با 8 

پيام و 25 طرح متفاوت آذين بندى شده است.
اسماعيل زاده ايجاد فضاى متفاوت روحى و ترويج 
فرهنگ مهربانى بين مردم را از ديگر اهداف اكران اين 
ــت افراد جامعه با  ــمرد و افزود: ممكن اس تابلوها برش
مشكالت متعددى در طول روز مواجه باشند. از اين رو 
با اكران تابلوهاى طرح لبخند تالش شده لبخند زدن 
را حتى براى لحظه اى به شهروندان يادآور شويم. بدين 
ترتيب كمى از تنش هاى روانى زندگى در محيط هاى 

شهرى كاسته مى شود.

یابی دومین دوره جایزه  جلسه افتتاحیه ارز
سرآمدی و بھبود مستمر شرکت ملی گاز

ــى؛ عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب  جعفر شعبانى رئيس برنامه ريزى و سـمـنـان
مدير تعالى شركت گاز استان سمنان در جلسه اختتاميه 
دومين دوره جايزه سرآمدى و بهبود مستمر شركت ملى 
ــت: شركت گاز استان سمنان با هدف ارتقاى  گازابراز داش
سطح كيفيت خدمات خود و در راستاى انجام هرچه بهتر 
ماموريت هاى مورد نظر، چندين سال است كه با تعريف و 
ــير تعالى گام برداشته و  اجراى پروژه هاى بهبود، در مس
ــال جارى نيز حركت در اين مسير را با حضور در  طى س
دومين دوره جايزه سرآمدى و بهبود مستمر شركت ملى 

گاز، پيگيرى نموده است.
ــمنان با اشاره به  ــركت گاز استان س مدير تعالى ش
اقدامات شايسته اين شركت براى كسب موفقيت در اين 
ــير تعالى يك  ــزه گفت: از آنجايى كه حركت در مس جاي
ــت كه مى بايست جامعيت آن به اندازه  فعاليت تيمى اس
كل سازمان باشد، لذا نزديك به نيمى از كاركنان در اركان و 
اليه هاى مختلف شركت در چارچوب كارگروه هاى تعريف 
ــده بصورت مستقيم در آماده سازى و انعكاس عملكرد  ش
ــركت به تيم هاى ارزيابى نقش داشته و ساير كاركنان  ش
نيز در قالب تيم هاى پشتيبان و در بخش هاى وظيفه اى 

نقش آفرين بوده اند.
 شعبانى افزود: شركت گاز استان سمنان از 15لغايت 
18 دى ماه سال97 ميزبان شش نفر از ارزيابان حرفه اى 
ــاس منطق RADAR و با  جايزه ى مذكور بود كه بر اس
مطالعه استراتژى ها، اهداف و برنامه هاى گاز استان، و نيز 
بررسى نتايج حاصله، طى مدت 4 روز شركت را بر اساس 
ــدل EFQM مورد ارزيابى حرفه اى  معيارهاى 9 گانه م

قرار داده است.

  


