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گـــزارش
بازخوانی کارنامه یک مجاهد 

چرا آمریکا نادر طالب زاده را تحریم کرد؟
نــادر طالــب زاده از جملــه مجاهدانی بود كه به واســطه 
فعاليت های فرهنگی و تالش برای همراه ســازی متفکران 
بين المللی در راستای مبارزه با استکبار جهانی، در فهرست 

تحريم های آمريکا قرار گرفته بود.
به گزارش مهر، دبيری جشــنواره فيلم »عمار«، راه اندازی 
كنفرانــس افق نو، عضويت در هيئت انديشــه ورز شــبکه 
افق، كارگردانی ســريال »بشارت منجی«، ساخت چندين 
مســتند و البتــه اجرای برنامــه »عصر« شــبکه افق تنها 
گوشــه ای از فعاليت های اوســت، نادر طالب زاده كه سابقه 
همــکاری با شــهيد آوينــی را هــم دارد او را بيش از هر 
چيزی با فعاليت های انقالبی اش می شناسيم، هم او بود كه 
مهاجرت معکوس را تجربه كرد و در حالی كه از 16 تا 26 
ســالگی در آمريکا زندگی می كرد همزمان با وقوع انقالب 
به كشور بازگشــت تا صدای آن باشد، خط او، خط انقالب 
بود، همان جا كه ســخنان امام خمينی )ره( را از مطبوعات 
درســت چندماه قبل از عزيمتشــان به پاريــس پيگيری 

می كرد و در خاطراتش عنوان كرد كه از اين سخنان بسيار 
متأثر شده است. كارگردانی كه معتقد بود به هيچ جبهه ای 
جــز انقالب تعلق ندارد، خــودش می گويد »من در آمريکا 
مشاهداتی داشــتم كه بعدها خيلی به دردم خورد« همين 
هم شد بعدها هم در قالب جشنواره »عمار« و هم كنفرانس 

افق نو ابعادی تازه از اين كشور را هويدا كرد.
نادر طالب زاده البته سابقه كار در شبکه خبری CBS آمريکا 
را هم داشــته، اين همکاری هم از آنجايی شکل گرفته كه 
می خواسته است اخبار انقالب به گوش جهانيان برسد اين 

همکاری اما ادامه دار نشد و بالفاصله بعد از 22 بهمن 57 از 
CBS خارج شد. طالب زاده اما نقشی در ماندگاری حوادث 
تســخير النه جاسوســی را هم دارد، او كه در ســال های 
اخير به واســطه فعاليت های ضد استکباری اش در ليست 
تحريم های آمريکا هم قرار گرفت، از اولين كســانی بود كه 
در قالب تيم مستندسازی در صحنه تسخير سفارت آمريکا 
حاضر شد و وقايع آن روزگاران را ثبت و ضبط كرد، ساخت 
همين مســتند هم ســرآغاز همکاری او با صدا و سيمای 
جمهوری اســالمی ايران شــد. برنامه »عصــر« را می توان 

يکــی از مهمترين های فعاليت های او در بســتر تلويزيون 
محســوب كرد، برنامه ای كه پلی ارتباطی و البته حلقه ای 
برای گردآوری چهره های استکباری ستيز بود، همان هدفی 

كه نادر طالب زاده دنبالش می كرد.
طالــب زاده البته همين هــدف را در كنفرانس افق نو هم 
پيگيری كرد، همايشــی كه ابتدا با عنوان »هاليووديسم« 
آغــاز به كار كــرد اما بعدها بــا تغيير نــام چهره هايی از 

كشورهای مختلف جهان را به خود ديد.
»عمار« را اما می تــوان كليدی ترين فعاليت او برشــمرد، 

جشــنواره ای كه بســتر فعاليت های جوانان تا به آن زمان 
گمنام را فراهم كرد تا عالوه بر تربيت نيرو، مســيری باشد 

برای معرفی آنها به دنيای سينما و تلويزيون.
كارگردانی كه می گفت »هميشــه دوست داشتم كه بتوانم 
تجربياتی را كه در ايران و غرب كسب كرده ام به فيلمسازان 
جــوان منتقل كنم، جوانانی كه نمی توانســتند در مســير 
درســت رســانه ای قرار گيرند؛ عمار توانست اين كار را در 
سراسر ايران انجام دهد و وقتی فال و قرعه به نام من افتاد، 
من با اشــتياق پذيرفتم« 18 دی ماه ســال 1400 بود كه 
در مراسم افتتاحيه جشنواره »عمار« برای اولين بار عنوان 
شــد نادر طالب زاده به دليل نارســايی قلبی به سی سی يو 
منتقل شــده است با آنکه او مدتی بعد با بهبودی حالش از 
بيمارستان مرخص شد اما هفته گذشته به دليل عود كردن 

عاليم بيماری دوباره به بيمارستان منتقل شد.
نادر طالب زاده سرانجام شامگاه جمعه 9 ارديبهشت ماه برابر 

با روز قدس دار فانی را وداع گفت.
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تبریز -  توزیع میوه شب عید در ایامی که تقاضا برای خرید میوه 
بسیار باال بوده و قیمت ها افزایش زیادی دارند، اقدام مناسبی از سوی 
دولت و وزارت جهاد کشــاورزی برای تامین نیاز شهروندان و تعادل 
قیمت ها بوده است. امسال در سراسر کشور، بعد از اتمام دوره توزیع 
میوه شب عید بخشی از این میوه ها فروش نرفت و تصمیم گیری در این 
زمینه با حاشیه های همراه شد.  اخیراً سازمان مرکزی تعاونی روستایی 
ایران آگهی مزایده ای فروش ۱۲ هزار و ۲۵۰ تن  پرتقال و سیب میوه 
شب عید را منتشر کرده و در آن اقالمی از میوه های تنظیم بازار نوروز 
۱۴۰۱ را به مزایده گذاشته که بر طبق این آگهی منتشره ۲ تن سیب 
و ۵۳۸ تن پرتقال تامسون در سردخانه ای آذربایجان شرقی باقی مانده 

است.
اصل ماجرا چه بود؟

بهمن ماه امسال بود که مسئوالن سازمان تعاون روستایی اعالم 
کردند که ۲۵ هزار تن سیب و ۲۵ هزار تن پرتقال برای ذخیره سازی و 
عرضه در روزهای پایانی سال توسط این سازمان خریداری شده است.

به گفته شاهمیری مشاور ارشد سازمان تعاون روستایی قیمت 
خرید هر کیلوگرم پرتقال برای این ســازمان ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
و هر کیلوگرم سیب ۱۴ هزار تومان بوده است.این در حالی است که 

قراردادهای منعقد شده بین اتحادیه تعاون روستایی به عنوان مباشر 
سازمان با صاحبان سردخانه نشان می دهد که هر کیلوگرم سیب به 
مبلغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم پرتقال ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان 
خریداری شده است همه این ها در حالی است که قیمت عرضه عمده 
این محصوالت در سردخانه ها به گواه صاحبان سردخانه و مشاهدات 
عینی کمتر از این مبالغ بود.اسماعیل قادری فر رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در همین مطقع زمانی 
اما حاشیه ها در این زمینه را رد کرده و با اشاره به اینکه با اجرای قانون 
انتزاع، بعد از ۸ ســال مدیریت تنظیم بازار و امنیت غذایی به وزارت 
جهادکشاورزی واگذار شده است، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای 
قیمت گذاری محصوالت اساسی کشاورزی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ 
برای خرید و ذخیره ســازی میوه های تنظیم بازاری شب عید شیوه 
نامه اجرایی تعیین شــده است که سازمان تعاون روستایی بر اساس 
آن عمل می کند. گزارش فارس حاکی است، ذخیره سازی میوه برای 
تنظیم بازار شب عید در حالی صورت گرفت که پیش از این بسیاری 
از دست اندرکاران بازار میوه به استناد وضعیت عادی بازار و باال بودن 
حجم تولید، اعالم کرده بودند نیازی به ورود دولت نیست. از سوی دیگر 
کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار نیز با تاکید بر کاهش 

خرید میوه از سوی مردم، به این نکته اشاره کرده بود که کرونا و کاهش 
دید و بازدیدها مصرف میوه را کاهش داده است.در بحبوحه انتقادات 
به این وضعیت بود که رییس اتحادیه بارفروشان،مصطفی دارایی نژاد 
اعالم کرد: سازمان تعاونی روستایی زمانی که قیمت پرتقال کف بازار ۷ 
تــا ۸ هزار و ۵۰۰ بوده آن را کیلویی ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان از دالل ها 
خریداری کرده است. این سازمان ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال خریداری 
کرده و تردید نداشــته باشید که این محصول از کشاورزان خریداری 
نشده است چراکه هیچ کشاورزی در شمال کشور این میزان محصول 
ندارد بیشترین حجم محصول در دست کشاورزان حداقل ۲۰۰ تن 

است.
 استان ها تنها مجری برنامه های تنظیم بازار هستند

مدیر ســازمان تعاونــی روســتایی آذربایجان شــرقی گفت: 
برنامه ریزی های مربوط به میوه های تنظیم بازار شب عید سال ۱۴۰۱، 
به صورت متمرکز توســط کار گروه راهبردی کشوری انجام گرفته و 
برای اجرا به همه اســتان ها ابالغ می شود.رحیم مهردادی افزود: سه 
نوع میوه، پرتقال تامسون شمال که بصورت متمرکز از طریق کارگروه 
کشوری خریداری شده و دو نوع سیب قرمز و زرد که تولید خود داخل 
اســتان است برای تنظیم بازار میوه شب عید بر اساس سیاست های 

ابالغی کشــوری از اواخر سال گذشته تا ۲۳ فروردین ماه سال جاری 
در غرفه های منتخب در سطح استان در حال توزیع و فروش بود.وی 
درباره دلیل عمده اینکه کمترین مقدار سیب در سردخانه های مربوطه 
استان باقی مانده است، عنوان داشت: از کل سهمیه و سیب خریداری 
شده کمتر از دو تن سیب در سردخانه ها باقی مانده چرا که سیب به 
مقدار مورد نیاز و کشش بازار از تولیدات داخل استان تامین و توزیع 
می شــد ولی پرتقال به عنوان میوه ای که بصورت متمرکز خریداری 
و به اســتان ها برای توزیع، ارسال شده و حتی قیمت های فروش نیز 
به صورت کشــوری مصوب و ابالغ شده است.مهردادی در مورد ۵۳۸ 
تن پرتقال باقی مانده در استان آذربایجان شرقی نیز اظهار داشت: برابر 
پیگیرهای مستمر مسئوالن محترم ارشد استانی، دبیرخانه کارگروه 
مرکزی اعالم کرده، بر اساس مزایده ای که در طول هفته آتی صورت 
می گیرد، باقیمانده میوه ها تعیین تکلیف و بفروش خواهد رفت که 
منتظر اعالم نتیجه و ابالغ از طریق کار گروه مذکور هستیم.این مقام 
استانی در بخش کشاورزی وضعیت و کیفیت این محصوالت را مطلوب 
اعالم و گفت: مطمئنا کیفیت این اقالم درصدهای الزم برای عرضه در 
مزایده را داشته که بر اساس مصوبه کار گروه راهبردی کشوری، سازمان 

مرکزی در مورد آن برای برگزاری مزایده تصمیم گیری کرده است.

ــروقتیمیوههایشبعیدسرازبازارمزایدهدرمیآورند ــ ــب ــ خ
بیستمین مدیر عامل پتروشیمی آبادان معرفی شد  
بیستمین مدیر عامل پتروشیمی آبادان طی بازه زمانی 43 
ساله انقالب اسالمی معرفی شد با کنکاش  در محور تخصصی 
،بومی  گرایی مدیریت ،تعهد و تجربه در یک واحد صعنتی بزرگ 
کشور شــاید این اولین باری است که یک مدیر عامل آنرا دارا  
میباشد مهندس امید بچاری که امروز هفتم اردیبهشت ماه کار 
خودرا درمجتمع پتروشــیمی آبادان به عنوان مدیر عامل آغاز 
کرده  مهندس  بچاری در طول 17 ســال دروان خدمت خود 
که پله های طرقی را با پشــتکار و تعهد به پایان رسانده یکی 
از مدیران  شایســته ای است که می تواند پاسخ گویی شعار 
رهبر معظم  انقالب  که سال نورا با تولید منجربه  اشتغال زایی 
دانش بنیان  در مجموعه خود رهبری کند تا الگویی برای مدیران 
جهادی کشور باشــد. تجربه و دستاوردهای او طی سالیان در 
واحدهای پتروشیمی این نوید را می دهد که این خواسته قابل 
اجراء وعملی خواهد بود تا  ثابت کند به عنوان سربازی کوچک 
تحت رهنموده های مقام اعظمای والیت درصراط  مستقیم در 
عرصه کار و تالش گامهای  بلندی و راسخی برداریم. ما به شعار 
او دل بسته ایم  که می گوید امام موالی متقیان  همه این آمدن 
و رفتن ها و مقام ها ماندنی نیست آنچه از ما می ماند  نیکوکاری 
و نتیجه تالش برای آیندگان است که ماندنی است  کارشناس 

امور روابط عمومی پتروشیمی آبادان :غضبان مهری 

برگزاری دوره آموزش "عکاسی خبری "  
به همت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان ری و 
خانه مطبوعات دوره آموزشــی "عکاسی خبری" در مجتمع 
ابوالفتوح رازی برگزار شــد.  دوره آموزش "عکاسی خبری " با 
حضور صفوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
ری، فغانی رابط خانه مطبوعات و خبرنگاران و اصحاب رسانه 
برگزار گردید.  همچنین از طرف اداره ارشاد شهرستان ری برای 
خبرنگارانی که در این دوره شرکت کردند گواهی نامه مهارت 
صادر خواهد شد. شایان ذکر است؛ این دوره آموزشی به همت 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی ری، خانه مطبوعات و همکاری 
بخشــداری کهریزک، دهیاری امین آباد و دهیاری تورقوزآباد 

برگزار شد.

از  حفاظت  آموزش  برای  مکان  بهترین  مدارس 
محیط زیست  

مراسم هفته زمین پاک با هدف انتقال مفاهیم و فرهنگ 
بهینه ســازی مصرف و پیشــگیری از تولید  زبالــه از ۲ تا ۸ 
اردیبهشت برگزار می شود  دکتر محسن قضاتلو شهردار باقرشهر 
در مراسم گرامیداشت هفته زمین پاک در دبستان میثاق گفت: 
مدارس بهترین مکان برای آموزش حفاظت از محیط زیست 
هستند و فرهنگ بهینه سازی مصرف باید از مدارس آغاز شود. 
وی افزود: فرهنگ ســازی و نهادینه کردن حفاظت از محیط 
زیست برای نسل های آینده باید با توجه ویژه به آموزش دانش 
آموزان در مدارس آغاز شــود که موجب ارتقاء سطح فرهنگی 
شــهروندان در خانواده ها در زندگی شهری خواهد شد.وی در 
ادامه بر فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا تاکید کرد و افزود: 
بر اساس شعار سالجاری هفته زمین پاک مبنی بر عدم استفاده 
از کیسه های پالستیکی، در صدد هستیم در مصالی باقرشهر 

کیسه های پارچه ای را جایگزین کیسه های پالستیکی کنیم.

اصفهان -احکام کارگزینی تعدادی از پذیرفته شدگان 
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران آبفای استان اصفهان 
که مراحل گزینش را گذرانده بودند در ابتدای اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ صادر شد. معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای 
استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: با توجه به ابالغ بخشنامه 
مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه 
و بودجه کشور، موضوع "دستورالعمل نحوه اجرای بند )د( 
تبصره )۲۰( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" موضوع 
تبدیل وضعیت استخدامی مشموالن ماده ۲۱ قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران از سال گذشته در آبفای استان 
اصفهان در دســتور کار قرار گرفت . مجتبی قبادیان افزود: 
از میان ۳۷6 پرونده ایثارگری که برای کارکنان غیر رسمی 
مشمول این قانون تشکیل شد در نهایت 6۴ پرونده  در قالب 
نیروهای  شــرکتی، حجمی  و طرحی مورد تایید شرکت 
مهندســی آبفای کشــور قرار گرفت که احکام کارگزینی 
تعــدادی از آن ها پس از طی مراحل گزینــش از ابتدای 
اردیبهشت سال۱۴۰۱ صادر شد.  وی به ضوابط ابالغی در 
خصوص  تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اشاره کرد و 
خاطر نشان ساخت: این قانون شامل کارکنان ایثارگری می 
شــد که به طور تمام وقت در امور جاری  و وظایف اصلی 
فعالیت می نمایند. معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای 
استان اصفهان افزود: پس از تایید پرونده های کارکنان تبدیل 
وضعیت استخدامی ایثارگران توسط شرکت مهندسی آبفای 
کشور، مدارک این کارکنان به منظور تایید و احراز  صالحیت 
فرد  به مرکز هسته گزینش آبفای کشور ارسال شد و پس 
از دریافت رای هسته گزینش حکم کارگزینی استخدامی 

ایثارگران آبفای استان اصفهان صادر شد.

آغاز صدور احکام کارگزینی
 پذیرفته شدگان تبدیل وضعیت استخدامی 

همزمان با روز قدس  تعدادی از سازه های تبلیغاتی ایثارگران آبفای اصفهان
سطح شهر مشهد به معرفی کتاب با موضوع ” روز قدس 

” اختصاص یافت.
مشــهد- رضا جانگداز، جلیل ســروری سرپرست 
معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی خراســان رضوی از اجرایی شــدن طرح اکران 
تصاویر کتاب های نویسندگان مطرح کشور و  بین الملل 
در فضاهای تبلیغات محیطی شهر به مناسبت روز قدس 
خبرداد و گفت : قرار است این طرح ادامه داشته باشد و به 
مناسبت های مختلف در شهر اکران گردد. وی ادامه داد:  
در این برنامه تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی به اکران طرح روی 
جلد کتاب های معروف و شناخته شده، اختصاص پیدا کرده 
است تا به این ترتیب فضاهای شهری با این روز و مناسبت 
هماهنــگ و همچنین گامی در راســتای ترویج کتاب و 
کتابخوانی برداشته شود . وی افزود : تصاویری که در تابلوها 
به تصویر در آمده است ، طرح جلد کتاب ها از نویسنده های 
معروف و شناخته شده در حوزه های مختلف است که  در 
سطح شهر اکران شــده است و در برخی از آنها جمله ای 
معروف از آن کتاب یا نویسنده به صورتی که قابل مطالعه 
باشد، قرار گرفته است. وی تاکید کرد : طرح جلد کتاب ها 
ی " فلسطین" از منظر حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب ،کتاب »کاپوچینو در رام اهلل«، نوشته سعاد 
امیری، کتاب "زخم داوود " اثر ســوزان ابوالهوی، کتاب" 
جایی که خیابان ها نام داشت"اثر رنده عبدالفتاح  در معرض 
نمایش قرار می گیرد. وی در پایان تصریح کرد: این فعالیت 
فرهنگی با همکاری سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری 
مشهد و معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ 

وارشاد اسالمی استان  اجرا می شود .

سازه های تبلیغاتی مشهد به موضوع کتاب 
اختصاص یافت.

اراک - مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
مرکــزی: ارتباطات مردمی و چهره به چهره جلب 
رضایت ارباب رجوع، رعایت حقوق شــهروندی و 

پاســخگویی صریح و شفاف را به دنبال دارد. 
راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
وشهرســازی )ستان مرکزی(، درراســتای تکریم 
ارباب رجوع و رســیدگی به مشــکالت هموطنان 
برنامــه مالقات مردمی مدیــرکل باحضورمعاونین 
و  راه  مدیــرکل  انعامــی  شــد.حمید  برگــزار 
شهرســازی اســتان مرکزی دراین جلسه پس از 
شــنیدن صحبت ها ودغدغه های شــهروندان و 
آگاهی از موضوعات مطرح شده دستورات الزم را 
جهت رفع مشــکالت و درخواست ها در چارچوب 

کرد. مقررات صادر  و  قوانین 
ارتباطات  داشت:  بیان  دراین خصوص  انعامی 
مردمــی و چهره بــه چهره جلــب رضایت ارباب 
رجــوع، رعایت حقوق شــهروندی و پاســخگویی 

به دنبال دارد. را  صریح و شفاف 
شــایان ذکر است مالقات مردمی مدیرکل راه 
وشهر سازی اســتان مرکزی ومعاونین به صورت 
هفتگــی و مســتمر برگزار می شــود وهموطنان 
گرامی برای هماهنگی و کســب اطالعات بیشــتر 
می توانند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان و یا با شــماره ۳۳۱۳6۳۸۰درخواســت 

مالقات عمومــی با مدیرکل را ثبت کنند

در راستای تکریم ارباب رجوع صورت پذیرفت ؛
پاسخگویی مدیرکل راه و شهرسازی استان 

مرکزی در مالقات مردمی 
رشت - به گزارش روابط عمومی مهندس علی 
دقیق مدیرکل نوســازی توســعه و تجهیز مدارس 
اســتان گیالن در گفتگو با روابــط عمومی با اعالم 
ایــن خبر افزود: امروزه با رشــد تکنولوژی مدارس 
مفهوم ســنتی و امروزی خود را از دســت خواهد 
داد و مــدارس تبدیل به میدان وســیعی خارج از 
دیوارهای مدرســه خواهد بود. وی با اشاره به نقش 
فناوری های روز در فضاهای اموزشی اذعان داشت: 
سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور با 
مشارکت بنیاد محترم برکت ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در راســتای اجرایی نمودن شعار 
افرین(  اشــتغال  بنیان،  دانش  ســال۱۴۰۱)تولید؛ 
اولین رویداد ملی مــدارس اینده با محوریت نقش 
فنــاوری هــای نو در فضاهــای اموزشــی، تربیتی 
و ورزشــی برگزار مــی نمایند. مدیرکل نوســازی 
مــدارس در ادامــه بــا پرداختن به اینکــه امروزه 
نیازها و انتظارات از مدارس تغییر کرده است، ابراز 
داشــت: این رویدار با ارزش ملــی بر مبنای اهداف 
ســند تحول بنیادین اموزش و پرورش و برنامه زیر 
نظام تامیــن  فضا، تجهیزات و فنــاوری در تیرماه 
ســال جاری برگزار خواهد شــد. وی با اشــاره به 
برگــزاری این رویدار ملی، از تمامی اندیشــمندان، 
صاحب نظران، شــرکت ها و موسسات دانش بنیان، 
جوانــان و محققان صاحب ایــده دعوت بعمل اورد 
تا ایــده ها و دســتاوردهای خــود را در خصوص 
کاربرد فناوری روز در کیفیت فضاهای اموزشــی به 

نمایند. ارسال  همایش  دبیرخانه 

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن از برگزاری 
همایش اولین رویداد ملی مدارس اینده در 

تیرماه سال جاری خبر داد. 
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تبریز -  توزیع میوه شب عید در ایامی که تقاضا برای خرید میوه 
بسیار باال بوده و قیمت ها افزایش زیادی دارند، اقدام مناسبی از سوی 
دولت و وزارت جهاد کشــاورزی برای تامین نیاز شهروندان و تعادل 
قیمت ها بوده است. امسال در سراسر کشور، بعد از اتمام دوره توزیع 
میوه شب عید بخشی از این میوه ها فروش نرفت و تصمیم گیری در این 
زمینه با حاشیه های همراه شد.  اخیراً سازمان مرکزی تعاونی روستایی 
ایران آگهی مزایده ای فروش ۱۲ هزار و ۲۵۰ تن  پرتقال و سیب میوه 
شب عید را منتشر کرده و در آن اقالمی از میوه های تنظیم بازار نوروز 
۱۴۰۱ را به مزایده گذاشته که بر طبق این آگهی منتشره ۲ تن سیب 
و ۵۳۸ تن پرتقال تامسون در سردخانه ای آذربایجان شرقی باقی مانده 

است.
اصل ماجرا چه بود؟

بهمن ماه امسال بود که مسئوالن سازمان تعاون روستایی اعالم 
کردند که ۲۵ هزار تن سیب و ۲۵ هزار تن پرتقال برای ذخیره سازی و 
عرضه در روزهای پایانی سال توسط این سازمان خریداری شده است.

به گفته شاهمیری مشاور ارشد سازمان تعاون روستایی قیمت 
خرید هر کیلوگرم پرتقال برای این ســازمان ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
و هر کیلوگرم سیب ۱۴ هزار تومان بوده است.این در حالی است که 

قراردادهای منعقد شده بین اتحادیه تعاون روستایی به عنوان مباشر 
سازمان با صاحبان سردخانه نشان می دهد که هر کیلوگرم سیب به 
مبلغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم پرتقال ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان 
خریداری شده است همه این ها در حالی است که قیمت عرضه عمده 
این محصوالت در سردخانه ها به گواه صاحبان سردخانه و مشاهدات 
عینی کمتر از این مبالغ بود.اسماعیل قادری فر رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در همین مطقع زمانی 
اما حاشیه ها در این زمینه را رد کرده و با اشاره به اینکه با اجرای قانون 
انتزاع، بعد از ۸ ســال مدیریت تنظیم بازار و امنیت غذایی به وزارت 
جهادکشاورزی واگذار شده است، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای 
قیمت گذاری محصوالت اساسی کشاورزی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ 
برای خرید و ذخیره ســازی میوه های تنظیم بازاری شب عید شیوه 
نامه اجرایی تعیین شــده است که سازمان تعاون روستایی بر اساس 
آن عمل می کند. گزارش فارس حاکی است، ذخیره سازی میوه برای 
تنظیم بازار شب عید در حالی صورت گرفت که پیش از این بسیاری 
از دست اندرکاران بازار میوه به استناد وضعیت عادی بازار و باال بودن 
حجم تولید، اعالم کرده بودند نیازی به ورود دولت نیست. از سوی دیگر 
کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار نیز با تاکید بر کاهش 

خرید میوه از سوی مردم، به این نکته اشاره کرده بود که کرونا و کاهش 
دید و بازدیدها مصرف میوه را کاهش داده است.در بحبوحه انتقادات 
به این وضعیت بود که رییس اتحادیه بارفروشان،مصطفی دارایی نژاد 
اعالم کرد: سازمان تعاونی روستایی زمانی که قیمت پرتقال کف بازار ۷ 
تــا ۸ هزار و ۵۰۰ بوده آن را کیلویی ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان از دالل ها 
خریداری کرده است. این سازمان ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال خریداری 
کرده و تردید نداشــته باشید که این محصول از کشاورزان خریداری 
نشده است چراکه هیچ کشاورزی در شمال کشور این میزان محصول 
ندارد بیشترین حجم محصول در دست کشاورزان حداقل ۲۰۰ تن 

است.
 استان ها تنها مجری برنامه های تنظیم بازار هستند

مدیر ســازمان تعاونــی روســتایی آذربایجان شــرقی گفت: 
برنامه ریزی های مربوط به میوه های تنظیم بازار شب عید سال ۱۴۰۱، 
به صورت متمرکز توســط کار گروه راهبردی کشوری انجام گرفته و 
برای اجرا به همه اســتان ها ابالغ می شود.رحیم مهردادی افزود: سه 
نوع میوه، پرتقال تامسون شمال که بصورت متمرکز از طریق کارگروه 
کشوری خریداری شده و دو نوع سیب قرمز و زرد که تولید خود داخل 
اســتان است برای تنظیم بازار میوه شب عید بر اساس سیاست های 

ابالغی کشــوری از اواخر سال گذشته تا ۲۳ فروردین ماه سال جاری 
در غرفه های منتخب در سطح استان در حال توزیع و فروش بود.وی 
درباره دلیل عمده اینکه کمترین مقدار سیب در سردخانه های مربوطه 
استان باقی مانده است، عنوان داشت: از کل سهمیه و سیب خریداری 
شده کمتر از دو تن سیب در سردخانه ها باقی مانده چرا که سیب به 
مقدار مورد نیاز و کشش بازار از تولیدات داخل استان تامین و توزیع 
می شــد ولی پرتقال به عنوان میوه ای که بصورت متمرکز خریداری 
و به اســتان ها برای توزیع، ارسال شده و حتی قیمت های فروش نیز 
به صورت کشــوری مصوب و ابالغ شده است.مهردادی در مورد ۵۳۸ 
تن پرتقال باقی مانده در استان آذربایجان شرقی نیز اظهار داشت: برابر 
پیگیرهای مستمر مسئوالن محترم ارشد استانی، دبیرخانه کارگروه 
مرکزی اعالم کرده، بر اساس مزایده ای که در طول هفته آتی صورت 
می گیرد، باقیمانده میوه ها تعیین تکلیف و بفروش خواهد رفت که 
منتظر اعالم نتیجه و ابالغ از طریق کار گروه مذکور هستیم.این مقام 
استانی در بخش کشاورزی وضعیت و کیفیت این محصوالت را مطلوب 
اعالم و گفت: مطمئنا کیفیت این اقالم درصدهای الزم برای عرضه در 
مزایده را داشته که بر اساس مصوبه کار گروه راهبردی کشوری، سازمان 

مرکزی در مورد آن برای برگزاری مزایده تصمیم گیری کرده است.

ــروقتیمیوههایشبعیدسرازبازارمزایدهدرمیآورند ــ ــب ــ خ
بیستمین مدیر عامل پتروشیمی آبادان معرفی شد  
بیستمین مدیر عامل پتروشیمی آبادان طی بازه زمانی 43 
ساله انقالب اسالمی معرفی شد با کنکاش  در محور تخصصی 
،بومی  گرایی مدیریت ،تعهد و تجربه در یک واحد صعنتی بزرگ 
کشور شــاید این اولین باری است که یک مدیر عامل آنرا دارا  
میباشد مهندس امید بچاری که امروز هفتم اردیبهشت ماه کار 
خودرا درمجتمع پتروشــیمی آبادان به عنوان مدیر عامل آغاز 
کرده  مهندس  بچاری در طول 17 ســال دروان خدمت خود 
که پله های طرقی را با پشــتکار و تعهد به پایان رسانده یکی 
از مدیران  شایســته ای است که می تواند پاسخ گویی شعار 
رهبر معظم  انقالب  که سال نورا با تولید منجربه  اشتغال زایی 
دانش بنیان  در مجموعه خود رهبری کند تا الگویی برای مدیران 
جهادی کشور باشــد. تجربه و دستاوردهای او طی سالیان در 
واحدهای پتروشیمی این نوید را می دهد که این خواسته قابل 
اجراء وعملی خواهد بود تا  ثابت کند به عنوان سربازی کوچک 
تحت رهنموده های مقام اعظمای والیت درصراط  مستقیم در 
عرصه کار و تالش گامهای  بلندی و راسخی برداریم. ما به شعار 
او دل بسته ایم  که می گوید امام موالی متقیان  همه این آمدن 
و رفتن ها و مقام ها ماندنی نیست آنچه از ما می ماند  نیکوکاری 
و نتیجه تالش برای آیندگان است که ماندنی است  کارشناس 

امور روابط عمومی پتروشیمی آبادان :غضبان مهری 

برگزاری دوره آموزش "عکاسی خبری "  
به همت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان ری و 
خانه مطبوعات دوره آموزشــی "عکاسی خبری" در مجتمع 
ابوالفتوح رازی برگزار شــد.  دوره آموزش "عکاسی خبری " با 
حضور صفوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
ری، فغانی رابط خانه مطبوعات و خبرنگاران و اصحاب رسانه 
برگزار گردید.  همچنین از طرف اداره ارشاد شهرستان ری برای 
خبرنگارانی که در این دوره شرکت کردند گواهی نامه مهارت 
صادر خواهد شد. شایان ذکر است؛ این دوره آموزشی به همت 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی ری، خانه مطبوعات و همکاری 
بخشــداری کهریزک، دهیاری امین آباد و دهیاری تورقوزآباد 

برگزار شد.

از  حفاظت  آموزش  برای  مکان  بهترین  مدارس 
محیط زیست  

مراسم هفته زمین پاک با هدف انتقال مفاهیم و فرهنگ 
بهینه ســازی مصرف و پیشــگیری از تولید  زبالــه از ۲ تا ۸ 
اردیبهشت برگزار می شود  دکتر محسن قضاتلو شهردار باقرشهر 
در مراسم گرامیداشت هفته زمین پاک در دبستان میثاق گفت: 
مدارس بهترین مکان برای آموزش حفاظت از محیط زیست 
هستند و فرهنگ بهینه سازی مصرف باید از مدارس آغاز شود. 
وی افزود: فرهنگ ســازی و نهادینه کردن حفاظت از محیط 
زیست برای نسل های آینده باید با توجه ویژه به آموزش دانش 
آموزان در مدارس آغاز شــود که موجب ارتقاء سطح فرهنگی 
شــهروندان در خانواده ها در زندگی شهری خواهد شد.وی در 
ادامه بر فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا تاکید کرد و افزود: 
بر اساس شعار سالجاری هفته زمین پاک مبنی بر عدم استفاده 
از کیسه های پالستیکی، در صدد هستیم در مصالی باقرشهر 

کیسه های پارچه ای را جایگزین کیسه های پالستیکی کنیم.

اصفهان -احکام کارگزینی تعدادی از پذیرفته شدگان 
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران آبفای استان اصفهان 
که مراحل گزینش را گذرانده بودند در ابتدای اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ صادر شد. معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای 
استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: با توجه به ابالغ بخشنامه 
مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه 
و بودجه کشور، موضوع "دستورالعمل نحوه اجرای بند )د( 
تبصره )۲۰( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" موضوع 
تبدیل وضعیت استخدامی مشموالن ماده ۲۱ قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران از سال گذشته در آبفای استان 
اصفهان در دســتور کار قرار گرفت . مجتبی قبادیان افزود: 
از میان ۳۷6 پرونده ایثارگری که برای کارکنان غیر رسمی 
مشمول این قانون تشکیل شد در نهایت 6۴ پرونده  در قالب 
نیروهای  شــرکتی، حجمی  و طرحی مورد تایید شرکت 
مهندســی آبفای کشــور قرار گرفت که احکام کارگزینی 
تعــدادی از آن ها پس از طی مراحل گزینــش از ابتدای 
اردیبهشت سال۱۴۰۱ صادر شد.  وی به ضوابط ابالغی در 
خصوص  تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اشاره کرد و 
خاطر نشان ساخت: این قانون شامل کارکنان ایثارگری می 
شــد که به طور تمام وقت در امور جاری  و وظایف اصلی 
فعالیت می نمایند. معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای 
استان اصفهان افزود: پس از تایید پرونده های کارکنان تبدیل 
وضعیت استخدامی ایثارگران توسط شرکت مهندسی آبفای 
کشور، مدارک این کارکنان به منظور تایید و احراز  صالحیت 
فرد  به مرکز هسته گزینش آبفای کشور ارسال شد و پس 
از دریافت رای هسته گزینش حکم کارگزینی استخدامی 

ایثارگران آبفای استان اصفهان صادر شد.

آغاز صدور احکام کارگزینی
 پذیرفته شدگان تبدیل وضعیت استخدامی 

همزمان با روز قدس  تعدادی از سازه های تبلیغاتی ایثارگران آبفای اصفهان
سطح شهر مشهد به معرفی کتاب با موضوع ” روز قدس 

” اختصاص یافت.
مشــهد- رضا جانگداز، جلیل ســروری سرپرست 
معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی خراســان رضوی از اجرایی شــدن طرح اکران 
تصاویر کتاب های نویسندگان مطرح کشور و  بین الملل 
در فضاهای تبلیغات محیطی شهر به مناسبت روز قدس 
خبرداد و گفت : قرار است این طرح ادامه داشته باشد و به 
مناسبت های مختلف در شهر اکران گردد. وی ادامه داد:  
در این برنامه تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی به اکران طرح روی 
جلد کتاب های معروف و شناخته شده، اختصاص پیدا کرده 
است تا به این ترتیب فضاهای شهری با این روز و مناسبت 
هماهنــگ و همچنین گامی در راســتای ترویج کتاب و 
کتابخوانی برداشته شود . وی افزود : تصاویری که در تابلوها 
به تصویر در آمده است ، طرح جلد کتاب ها از نویسنده های 
معروف و شناخته شده در حوزه های مختلف است که  در 
سطح شهر اکران شــده است و در برخی از آنها جمله ای 
معروف از آن کتاب یا نویسنده به صورتی که قابل مطالعه 
باشد، قرار گرفته است. وی تاکید کرد : طرح جلد کتاب ها 
ی " فلسطین" از منظر حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب ،کتاب »کاپوچینو در رام اهلل«، نوشته سعاد 
امیری، کتاب "زخم داوود " اثر ســوزان ابوالهوی، کتاب" 
جایی که خیابان ها نام داشت"اثر رنده عبدالفتاح  در معرض 
نمایش قرار می گیرد. وی در پایان تصریح کرد: این فعالیت 
فرهنگی با همکاری سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری 
مشهد و معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ 

وارشاد اسالمی استان  اجرا می شود .

سازه های تبلیغاتی مشهد به موضوع کتاب 
اختصاص یافت.

اراک - مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
مرکــزی: ارتباطات مردمی و چهره به چهره جلب 
رضایت ارباب رجوع، رعایت حقوق شــهروندی و 

پاســخگویی صریح و شفاف را به دنبال دارد. 
راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
وشهرســازی )ستان مرکزی(، درراســتای تکریم 
ارباب رجوع و رســیدگی به مشــکالت هموطنان 
برنامــه مالقات مردمی مدیــرکل باحضورمعاونین 
و  راه  مدیــرکل  انعامــی  شــد.حمید  برگــزار 
شهرســازی اســتان مرکزی دراین جلسه پس از 
شــنیدن صحبت ها ودغدغه های شــهروندان و 
آگاهی از موضوعات مطرح شده دستورات الزم را 
جهت رفع مشــکالت و درخواست ها در چارچوب 

کرد. مقررات صادر  و  قوانین 
ارتباطات  داشت:  بیان  دراین خصوص  انعامی 
مردمــی و چهره بــه چهره جلــب رضایت ارباب 
رجــوع، رعایت حقوق شــهروندی و پاســخگویی 

به دنبال دارد. را  صریح و شفاف 
شــایان ذکر است مالقات مردمی مدیرکل راه 
وشهر سازی اســتان مرکزی ومعاونین به صورت 
هفتگــی و مســتمر برگزار می شــود وهموطنان 
گرامی برای هماهنگی و کســب اطالعات بیشــتر 
می توانند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان و یا با شــماره ۳۳۱۳6۳۸۰درخواســت 

مالقات عمومــی با مدیرکل را ثبت کنند

در راستای تکریم ارباب رجوع صورت پذیرفت ؛
پاسخگویی مدیرکل راه و شهرسازی استان 

مرکزی در مالقات مردمی 
رشت - به گزارش روابط عمومی مهندس علی 
دقیق مدیرکل نوســازی توســعه و تجهیز مدارس 
اســتان گیالن در گفتگو با روابــط عمومی با اعالم 
ایــن خبر افزود: امروزه با رشــد تکنولوژی مدارس 
مفهوم ســنتی و امروزی خود را از دســت خواهد 
داد و مــدارس تبدیل به میدان وســیعی خارج از 
دیوارهای مدرســه خواهد بود. وی با اشاره به نقش 
فناوری های روز در فضاهای اموزشی اذعان داشت: 
سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور با 
مشارکت بنیاد محترم برکت ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در راســتای اجرایی نمودن شعار 
افرین(  اشــتغال  بنیان،  دانش  ســال۱۴۰۱)تولید؛ 
اولین رویداد ملی مــدارس اینده با محوریت نقش 
فنــاوری هــای نو در فضاهــای اموزشــی، تربیتی 
و ورزشــی برگزار مــی نمایند. مدیرکل نوســازی 
مــدارس در ادامــه بــا پرداختن به اینکــه امروزه 
نیازها و انتظارات از مدارس تغییر کرده است، ابراز 
داشــت: این رویدار با ارزش ملــی بر مبنای اهداف 
ســند تحول بنیادین اموزش و پرورش و برنامه زیر 
نظام تامیــن  فضا، تجهیزات و فنــاوری در تیرماه 
ســال جاری برگزار خواهد شــد. وی با اشــاره به 
برگــزاری این رویدار ملی، از تمامی اندیشــمندان، 
صاحب نظران، شــرکت ها و موسسات دانش بنیان، 
جوانــان و محققان صاحب ایــده دعوت بعمل اورد 
تا ایــده ها و دســتاوردهای خــود را در خصوص 
کاربرد فناوری روز در کیفیت فضاهای اموزشــی به 

نمایند. ارسال  همایش  دبیرخانه 

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن از برگزاری 
همایش اولین رویداد ملی مدارس اینده در 

تیرماه سال جاری خبر داد. 

نادر طالب زاده مستندســاز و شــخصيت برجسته ی  محمدعلیســافلی
رســانه روز گذشــته دار فانی را وداع گفت. اين مستندساز انقالبی بعد از فوت، 
مورد تمجيد و تجليل افراد با تفکرات مختلف سياســی قرار گرفت كه نشــان از 

شخصيت جامع االطراف وی داشت.
نادر طالب زاده مستندســاز، فعال رسانه و پيشکسوت ســينما و تلويزيون شب 
گذشــته بعد از مدتی دست و پنجه نرم كردن با بيماری دار فانی را وداع گفت. 
طالب  زاده ی 68 ساله از همان ساعتی كه وداع گفت مورد تجليل شخصيت های 
مختلف با تفکرات سياســی مختلــف قرار گرفت؛ وجه مميــزه همه، خاطرات 
تمجيدگونــه از طالب زاده و تقدير از نگاه منصفانــه او و دغدغه اش برای تربيت 

نسل جوان بود. 
برای شناخت دقيق طالب زاده و شالوده فکری و تربيتی او بايد به تبار و تربيت او 
نگاهی انداخت؛ وی عالوه بر اصالت خانوادگی، بخشی از شالوده شخصيتی اش از 
همنشينی با آوينی و امثال آوينی گذشت و بعد از شهادت او تالش داشت مسير 
استاد را ادامه دهد.  نادر طالب زاده فرزند سرلشکر منصور طالب زاده اردوبادی از 
رجال برجسته ارتش در دوران پهلوی بود كه بخاطر گزارش  جسورانه اش به شاه 
درباره علل شــورش سال های 1341- 1342 عشاير فارس مغضوب و بازنشسته 
شــد و نزديك يك سال محاكمه و دادگاهی شده و از سال 43 خانه نشين شد و 

سپس به آمريکا رفت و در آنجا درگذشت. 
سرلشــکر اردوبادی مدتی جزو حلقه شهيد ســپهبد ولی اهلل قرنی و ساير امرای 
مغضوب تحت نظر دســتگاه های امنيتی حکومت شــاه بود. سرهنگ غالمرضا 
نجاتی، در كتاب ماجرای كودتای سرلشــکر قرنی به افسرانی اشاره می  كند كه 
همراه با سرلشــکر قرنی شبکه  ای تشکيل داده بودند و برای عمليات كودتا، و يا 
عليه يگان نظامی مخالف با يکديگر همکاری می  كردند، كه يکی از ســه نظامی 
مشــهور آن پدر مرحوم طالب زاده بود. وی اگرچه شــرايط تحصيل و اقامت در 
آمريکا را داشــت اما با پيروزی انقالب به ياری نظام نوپای جمهوری اســالمی 
شــتافت و با آغاز جنگ تحميلی راه جبهه های نبرد شد. برادر او ناصر طالب زاده 
نيز پزشك ايرانی و دانشمند مقيم آمريکا و استاد دانشگاه سياتل بود كه در سال 

87 بر اثر ايست قلبی درگذشت. 
نــادر طالب زاده درباره خدمات برادرش در زمان فوت او چنين نوشــت: »دكتر 
ناصر طالب زاده پزشــك كلينيك اورژانس شــهر ســياتل آمريکا از سال 1996 
توانست با مديريت بر هفده كلينيك، كه حدود 100 پزشك و پرستار آمريکايی 
در آن  فعاليت می كردند، موفق ترين پزشــك شهر ســياتل شناخته شود. او با 

توطئه ای مبنی بر همکاری وی با حزب اهلل لبنان به محاكمه كشــيده شد و به 
زندان افتاد؛ چون برادرم ايرانی و مســلمان بود هماره به او مشکوك بودند و از 
سوی ديگر چون پزشك موفقی بود او را به نحوه و نوع اعمال پزشکی و استفاده 
از طبابت شــرقی و طب ســوزنی و همچنين تهمت همکاری با حزب اهلل لبنان 

محاكمه كردند. «
تبار خانوادگی او و كسب شرافت از پدر بخشی از هويت او را شکل می داد اما در 
ادامه مســير هم  نشينی با شخصيت هايی بود كه بعد معنوی و شخصيت مذهبی 

او را تکميل می كرد و مهم تر از همه اينها وقوع انقالب اسالمی بود.
طالب زاده كه پيش از انقالب به دليل ظلم دستگاه عليه پدرش جالی وطن كرده 
بود، با پيروزی انقالب به ميهن بازگشــت و همه امکانات مادی در غرب را كنار 
گذاشته و برای كمك به پيشبرد انقالب راهی ميهن شد و پيش از سايرين قدر 
و اهميت انقالب را می دانســت و به تعبير خودش انقالب اسالمی ماهيت ايران 
را عوض كرد و كشــور را از ورطه سقوط رهانيد: »انقالب اسالمی ماهيت ايران 
را تغيير داد. نه تنها ايران بلکه درك ما را از اســالمی كه يك دين عبادی است 
عوض كرد. من به آن می گويم اســتحاله ی ادراك جمعی آدم ها از نجاســت به 
آب. حاال ممکن اســت آبش گل آلود باشــد؛ ولی ماهيتش عوض شد. حاال يك 
جاهايی آبش زالل و شــفاف اســت و بعضی جاها گلی است ولی به هرحال آب 
است، انقالب ماهيت ايران را عوض كرد. اگر در آمريکا همه چيز در حال نابودی 

است؛ انقالب اين تغيير را به وجود آورد...«
نام نادر طالب زاده در زمره شخصيت هايی است كه در كنار آوينی می درخشد و 
حلقه اتصــال وی و آوينی به همديگر دغدغه ای بود كه طالب زاده را از تحصيل 
در دانشــگاه كلمبيای آمريکا به ايران كشاند و آوينی را هم از رشته معماری به 

سمت هنر سوق داد و آن دغدغه مستند كردِن عظمت انقالب بود. 
خود او درباره آشــنايی با آوينی چنين می گويد: »من سال 58 يك فيلم مستند 
در تلويزيــون به نام "واقعيت" ســاختم كه در رابطه بــا گروگانگيری بود. آن 
موقع من در ســاختمان توليد شبکه يك بودم و ايشــان در ساختمان ديگری 
حضور داشــتند. تصادفاً يکی دو بار همديگر را آنجا ديده بوديم، ولی همديگر را 
نمی شــناختيم تا اين كه در زمان جنگ ســال 1362، طی عمليات آبی-خاكی 
خيبر، فيلمی ساختم به نام "والعصر "... ايشان اين كار را ديد و بنای آشنايی مان 

از آنجا شروع شد. بعد از آن ديگر با هم ارتباط داشتيم.«
»والعصر« از اولين آثار طالب زاده به ماجرای پروژه عظيم مهندسی جنگ يعنی 
احداث جــاده 13 كيلومتری ســيد الشــهداء)ع( در دل مرداب های هور، طی 
عمليات خيبر می پرداخت و نقطه اتصال او با آوينی شــد كه تا  آن زمان آثاری 

همچون خان گزيده ها و قسمت هايی از روايت فتح را ساخته بود. 
او كــه از كربالی 5 به اين ســو در زمــره همراهان آوينی به شــمار می رفت، 
مکتب آن شــهيد در مستندسازی را مستند اشــراقی توصيف می كند؛ مکتبی 
كه طالــب زاده تا پايان عمر نيز خود را پيروی آن می دانســت و در آثارش اين 
مســئله نمود داشت: »فيلم های ايشان، يك جور تأييديه انقالب اسالمی از زبان 
يــك هنرمندبود. به ويژه برای ما كــه از آن طرف دنيا آمده بوديم خيلی كمك 
می كرد تا انقالب از منظر يك هنرمند موفق و مدرن، برايمان دوباره تفسير شود. 
اولين مستندهايی كه ديدم، در رابطه با جنگ هم نبود؛ در مورد مشکالت مردم 
ايران در اقليم های مختلف بود و سبك كاماًل جديدی داشت. يعنی تدوينی بود 
بر اســاس آنچه كه بعدها به آن "مســتند اشراقی " می گفت. اين كه گفته شد 
"مســتند اشراقی " عبارت كاماًل درســتی بود. به معنای واقعی يك كار خالقه 
ی )spiritual( روحانی بود. كاری كه بر اســاس حضور و يك روحانيت خاص 
شــکل گرفته بود. مرتضی كسی است كه به لحاظ عبادی و سلوكی حضور دارد. 

اين فرق مرتضی با بقيه بود.«
عالوه بر آوينی، شــخصيت ديگری كه بر شــکل گيری هويت مذهبی طالب زاده 
تاثيرگذار بود، مرحوم علی صفايــی حائری بود. روحانی متفکری كه طالب زاده 
و برخی همفکرانش قصد داشــتند در خأل آوينی او را جای وی بنشاند اما موفق 
نشــدند. مرحوم علی صفايی حائری كه عــالوه بر حوزه دين، در حوزه ادبيات و 
سينما نيز دستی بر آتش داشــت و كارگردانان جوانی همچون رضا ميركريمی 
و مجيــد مجيدی و فرج اهلل سلحشــور و بيژن بيرنگ با او دمخــور بودند.  نادر 
طالب زاده در جريان ساخت مســتند »عصر انتظار« با صفايی گفتگوی مفصلی 
كرده بود و ساختار كلی اين مستند بر همين اساس شکل گرفت. با اينکه صفايی 
پرچمداری هنر انقالب را نپذيرفت اما به تعبير طالب زاده، همچون نسيمی عمل 

كرد كه مدتی خأل آوينی را برای بچه های اطراف او پر كرده بود. 
طالب زاده در طول قريب ســه دهه بعد از شهادت آوينی تالش خويش را به كار 

بســت تا حتی المقدور مسير او را در مستندســازی و تربيت نيرو ادامه دهد و 
حلقه اطراف آوينی را در مسير او نگه دارد.

كمتر مستندســاز انقالبی را می توان نام برد كه مدعی باشد در مسير يادگيری 
از طالب زاده مشــورت نگرفته و يا با او مصاحبت نداشــته است. هرچند خودش 
بيش از آنچه انجام داده بود انتظار داشــت: »من خودم هميشه از خودم ناراضی 
هســتم. هميشه دنبال يك حد باالتری هســتم. در يك مقطعی فرصت داشتم 
دانشــجويانی را در رشته فيلمســازی تربيت كنم، در مركز آموزش فيلم سازی 
وزارت ارشــاد كه مدت سه ســال مديريت آنجا در اختيار من بود. به لطف خدا 
گروه فيلمســازی خوبی تربيت شد به كمك مدرســين خوبی داشتيم. گروهی 
از شــبکه المنار لبنان آمده بودند. گروهی از افغانســتان آمده بودند و گروهی 
هــم از ايران بودند كه االن همه آن گروه فيلمســازند. حضورم در تأمين برنامه 
هم خواســته آقای الريجانی بود كه من تا يکســال قبول نمی كردم و باالخره با 
وســاطت 2-3 نفر از بزرگان پذيرفتم؛ چــون كار من آن نبود. ولی در آن 4-5 
سالی كه در تلويزيون بودم می توانستم خيلی زياد به مديران داخلی انتقاد كنم. 
همين برنامه گفت وگوی بعد از خبر و برنامه گفت وگوی زنده پيشنهاد من بود و 

البته خيلی از جاها هم زورم نرسيد. شايد هم تالش نکردم.«
موسســه افق نو يکی از اقدامات موثر طالب زاده در فضای رســانه ای كشور بود؛  
ســازمانی مردم نهاد و غيردولتی كه  برای اولين بار پای چهره های شــاخص و 
منتقد غربی را طی كنفرانس های بين المللی و نشست های علمی -تخصصی در 
تهران به ايران باز كرد.  اقدامی كه خشــم مقامات آمريکا را در پی داشــت و به 

تحريم اين موسسه و طالب زاده از سوی وزارت خزانه داری آمريکا منجر شد. 
مســتند »شمارش معکوس« و »ما آنجا بوديم« دو مستند شاهکار طالب زاده در 
كارنامه كاری او بود؛ در اولی ده ايالت آمريکا را پشــت ســر گذاشت و با حدود 
100 نفر از مقامات آمريکايی گفت وگو كرد تا چهره واقعی سياستمداران آمريکا 
را نمايش دهد. در مستند دوم نيز تالش می كند ابعاد حادثه يازده سپتامبر را در 

گفت و گو با انديشمندان و مردم آمريکا بررسی كند. 
40 ســال از عمر با بركت طالب زاده در مسيری گذشــت كه پيشتر عمر امثال 
آوينی در آن گذشــته بود و آن هم تصوير كردن انقالب در قاب رســانه بود و 
مجموع اين زحمات از او آوينی ثانی ســاخت. شخصيتی كه درك صحيح او از 
ماهيــت انقالب، موجب نشــد تا به رغم مصادره غيرتوجيــه اموال پدری اش از 
مســير حق فاصله بگيرد و همچون سابق در رســالتی كه بر عهده داشت ثابت 

تسنيم قدم بود. 

از آمریکا تا بوسنی؛ کدام دغدغه طالب زاده و آوینی را به هم رساند؟


