
شب يكصدسالگى محمدعلى موحد، 
نويســـنده، مترجم، حقوقدان، مصحح و 
عضو پيوســـته فرهنگستان زبان و ادب 
فارســـى سه شنبه، دوم خردادماه در مركز 
دايره المعارف بزرگ اسالمى برگزار شد.

در ايـــن مراســـم مصطفى محقق 
دامـــاد، محمدعلى ابطحى، ژاله آموزگار، 
محمدرضا شفيعى كدكنى، شهرام ناظرى، 
احمد مســـجدجامعى، محمد ايوبى و 
جمع كثيرى از مردم ايراندوست، حضور 

داشتند.
به گزارش ايســـنا، على دهباشى، 
مديرمســـؤول مجله بخارا با خير مقدم 
به حاضران و تبريك تولد صدســـالگى 
محمدعلى موحد با اشاره به سروده هاى 
شـــاعران و مطالبى كه نويسندگان براى 
اين شـــب فرستاده بودند، از آن ها پوزش 
خواست و گفت: اين مطالب و سروده ها 
در ويژه نامه يكصدســـالگى استاد منتشر 

خواهند شد.
وى با اشـــاره به حضور پرشـــمار 
مردم، خطاب به موحد تصريح كرد: استاد 
ارجمند، شـــما بنده خوشبخت خداوند 
هســـتيد كه محبوب يك ملت هستيد و 
سه نســـل از مردم از جاى جاى كشور، 
بدون هيچ اجبارى در اين مراسم شركت 

كرده اند.
در ادامه پيام تصويرى كاظم موسوى 
بجنوردى، رئيس مركز دايره المعارف بزرگ 
اسالمى كه در مراسم حضور نداشت براى 
حاضران پخش شد. او در سخنانى اظهار 
كرد: در ميانه دشـــوارى ها و ناماليمات 
روزگار، جشـــن صدسالگى پير خرد و 
دانش، استاد محمدعلى موحد، همچون 
پنجره اى است رو به باغ و بوستانى سراسر 
گل و سبزه. دكتر موحد عمر پربركت و 
زندگى گرانمايه خود را در باغ سرســـبز 
فرهنـــگ و دانش ايرانى گذرانده و خود، 
نمادى استوار از دانش  و خردمندى است. 
دكتر موحد از نسل دانشمندان سده اخير 
است كه دل در گرو فرهنگ ايران و زبان 
فارســـى دارد و عمرى را در راه شناخت 
مثنوى و افكار موالنا سر كرده است. شغل 
بلندپايه او در شـــركت ملى نفت موجب 
شـــد تا مهم ترين اثر اين حوزه؛ «خواب 
آشفته نفت» را به رشته تحرير دربياورد. 
آثار موحد در زمينه هاى مختلف، نشان و 

نشانه اى است از آن نسل عالمان قديم.
بزرگان تكرارنشدنى

ژاله آموزگار، نويســـنده و اســـتاد 
زبان هاى باســـتانى نيز اظهار كرد: قرنى 
كه عمر پربركت موحد را در برمى گيرد، 
سده بزرگ شخصيت هاى تكرارنشدنى 
است كه در جاى جاى ايران زاده شده اند 
و با اســـتعدادهاى درخشان، در راهى كه 
برگزيدند، محكم و استوار گام برداشتند و 
اركان توسعه ايران عزيز ما را تا جايى كه 
مى توانستند، پايه ريزى كردند و كوشيدند 
اين سرزمين را به شاهراه پيشرفت نزديك 
كنند. همگى غم ايران داشـــتند و آبادى 
ايران، كعبه آمالشان بود و هدفشان خدمت 
بود نه مال اندوزى. آموخته هايشان به آن ها 

بى نيازى خاصى بخشيده بود.

  او افزود: به عنوان يك آذربايجانى 
افتخار مى كنم در برابر شخصيت برجسته 
ايشان كه به همه مردم ايران تعلق دارد و 
در سرزمين بزرگ خيز آذربايجان به دنيا 
آمده، ســـر تعظيم فرود  آورم. خداوند را 
ســـپاس مى گويم كه بخت اين را داشتم 
ايشـــان را بشناسم و با ايشان همسخن 
بشـــوم و با اين گستردگى و تبحرى كه 
استاد موحد در زمينه هاى مختلف ادب و 
شعر و عرفان دارد، از شخصيت مهربان 
و دوست داشتنى، متواضع و بى تكبرشان 

در عجب بمانم.
آموزگار درباره كتاب هاى محمدعلى 
موحد توضيـــح داد: آنچه موحد درباره 
زبان فارسى مى گويد، بسيار شنيدنى و به 
يادســـپردنى و همسو با آنچه از دل همه 
آذربايجانى هاى دلبسته به ايران برمى خيزد 
اســـت. عالقه به آذربايجان، تعارضى با 
عالقه شان به فرهنگ ملى و زبان فارسى 
ندارد. ايشـــان زبان فارسى را براى همه 
اقوام ايرانى مى داند و بر اين موضوع تأكيد 
كرده است كه در كنار زبان هاى قومى، زبان 
رسمى و مشتركى ميان اقوام وجود دارد. 
زبان فارسى به قوم خاصى تعلق ندارد و 
مال مشـــاع همه اقوام ايرانى است كه از 

پدران به پسران رسيده است.
جمع خرد و دانش و فروتنى

در ادامه، حسن انورى، فرهنگ نويس 
و استاد زبان فارسى گفت: قبل از اين كه 
در مراسم حاضر شوم، فضاى مجازى را 
رصـــد مى كردم تا ببينم درباره موحد چه 
نوشته اند. يك جا نوشته بود «درخشش 
ابـــدى يك ذهن زيبا در عصر ما» و در 
جاى ديگر نوشـــته بود «اكسير نايابى از 
جمـــع خرد و دانش و فروتنى»؛ من جز 

اين نمى توانم درباره موحد بگويم.
  نويسنده «فرهنگ سخن»، با اشاره 
به ترجمه موحد از ابن عربى گفت: موحد 
در اين كتاب، نثر بســـيار زيبايى داشت 
و مقدمـــه 110صفحه اى او بر اين كتاب، 
يكى از بهترين آثار نثر فارســـى است و 
واقعا از فصاحتش لذت بردم. اما چيزى 
در ذهنم اســـت كه مرددم آن را بگويم، 
اما مى گويم. كاش استاد با اين نثر فصيح 
بـــه جاى پرداختن به ابن عربى، به مفاخر 

ايران مى پرداخت.
خسرو سرتيپى، شاعر، نيز محمدعلى 
موحد را دردانه آذربايجان دانست و شعرى 
از سيدابوالقاسم نباتى، شاعر آذربايجانى 
دوره قاجار خواند كه مشهور است در شعر 
تركى، قلندرى و شوريدگى روح ديوانه 

مولوى در شعر فارسى را دارد.
در اين مراسم، شهرام ناظرى با بيان 
اين كه آمادگى حضور در هيچ مراســـمى 
را نداشـــته و در سال هاى اخير حتى در 
جمع هاى موسيقى هم شركت نكرده است، 
اظهار كرد: چون خودم از عاشـــقان استاد 
موحد هستم، زمانى كه نامش بيايد، هرجور 
شده با وجود مشكالتى كه دارم به عنوان 
مريد و شيفته او در مراسم شركت مى كنم. 
خيلى زياد از تشويق هاى ايشان بهره مند 
شدم كه براى موسيقى بسيار ارزنده بود. 
يكى از خوشبختى هاى زندگى ام آشنايى با 

استاد موحد بود.
  او در ادامـــه، قطعه اى از موالنا را 
نواخت و خواند كه با تشويق هاى ممتد 

حاضران همراه شد.
نماد سختكوشى و دانش اندوزى

مصطفى ملكيان، استاد فلسفه هم در 
جشن صدسالگى موحد، درباره ويژگى هاى 
نسلى كه موحد برآمده از آن است، توضيح 
داد: اين ويژگى ها در حال حاضر درحال 
فرومردن، فروپژمردن و كمياب تر شـــدن 
هستند. يكى از بارزترين ويژگى هاى نسل 
استاد موحد، سختكوشى و پشتكار فوق  

تصور آن هاست.آن ها سخت كوشيدند اما 
زندگـــى را به اندازه گرفتند. كار تحقيقى 
برايشان اهميت داشت و جزو تجمالت 
نبود، بلكه از ضروريات زندگى  بود. علم 
براى آن ها وسيله اى براى رسيدن به ثروت 
و شهرت و احترام و محبوبيت نبود و خود 
علم برايشـــان ارزشمند بوده و مطلوبيت 

ذاتى داشته است.
وى گفت: قناعت و گريز از ثروت ، 
از ويژگى هاى اين نســـل بود. آن ها نسل 
ثروت اندوز نبودند و همه زندگى شان را 
در پاى علم ريختند. به آن چه داشتند، قانع 
بودنـــد و به آن اكتفا مى كردند. همچنين 
در محيطـــى زندگـــى مى كردند كه اگر 
فخرفروشـــى هم بود، به علم خود فخر 
مى فروختند و آن را كافى مى دانستند و نياز 
نبود در آستانه درگاه كسانى بروند كه علم 

آن ها را دستمايه قدرت و ثروت كنند.
ملكيان خاطرنشان كرد: ويژگى چهارم 
اين نسل اين است كه اهل علم بودند نه اهل 
اطالعات و داده. آن ها علم را به اطالعات 
و داده هاى صرف نمى فروختند؛ البته آن 

نســـل در انفجار داده ها هم نمى زيست. 
تبديـــل داده به اطالعات و اطالعات به 
علم، اهميت دارد. آن ها نســـلى بودند كه 
يك كتاب را 30بار مى خواندند نه مثل ما 
كه 200كتاب را يك بار مى خوانيم، چون 
مى خواهيم اطالعات داشـــته باشيم و در 
پى معرفت و فهم نيستيم و هيچ حكمتى 
نمى آموزيم. آن نسل معتقد بودند اگر يك 
چيز را خوب بفهميم، بهتر از اين اســـت 
كه 10چيز را ناقص بفهميم و اين چيزى 

است كه ميان نسل ما نيست.
او ادامه داد: موحد به نســـلى تعلق 

دارد كه به سنت خود پشت نكرد، سنت 
خود را مى شناخت و كسى نمى توانست 
بگويد بى خبر از ســـنت است. امروزه 
اقليتى هســـتند كه شيفتگى متعصبانه به 
ســـنت دارند كه نشانه جزم و جمودشان 
است و اكثريتى هستند كه به سنت پشت 
كرده اند و اين پشت كردن نه به معناى رد 
ســـنت، بلكه بى اعتنايى به سنت است. با 
اينكه در سنت چيزهاى منفى كم نيست، 
اما جنبه هاى مثبت بسيارى دارد. اين نسل 
به اين نكته توجه داشت. چه بخواهيم و 
چه نخواهيم، ما در اين سنت باليده ايم و 
بايد آن را بشناسيم تا تمييز بدهيم از سنت 
ما چه چيزى ماندنى است و چه چيزى 

روزگارش گذشته است.
ملكيان، تواضـــع موحد را ويژگى 
بى نظير و يگانه او خواند و گفت: زمانى 
كـــه در محضر بزرگان، متفكران بزرگ و 
اســـتادان دانشگاه هستيم، در طرز نگاه و 
زبان گفتار و كردار ما ناخودآگاه حريمى 
وجود دارد كه مى گويد حواست باشد نزد 
چه كسى هستى و تو با من فاصله دارى؛ 

اما محضر استاد موحد جذاب و بى فاصله 
است و بايد به خودت يادآور شوى ايشان 
اين  همـــه آثار اثرگذار دارد و بر آگاهى 
جمعى ما افزوده اســـت. اين ويژگى در 
هيچ كدام از اســـتادان نيست و موحد در 

اين زمينه يگانه است.
مقصود فراستخواه، استاد برنامه ريزى 
توســـعه و آموزش عالى نيز در سخنانى 
گفـــت: به نظرم موحد با خدا همكارى 
خوبى داشـــت؛ خداوند از انسان دعوت 
كـــرده بيايد در بهبـــود اين جهان يارى 
كنـــد. جهان گاه خوب از آب درنيامده و 

شـــر زياد است، مگر اين كه با انسان هاى 
خردمند بهتر شود. در روزگاران هم كاستى، 
ســـتم  و نامردمى هست و هم كسانى كه 
بـــه آن موقوف بوده و درصدد ويرايش 
آن برمى آينـــد. در طول تاريخ، خيام ها و 
مولوى ها از زير آوار عالم ايرانى برخاستند 
و نارضايتى و حيات درهم ريخته ايرانى را 

با هستى شناختى انباشته سامان دادند.
  او با اشـــاره به كودتاى 28مرداد 
1332و ســـرخوردگى اى كه در پى آن 
به وجود آمد، اظهار كرد: بســـيارى در آن 
زمان به زندگـــى روزمره پناه بردند، اما 
محمدعلى 30ساله، استاد استادان ما ايستاد 
تا جهان را به قدر همت خويش معنا كند. 
پاسخى كه موحد مى دهد را تماشا كنيد؛ 
او منصفانه در ويرايش جهان ايرانى ما و 
جهان بشرى ما اثر گذاشت و نخبگان و 
متفكـــران ايرانى در دهه هاى بعد از دهه 
30و دوره يأس و انفعال بعد از كودتاى 
32و سركوب شديد برخاستند، كه مسأله 
مهـــم پيدايى زندگى پس از مرگ در اين 

سرزمين است.

  فراســـتخواه يادآور شد: موحد دو 
اكتشاف داشت؛ كشـــف تجربه آفاق در 
ابن بطوطه و تجربه انفس در شمس و موالنا 
كه به سال ها دود چراغ خوردن نياز داشت.

وى ادامه داد: موحد به هيچ دولت و 
سازمان رسمى و حرفه اى چسبندگى پيدا 
نكرد و در پشـــت زبان فنى و تخصصى 
خود هم پنهان نشد. او در روزگار يأس 
و سرخوردگى عالم سياسى، متوجه بود 
جامعه ايرانى فقط عالم سياسى نيست و 
عوالم ايرانى وســـيعند، مانند صور خيال 
ايرانى كه وسيع است. چه بسيار عالم هايى 

كه اهميت بســـيار دارند؛ از جمله علم و 
هنـــر و فرهنگ و حيات روزمره و عالم 
فنون ايرانى و اجتماعى كه در اين سرزمين 
و در زير پوســـت اين شهرها ادامه دارند 
و رنسانس ايرانى بازنمى ايستد و به عقب 

برنمى گردد.
گزارشگر صادق زمانه خويش

  در ادامه جشـــن تولد صدسالگى 
محمدعلى موحد، سيروس على نژاد با با 
بيان اين كه روزنامه نگار اســـت و از اين 
ديدگاه به موحد مى پردازد، با اشـــاره به 
گفتگويى كه بـــا وى درباره ابن بطوطه 
داشته، گفت: آن زمان صحبتى را از ميان 
صحبت هاى موحد تيتر كردم: «ابن بطوطه 
گزارشگر صادق زمانه خويش بود.» اگر 
امروز از من بپرسيد حاصل 30سال رفت 
و آمد شـــما با دكتر موحد چيست، بايد 
بگويم «خود موحد، روايتگر صادق زمانه 

خويش است.»
 او بـــا ارائه توضيحاتـــى درباره 
روايتگـــرى ابن بطوطه و نگاه موحد به 
ايـــن ماجرا، اظهار كرد: دكتر موحد فقط 

روايت نمى كند، بلكه گزارش خود را با 
تحليل همراه مى كند؛ به تعبيرى خواننده را 
شيرفهم مى كند كه مى خواهد چه بگويد. 
ارزش ديگر كارش اين است كه نگاهش 
به تاريخ و گذشـــتگان از اين منظر است 
كه به چه كار جوانان امروز مى آيد. عمر 

آقاى دكتر موحد دراز باد.
سپس مسعود جعفرى جزى درباره 
كتاب «در كشاكش دين و دولت» گفت: 
اين كتاب فراتر از تاريخ نگارى صدر اسالم 
است. استاد موحد مى خواست سه كلمه 
«كشـــاكش»، «دولت» و «دين» را توضيح 
بدهد و استدالل كرد كه براى يافتن گره 
كار نياز داريم به سرچشـــمه ها برگرديم. 
به نظرم اين كتاب، نظريه سياسى اسالم 

و ايران است.
پيرنوازى از نگاه موحد

  محمدعلى موحد نيز در سخنانى با 
شوخ طبى خاص خود بيان كرد: ادب اقتضا 
مى كند براى صحبت هايى كه اين جا شــــد، 
سپاسگزارى كنم. واقعا حيرت مى كنم. كاش 
تمامى اين ها ثبت مى شدند و به سياق شهادت 
چهل گانه، آن را در كفن مى گذاشتند و ما هم 
اين شهادت نامه را ثبت مى كرديم. البته دوست 

داشتم با ابياتى از سعدى توأم شود:
  ننازم به سرمايه فضل خويش

 به دريوزه آورده ام دست پيش
 مرا شرمسارى ز روى تو بس

 دگر شرمسارم مكن پيش كس
 خدايا به عزت كه خوارم مكن

 به ُذِلّ گنه شرمسارم مكن
 او به حاضران گفت: انبوه جماعت پا 
روى چشم من گذاشتند. استادان بزرگوارى 
كه تشريف دارند. على دهباشى بانى ماجرا 
بوده اســـت؛ او موجود عجيب و غريبى 
است، نه خستگى سرش مى شود، نه روز 
و شـــب مى فهمد. امير بخارا را مى گويم. 
احتماال ايشـــان تماس گرفته و از بزرگان 
مطالبه كرده، آن ها هم با پيرنوازى در حق 
بنده اظهار لطف و مهربانى كرده اند. اين 
حرف ها را از زبان بزرگان شنيدن فوق العاده 
بود. من شاكرم و سپاسگزارم، آدم بى چشم 
و  رويى نيســـتم اما حرف ها را به ريش 
نمى گيرم؛ خودم بهتر مى دانم كجا گير و 
لنگ دارم و دست و پايى مى زنم، دست 

و پايى در فهم و توان خودم.
موحد ادامه داد: اظهار لطف بزرگان 
براى من معنى اى دارد كه وراى تعارف هاى 
معمول اســـت. چرا االن و در حالى كه 
صدساله هستم، اين حرف ها را مى زنند؟ 
اين حرف ها دلدارى و تســـلى خاطر من 
است. پيرنوازى قوت قلب است كه بايد 
تحمل كرد. انسان به تقويت روحى احتياج 
دارد. من هم نياز دارم تا با اين حرف ها آرام 
بگيرم. اين مصيبت كمى نيست كه همه 
مواهب الهى از چشم و گوش و بينش و 
خرد و ذهن و حافظه از آدم سلب مى شود؛ 
آيا از دست دادن اين ها كم چيزى  است؟ 
فكر مى كنم اين مصيبت زدگى، سزاوار و 
مستحق دلدارى و تسليت است. بزرگان 

در اين باره سنگ  تمام گذاشتند.
در پايان مراســـم، هدايايى به موحد 

اهدا شد.
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امر به معروف و نهى از منكر  امر به معروف و نهى از منكر  فارسى زبان مشاع همه اقوام ايرانى است
در در 100100 كلمه كلمه

يكـي از مهارت هـاي الزم در انجـام امـر به معروف و نهـي از منكر، 
موقع شناسي (practice) است و موقع شناس كسي است كه زمان و 
موقع هر كاري را مي شناسد (دهخدا). موقع شناسي يكي از ابزارهاي 
موفقيـت در ارتباطـات اجتماعـي و از جمله ارتباط با اشـخاص در 
چارچوب امر به معروف و نهي از منكر است. بر مبناي اين منطق،  در 
چند موقعيت نبايد در انجام اين فريضه شتاب كرد: هنگام عصبانيت 
فرد، در حضور جمعي كه با او همراهند، در حضور زيردستان فرد، 
به معلم در جمع دانش آموزانش، به استاد در جمع دانشجويانش، به 

پدر و مادر در حضور فرزندان و در وضعيت ناآرام.

موقع شناسيموقع شناسي

آتشكده «نويس» قم هم از دستبرد 
جويندگان گنج در امان نماند

 يك كنشگر و پژوهشگر تاريخ ايران و ميراث فرهنگى از دستبرد 
جويندگان گنج و قاچاقچيان ميراث فرهنگى به آتشـــكده «نويس» قم و 

مرمت هاى غيراصولى اين آتشكده خبر داد.
به گزارش ايلنا، چهارتاقى «دشت بروز» در دامنه بلندى هاى باخترى 
روستاى نويس در 17كيلومترى شمال خاورى تفرش (به خط مستقيم) در 
استان قم جاى دارد. مردم بومى اين بنا را به گونه سنتى با نام «چارتاق» يا 
«چارتاقى» مى شناسند. آتشكده  نويس يكى ديگر از نمونه هاى چهارتاقى هاى 
يگانه در ايران با قاعده چهارگوش است. بنا از چهارپايه با چهار تاق ساخته 
شـــده كه گنبدى با ميانجى چهار فيلپوش روى آن ها ســـاخته شده است. 
ويژگى هاى كالبدى و عناصر معمارى و ســـازه بنا نشـــانگر آن است كه 
هم روزگار با ديگر چهارتاقى هاى جداگانه ايران است و ديرينگى آن به 

اوايل دوره ساسانى و 1800سال مى رسد .
ســـياوش آريا، كنشگر و پژوهشگر تاريخ ايران و ميراث فرهنگى، 
به اين نكته اشـــاره داشـــت كه تاراجگران و قاچاقچيان اموال فرهنگى و 
تاريخـــى به بهانه هاى پوچ و خيال انگيز يافتن گنجى كه وجود خارجى 
ندارد به آتشـــكده بسيار ارزشمند «نويس» در استان قم يورش برده و با 
كندوكاوهاى غيرمجاز و پديدارى گودالى بزرگ در پيرامون آن، به يادگار 

ساسانيان دستبرد زده اند .
او ادامه داد: آتشكده «نويس» يكى از سالم ترين چهارتاقى هاى ايران 
به شـــمار مى آيد و يادگار ساســـانيان است اما اين محوطه مورد دستبرد 
قاچاقچيان ميراث فرهنگى و سوداگران اموال تاريخى و فرهنگى قرار گرفته 
و در نزديكى آن گودالى بزرگ با كند و كاوهاى غيرمجاز پديد آورده و 
به محوطه باستانى آن آسيب هاى برگشت ناپذيرى را رسانده اند. همچنين 
ولگردان و معتادان محلى در جاى جاى بناى ساسانيان آتش روشن كرده 
و پس از مصرف مواد مخدر، خاكستر آتش خود را برجاى گذاشته اند كه 

صحنه زشت و زننده اى را به نمايش درآورده است.
به گفته آريا، مرمت هاى غير اصولى و غيركارشناسى آتشكده نويس مورد 
ديگرى است كه دوستداران ميراث را آزار مى دهد. مرمت هايى كه بيشتر بازسازى 
و شلخته كارى و آسيب به بناى ساسانى به شمار مى آيد. آتشكده «نويس» با 
شماره 344در تاريخ 20خوردادماه 1321خورشيدى به ثبت ملى رسيده است. 
اين آتشكده در دشت برزو در دامنه كوه و در ميان باغ هاى كشاورزى جاى 

گرفته است كه پيشروى باغ ها مى تواند تهديدى براى آن باشد .

جشن يكصد سالگي محمدعلي موحد در دايره المعارف بزرگ اسالمي

برپايى نمايشگاه اشياى تاريخى كشف 
شده از قاچاقچيان

 بيش از 400اثر كشف شده از قاچاقچيان و باندهاى فروش عتيقه و 
اشياء تاريخى، در تهران به نمايش گذاشته شده كه اين نمايشگاه فقط تا 

پنجشنبه، چهارم خردادماه در موزه ملى برپا است.
به گزارش ايسنا، نمايشگاه «كشفيات اشياء فرهنگى تاريخى توقيفى» 
مجموعه اى از آثار تهران به تعداد 434قلم و همچنين آثارى ضبط شده از 
استان اصفهان است كه همزمان با هفته ميراث فرهنگى برپا شده است. در 
اين نمايشگاه تنها بخشى از 19هزار شىء تاريخى و فرهنگى كه در سال 
1401از قاچاقچيان و باندهاى فروش آثار تاريخى كشف شده، به نمايش 

گذاشته شده است.
بيشـــتر اين آثار هنوز اصالت سنجى نشده و بنابر اعالم فرمانده يگان 
حفاظت ميراث فرهنگى، برخى از آن ها نيز تقلبى بوده است. با اين حال 
گفته شده در بين آثارى كه اصالتشان تشخيص داده شده، كهن ترين آن ها 
به دوره مفرغ از حوزه جنوب شرق ايران، مشابه سفال هاى دوره دوم «شهر 
سوخته» است و بقيه آثار از دوره آهن تا دوره قاجار است. جنس اشياء به 

نمايشگاه گذاشته شده فلزى، سفالى، سنگى و ... است.
عالوه بر اين در اين مجموعه، 13دستگاه فلزياب، اسكنر و ردياب كه 
مرتبط با كاوش هاى قاچاق كشـــف و ضبط شده، به نمايش گذاشته شده 

است.
در كنار آثار كشف و توقيف شده، 114شىء تاريخى مربوط به دوره هاى 
مختلف از سوى «سيدمحمدامين امامى» به يگان حفاظت ميراث فرهنگى اهدا 
شده كه در راستاى مشاركت هاى اجتماعى و گفت وگو و تعامل با شهروندان، 

اين آثار نيز به همراه اين مجموعه به نمايش گذاشته شده است .
سردار حسن مهرىـ  فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگىـ  در گفتگو 
با ايســـنا درباره جزئيات بيشتر «نمايشگاه كشفيات اشياء فرهنگى تاريخى 
توفيقى» اظهارنظر كرد: در اين نمايشگاه 434قلم و آثار تاريخى مكشوفه از 
دو استان تهران و اصفهان در معرض ديد قرار گرفته كه به دليل محدوديت 
در محل نمايشـــگاه و جابه جايى اشياء تاريخى، نمايشگاه كشفيات اشياء 

فرهنگى و تاريخى توقيفى به دو استان محدود شد.
وى با اعالم اين كه در سال 1401بالغ بر 19هزار اقالم فرهنگى و تاريخى 
از دست قاچاقچيان يا حفاران غيرمجاز خارج و توقيف شده است، گفت: 
بيشتر موارد مكشوفه و ضبط شده در عمليات مختلف و با مشاركت مجموعه 

فراجا و نيروهاى يگان حفاظت ميراث فرهنگى اتفاق افتاده است.

«پناهگاه زمـــان»، اثرى از 
گئورگى گوسپودينوف، نويسنده 
بلغارى درحالـــى جايزه بوكر 
2023را بـــرد كه گمانه زنى هاى 
ايـــن جايزه حول كتاب «نهنگ» 
بود. چون ميونگ كوان 59ساله 
نويسنده رمان «نهنگ» كه آرزوى 
انسان را به خشونت و ويرانگرى 
مانند طوفان به تصوير مى كشد، 
نتوانست جايزه بوكر را دريافت 

كند.
به گـــزارش ايرنا، «پناهگاه 
زمان» داستانى است در كلينيكى 
براى گذشـــته كـــه درمان هاى 
اميدواركننده اى را براى بيماران 

آلزايمر ارائه مى كند.
«پناهگاه زمـــان» چهارمين 
كتاب گوسپودينوف است كه به 
زبان انگليسى ترجمه شده است. 
وقتى اين كتاب در بلغارســـتان 

چاپ شـــد در صدر پرفروش ها 
قرار گرفـــت و جايزه اروپايى 

استرگا را گرفت.
در بيســـت و سومين دوره 
جايـــزه بوكر، كميته راهبرى اين 
رويداد بين المللى رمان «پناهگاه 
زمان» از نويسنده و شاعر بلغارى 
گئورگى گوسپودينوف را به عنوان 
برنده امســـال بخش بين المللى 
جايزه بوكر در مراســـم شام و 
اهداى جوايز كه در اسكاى گاردن 

برگزار شد، اعالم كرد.
به گوســـپودينوف نويسنده 
و آنجال رودل مترجم انگليســـى 
هر كـــدام 25000پوند (تقريبًا 
41ميليـــون وون) جايزه تعلق 

خواهند گرفت.
پس از سقوط كمونيسم آثار 
گوسپودينوف در بين نويسندگان 
بلغارى بيشترين ترجمه را دارد. 

رمان ها، شعرها، مقاالت، فيلمنامه ها 
و رمان هاى گرافيكى او به عنوان 
صداى برجسته در ادبيات اروپا 

شناخته مى شوند .
جايـــزه بوكر در ســـال 
1969توسط شركت بوكر بريتانيا 
ايجاد شد و در سال 2002زمانى 
كه گروه من اسپانسر آن شد، به 
جايـــزه من بوكر تغيير نام داد. با 
اين حال، از آنجايى كه حمايت 
مالى در دســـامبر 2019به پايان 
رسيد، اكنون دوباره جايزه بوكر 

ناميده مى شود.
جايزه بوكر يكى از سه جايزه 
مهم ادبى جهان به همراه جايزه 
نوبل ادبيـــات و جايزه گنكور 
فرانســـه است. جايزه بين المللى 
بوكر به برجسته ترين ترجمه هاى 
انگليسى توسط نويسندگان غير 
انگليسى زبان تعلق مى گيرد. در 
صورت انتخاب، نويســـنده و 
مترجم جايزه 50000پوندى را به 

اشتراك خواهند گذاشت.
اين دومين بار در دومين دوره 
متوالى اســـت كه جايزه بوكر به 
كتابى از زبانى مى رسد كه تاكنون 
در ايـــن جايزه مورد توجه قرار 
نگرفته بود. رمان «مقبره شـــنى» 
نوشته گيتانجالى شرى كه سال 
گذشـــته برنده اين جايزه شد، 
نخستين رمان هندى ترجمه شده 
به زبان انگليســـى است كه اين 

جايزه را دريافت كرد.

جايزه بوكر 2023 به نويسنده بلغارى رسيد

 رئيس سازمان سنجش آموزش 
كشور با اشاره به راه اندازى سامانه 
طراحان ســـؤال آزمون ها از اواخر 
ســـال گذشته، از فرهيختگان نظام 
علمى و آموزشـــى كشور دعوت 
كرد در طراحى سؤاالت آزمون ها 

مشاركت كنند.
به گـــزارش ايســـنا، دكتر 
عبدالرســـول پورعباس ضمن بيان 
اين مطلب افـــزود: هدف گذارى 

سازمان ســـنجش آموزش كشور، 
حركت در مسير استفاده كاربردى 
از فناورى هـــاى نوين و دانش بنيان 
در برگزارى آزمون هاى الكترونيكى 

و بدون كاغذ است.
وى از فرهيختـــگان نظـــام 
علمـــى و آموزشـــى كشـــور 
دعوت كـــرد با مراجعه به درگاه 
اطالع رســـانى سازمان سنجش و 
ســـامانه طراحان سؤال به آدرس  

www.iais.sanjesh.orgدر اين 
سامانه ثبت نام كرده و اقدام به طراحى 
و ارسال سؤال كنند. متقاضيان پس از 
ثبت نام، تكميل مشخصات و احراز 
هويت مى توانند نسبت به ارسال 
سؤاالت پيشنهادى براى آزمون هاى 
مختلف اقدام نمايند و اين سؤاالت 
پس از ثبت در مخزن ســـوال و 
طى فرآيند داورى در بانك سؤال 

الكترونيكى استفاده خواهد شد.

 عضو مجمع عمومى كانون 
هموفيلى ايران، نســـبت به تداوم 
حل نشدن مشكل داروى فاكتور 
8بيمـــاران هموفيلى ابراز نگرانى 

كرد.
احمد قويدل، در گفتگو با مهر 
گفت: متأســـفانه بحران در حوزه 
داروى بيماران هموفيلى تداوم دارد. 
وزير بهداشت بعد از تكذيب كمبود 
دارو در سفر ماه گذشته به مشهد، 
سياست سكوت را در رابطه با اين 
بحران اتخاذ كرده و ساير مديران 
وزارتخانه هم از اين سكوت پيروى 

كرده اند.
وى افـــزود وقتى بيمار درد 
مى كشد و مسئوالن مربوطه سكوت 

مى كنند، فرياد دردمندانه بيماران را 
فقط رســـانه ها مى توانند به گوش 
اركان نظارتى نظام برسانند. تداوم 
اين بى توجهى دســـتاوردى جز 
نارضايتـــى بيماران و خانواده هاى 

آنها براى دولت نخواهد داشت.
مديرعامل سابق كانون هموفيلى 
ايـــران گفت: در حالى كه در يك 
خطاى سياســـتگذارى دارويى، تا 
8ماه پيش نزديك به 75درصد بازار 
فاكتور 8به توليدكننده داخلى سپرده 
شـــده بود، عدم اختصاص ارز به 
موقع به اين شـــركت و پرداخت 
نشدن مطالبات ريالى اين شركت، 
كمبود جدى فاكتور 8را به كشور 

تحميل كرد.

قويدل در پاســـخ به سؤال 
خبرنگار مهـــر مبنى بر اينكه آيا 
تحريم ها موجب اين كمبود شده 
است، افزود: مشكل تحريم نيست، 
مشكل تأمين ارز براى توليدكننده 
فاكتور 8در كشور است. البته برخى 
تغييرات مديريتى در اين شركت هم 
تأخيرى سه يا چهار ماهه در توليد 

را به دنبال داشته است.
وى در پايـــان گفت: انتظار 
جامعه هموفيلى ايران از نمايندگان 
مجلس آن است كه با فراخواندن 
وزير بهداشـــت به مجلس و اخذ 
توضيحات به شفاف شدن فرآيند 
اين مشـــكل و افق حل آن كمك 

كنند.

دعوت سازمان سنجش از فرهيختگان براى طراحى 
سؤاالت آزمون ها

بيماران هموفيلى از كمبود دارو رنج مى برند

« آگهـى مناقصـه »
بنياد مسكن انقالب اسالمى در نظر دارد نسبت به تامين 
نيروى خدماتى مورد نياز خود از طريق شــركت هاى 

خدماتى مجاز داراى صالحيت اقدام نمايد.
اطالعات الزم به شرح ذيل مى باشد:

موضوع مناقصه: تامين نيــروى خدماتى مورد نياز به 
تعداد 90 نفر

سپرده شركت در مناقصه: ميزان سپرده شركت در مناقصه 
3/912/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكى با ارائه 
رسيد واريز به حساب شماره 0105928848005 نزد بانك 

ملى به نام بنياد مسكن انقالب اسالمى دريافت مى گردد.
محل تسليم پيشــنهادات: تهران خيابان دكتر فاطمى 
روبروى هتل الله پالك 271 اداره تداركات و پشتيبانى بنياد 

مسكن انقالب اسالمى 
زمان بازگشايى پاكت ها: روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17 

در محل سالن جلسات بنياد مسكن انقالب اسالمى
شماره هاى تماس بنياد مسكن: 021-88955901-10 

اداره تداركات و پشتيبانى
بنياد مسكن انقالب اسالمى
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