اخبار داخلي

ثبت ملی «استاد محمود فرشچیان» در یونسکو

بحر گران
که هیچ ندارد کران
علی است
دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی

*

بش���نو زِ من که میوه باغ جهان علی است
محصول کش���ت مزرعۀ آسمان علی است
دل نیس���ت آن دلی که نجنبد به عش���ق او
محب���وب جاودانۀ پیر و جوان علی اس���ت
الوجود ،محاط اس���ت در حدود
هر ممکن ُ
بحر ِگران که هیچ ندارد َکران ،علی اس���ت
صید فناس���ت هر که در این دشت می زیَد
ب���ر ق ّله بقاء ،به جهان جاودان علی اس���ت
ایث���ار و عدل و عل���م و جهاد و دالوری
هر عرصه ای که می نگری ،قهرمان علی است
آن ک���و ب���ه ثب���ت منقبت���ی از مناقبش
َگرید قلم زِ بُهت و برآرد َفغان ،علی است
آن «ه���ل اتی» محام���د و آن «الفتی» مقام
آن ی���ار خاص خاتم پیغمبران علی اس���ت
مردی که گر سراس���ر هس���تی زبان شود
گردد زِ مدح و منقبتش ناتوان علی اس���ت
مردی ک���ه در مطاوی نه���ج البالغه اش
اعجازها نهفته به س���حر بیان علی اس���ت
میزان حق به قول نبی ،راه و رسم او است
چشم و چراغ قافله انس و جنان علی است
فه���م کالم ح���ق نت���وان ک���رد بی علی
بر مو به مو کالم خدا ترجمان علی اس���ت
در حش���ر ،ش���یعیان علی را چه بیم و باک
چون بی گمان قسیم جهیم و جنان علی است
تکفی���ر را پذی���رم و بی پ���رده گویمت
فرمانروای ّ
خطۀ کون و مکان علی اس���ت
آن بوت���راب پ���اک که گ���ردی به دامنش
ننشست از تراب ،در این خاکدان علی است
کفشی زِ لیف و کهنه عبائی به دوش خویش
خود بر زمین و پا به سر فرقدان علی است
مردی که بار صبر کِش���د بیست و پنج سال
در چشم خار و در گلویش استخوان علی است
م���ردی که ش���ب به خانه ایت���ام بی پناه
بر دوش برده کیسه خرما و نان علی است
ب���ر بینوای غم���زده ،سرچش���مۀ حیات
بر ظلم و زور و عربده ،آتشفشان علی است
مردی که بر س���فارش قاتل گش���ود لب
با َمفرق ش���کافتۀ خونچکان علی اس���ت
مردی که سفره اش به جز از نان جو ندید
ننشست برخوراک خوش هیچ خوان علی است
با دخترش که خواست پذیرایی اش به شیر
گفتا ببین که این پدر مهربان علی اس���ت
بگ���ذار تا به زهد و قناعت بِه س���ر کند
آن َکس که َره نداده به مکر زمان علی است
ب���ردار ش���یر را زِ س���ر س���فره دخترم
نان و نمک بس است اگر میهمان علی است
آن شیر دل که در دل شب غرق بحر عشق
اشکش چوسیل بود زِ چشمش روان علی است
«ش���یخ الرئیس» دم نزند ج���ز به مهر او
مقصد علی ،امید علی ،آرمان علی اس���ت
* عضو هیات علمی دانشگاه

كوتاه آموزشي
کتاب «تحول در علوم انسانی» منتشر شد
کتاب «تحول در علوم انسانی» توسط شورای تخصصی تحول و
ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی منتشر شد .
به گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی ،کتاب «تحول در علوم
انسانی» «مجموعه گفتگوها و مقاالت منتشر شده درباره شورای تحول
و ارتقا علوم انسانی در مجله فرهنگ امروز» منتشر شد.
غالمعلی حداد عادل –عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس
ش���ورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انس���انی –در مقدمه این کتاب
چنین نگاش���ته است :حقیقت این است که راه تحول در علوم انسانی
خواهد؛ در حال
راهی طوالنی است و رهروانی آگاه و با استقامت می
هایی در این راه برداشته شده تا مقصد نهایی فاصله
حاضر با آنکه گام
درازی در پیش اس���ت و مهم آن اس���ت که جهت حرکت را درست
انتخاب کرده باش���یم.این کتاب به کوشش امیر ابراهیم رسولی و بهزاد
جامه بزرگ تدوین و گردآوری شده و گفتگوهایی با برخی از اساتید
زاده (دبیر
دانشگاهی منتشر شده که به شرح زیر است :سید حمید طالب
شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی) ،محمد اسحاقی ،غالمرضا
ها ،محمدباقر
وند ،غالمرضا جمشیدی
اسالمی ،محسن ایمانی ،صادق آئینه
االسالم خسروپناه ،سید جالل دهقانی فیروزآبادی،
خرم ش���اد ،حجت
مجید سرسنگی ،حسین سلیمی ،مجتبی شریعتی نیاسر ،غالمرضا شمس،
فریده علوی ،محمدمهدی فرقانی ،حسینعلی قبادی ،محمد محمدرضایی،
االسالم مصباحی مقدم ،سید
االس�ل�ام محمد محمدیان ،حجت
حجت
اهلل موسوی و محمود نیلی احمدآبادی.
فضل
توان پژوهشی دانشگاهها برای مقابله با فساد در جامعه
مدیرکل دفتر بازرس���ی و پاس���خگویی به شکایات وزارت علوم
ها برای مقابله با فساد در جامعه از توان پژوهشی الزم
گفت :دانشگاه
برخوردار هستند.
به گزارش مهر ،سومین نشست سالیانه جامعه نظارت و بازرسی دولت
برگزار شد .فریدون جعفری در این مراسم با ارائه گزارش وزارت علوم
های
به عنوان یکی از اعضای کارگروه فرهنگی و اجتماعی به تبیین چالش
مهم پیش روی حوزه بازرسی در وزارتخانه مذکور پرداخت.وی به موازی
های مختلف درون س����ازمان و برون دس����تگاهی ،فقدان
کاری در بخش
نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و آشنا به فرآیندهای قانونی و به
ضرورت استفاده از تجربیات موفق کشورهای مختلف در مقابله با فساد
اشاره کرد.مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم
بر توانایی و پتانس����یل وزارت علوم در آموزش و تربیت نیروی انسانی
ها و
های حقوق در دانشگاه
ها و گروه
متخصص با اس����تفاده از دانشکده
های فعال در مجموعه وزارت علوم اشاره و بر استفاده از توان
پژوهشگاه
ها برای مقابله با فساد در جامعه تاکید کرد .
پژوهشی دانشگاه
رئیس دانشگاه ایالم ابقا شد
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،در حکمی دکتر محمدعلی اکبری
را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه ایالم ابقا کرد .
به گزارش ایسنا ،در حکم دکتر منصور غالمی خطاب به دکتر اکبری
عالی و بر اساس اهداف،
آمده است :امیدوارم با سعی و اهتمام جناب
مندی
های تقدیم شده به مجلس شورای اسالمی و بهره
ها و برنامه
سیاست
های مفید اس���تادان ،محققان و کارشناسان و جلب مشارکت
از تجربه
فکری با سایر مسئوالن دانشگاهی برای
دانشگاهیان و دانشجویان و هم
رود
های مؤثری بردارید.انتظار می
اعتالی نظام آموزش عالی کشور گام
المال و اعمال
با رعایت منشور اخالقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت
گرایی ،تقویت
ها ،پرهیز از تجمل
جویی در هزینه
های مؤثر صرفه
سیاست
نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ،فرهنگی و اجتماعی آن
دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش
را به کار برید.
آغاز ثبتنام کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد
بر اساس سوابق تحصیلی
پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته و
کاردانی ناپیوسته نیمسال اول ۹۸-۹۹دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شد.
توانند تا روز چهارش����نبه
ب����ه گزارش ایس����نا ،کلیه متقاضیان می
۶شهریور ماه ۹۸با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی
www.azmoon.orgا بت����دا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس
از مطالعه و کس���ب آگاهیهای کامل در خصوص انتخاب رش���ته ،در
صورت تمایل و داش���تن ش���رایط بعد از تهیه کارت اعتباری ،نسبت به
ثبت نام در ۲۰رشته  /محل از یک مجموعه و یک نظام آموزشی از میان
رشته  /شهرهای ارائه شده در سامانه اقدام کنند .نظر به اینکه گزینش دانشجو
در این مرحله بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) صورت خواهد گرفت،
لذا کلیه متقاضیان (دیپلمههای نظام قدیم ،نظام جدید و همچنین دیپلمههای
فنیوحرفهای و کاردانش که دارای مدرک پیشدانشگاهی یا کاردانی هستند)
الزم است معدل کل یا معدل کتبی خود را به صورت صحیح در تقاضانامه
ثبت نام اینترنتی درج کنند .داوطلبان دیپلمه فنیوحرفهای یا کاردانش که
دارای مدرک پیشدانشگاهی یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی در دیپلم،
باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عین ًا درج کنند.

سرپرست دانش���گاه هنرهای
اس�ل�امی ایرانی اس���تاد محمود
فرش���چیان با اشاره به اینکه فرهنگ
ایرانی بهترین فرهنگ برای صیانت
از هنرهای نگارگری و مینیاتور است،
از ثبت ملی "استاد محمود فرشچیان"
به عنوان نخستین گنجینه ملی زنده
مینیاتور در یونسکو خبر داد و افزود:
پرونده قابل توجهی برای جهانی شدن
مینیاتور و ثبت مشترک میان ایران،
ترکیه ،آذربایجان و قزاقستان تهیه شده
که اگر ثبت شود ،ایران نقش مهمی
را در آن ایفا خواهد کرد.
بهمن نامور مطلق در گفتوگو
با ایسنا درباره این موضوع توضیح داد:
به عنوان میراث ناملموس ،فعالیتها
و آثار را در یونسکو ثبت میکنیم که
در درجه اول ملی و بعد بینالمللی
است .وی با اشاره به اینکه یکی از
های ثبت به هنرها و مهارتهای
حوزه
هنری برمیگردد ،گفت" :نگارگری"
و "مینیاتور" نیز از هنرهای ارزشمند
منطقه ما به شمار میآیند .در چند ماه
گذشته متوجه شدیم ترکیه به اتفاق
س���ه کشور دیگر ،پروندهای را برای
ثبت بینالمللی مینیاتور در یونسکو
آماده کردهاند.
سرپرست دانش���گاه هنرهای

اسالمی ایرانی استاد محمود فرشچیان
ادامه داد :اگر این اتفاق میافتاد ،کشور
ترکیه به عنوان داعیهدار مینیاتور در
خاورمیانه و حتی کشورهای آسیای
مرکزی و هند شناخته میشد.
نام���ور مطلق با بی���ان اینکه
خوش���بختانه دوستان ما در میراث
فرهنگی با جدیت نس���بت به این
موض���وع اقدام کردهاند ،گفت :یک
پرون���ده برای ثبت ملی مینیاتور در
یونسکو و پرونده دیگری هم برای
ثبت بینالمللی آن از س���وی میراث
فرهنگی آماده شد.
وی درباره پرونده ملی مینیاتور
تش���ریح کرد :در پرونده ملی باید

نشان داده میش���د که مینیاتور در
ایران فعال اس���ت و به عنوان یکی
از هنره���ای مهم و اصلی در ایران
تدریس میشود و با توجه به پرورش
شاگردان در این عرصه ،در آینده نیز
فعال خواهد بود .
سرپرست دانش���گاه هنرهای
اسالمی ایرانی استاد محمود فرشچیان
خاطرنشان کرد :خوشبختانه در عرصه
مینیاتور کشورمان یک سرمایه نمادین
داریم که آن استاد محمود فرشچیان
است؛ ایشان مهمترین سرمایه نمادین
معاصر و همچنین مهمترین سرمایه
مینیاتور جهان معاصر محس���وب
میش���وند .نامور مطل���ق افزود :با

همکاری دانشگاه ،استاد فرشچیان،
کمیس���یون ملی یونسکو و میراث
فرهنگی تصمیم گرفته ش���د استاد
فرشچیان به عنوان نخستین گنجینه
زنده مینیاتور ،در یونس���کو به ثبت
ملی برس���د .این مهم با توافق همه
دستاندرکاران انجام شد و  ۵استاد
مطرح این عرصه یعنی استاد آقامیری،
مهرگان ،پاکستانی ،زرگری و خانم
افشانپور هم به عنوان ادامهدهندگان
راه ایش���ان ثبت شدند .بدین ترتیب
پرونده خوبی در سطح ملی ثبت شد
و ب���ا کمک همین نهادها ،پروندهای
هم آماده ش���د که در سطح جهانی
ارائه شود.
سرپرست دانش���گاه هنرهای
اسالمی ایرانی استاد محمود فرشچیان
با بیان اینکه در صورت ثبت نشدن نام
ایران در عرصه مینیاتور ،مکاتب تبریز،
اصفهان ،قزوین ،شیراز و مشهد نادیده
گرفته میش���د ،تأکید کرد :فرهنگ
ایرانی بهترین فرهنگ برای صیانت،
حفاظت و تکثیر هنرهای نگارگری
و مینیاتور است ،چرا که این موارد با
زندگی روزمره ما از جمله تزئینات
شهری ،وسایل روزمره ،معماری و…
گره خورده و همچنین فرآیند آموزش
ها به شکل گسترده وجود دارد .
آن

نس���یم بی���داری با عنوان
ها و
ها ،روایت
خواندنیه���ا ،قصه
نامه
هایی از ایران معاصر ،ویژه
نامه
نوروز سال  ۹۸منتشر شد.
در این ش���ماره از مجله
ماهنامه سیاس���ی فرهنگی نسیم
بیداری ،نامه عاشقانه امام خمینی
و همس���رش ،آقا موسی صدر و
عمرت خشک چمران تهران ،پس
از کودتا به روایت اسالمی ندوشن
،ماجرای ت���رک اعتیاد داریوش،
آخرین نام���ه بنی صدر به امام،
روایت احمد شاملو از انتقال آب
اهلل
دریا به کویر ،دیدار فرح با آیت
خویی به روایت حس���ین نصر،
خواهان،
گاردن پارتی مش���روطه
دفاع مدرس از ش���راب ایرانی ،نقاره زدن روی س���یبیل آقا موسی ،اصغر و
زخم عش���ق قمرالملوک ،امام گفت من لنین نیس���تم ،نامه منتشرنشده نیما
های
یوشیج به نیکتا،آخرین گفت و شنید دولت آبادی و گلشیری ،عاشقانه
فروغ به پرویز و ابراهیم ،دیدار شریعتی و براهنی در زندان ،از موضوعات
این مجله است.
در بخش���ی از یادداش���ت مدیر مسئول آمده است :مرز میان استقالل
و واگرایی در عرصه بین الملل با کاربس���ت اصول کلیدی عزت حکمت
و مصلحت در سیاست خارجی قابل تفکیک و جداسازی است آنچه که
های تحریم و تبدیل
بدان اشاره رفت ،برخی از راهکارهای خروج از تعیین
تهدیدهای آن به فرصت است که توأم با اصول اساسی دیگری که شاید از
های عالمانه
گذاری
دیده صاحب این قلم پنهان مانده است ،نیازمند سیاست
بینانه و متناسب با امکانات است رهیدن از این دام زیرکی می طلبد و
واقع
البته راهی است که به رهایی و شکوفایی منتهی خواهد شد .
این یادداش���ت را مدیر مس���ئول مجله نسیم بیداری یعنی آقای سید
محمد مهدی طباطبایی نوش���ته است و مجله نسیم بیداری در ۱۹۲صفحه
منتشر شده است.

کوب از
برادر عبدالحسین زرین
سرنوشت مبهم تعدادی از آثار این
کند
گوید و اظهار می
چهره فقید می
که با گذش���ت ۴۰سال و با وجود
های او هنوز پیدا
ه���ا ،کتاب
پیگیری
اند.
نشده
کوب به ایس���نا
عظیم زرین
های بس���یاری از
گوی���د ،مقاله
می
کوب  -استاد
عبدالحس���ین زرین
دانش���گاه ،پژوهشگر و مورخ  -به
اند.
جای مانده که هنوز منتشر نشده
ای���ن مقاالت به همراه حدود ۶۰۰۰
کتاب کتابخانه شخصی او به مرکز
دایرةالمعارف اس�ل�امی سپرده شده
ها
است و این مرکز درباره انتشار آن
کند .
گیری می
تصمیم
به گفته او ،در این میان تعدادی
کوب پیش از
ه���ای زرین
از کتاب
اند .در
انتش���ار گم یا دزدیده شده
اهلل مجیدی
ای که عنایت
شناسی
کتاب
گونه
ها این
نوشته ،عنوان این کتاب
آمده است« :ادبیات فرانسه در دوران
کالس���یک» ترجمه از مجموعه چه
دان���م ،پایان ترجمه  ۱۳۲۹که در
می
دست ناشر مفقود شده است؛ «انسان
الهی» درباره زندگی و ش���خصیت
السالم ،پایان
طالب علیه
بن ابی
علی
تحریر اردیبهشت ۱۳۵۷؛ «اسالم در
نقش فرهنگ و سیاس���ت» ،درباره
الدین اسدآبادی،
زندگی سیدجمال
پایان تحریر ،اسفند ( ،۱۳۵۶این دو
کتاب اخیر در دفتر کار نویسنده در
دانشکده ادبیات به دست اشخاص
غیرمس���ئول از بین رفتند).؛ «نردبان

آسمان» ،شامل سه مجلد که نسخه
خطی آن نزد ناش���ر مفقود شد و
اکنون در اختیار کس دیگری است
که این فرد برای تحویل دادنش مطالبه
مبلغی هنگفت کرده است و از قراین
دهد آن را به نام
پیداست ترجیح می
خود منتشر کند؛ و «تاریخ ایران بعد
از اسالم» ،جلد دوم.
کوب
برادر عبدالحسين زرین
که وصی اوس���ت درباره سرنوشت
کوب برای
گوید :زرین
ها می
کتاب
این
عمل جراحی قلبش به آمریکا رفته
بود ،وقتی برگشت افرادی دفترش در
دانشگاه تهران را گرفته وسایلش را
کوب
برداشته بودند .بعد از مرگ زرین
ت
من خیلی پیگیری کردم ،قبل از فو 
ها پیگیری کرد که
هم خودش سال
متأسفانه پیدا نشدند .زمانی که جلد
اول «تاریخ ایران بعد از اسالم» نوشته
ش���د به مدت هفت سال به خاطر
اختالف وزارت آموزش و پرورش
و وزارت فرهن���گ آن زمان پخش
شناسان
شد که با اعتراض شرق
نمی

انتشار نسیم بیداری
با عنوان خواندنیها

ها مثبت است».
است و واکنش
این دو درباره بی تفاوتی مردم
تهران نس���بت به موسیقی خیابانی
معتقدند« :مردم تهران دیگر چشم
و گوشش���ان به این مسئله عادت
کرده  .هر چند حرکت مهمی بوده
اما دیگر برای مردم عادی ش���ده
ها هنوز
در حالی که در شهرس���تان
جذابیت دارد .مثال در رشت در یک
اجرای خیابانی بعد از اجرای قطعه
بیش از  100نفر ایس���تاده بودند و
کردند چون برایشان تازگی
نگاه می
اند».
داشت و هنوز عادت نکرده
ها)
گروه دوئت دوز ( یا دوتایی
دومین گروهی بودند که در روز اول
به اجرا پرداختند .ش���عار این گروه:
ها را به هم نزدیک
موس���یقی آدم
کند ،است .این گروه هم دو سال
می
تجربه موس���یقی خیابانی در تهران،
گرجستان ،ازمیر و استانبول ترکیه را
دارد .در ای���ن گروه نیکی یغمایی با
ویولن و گلسانا شناسایی با ویولن
سل به اجرا پرداختند.
یغمایی درباره سبک و سیاق
گوید« :قطعات را بداهه
این گروه می
کنیم و اس���م هر قطعه
نوازی می
بر اس���اس محلی که در آن شکل
شود .مثال قطعه
گرفته نامگذاری می
استانبول در خیابان استانبول یا قطعه
تهران در خیابان تهران س���اخته و
نواخته شده است».
این گروه س���ه سال است که
کنند .س���بک و سیاق
با هم کار می
کارشان اکسپریمنتال است ،از بداهه
کنند و به موتیف و موزیک
آغاز می
های
می رسند.یغمایی درباره ویژگی
گوید« :برداش���تی از
کاری گروه می
موسیقی و استفاده از فواصل موسیقی
زنیم تا
ایرانی اس���ت .ما مدرن می
موزیک روز باشد ».وی درباره تفاوت
گوید« :گروه
های مشابه می
با گروه
مشابه ویولن و ویولن سل نداریم و
سعی داریم موسیقی و سبک خودمان
های
را ارائه کنیم .یکس���ری پروژه
روانش���ناختی هم داریم که به مقوله
روانشناسی می پردازد».
وی در م���ورد پروژه خاص
گروه می گوید« :ما پروژه دوس���تانه
ها
دوز را داری���م ،که برای خواننده
ها کارهایی را بازس���ازی
و نوازنده
کنیم
نوازیم و ضبط می
کنیم ،می
می

دهیم آن هم به
و ویدئ���و را رائه می
صورت رایگان».
گروه طهرون-تریو سومین گروه
موسیقی بود که در شب اول به اجرا
پرداخت .سعید نیکو کالم (سنتور)،
آالله ابوترابی (عود) ،رضا میرزا رزاز
(تار) ،فرهاد احمدی (ضرب) اعضای
این گروه هستند.
گوید:
آاللهابوترابیرهبرگروهمی
گروه یک سال است که شکل گرفته
است و اجراهایی کوچک داشتیم اما
های مختلف
هر کدام به تنهایی تجربه
ایم.
در حوزه موسیقی داشته
وی درباره ویژگی کار این گروه
گوید« :تریوی ایرانی وجود ندارد.
می
اینکه سه ساز ایرانی کنار هم باشد.
ما قطعات اس���اتید قدیمی را تنظیم
ها
کنیم و سوال و جواب درتکنیک
می
بریم .و قطعه
و دراج���را به کار می
جدی���د برای آلبوممان که به زودی
ایم».
شود تهیه کرده
منتشر می
سعید نیکو کالم نوازنده سنتور
کنیم
گوید« :ما سعی می
در ادامه می
مسیر خودمان را داشته باشم و قطعات
مان قطعات کمتر شنیده شده
اجرایی
است  ».گروه آنسامبل جیبسی جز
تهران ،آخرین گروهی بود که در شب
اول به اجرا پرداخت.
اشکان مختاربند (گیتار) ،سپیده
جلیل پور (گیتار) ،سروش جلیل
پور (گیتار) ،امین جوان (گیتار بیس)،
س���عید شمس (کالرینت) اعضای
این گروه هستند.رهبر گروه سروش
جلیل پور درب���اره کار این گروه
گوی���د« :این گروه در ابتدا ،دو
می
نف���ره بود به مرور تعداد ما افزوده
ش���د و االن  4سال است که با هم
کنیم» .
کار می
وی ویژگ���ی کار این گروه را
بداهه نوازی دانست به شکلی که در
شود.
ها ساخته می
همان لحظه ملودی
ها
تم اصلی ثابت است ،با یکسری تم
اش بداهه
هارمونی مشخص که میانه
با
شود تا دوباره به تم برسند.
نوازی می
وی کار گروه را براساس انرژی رد
و بدل���ی بین مخاطب و نوازندگان
دانست تا با همین اجراهای کوچک،
حال همه بهتر شود.
دومین ش���ب و آخرین شب
اجرایی گام آخر با اجرای سه گروه
همراه بود .اولین گروه با نام کوارتت

كهنترين موجود زنده ايران
ثبت ملي شد

محمدآزمند شامل مجید صالحی و
محمدآزمند با ساز گیتار  ،وفا مصباحی
با نی و آیدین وفایی با پرکاش���ن به
اجرای موسیقی پرداختند.محمدآزمند
درباره ویژگی موس���یقی این گروه
گوید« :ما موس���یقی خودمان را
می
داریم ،ذات موس���یقی ایرانی بداهه
نوازی است و همینطور ذات موسیقی
کنیم
ها را تنظیم می
ج���ز .پس قطعه
کنیم.
هارمون���ی بداهه نوازی می
و با
ویژگی گروه ما بر مبنای دوستی و
کار جمعی اس���ت تا مخاطب لذت
ببرد.این گروه که یک سال است با
کنند در حال تهیه آلبوم
هم فعالیت می
و برنامه کنسرت آینده است.
گروه دوئت تار و س���ه تار
با حضور آریا توالیی (س���نتور) و
محمد مسعودی (تار) مدت دو سال
اس���ت که با هم کار می کنند .این
دو که دانشجویان موسیقی دانشگاه
تهران هستند معتقدند در حال کسب
تجربه هس���تند و با آزمون و خطا
ها نیز بداهه
رون���د .آن
پیش می
نوازی و بیان ش���خصی را در کار
اند.
خود لحاظ کرده
سا  ،با حضور
هام
گروه کوئینتت
پویان اسدیان (گیتار)  ،مژگان حسینی
(قانون) ،علی گرامی(درامز) و کاوه
غفاریان (آکاردئون) آخرین گروه ،در
ها با موسیقی ،در
شنبه
فصل دوم سه
گام آخر ،به اجرا پرداختند.
خواهیم
گوید«:می
ی
علیگرامیم 
دو فرهنگ را تلفیق کنیم ،جز و شرق
هارمون���ی و ریتم و فرم
را .از غرب
های
را گرفتیم و از ش���رق ،ملودی
فولکلور ایران ،کمی هم از عرب و
آذربایجان .در حقیقت تلفیقی از شرق
کنیم.
و غرب را ارائه می
کار ما بر اس���اس بداهه نوازی
است  .البته نه بداهه نوازی در لحظه؛
ها از قبل فکر شده و
روی این بداهه
شود.
در یک چهارچوب کلی اجرا می
وی این حرکت ش���هر کتاب را در
حالیکه هیچ تریبونی برای آشنایی با
ساز و موسیقی وجود ندارد حرکتی
مثبت دانست».
شنبه با موسیقی
سری جدید سه
در س���ال آین���ده در میانه فصل
بهار برگزار خواهد ش���د .شرکت
ها
من���دان در این برنامه
برای عالقه
آزاد است.

يادداشت

به شادی دل ایرانیان

احمد مسجد جامعی

سرو ابرقو در کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی کشور همراه با  ۲6اثر
طبیعی کشور ثبت ملي شد.
ب���ه گ���زارش ایلنا ،علی قمی اویلی (رئیس گروه میراث طبیعی) با اعالم
خبر ثبت  ۲۷اثر طبیعی در فهرست میراث ملی ـ طبیعی کشور ،گفت :درخت
کهنسال چنار سوخته ،مجموعه درختان چنار کهنسال میامی و درخت کهنسال
روستای ایج از استان سمنان و مجموعه درختان چنار کهنسال روئین و درختان
گردوی کهنسال سرچشمه پس از بررسی کارشناسان واجد ارزش ثبت شناخته
شدند .او گفت :از استان قم سه اثر طبیعی درختان چنار کهنسال امامزاده روستای
وشنوه ،درخت توت کهنسال روستای سرتخت و درخت کهنسال روستای لیره
در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شدند ۴ .اثر طبیعی (درخت سرو کهنسال
ابرکوه سرو صحافیها ،درخت چنار کهنسال روستای طاحونه ،ژئوپارک کندل
کافی آباد ،غار الماس بهاباد) از استان یزد ،دو اثر طبیعی آبشار سوله دوگل و
دریاچه مارمیشو از استان آذربایجان غربی ۵ ،اثر طبیعی (درختان چنار کهنسال
امامزاده بزم ،درخت چنار کهنسال فخرآباد ،درختان چنار کهنسال امام زاده ده
زیارت ،درختان کهنسال تاقو قدمگاه محمد حنیفه و درخت کهنسال تاغ قلعه
تاریخی سیمکان) از استان فارس به ثبت میراث طبیعی کشور رسیدند.

سرنوشت مبهم آثار عبدالحسین زرینکوب

«سهشنبهها با موسیقی» ،سال آینده ادامه خواهد داشت
شود،
صدای سازها شنیده می
مشغول کوک کردن ساز و هم نوایی
نوازند تا
هستند .با شور و شوق می
صدای سازشان را به گوش مخاطب
گویند
اهل دل برسانند .بیشترشان می
س���از و موسیقی حالمان را خوب
خواهد حال مردم
کند ،دلمان می
می
هم خوب شود.
موسیقی مردم را به هم نزدیک
کند این هدفی است که «شهرکتاب
می
های «سه
الف» برای برگزاری نشست
ش���نبه با موسیقی» دارد  .این سری
ها برای ایجاد صمیمیت و
نشست
نزدیکی بین نوازندگان و مخاطبان
طرح ریزی ش���ده است ،تا فرصتی
های جوان و تازه کار
باشد برای گروه
شان را به
که آثار خود و سبک و سیاق
ها در دو
مردم معرفی کنند .این برنامه
فصل اجرا شد و فصل سوم آن نیز در
سال آینده برگزار خواهد شد.
در  20و  21اسفند فضای شهر
کتاب الف پر ش���ده بود از طنین
موسیقی ،و مخاطبان در سنین مختلف
در کنار هم به نوای این سازها گوش
س���پردند.به گزارش روابط عمومی
شهر کتاب الف ،این برنامه همزمان
به پنجمین سال افتتاح شهرکتاب الف
و با هدف ایجاد فضایی صمیمی و
فرصت دادن به افراد جوان ،خالق و
با استعداد برگزار شد.
اولین روز برگزاری گام آخر با
اجرای چهارگروه برنامه ریزی شده
ب���ود .اولین گروه به اجرای دوئت
آکاردئون و ویولن پرداختند.
نژاد
بهنام عمران و پویا عشقی
کنند،
دو س���ال است با هم کار می
تمرکزش���ان بر موسیقی فولکلور
و گلچین کردن موس���یقی مناطق
مختلف است.
هایی از ارمنستان،
موس���یقی
آرژانتین ،آشوری ،آذربایجان و ایران؛
های فولکلور
خواهند موس���یقی
می
و کمتر ش���نیده ش���ده را به گوش
گیری
ها با بهره
مخاطب برسانند .آن
های
های بین موسیقی
از ش���باهت
خواهند
مناطق و نواحی مختلف می
در مخاط���ب حس همذات پنداری
ایجاد کنند .دلیل انتخاب و تمرکز بر
روی موسیقی فولکلور را جذابیتی
ها به همراه
دانن���د که برای آدم
می
کند
ها را به هم نزدیک می
دارد و آن
ها
ها و ش���باهت
و درکی از تفاوت
دهد.
ارائه می
این گروه که تجربه موس���قی
خیابانی دارند ،از تجربه موس���یقی
گوید« :موسیقی خیابانی
خیابانی می
هم مثل یک استیج یا کافه است یا
مثل هر جایی که امکان س���از زدن
در جمع وجود داشته باشد و بتوان
صدای آن را به گوش مخاطب رساند
با این تفاوت که نیازی به برنامه ریزی
از قبل ندارد  .از طرفی دغدغه ما هم
یک دغدغه معنوی است و حقیقتا
دیدن واکنش مردم جذاب است» .پویا
گوید:
نژاد دیگر عضو گروه می
عشقی
«به هر حال موسیقی خیابانی محل
آزمایش است  .واکنش مردم متفاوت
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در داخل و خارج از کش���ور ،پخش
شد .جلد دومش هم گم شد.
افزای���د :برادرم همچنین
او می
«انس���ان الهی» را که درباره حضرت
طالب(ع) است به سفارش
بن ابی
علی
ای
ای جوابیه
پدرم نوشت که به گونه
به «۲۳س���ال» علی دشتی بود .آقای
کوب را
شهید مطهری کتاب زرین
دی���ده بود و به قول معروف رویش
حساب باز کرده بود و از آن تعریف
کرد؛ زمانی که رئیس ش���ورای
می
ها
انقالب بود دستور داده بود کمیته
و سپاه بگردند تا کتاب را پیدا کنند
که پیدا نشد.
برادر زری���ن کوب همچنین
درباره کتاب «نردبان آسمان» که شرح
تحلیلی-تحقیقی مثنوی موالنا است،
کوب
ده���د :خود زرین
توضیح می
گفت شخصی تماس گرفته و از
می
او پول هنگفتی را برای برگرداندن
کتاب طلب کرده اس���ت ،ایشان هم
گفته بود ندارم ،واقعا هم نداش���ت،
و به او گفته بود ش���ما چاپ کنید
حتی به اس���م خودتان؛ اما بعد از
گذش���ت چندین سال ،هنوز آن را
چاپ نکرده است.
اهلل مجی���دی نیز در
عنای���ت
کوب نوشته است:
شناسی زرین
کتاب
«جای آن است که از یک ویراستار
جا سپاسگزاری شود
شریف در این
فرد «دنباله
که نسخه خطی منحصر به
وجو» در دست او مانده بود.
جست
این ویراستار کتاب را به وسیله دکتر
احسان نراقی به نویسنده بازگرداند و

با تواضع و کرامت حتی نام خود را
نیز افشا نکرد.
کوب  -استاد
عبدالحسین زرین
دانشگاه ،پژوهشگر و مورخ  -متولد
۲۷اس���فند  ۱۳۰۱اس���ت؛ به قول
خودش س���ه روز از نوروز پیرتر
اس���ت .او در سن ۷۷سالگی بعد از
یک دوره بیماری روز  ۲۴شهریور
 ۱۳۷۸از دنیا رفت .او استاد برجسته
تاریخ بود که طی مدت حیاتش آثار
بسیاری درباره ادبیات و تاریخ ایران و
جای گذاشت.
اسالم از خود به
«با کاروان حله»« ،شعر بی دروغ،
ش���عر بی نقاب»« ،از کوچه رندان»،
«سیری در شعر فارسی»« ،سر نی»،
«بح���ر در کوزه»« ،پله پله تا مالقات
وجوی
خدا»« ،پیر گنجه در جست
نامه» (برگزیده
ناکجاآب���اد»« ،از نی
مثنوی معنوی)« ،دو قرن سکوت»،
«فت���ح عرب در ای���ران» (به زبان
انگلیس���ی در تاریخ ایران کمبریج)،
«روزگاران ایران»« ،دنباله روزگاران
ای���ران»« ،روزگاران دیگر»« ،ارزش
میراث صوفیه»« ،فرار از مدرس���ه»،
وجو در تصوف ایران»« ،دنباله
«جست
وجو در تصوف ایران»« ،در
جس���ت
قلمرو وجدان»« ،شعله طور» (درباره
زندگی حالج)« ،بنیاد شعر فارسی»،
«ادبیات فرانس���ه در قرون وسطی»،
«ادبیات فرانسه در دوره رنسانس»،
«شرح قصیده ترسائیه خاقانی»« ،فن
شعر ارسطو»« ،ارسطو و فن شعر»،
«نقد ادبی» و «نقش بر آب» از جمله
کوب هستند.
آثار منتشرشده زرین

«بنیانهای سینمای دیجیتال»
موضوع جدیدترین فصلنامه فارابی

هشتاد و دومین شماره فصلنامه
ای برای
س���ینمایی فارابی با پرونده
های س���ینمای دیجیتال» منتشر
«بنیان
شد.
های نوین به سینما،
ورود فناوری
از دگرگونی در فرآیندهای تولید ،عرضه
و تماش���ای فیلم آغاز و به تحوالت
ی
عمیق در درک ماهیت و حتی نظریه
جا که یکی از
فیلم انجامیده است .از آن
اهداف فصلنامه سینمایی فارابی ،توسعه
دانش تخصصی سینما به منظور ارتقای
صنعت سینمای ایران است؛ چند شماره
های نوین سینمایی با رویکرد سینمای دیجیتال
درپی فصلنامه به فناوری
پی
اختصاص یافته است.
عناوین برخی از مقاالت این ش���ماره عبارتند از :س���ینمای دیجیتال
های دیجیتال
چیست؟ ،پدیدارشناسی اجمالی سینمای دیجیتال ،چگونه فناوری
شناسی و سبک فیلم را تغییر داده است ،سینمای دیجیتال :تحول در
زیبایی
ی سینمای ملی؛
مثابه
گویی دیجیتالی به
شناسی فیلم؛ داستان
کارکرد و زیبایی
هالیوود در عصر فناوری دیجیتالی؛
وکار سرگرمی:
وکار فیلم تا کسب
از کسب
های
سازی آنالوگ در عصر دیجیتال؛ فناوری
مند و پرطمأنیه :فیلم
کند ،روش
انداز آرشیو و چطور فناوری دیجیتال ماهیت فیلم
سینمای دیجیتال از چشم
را دگرگون کرد؟.
هشتاد و دومین شماره از فصلنامه سینمایی فارابی ،در ۳۳۶صفحه به قیمت
۲۰هزار تومان منتشر شده و از هم اکنون در دسترس عالقمندان است .علیرضا
زاده سردبیر فصلنامه فارابی هستند.
تابش و با مدیرمس����ئول و مسعود نقاش
توانند با شماره ۶۶۷۲۷۸۵۵تماس بگیرند.
مندان برای تهیه آن می
عالقه

آموزش به دانشآموزان در خانه
خالف قانون است

آموزان در
دبیرکل ش���ورای عالی آموزش و پرورش ،آموزش به دانش
خانه را خالف قانون اعالم کرد.
وگو با ایلنا با اشاره به کیفیت نامطلوب برخی
مهدی نوید ادهم در گفت
مدارس و تمایل برخی والدین به آموزش فرزندانش���ان در خانه گفت :در
کنیم ،بلکه مجموعه
آموزش و پرورش و در مدرسه صرفا انتقال دانش نمی
اطالعات ،معلومات و محفوظات مهم است .نباید اینگونه فکر کرد که اگر
آموزد ،پس در جایی غیر
آموز در مدرسه ریاضی ،فیزیک و شیمی می
دانش
ها را بیاموزد.
تواند این
از مدرسه نیز می
وی با بیان اینکه مدرسه محیطی است که تربیت سیاسی ،اجتماعی و
دهد ،گفت :در مدرسه تربیت به مفهوم دقیق کلمه اتفاق
اخالقی در آن رخ می
آموزند ،بنابراین من به همه
ها در کنار هم زندگی کردن را می
افتد ،بچه
می
ای
نام کنند و اگر مدرسه
کنم که فرزندانشان را در مدرسه ثبت
ها تاکید می
خانواده
کند به آن مراجعه کنند.
هست که هدف و خواست آنها را تامین می
اند
ادهم در خصوص حواشی که برخی مدارس غیردولتی ایجاد کرده
ها نسبت به مدارس دولتی نیز تغییر کند ،گفت :من
و باعث شده دیدگاه
متاسفم که عملکرد بسیار محدود مدارس و به طور مثال مدارس غیرانتفاعی
در تهران سبب شده حسی در بسیاری از افراد به وجود بیاید که مدارس
دولتی کیفیت ندارد .این احس���اس به هیچ وجه حس درس���تی نیست .در
های مختلف مدیران و معلمان ما صمیمی و
بسیاری از استانها و شهرستان
توانمند در اختیار دانش آموزان هستند .اینطور نیست که مدارس دولتی ما
توان
تر از مدارس غیردولتی باشد و به هیچ وجه نمی
در همه جهات ضعیف
این را اثبات کرد .دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود :نمرات
دانش آموزان مدارس دولتی در امتحانات مختلف و حتی در کنکور نشان
ها وجود دارد.
ها و شهرس���تان
دهد که مدارس خوب دولتی در اس���تان
می
همچنین معلمان بسیار خوبی در مدارس دولتی به نسبت مدارس غیردولتی
هستند .این فضایی که از نظر تربیتی در برخی کالنشهرها مثل تهران وجود
دارد ،در کل کش���ور تصویری از آموزش و پرورش به وجود آورده که به
کنیم.
هیچ وجه ما آن را تایید نمی
ادهم گفت :در تهران هم ما مدارس غیردولتی خوب و توانمندی داریم
دهند ،اما
که امکانات مالی بسیار خوبی دارند و خدمات خوبی را ارائه می
ها
ها و شهرستان
این به معنای عدم مطلوبیت مدارس دولتی در سایر استان
دهند ،در
نیست .وی در واکنش به این مساله که برخی از والدین ترجیح می
خانه به فرزندان خود آموزش دهند تا اینکه آنها را مدرسه بفرستند ،گفت:
آموزان
باید دست به دست بدهیم و با این پدیده مقابله کنیم .حضور دانش
نام حق طبیعی آنهاست .همچنین وظیفه نظام آموزش و
در مدرسه و ثبت
پرورش و والدین نیز هست.

خات���ون آباد از محالت قدیمی
اصفهان دیروز و امروز است  .کویی
عالم خیز بوده و نامداران بسیاری در
تاری���خ با لقب خاتون آبادی داریم .
در تهران آخرین مزار با ش���کوه ،که
همه هنرهای زمانه را در خود داشته
و دارد ،قبر آقاس���ت که محله ای در
جنوب میدان مولوی سابق و چهارراه
مولوی کنونی هنوز هم به نام سر قبر
آقا خوانده می ش���ود .این آقا ،سید
مهدی خاتون آبادی نخستین امام جمعه تهران در دوره قاجار و زمان
فتحعلیش���اه اس���ت که از همین خاتون آباد بود و شاه او را به تهران
دعوت کرد .آخرین امام جمعه دوران پادشاهی سید حسن امامی نیز از
همین خاندان بود  .مسجد شاه تهران هم ،برای او ساخته شد تا نماز
جمعه و جماعت پایتخت را در آن جا برقرار کند.
های نخس���تین در تهران
بنابراین می توان گفت از خاتون آبادی
یک مسجد و یک مزار با شکوه (و خیابانی به نام ظهیر االسالم) بر
های نوروزی دربار
ها در برگزاری آیین
جای مانده است .خاتون آبادی
مشارکت فعال داشتند و زمینه حضور روحانیان در این مراسم را آنها
های نوروز در دودمان قاجار بسیار
فراهم می کردند .می دانیم که جشن
با شکوه برگزار می شد و این جشن ملی همچنان جنبه مذهبی خود
را نگه داش���ت و ش���اه در همین آیین نوروزی نشان امیر المومنین به
این و آن می داد و پس از بوس���یدن قرآن به نام و تصویر خیالی آن
حضرت ادای احترام می کرد.
هایی از بزرگان این خاندان در دس���ت
از دوران صفویه نوروزیه
است که بر مذهب تشیع تکیه داشت و ادامه نگاه ایرانیان در دوستداری
اهل بیت علیهم السالم بود که یکی متعلق به حکیم میر محمد حسین
خاتون آبادی (فرزند محمد صالح ) که تا روزگار پادشاهی نادر افشار
در اصفهان می زیست و دیگری نوشته اسماعیل خاتون آبادی (فرزند
محمد باقر) که این هر دو هم به آداب ملی و هم روایات و احادیث
ها و وظایف شرعی نوروز پرداخته اند .هر چند پیش و بیش
و آیین
ها مال محسن فیض کاشانی (داماد مالصدرا) کتابی به نام نوروز
از این
سی روز نوشته که گفته اند شرح حدیث مشهور امام جعفر صادق به
نقل از معلی بن خنیساز صحابه حضرت است اما نسبت نوروز با علی
امیرالمومنین چندین وجه دارد.
نخس���ت آنکه اتفاق نیکوی غدیر خم یکش���نبه هجدهم ذی
های گاه
الحجه سال دهم هجری نزدیک به نوروز است و بنا به یافته
نویسان برابر  28اسفند و به قول خاتون آبادی «چون نسبت نوروز
نامه
حوالی او بوده بر سبیل مسامحه اصطالح نوروز برو شده» به هر حال
برابری این عید با آن آیین ،شعف و شادمانی ایرانیان را چندین برابر
کرده است .این نکته از نگاه جهانگردان پنهان نمانده چنانکه شاردن،
جهانگرد فرانس���وی و مش���هور دوران صفوی در سفرنامه اش چنین
آورده« :شیعیان می گویند درست به هنگام تحویل آفتاب به برج حمل
یعنی نخستین روز نو حضرت پیغمبر در اجتماع مسلمانان حضرت
علی را به جانشینی خود منصوب کرده است و می توان گفت از میان
های
های مسلمانان که بر حسب گاه شماری ماه
همه اعیاد و سوگواری
قمری معین می شود ،عید جانشینی حضرت علی یگانه عیدی است
های شمسی تعیین می گردد».
که موافق سال
های اجتماعی مردم همراهی
دیگر آنکه نگاه امیر المومنین به سنت
ای
با آن بود .چنانکه در عهد نامه مالک اشتر فرموده اند که آیین پسندیده
را بر هم مریز که بزرگان این امت به آن رفتار نموده اند و به وسیله
آن ،مردم به هم پیوسته اند و رعیت با یکدیگر سازش کرده اند و آئینی
های نیک گذش���ته را زیان رساند تا پاداش
مگذار که چیزی از س���نت
از آن نهنده سنت باشد و گناه شکستن آن بر تو؛ و علی امیرالمومنین
های رایج با ایرانیان به نیکویی این اندیشه را پاس
در برخورد با سنت
داشت؛ معروف ترین این رفتار که بارها در کتابهای گوناگون علمای شیعه
بازگوشده با گروهی است که در نوروز به خدمت حضرت شتافتند و
برای ایشان پالوده را هدیه بردند  .هنگامی که حضرت دریافت مناسبت
این شیرینی چیست فرمودند :کل یومنا نیروز .این که ایرانیان می گویند
هر روزتان نوروز باد بازگویی همین حدیث است.
در زمان امام صادق که بیشترین اصحاب حدیث پیرامون ایشان
گرد آمدند و بسیاری از آنها ایرانی تبار بودند بدیهی است که سخن از
نوروز به میان آمده باشد .حدیث مشهوری که معلی بن خنیس روایت
های کهن ایرانیان همخوانی
کرده ،تایید دوباره این آداب است که با سنت
دارد و چنین بوده که نام و تصویر علی امیر المومنین از برکات سفره
ها فرش،
هفت س���ین ایرانیان است .چنانکه در سنت قدیمی تهرانی
قالیچه و زیر انداز خود را در آخر سال در چشمه علی می شستند تا
به یمن آن نام مبارک برکت را به خانه آورند .س���خن خود را با این
ترانه نوروزی با اندکی تغییر به پایان می برم.
به���ار آم���د به���ار آمد خ���وش آمد
عل���ی ب���ا ذوالفق���ار آمد خ���وش آمد
عل���ی ب���ا ذوالفق���ار ای ش���اه مردان
دل ایرانی���ان را ش���اد گ���ردان
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ﺗﻮﺣﻴﺪ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺳ���ﺘﺎ�ﺧﺎ�� ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﺎ�ﻣﻬﺮ)ﺷﺎ�ﻣﺎ�(� ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺨﺎﺑﺮ�ﺗﻲ ﺷ���ﻬﻴﺪﻳﮕﺎﻧﻪ� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ���ﺷﻲ ﺷﻬﺪ�� ﻣﺨﺎﺑﺮ��
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮ�� ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﺷﻮ�.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ �� ﻣﺼﻮﺑ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻄ���ﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��
 1397/11/18ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮ�ﺗﻲ �ﻳﺮ�� � �ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ ��
ﺧﺼﻮ� �ﺧﺬ ﺣﻖ �ﺷﺘﺮ�� �� ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ � ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ�
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ �� ﺷ���ﺮ�� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ���ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ
�ﺻﻞ ﻛﺎ�� ﻣﻠﻲ ﻳﺎ �ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺒﻲ)ﺑﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ�
�ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻮﻗﻲ( �� ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮ�� ��ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ� ﺣﻀﻮ� ��
ﺟﻠﺴﻪ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮ�� �ﻳﺮ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�(

