
تک مضراب
دوناللد ترامپ: ما به کشلور دیگری که سلاح 

اتمی داشته باشد، نیاز نداریم.
ننجون: ما هم به فضول سر کوچه نیازی نداریم.
نماینده اصفهان به قربانی اسیدپاشی: قسر در 

رفتی که نصف صورتت سالمه!
ننجون: تو هم قسر رفتی که نصف عقل و تدبیرت 

هنوز سالمته!
یک کارشناس نظامی: آرایش آمریکا جنگی نیست.

ننجون: به نظر ما هم آرایش آمریکا یک میکاپ ساده 
بیشتر نیست. فقط رژ لب عموسام یک کمی پررنگ است.

صادق زیباکام: ملن از ابتدای دولت دوازدهم 
نام آن را »گلگیر« گذاشتم.

ننجلون: صادق ج��ان یکی ش��ما را "میل لنگ 
اصالحات" صدا بزند خوشت می آید؟

یک عضو کمیسلیون تلفیق مجلس: اگر قیمت 
یلک دسلتگاه خلودروی تویوتا کملری هیبریدی 
وارداتلی در بلازار ۲۰۰ میلیون تومان شلود دیگر 
تقاضایلی بلرای خلودروی سلمند و سلاندرو ۲۰۰ 

میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت.
ننجون: من که به سهم خودم یک پیچ و مهره پراید را 
نمی دهم سیصد تا بنز الگانس بگیرم. هر چند که نمایندگان 

خدوم ما چشم هایشان را ببندند و غیب بگویند.
وکیل هدایتلی: احتمال صدور حکلم اعدام برای 
موکلم وجود ندارد، زیرا در کیفرخواست هیچ درخواستی 

مبنی بر صدور حکم اعدام مطرح نشده است.
ننجلون: ببینی��د در کیفرخواس��تش تبعی��د به 

منطقه بد آب و هوای "کانادا" هم مطرح نشده؟!
بلرادر واعلظ آشلتیانی: در نهایلت ملردم به 

جیب شان نگاه می کنند و قضاوت می کنند. 
ننجون: دیگر برای مردم "جیب" نمانده که به آن 
نگاه کنند احتم��اال از خجالت زن و بچه به زمین نگاه 

می کنند و شما خیال می کنید "جیب" است.
یلک مقلام قضایلی: سللطان سلکه خلودش 

می خواست با شلوار جین اعدام شود.
ننجون: با شلوار جین چکار کند؟ به کانادا برود؟ از 
زندان فرار کند؟ به ریش مردم بخندد؟ جان؟ فرمودید 

اعدام شود؟

ننجون
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امیرحمزهنژاد

اخی��را خبری تلخ  مجازی هشلللللدار فضای  در 
منتش��ر ش��د که حاکی از ی��ک بازی 
در  آن  اش��رافی  ن��وع  از  بچه گان��ه 
خیابان ه��ای اصفهان ب��وده که نتیجه 
فاجعه آمی��ز آن مرگ یک ج��وان بوده 
است. بامداد روز پنجشنبه 26 خرداد ماه 
سال جاری تصادف یک دستگاه پورشه با 
پرای��د در اصفهان منجر به مرگ راننده 
پراید ش��د. بررس��ی های بیشتر پلیس 
نشان داد که خودروی پورشه که ظاهراً 
در حال کورس بوده از مس��یر منحرف 
ش��ده و در تص��ادف ب��ا س��واری پراید 
حادثه ای خونی��ن را رقم می زند. راننده 
این خودروی الکچری پسری جوان بود 
ک��ه بع��د از حادث��ه از مح��ل متواری 

می شود.
پلیس از بازداشت وی خبر داده و 
اخبار غیررسمی از نداشتن گواهینامه 
او حکای��ت دارد. اما موضوع قابل  تامل 
در ای��ن حادثه برخورد بس��یار عجیب 
و وقیحان��ه دخت��ری جوان اس��ت که 
ظاهراً نسبتی با راننده پورشه داشته و 
عربده کشان از قصد پلیس برای انتقال 
خ��ودرو میلی��اردی اش ب��ه پارکینگ 
شکایت می کند و وقتی به او می گویند 
راننده پراید در این حادثه کشته شده و 
در واقع آدم کشته اند می گوید: »کشتیم 

که کشتیم! دیه اش را می دهیم!«
گستاخی این دختر و عدم پشیمانی 
از به کش��تن دادن یک جوان دیگر در 
جای خود یک نوع خطر جدی اجتماعی 
- امنیتی را هش��دار می دهد. س��خنان 
بی شرمانه این دختر که با نادیده گرفتن 
مرگ یک جوان به ط��ور بی رحمانه ای 
با پول ارزش س��نجی می کند و وقیحانه 
بی��ان می کند ک��ه پول دی��ه فرد فوت 
ش��ده را می دهد  یکی از مواردی است 
که زنگ خطر بزرگ اجتماعی - امنیتی 
را به صدا در می آورد. در برخی از اخبار 

ش��بکه های اجتماعی آمده اس��ت که 
دختر صاحب هر دو خودرو پورشه بوده 
است و ظاهرا پدرش از جمله متمولین 
و بنگاه داران خودرو در اصفهان است و 
مس��ابقه ثروت را وی به همکاری پسر 

جوان راه انداخته است. 
وقوع چنین مسئله ای در چند سال 
پیش س��بب تذکر ج��دی رهبر معظم 
انق��الب به نی��روی انتظام��ی و پلیس 
شد. رهبر انقالب اسالمی جوالن دادن 
برخی جوان های سرمسِت غروِر ثروت 
با خودروهای گران قیمت در خیابان ها 
را یک��ی دیگر از مظاه��ر ایجاد ناامنی 
روان��ی در جامعه برش��مردند و تأکید 
کردن��د: »نی��روی انتظام��ی باید برای 
ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد 

و با آنها مقابله کند.«
اما حاال بعد از چند سال با وضعیت 
فاجعه آمیزت��ری ش��اهد چنین جوالن 
ثروت آقازاده ه��ای پولدار در خیابان ها 
هس��تیم. حاال ی��ک احس��اس ناامنی 
اجتماعی از سر این جوالن ها در جامعه 
ایجاد می ش��ود. وقاحت ای��ن دختر از 
نوعی م��ال خود دانس��تن خیابان ها و 
حتی جان آدم ها برای یک لحظه لذت 
حکای��ت دارد. این درحالی اس��ت که 
محیط عمومی از لحاظ حقوقی تعریف 
خاص خود را دارد و حد و تعریف آزادی 
نیز در فضای حقوقی تا جایی است که 
به حق��وق، امنی��ت و آزادی فرد دیگر 
لطمه ای وارد نش��ود. اما س��رمایه داری 
و اش��رافی گری نوکیس��ه طوری رفتار 
می کند که همه چی��ز حتی خیابان ها 
و جان افراد ارزش��ی ندارد و می توان با 
پول آنها را خرید؛ این درحالی است که 
فضای عموم��ی اینچنین قابل خرید و 
فروش نیست و افراد در هر طبقه مالی 
که باشند باید حقوق دیگران را رعایت 
کنن��د و احترام گذاش��تن ب��ه دیگران 
در ه��ر طبق��ه و رده مالی که باش��ند 
حقوق شهروندی محسوب می شود. در 
اینجا شاهد نوعی اس��تاندارد دوگانه و 
دوقطبی کاذب حقوق شهروندی درجه 

ی��ک و درج��ه دو در رفت��ار این دختر 
متمول هس��تیم که این ن��وع نگاه باید 

برخورد جدی صورت گیرد. 
از س��وی دیگر ش��اهد نوعی نگاه 
خش��ونت طلبانه نس��بت به هم نوع در 
کالم این دختر هس��تیم که احساسات 
اف��کار عمومی را به ش��دت جریحه دار 
کرده اس��ت. اینکه ی��ک دختر اینگونه 
در مورد مرگ یک جوان س��خن بگوید 
و پ��ول پدرش را به رخ بکش��د و حتی 
اج��ازه بردن ماش��ین ب��ه پارکینگ را 
ندهد ، ب��ه نوعی زنگ خط��ر در حوزه 
فروپاشی ارزش های اجتماعی الاقل در 
یک طبقه و بخش جامعه را به صدا در 
می آورد که به نظر می رس��د رسانه ها و 
خصوصا جامعه شناسان بایستی به این 
مسئله ورود پیدا کرده و برای بررسی و 

آسیب شناسی آن اقدام کنند. 
مش��کل مهمتر این ن��وع نگاه باال 
ب��ه پایی��ن در مورد قانون و انس��انیت 
اس��ت که همه چیز را می شود خرید. 
نوعی اش��رافیت نوکیسه که حاال سعی 
دارد ب��ا پول همه چی��ز از جمله جان 
انس��ان، قانون، فضای عموم��ی و... را 
خری��داری کرد و هیچ ک��س نمی تواند 
به این موضوع معترض شود. متاسفانه 
احساس ناامنی اجتماعی کنار پولدارها 
ب��رای ش��هروندان دیگر ی��ک فوبیای 
جمعی بدل شده است. اغلب افراد این 
طنز تل��خ و واقعی را بیان می کنند که 
کنار پورشه میلیاردی رانندگی کردن 
سخت است و اگر تصادفی صورت گیرد 
فرد خاطی بایستی ماشین و همه اموال 
و دارای خود را برای جبران خسارت به 

فرد پورشه سوار تقدیم کنند. 
حاال هر کورس��ی ک��ه آقازاده ها در 
خیابان های ش��هر بگذارند را بایس��تی 
به عنوان یک ک��ورس مرگ تلقی کرد. 
انس��ان ها هم در این ک��ورس مرگ اگر 
جانشان را از دست بدهند، مشکلی وجود 
ندارد چراک��ه پولدارها با پول خود همه 
چیز را حتی جان انسان ها و خیابان های 
عمومی را می خرند اما چیزی که به طور 
کلی در این راه تلف می ش��ود امنیت و 
احس��اس امنیت برای شهروندان است. 
از این روست که قوه قضاییه و نهادهای 
مذکور بایس��تی به طور ویژه تری به این 
ماجرا ورود پیدا کنند و برای جلوگیری 
از موارد اینچنینی اقدام درخور توجه و 

جدی انجام دهند.  جهان نیوز

همیش��ه  مث��ل  ش��فاف؛ جناح فرهنگی و  صریح 
وضعی��ت ترانه ها بد اس��ت. این را مقام 
معظم رهب��ری هم در جلس��ه خود با 
اهالی ش��عر و ادب بیان کردند. ایش��ان 
همیش��ه گفتند: »آن نکاتی که من در 
جلس��ات علنی بیان می کن��م، بار ها به 
ص��ورت خصوصی مط��رح ک��رده ام.« 
مشخص نیست، چه کسی، با چه لحنی 
و چگونه باید از وضعیت شعر و ترانه در 
موس��یقی گالیه کند. از ترانه س��رای با 

سابقه گرفته تا مقام معظم رهبری.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای گفتند: 
زبان فارسی قرن های متمادی است که 
عمدتاً به وسیله ی شاعران بزرگ حفظ 
شده و این گونه سالم و فصیح به دست 
ما رسیده است، بنابراین ما باید حرمت 
زب��ان را حف��ظ کنیم و اج��ازه نداریم 
ب��ا بی مباالت��ی آن را به دس��ت فالن 
ترانه س��رای بی هنر بدهیم که الفاظ را 
خ��راب کند و بعد نیز با پول بیت المال 
در صداوس��یما و دستگاه های دولتی و 

غیردولتی پخش شود.
جالب است که محمد گلریز خواننده 
ارزش��ی، در یادبود ارکستر سمفونیک 
دفاع مق��دس نیز به این موضوع اش��اره 
کرد بود. وی بیان کرد: »در حال حاضر 
م��ا در معرض ش��دیدترین هجمه های 
فرهنگ��ی ق��رار داریم ک��ه هزینه های 
گزافی برای آن می شود که بخشی از آن 
صرف موسیقی های آنچنانی و بی محتوا 
می گ��ردد. مقام معظم رهبری به کرات 
به مس��ئوالن فرهنگی کش��ور هشدار 
داده اند و تاکید داش��ته اند که مردم به 
ویژه جوانان در مع��رض این خطر قرار 
دارند، اما متاس��فانه در چند سال اخیر 
نه تنها گام موثری برداش��ته نشد؛ بلکه 
با بها دادن به آثار س��بک و مبتذل در 
بعد کالم، ملودی و اج��را ضربات قابل 
توجهی به موسیقی وارد گردید و بعضا 

مخاطبان از ارزش ها دور شدند.«
پیش از ای��ن، حمیدرضا نوربخش 
ریاست خانه موسیقی نیز بار ها و بار ها 
به موس��یقی های جدید و اشعارش��ان 
حمله کرده و عملکرد وزارت ارشاد در 

این زمینه را زیر سوال برده بود.
برای اینکه مزاحم ترانه های ضعیف 

نباشم، با شرم خداحافظی می کنم!
شهریور 97 محمدعلی بهمنی شاعر 
و رئیس ش��ورای ش��عر دفتر موسیقی 

وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی در 
نامه ای از سمت خود استعفا کرد.

بهمن��ی در صفحه ش��خصی خود 
نوشت: »سالم و  ...

نه، امروز دیروز  است 
نه من 

آن شاعری که دیروز 
از فردایی می سرود که

امروز نیست.
از سال 1342 که به مهر بانی استادم 
گرامی یاد فریدون  مشیری در  رادیو سرودن 
ترانه را تجربه می کردم تا امروز، هرگز از 
تشویقی مغرور و از انتقادی دلگیر نشده ام. 
در حال  حاضر  هم با همه  تلخی هایی که 
در ش��ورا تحمل می کنم، دوس��ت ندارم 
گله مند شرایط باشم. اما صادقانه اعتراف 
می کنم که در جوان��ی  اگر ذات کالم در 
بی��ان را به  درس��تی نمی ش��ناختم، در 
مسیر تا هفتاد وشش سالگی اندکی شاید 

آموخته باشم.
لبم  عطش زده ی  بوسه نیست  حرف  

بزن/ شنیدنت عطِش روح را می افزاید
متاس��فانه روزگاری را می گذرانیم  
رندانه   برای تخری��ب »موس��یقی«  که  
دارند )ارج بای��دو نبایِدهای( کلمه در 
تران��ه را از باورهامان می ربایند. جهت 
اطالع: من با آگاهی ِ اش��تباهم از قبول 
)ریاست شورای ترانه( - نه به دلیل این 
که شش ماه اس��ت کارشناسانش هم 
حقوق��ی دریافت نکرده اند. فقط به این 
دلیل که دیگر مزاحم ترانه های ضعیف 

نباشم. با شرم خداحافظی می کنم«
وقتی عل��ت اس��تعفایش را جویا 
شدیم، بهمنی گفت: موضوع استعفایم 
مربوط به خود دفتر شعر و فعالیت هایی 
است که در آن صورت می گیرد. نباید 
دفتر موس��یقی زیر بار ای��ن ترانه های 
ضعی��ف ب��رود. ما تذک��ر دادی��م، اما 
دوس��تان حرف های م��ا را نپذیرفتند. 
من هم گفتم چرا مجوز به این اش��عار 

ضعیف به اسم ما تمام شود.
البته پس از این اس��تعفای بهمنی، 
علی ترابی مدیر سابق دفتر موسیقی، با 

بهمنی وارد مذاکره شد و او را همچنان 
در بخش ش��عر دفتر حفظ کرد. اما یک 
سوال، چرا به همین راحتی به همه اشعار 
مجوز داده می ش��ود؟ فیلترینگ مجوز 
اشعار دقیقا چیست؟ علی ترابی در زمانی 
که سکان دار دفتر موسیقی وزارت ارشاد 
بود و بهمنی استعفا کرد، گفت: »قاعدتا 
اس��تاد بهمنی ک��ه از بهترین ش��اعران 
کشورمان اس��ت، اگر بخواهند به لحاظ 
فنی خیلی جدی درباره این ترانه ها نظر 
بدهند، بخش عمده ای از این کار ها تایید 
نمی ش��ود؛ اگر بس��یاری از اشعار تایید 
نشود، با تفاسیر دیگری مواجه می شویم 
که مثال جلوی خوانندگان گرفته ش��ده 
و ب��ه ذائقه بس��یاری از جوان��ان توجه 
نمی ش��ود. از این رو دفتر موس��یقی در 
شرایط سختی است. محمد علی بهمنی 
بیشتر از ما زیر فشار هستند و شرایط او 

برایم قابل درك است.«
ح��رف نهای��ی و ج��ان مطل��ب را 
ریاست سابق دفتر موسیقی گفت. ذائقه 
م��ردم تغییر کرده و م��ا هم برای اینکه 
جایگاهمان را از دس��ت ندهیم، باید هر 
قالب س��خیفی را بپذیریم. پس در واقع 
فیلترینگی وجود ندارد که بهمنی استعفا 
می کند. این هنرمند کار کشته، احساس 
می کند در مقام نظارتی که به او سپرده 
شده اس��ت، تاثیری ندارد و بیهوده کار 
می کند. عذاب وجدان بهمنی را مجبور به 
استعفا می کند. آیا در مملکتی که قدمت 
ش��عر و ادبیاتش چندی��ن برابر قدمت 
حتی برخی کش��ور های دنیاست، باید 
شاهد چنین اتفاقی باشیم؟ سوال دیگر 
اینکه آیا وزارت ارش��اد و تمامی فعاالن 
فرهنگی، از جمله همین ترانه س��را های 
ای��ن ترانه های عجی��ب و غریب، عذاب 
وجدانی ک��ه بهمنی را اذی��ت می کرد، 
در وجودشان احس��اس می کنند؟ آیا با 
این حرف ها عرق شرم روی پیشانیشان 
قرار می گیرد؟ این س��واالت را باید یک 
مسئوال پاسخ دهد تا بیشتر از این شاهد 
انزال ترانه س��رایی در موسیقی نباشیم. 

 باشگاه خبرنگاران

امام علی علیه السام:
با اندرزهاست که )پرده( غفلت کنار می رود.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۲۲4، ح 453۰

کورس مرگ بچه پولدارها؛ 

امنیت اجتماعی فدای لذت جویی  
آقازاده های اشرافی

ترانه هایی که آبروی شعر و موسیقی را برده  است

عرق شرم بر پیشانی ترانه سرا ها 
و مسئوالن فرهنگی!

آگهى دعوت مجمع عمومى 
عادى سالیانه

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونى خاورداران خود 
راننده تک واحدى شهرستان گنبدکاووس

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونى خاورداران خود 
شناسه  و   852 ثبت  شماره  به  گنبدکاووس  شهرستان  واحدى  تک  راننده 
 1398/03/19 مورخ  یکشنبه  روز  صبح   9 ساعت  در   10700065037 ملى 
درمحل دفتر شرکت تعاونى به آدرس: شهرستان گنبدکاووس- ابتداى جاده 
آزادشهر بعد از اداره غله – کد پستى 4971815411 تشکیل مى گردد. لذا از 
کلیه اعضاء محترم تعاونى دعوت بعمل مى آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. 
*دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس 
به ساله هاى  2-تصمیم گیرى درخصوص تصویب صورت هاى مالى منتهى 

1396 و 1397
3-تصمیم گیرى در خصوص بودجه پیشنهادى منتهى به سال 1398 

4-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل به مدت یک سال مالى 
*الزم به یاد آورى است که: اعضایى که بنابه دالیلى نمى توانند در مجمع 
مذکور شرکت نمایند مى توانند حق خود را جهت حضور و دادن راى در این 
هرنفرعضو حداکثر  نمایند.  واگذار  االختیار خود  تام  نماینده  به یک  مجمع 
به همراه  را  فقط یک عضو  نمایندگى  و هر غیرعضو  نفر عضو  نمایندگى 3 
داشته باشد و حضورتوام عضو و نماینده تام االختیار وى در مجمع عمومى 
ممنوع است. عضو و نماینده وى در مجمع مى بایست ازتاریخ 1398/03/18 
دفتر  به  تواما  از ظهر  بعد   12 لغایت  از ساعت 8 صبح  لغایت 1398/03/18 
تعاونى به آدرس: فوق الذکر- کد پستى: 4971815411 جهت تائید نمایندگى 

خود مراجعه نمایند.
*تذکر: وکالتنامه هایى که مشخصات کامل وکالت دهنده و وکالت گیرنده 
مورد  نباشد  بازرس  امضاء  و  تعاونى  مهر  به  ممهور  و  باشد  نگردیده  تکمیل 

پذیرش قرار نگرفته و ابطال خواهند گردید.
*به همراه داشتن کارت شناسایى عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضاء 

و نمایندگان آنان جهت حضور درمجمع الزامى است.
*این جلسه با هرتعداد از اعضاء و نمایندگى هاى آنان رسمیت خواهد یافت.

دوم
بت 
نو آگهی دعوت به مناقصه عمومی

 (دو مرحله اى)

روابط عمومى اداره کل نوسازى مدارس استان قزوین

درنظر  قزوین  استان  مدارس  نوسازي  کل  1-اداره 
طریق  از  را  ذیل  شرح  به  مشخصات  با  پروژه  دارد 
واجد  پیمانکاران  به  اى  مرحله  دو  عمومى  مناقصه 
گواهینامه  داراى  که  شده  بندى  رتبه  و  شرایط 
می  آزاد  کارى  ظرفیت  و  معتبر  تشخیص صالحیت 
الکترونیکى  تدارکات  از طریق درگاه سامانه  باشند 
  www.setadiran.irآدرس به  (ستاد)  دولت 
در  مناقصه  فراخوان  انتشار  تاریخ  نماید.  واگذار 

سامانه  98/3/1 مى باشد.

فوق  اینترنتى  آدرس  به  بیشتر  اطالع  کسب  جهت 
الذکر مراجعه فرمائید.
نوبت اول:  98/3/1 
 نوبت دوم:98/3/2

محل موضوع مناقصهردیف

اجرا

مبلغ تضمین مبلغ برآورد (ریال)

شرکت در 

مناقصه

مدت 

اجرا

تاریخ 

بازگشایى 

پاکات

بازسازى 1 و   تخریب 

کالسه   12 دبیرستان 

پیوند اقبالیه

1298/3/18 ماه41,969,082,5582,100,000,000اقبالیه

دوم
بت 
نو

اصالحیه آگهى
شرکت پاالیش گاز بید بلند

اداره روابط عمومى شرکت پاالیش گاز بید بلند

چهارشنبه  روز  سیاست  روزنامه  در  مندرج  دوم  نوبت  آگهى  چاپ  در 
عمومى  مزایده  متن  دوم  نوبت  آگهى  درج   8 صفحه   98/2/25
ارزیابى کیفى و  افتاده و بجاى آن  از قلم   (829/98/672)
تجدید مناقصه عمومى چاپ گردیده بدینوسیله اصالح مى گردد.

شرکت ملى گاز ایران
شرکت پاالیش گازبیدبلند

سهامى خاص شماره ثبت 23318
شناسه ملى:10101876301

دستورطراحیواجراینظامتشویقوتنبیهمجریان
رئیس س��ازمان صداوس��یما در دس��توری ویژه وظایف  جللم جدی��دی ب��رای ش��ورای تخصص��ی مجری��ان و دفتر جللام 
موس��یقی و س��رود جهت نظارت دقیق تر در صیانت از زبان فارسی اصیل، 

مشخص کرد.
عبدالعلی علی عس��کری در دس��تور جدیدی به ابالغی��ه چند ماه پیش 
خ��ود برای ارزیابی روزان��ه مجریان و برنامه ه��ای تلویزیونی از منظر رعایت 
زبان فارس��ی اش��اره و تاکید کرد: عالوه بر مرکز نظارت و ارزیابی س��ازمان 
که پیش از این مقرر ش��ده بود به صورت روزانه گزارشی از عملکرد مجریان 
در رعایت زبان فارس��ی تدوین و به مس��ئوالن ش��بکه ها ابالغ کند، شورای 
تخصصی مجریان باید بر مبنای این گزارش نظام تشویقی و تنبیهی دقیقی 

برای مجریان در این زمینه طراحی و به فوریت آن را اجرا کند.
وی با اشاره به سخنان دیشب رهبر انقالب و انتقاد از برخی شعرهایی که 
در موس��یقی پایانی بعضی سریال ها استفاده می شود خطاب به دفتر موسیقی 
و س��رود هم دستور داد تا با تشکیل شورای جدیدی، شعرهای پیشنهادی در 
این زمینه را عالوه بر بررسی معمول یک بار دیگر با حساسیت و سخت گیری 

بیشتر بررسی کند و آن را بااصول زبان و ادبیات فارسی اصیل تطبیق دهد.

ایجاد84هزارفرصتشغلیدرمناطقمحرومکشور
ب��ا انعقاد تفاهم نام��ه  همکاری میان بنی��اد برکِت و بانک  ملي پارسیان، 84 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در حللللا

مناطق محروم و سیل زده  کشور ایجاد و راه اندازی می شود.
ب��ا امضای ای��ن تفاهم نامه، 30 هزار ط��رح اش��تغال زایی اجتماع محور 
معرفی ش��ده از س��وی این بنیاد در قالب کس��ب  و کارهای خرد و خانگی و 
در رس��ته های شغلی مانند صنایع دستی، گلیم بافی، پارچه بافی، سوزن دوزی 
و قالی باف��ی و... برای اف��راد جویای کار در روس��تاها، مناطق محروم، کمتر 
توس��عه یافته، مرزی و س��یل زده به بهره برداری خواهد رسید.راه اندازی این 
تعداد طرح اش��تغال زایی موجب ایجاد 84 هزار فرصت ش��غلی مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم برای اف��راد جویای کار با اولویت جوان��ان تحصیل کرده و زنان 

سرپرست خانوار در مناطق سیل زده، محروم و روستایی خواهد شد.
س��عید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: با توجه به تأکیدات و 
سیاست های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، این بنیاد در سال 98 اجرای 
30 هزار طرح اشتغال زایی را در دست اجرا دارد که این مهم، به اعتباری بالغ بر 
10 هزار میلیارد ریال نیازمند است. برای تأمین این میزان اعتبار، عالوه بر منابع 

ستاد اجرایی فرمان امام، مشارکت منابع بانکی نیز مورد نیاز است.


