
5 اجتماعی

حجت االســام والمســلمین محســن مهاجرنیا در دوازدهمین 
نشست از هفتمین دوره ی سلسله نشســت های دوره ای کرسی های 
آزاداندیشــی- که با موضوع »فرایند تحقق انقاب اسامی« به همت 
دانشــگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم- با 
حفظ پروتکل های  بهداشــتی بــه صورت مجازی و حضــوری برگزار 
می شود، در ادامه موضوع جامعه سازی اسامی، گفت: انقاب اسامی 
در همه مراحل خود از مرحله تئــوری پردازی تا مبــارزه با حاکمیت 
طاغوت و تا پیروزی نهایی، ایده ســاختن یک جامعه آرمانی مبتنی بر 
قوانین الهی، ســاختار و روابط توحیدی و حاکمیت اسامی، را تعقیب 
می کرد. گســترش مطالعات و تولیدات فکری در نسبت سنجی میان 
دین و زندگی، دین و جامعه، دین و سیاست و حکومت در قبل از پیروزی 
انقاب اســامی، همه حاکی از توجه انقابیون به جامعه سازی دینی 
اســت. تاریخ تحوالت اجتماعی در یک قرن اخیر نشــان می دهد که 

جامعه سازی اسامی مهم ترین آرمان دیرینه ملت ایران بوده است.
کدگذاری های معنادار »سعادت بخشی«، »کمال طلبی«،»فضیلت 
محوری«،»اخاق مداری«، »آزادی از استبداد« و »جامعه حق مدار« 
و »عدالت محور« در مســیر»حیات طّیبه« برای جامعه اسامی، همه 

نشان از نارضایتی از وضع جامعه تحت حاکمیت شاهنشاهی داشت.
دکتر مهاجرنیا با اشــاره بــه وضعیت جامعه ایرانی قبــل از انقاب 
اسامی گفت: در کشوری که بیش از 8٠ درصد آن مسلمان و در سنت 
دینی پرورش یافته بود، به یکباره در محاصره فرهنگ و دســتاوردهای 
جذاب دنیای مدرن قرار گرفت. در اضاع ســه گانه جامعه، دین در انزوا 
قرار گرفته بود. در یک ضلع ســنت های رقیق شده دینی، در ضلع دوم 
جاذبه های فرهنگی پر زرق وبرق مدرنیتــه و در هرم قدرت حاکمیت 
استبدادی است که موازنه میان ســنت دینی و فرهنگ غربی را به ضرر 

دین رقم زده است.
استادعلوم سیاســی  به ویژگی های جامعه طاغوت زده عصر پهلوی 

اشاره کرد و گفت: جامعه آن دوره چند ویژگی مهم داشت:
اولین ویژگی آن مربوط به شــرایط تاریخی اســت که یک جامعه 
خسته از استبداد قجری وارد یک فضای تجماتی فریبنده نیمه مدرن 
شده است. دوگانگی فرهنگی، جامعه را به سمت نوعی از خود بیگانگی 
هویتی سوق داد و حاصل آن افزایش جهل نسبت به سرنوشت اجتماعی 
خویش بود. مرحوم نائینی در صدر مشــروطیت مهمترین عامل قوای 

ملعونه استبداد را ناشی از همین جهل ملت می داند.
 دومین ویژگی جامعــه دوره قبل از انقاب اســامی، تبدیل نظام 
شاهنشــاهی به فرهنگ عمومی و تقدیس شاه پرســتی به مثابه سایه 
خدا در روی زمین و تکریم دینی اســتبداد بود و سومین ویژگی جامعه 
گذشته این بود که بعد از زمینه ســازی برای تقدیس و تکریم و تثبیت 
قدرت سیاســی نظام، به دنبال یک دست ســازی جامعه بود به همین 
دلیل با تشّخص بخشی به مخالفان و آزادیخواهان با عناوینی چون عقب 
ماندگی، ارتجاع سیاه، کمونیست و بیگانه پرست، راه مبارزه و حذف آنها 

را در پیش گرفت. 
چهارمین ویژگی ای که نظام استبدادی برای جامعه طراحی کرده 
بود، ترویج فســاد اخاقی وبی بنــد و باری و اباحی گــری و پوچ گرایی 

اخاقی بود.گســترش فرهنگ غربی مهم ترین مکانیسم برای چنین 
نقشه ای بود .

ویژگی پنجم که مکمل فســاد اخاقی بــود، مصرفی کردن جامعه 
بود که از طریق سرازیر شدن محصوالت تجماتی و تشریفاتی حاصل 
تکنولوژی مغرب زمین، جامعه ســنتی مســلمان ایرانــی، خود را در 
شرایط خروج از سنت های دینی مشاهده کرد. در چنین شرایطی نظام 
شاهنشاهی توانست به تدریج بر مناســبات اجتماعی مسلط شود و با 
کمک الگوهای غربی به تحریف ودستکاری ذهنیت ها، آرمان ها و ایده 
آل های اسامی  بپردازد و در نتیجه جامعه ای واگرا و مقهور هنجارهای 

وارداتی را سامان دهد.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به نقش برجسته نهضت آگاهی بخشی 
روحانیت پرداخت و گفت: شــاهکار انقابیــون و روحانیت انقابی آن 
بود که به موازات غربی ســازی جامعه ایرانی، آنها هم  به اسامی سازی 
آن پرداختند و با برجســته سازی ســنت ها واصالت های دینی، مسیر 
بازگشت به هویت اســامی در چارچوب یک جامعه اسامی را هموار 

ساختند. 
حجت االسام دکتر مهاجرنیا در پایان با اشــاره به برخی از ویژگی 
هایی که رهبران نهضت، با برجسته سازی آنها سبب آگاهی بخشی به 
جامعه شــدند، گفت: رهبران نهضت اسامی درروند مبارزات طوالنی، 
توانستند ایده آل های جامعه اســامی را در ساخت فرهنگی:  »نگرش 
توحیدی«،»امامت محوری«،»هدایــت محوری«،»تکامل گرایی«، 
»عدالت محــوری و ظلــم ســتیزی«،»معنویت گرایــی«، »اخاق 
مداری«،»برخورداری از حق آزادی« و » احترام به نقش و حقوق مردم« 
بر پایه ارزش ها و اصول و آموزه های مکتب اهل البیت)ع( بازســازی و 
به مردم منتقل کنند. این بازســازی توانست، اصالت و سنت ها را احیا و 
جامعه تجمل گرا و رفاه طلِب در محاصره استبداد و استعمار را در مسیر 

نهضت همگانی علیه نظام شاهنشاهی هدایت کند .

گزارش شاخه سبز ازدوازدهمین نشست کرسی های آزاداندیشی

 حجت االسالم والمسلمین مهاجرنیا: »جامعه سازی اسالمی«
مهم ترین آرمان دیرینه ملت ایران است

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران خبر داد

تغییر ساعت طرح ترافیک از 
ابتدای آذرماه همزمان با 

بازگشایی مدارس
 معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
تهران درباره تغییر ســاعت اجرای محدودیت 
های ترافیکی همزمان با بازگشــایی مدارس 

توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، مجتبی شــفیعی درباره 
تغییر ساعت اجرای محدودیت ترافیکی )طرح 
ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا( همزمان با 
بازگشایی بخشی از مدارس در پایتخت گفت: 
هنوز تصمیمی بــرای تغییر ســاعت اجرای 
محدودیت های ترافیکی همزمان با بازگشایی 

بخشی از مدارس گرفته نشده است.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
تهران افزود: تغییر ســاعت اجرای محدودیت 
های ترافیکی )طرح ترافیــک و طرح کنترل 
آلودگــی هوا( همزمــان با بازگشــایی کامل 

مدارس در پایتخت اعمال می شود.
شــفیعی تاکید کرد: تغییر ســاعت اجرای 
طرح ترافیــک در پایتخت از ابتــدای آذر ماه 

خواهد بود.
بر اســاس گزارش ســایت شــهر، از فردا 
پانزدهم آبان ماه مــدارس در برخی از مقاطع 
تحصیلــی باز می شــوند و بر اســاس مصوبه 
شــورای عالی ترافیک شــهر تهران قرار بود با 
بازگشایی مدارس ساعت اجرای طرح ترافیک 
در پایتخت در شــش ماهه نخســت ســال از 
ســاعت ٠۶:3٠ تا ١۹:٠٠ و در شش ماهه دوم 

سال از ساعت ٠۶:3٠ تا ١8:٠٠ باشد.

  خبــر
استاندار تهران:

استان تهران نیازمند مدیران 
میدان عمل است 

 استاندار تهران گفت: در استان تهران به مدیرانی 
که مرد میدان عمل هســتند نیاز داریم که در میان 

مردم باشند و مشکات مردم را مرتفع کنند.
محسن منصوری استاندار تهران در سخنرانی 
خود در پیش از خطبه های شهرستان پیشوا بیان 
کرد: بعد از انقاب کارهای فراوانی در کشور صورت 
گرفت و از ضروریات پیشرفت کشور ، پمپاژ امید در 
جامعه است ، البته مسیر کشور رو به قله و پیشرفت 

است.
وی ادامــه داد: معتقدم دولت ها نوســان دارد و 
برخی دولت ها در خط والیت و برخی با والیت زاویه 

داشتند که عاقبت آن ها را مردم مشاهده کردند.
اســتاندار تهران عنوان کرد: اقدامی که سپاه در 
روزهای اخیر رقم زد به سخره گرفتن قدرت پوشالی 
آمریکا بود و استکبار ستیزی در متن اقدامات دولت 

جاری و ساری است.
منصوری تصریح کرد: بزرگترین استکبارها مدیر 
مستکبر است و مدیری که خود را خادم مردم نداند 
مستکبر است و قبل از کنار زدن تحریم های خارجی 
باید تحریم هــای داخلی را کنــار بزنیم که همین 
مدیران مستکبر مصداق تحریم داخلی است و این 

نیازمند حرکت جهادی است.
نماینده عالی دولت در اســتان تهران بیان کرد: 
امروز نیازمند فکر و اندیشــه با حرکت جهادی در 
مدیریت استان تهران  هستیم و با نگاه مومنانه و اتکا 

به ظرفیت های مردم در شرایط فعلی راهگشاست.
استاندار تهران ادامه داد: مردم شهرستان پیشوا 
از روزی هزینه انقاب کردند که هزینه دادن خیلی 
باب نبود و ١5 خرداد نقطه عزیمت مردم شهرستان 

پیشوا به قله های رشد و تعالی است.
این مقام مسئول بیان کرد: دولت در استان تهران 
خود را وامدار شهرستان پیشوا می داند و معتقدم به 
برکت خون شهدا از مشکات فعلی عبور خواهیم 
کرد و اگر توکل به خدا کردیم خدا هم گشایش می 

کند.
وی ادامه داد: خیلی از مبانی در مدیریت کشور 
کنار گذاشته شــد و مدیریت مقام معظم رهبری  
تکیه به مردم و ظرفیت های مردم است و در مجموع 

شرایط کشور رو به پیشرفت و اقتدار است.
استاندار تهران در پایان ســخنان خود گفت: از 
طرفی با نگاه واقع بینانه ای که مشکات استان دارم 
، بی دلیل قول نمی دهم که ظرف سه ماه مشکات 
مرتفع می شــوند اما امید دارم که با کار جهادی از 
مشــکات عبور خواهیم کرد ؛ در استان تهران به 
مدیرانی که مرد میدان عمل هستند نیاز داریم که 
در میان مردم باشند و مشکات مردم را مرتفع کنند.

بازدید معاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهور از 
اندرزگاه زنان در مشهد

معاون امور زنان و خانــواده رئیس جمهوری 
ضمن بازدید از اندرزگاه زنــان زندان وکیل آباد 

مشهد، با برخی از زندانیان زن گفت و گو کرد.
انسیه خزعلی در این بازدید ضمن گفت و گو 
با تعدادی از زنان زندانی و پرســیدن سواالتی در 
خصوص نوع جرم و دلیل زندانی شدنشــان، راه 
حل های مختلف بــرای تخفیف حبس برخی از 
زنان زندانی و جلب مشــارکت خیرین در تامین 

بدهی زندانیان جرایم غیرعمد را بررسی کرد.
وی در دیدار با تعــدادی از دختران زندانی که 
کمتر از ١8 سال سن داشــته و در بخش کانون 
اصاح و تربیت زندان به سر می بردند یا زنانی که 
سابقه حبس نداشــتند و امکان تخفیف حبس 
برای آنان میسر بود قول مســاعدت داد تا زمینه 

آزادی مشروط یا ادامه تحصیلشان را فراهم کند.
خزعلی با اشــاره به وجود آن دســته از زنان 
زندانی که هیچ حمایتگری در بیــرون از زندان 
نداشتند گفت: پویشی برای حمایت از این زنان 
ایجاد خواهد شد تا خانواده های مستعد بتوانند 

این افراد را تحت حمایت قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی، معــاون امور زنــان و خانــواده رئیس 
جمهــوری همچنین درباره کمــک مالی برای 
تجهیز سوله ورزشی بند زنان زندانی و پیگیری 
برای حــذف شــروط پابنــد الکترونیکی برای 

زندانیان قول همکاری داد.

  خبــر

 سال هفدهم   شماره ۴١٠5   ١۶ آبان ١۴٠٠  

آگهی فقدان سند مالکیت
متقاضی : غامعلی مروت به شماره ملی ٠٠35١۹835۴

آدرس : تهران خیابان شهید رجایی ١3 ابان خیابان شهید عربی کوچه شهید یداله فاطمی پاک ٧٧
با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق بشماره ترتیب ١5١٠۴- ١5١٠3 – ١۴٠٠/٠٧/2٠ دفترخانه 52 شهرری 
بشرح وارده بشماره ۴٠2۴2۹5 ، ١۴٠٠/٠٧/2٠ سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پاک 
ثبتی ٧2٧ فرعی از ١۹8 اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۶22 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه ٧ در طبقه 3 و واقع 
در بخش ١2 ناحیه ٠2 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت ٧٠/3٧  متر مربع و بانضمام پارکینگ 
قطعه 3 به مساحت ١١ واقع در طبقه همکف ذیل صفحه 2۶2 دفتر اماک جلد 28۹١ذیل شماره ۶5۴38۶ 
بنام غامعلی مروت ثبت و به شماره چاپی 3١١١۹١ سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. و سپس برابر 
سند رهنی شماره 28٧25 مورخ ١3۹5/٠١/١٧دفترخانه اسناد رسمی شماره ١١38 شهر تهران که بنفع بانک 

مسکن در رهن قرار دارد و به علت جابجایی مفقود گردیده که درخواست سند مالکیت المثنی نموده اند .
لذا طبق ماده ١2٠ آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد. باید تا ده روز پس از  انتشار آگهی به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی ترسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
سید مهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری
588 م الف

فرم شماره ۳ ) ابالغ رای کمیته بدوی استانی (
اداره کل تامین اجتماعی استان قم

به پیوست اصل فرم شماره یک مربوط به آقای احمد رضا ميرزائیکه در جلسه مورخ 1400/08/04 کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استان قم مطرح و ازمجموع 4)چهار( شغل مطرح شده 4)چهار( شغل مورد تایید قرار گرفته  است . 

جهت اقدامات بعدی ارسال میگردد. 
مشاغل تایید شده )الف( : کارگر ساده ، سر رنگرز، )شرکت رنگرزی دوزدوزانی( ، کارگرساده )بافندگی مهدی و 

غالمحسين غروی ( 
مشاغل تایید شده )ب( : کارگرساده ) شرکت ریسمان تاب (

مصطفی کاویانی مدیرکل – از طرف ترک زاده آرانی 
رونوشت :

 ١ - معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده 3 آیین نامه .                      
2- شرکت / کارگاه :رنگرزی دوزدوزانی ، بافندگی مهدی و غالمحسين غروی و ریسمان تاب جهت اطالع 

3- آقای  : احمد رضا ميرزائیجهت اطاع . 
این رای به استناد تبصره 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ظرف ١5 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور می باشد و درصورت عدم اعتراض هریک از طرفین و قطعی و الزم االجرا شدن 
رای مذکور به استناد تبصره 2 ماده١۶ قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3ماه از تاریخ اباغ برای 
اشخاص داخل کشورو ظرف ۶ ماه از تاریخ اباغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری 
خواهد بود . به استناد ماده 3 آیین نامه اجرایی ، کارگاههایی که مشاغل آنها به عنوان سخت وزیان آور و از بند ) الف ( تایید 
می گردند ، مکلفند ظرف مدت 2 سال از اباغ ، نسبت به رفع صفت سخت و زیان آور خود اقدام نموده و نتیجه رابه کمیته 

بدوی این اداره کل گزارش نمایند . 
اقدام کننده : شفیعی 

فرم شماره ۳ ) ابالغ رای کمیته بدوی استانی (
اداره کل تامین اجتماعی استان قم

به پیوست اصل فرم شماره یک مربوط به آقایداود کاظمی حسين آباد که در جلسه مورخ 1400/07/20 کمیته بدوی 
 مشاغل سخت و زیان آور استان قم مطرح و ازمجموع 5)پنج( شغل مطرح شده 5)پنج(شغل مورد تایید قرار گرفته است .

جهت اقدامات بعدی ارسال میگردد. 
 مشاغل تایید شده )ب( : کمک بافنده ) شرکت نساجی نگاران ( – بافنده ، کارگرساده ) شرکت شيرین بافت ( –

کمک بافنده ) شرکت تعاونی پارس پود صنعت ( – کمک بافنده ) شرکت پارس زرین بافت( 
مصطفی کاویانی مدیرکل – از طرف ترک زاده آرانی 

رونوشت : 
١ - معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابرماده 3 آیین نامه .
2- شرکت / کارگاه : نساجی نگاران، شيرین بافت ، تعاونی پارس پود صنعت و  پارس زرین بافت جهت اطالع.

3- آقای :داود کاظمی حسين آباد جهت اطاع . 
این رای به استناد تبصره 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ظرف ١5 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور می باشد و درصورت عدم اعتراض هریک از طرفین و قطعی و الزم االجرا شدن 
رای مذکور به استناد تبصره 2 ماده١۶ قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3ماه از تاریخ اباغ برای 
اشخاص داخل کشور و ظرف ۶ ماه از تاریخ اباغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری 
خواهد بود . به استناد ماده 3 آیین نامه اجرایی ، کارگاههایی که مشاغل آنها به عنوان سخت و زیان آور و از بند ) الف ( 
تایید می گردند ، مکلفند ظرف مدت 2 سال از اباغ ، نسبت به رفع صفت سخت و زیان آور خود اقدام نموده و نتیجه رابه 

کمیته بدوی این اداره کل گزارش نمایند . 
اقدام کننده : شفیعی 

در گفتگو با دکتر چاوشی ابعاد علمی ناشناخته ای 
از ابن سینا در جدید ترین اثر درباره این اعجوبه همه 

دوران مکشوف گردید.
به گزارش شاخه سبز از شهرستان ری – آتنا تکیه :  
در شرف انتشار کتاب پژوهش هایی درباره آثار علمی 
و فلسفی ابن سینا که اخیراً از ســوی انتشارات رمز 
منتشر گردیده است، با گردآورنده و ویراستار این اثر 
آقای دکتر جعفر آقایانی چاوشی عضو هیئت علمی 
دانشگاه صنعتی شریف مصاحبه ای ترتیب دادیم تا 
از زبان ایشان بیشــتر با این اثر آشنا شویم. متن زیر 

حاصل این گفتگو است:
 آقای دکتر لطفا اندکــی در باره این کتاب 
توضيح دهيد و بگویيد آیا این اثر با آثاری که 
پيش از این در ایران منتشــر شده اند تفاوت 

ماهوی دارند یا خير؟
ســؤال خوبی اســت؛ اما برای پاســخ به آن ذکر 
چند نکته ضروری است. نکته اول: اینکه ما ایرانیان 
چنانکه باید و شــاید، بزرگان علمی و فلسفی خود را 
عموماً و ابن سینا را خصوصاً نشناخته ایم و همین عدم 
شناخت موجب گردیده تا نتوانیم متاع ارزشمند خود 
را در بازار جهانی عرضه کنیــم؛ درحالی که غربیان، 
در این زمینه به شّدت از ما پیشی گرفته اند. مثًا اگر 
کارهایی که انگلیسی ها درباره ی نیوتون، ایتالیایی ها 
در مورد لئونــاردو داوینچی و فرانســویان در مورد 
دکارت کرده اند را با کارهایی که ما در مورد ابن سینا 
کرده ایم مقایسه کنید، آن وقت متوّجه می شوید که 
ما چقدر از آنها فاصله داریم. آنهــا از تولید فیلم ها و 
سریال های تلویزیونی گرفته تا چاپ کتاب و برپایی 
سمینارها برای بزرگداشت بزرگانشان به نحو احسن 
بهره برده اند ولی ما یک فیلم سینمایی هم که درباره 
ابن ســینا ســاخته ایم، از واقعّیات به دور و به افسانه 

شبیه است.
اگر هــم هالیوود در ســال های اخیــر فیلمی از 
ابن سینا را ســاخته اســت، نه برای بزرگداشت این 
فیلسوف ایرانی، بلکه به خاطر ضربه زدن به او و ایران 
بوده اســت. بنابراین اگر ما خودمــان تاش نکنیم، 
دشــمن تاریخ علم، ما را هم خواهد نگاشت و آنهم با 
انبوهی از تحریفات! و در این صورت ما هیچگاه قادر به 

اصاح و مقابله با این تحریفات نخواهیم بود.
با اینحال ابن سینا به جهت گستردگی ابعاد و غنای 
آثارش، همواره چه در شرق و چه در غرب مطرح و به 
قول امروزی ها مد روز بوده است و این هم باز به برکت 
دانشمندان منصف و برجسته غربی است که شب و 
روز خود را برای پژوهش درباره آثــار این اعجوبه ی 
همه اعصار گذاشته اند تا از پرتو آن بتوانند به برخی از 

مسائل علمی و فلسفی روز پاسخ دهند.
تقریباً در اغلب کشــورهای مهم جهان از آمریکا، 
انگلستان و فرانسه گرفته تا الجزایر، هند و پاکستان 
و ... همایشی در مورد ابن سینا برگزار گردیده است. 
مقاالتی که در برخی از این سمینارها ارائه شده اصًا 
قابل مقایسه با آنچه که ما در ایران نوشته ایم نیستند 
بنابراین در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که انگیزه 
اصلی من از تدوین این کتاب، ترجمه و چاپ برخی 
از این گونه مقاالت بوده اســت و شما هم با مروری در 

مقاالت این کتاب با من هم عقیده خواهید بود.
اکنون مختصری درباره ی تفاوت این اثر با 

کارهای گذشته در مورد ابن سينا بگویيد.
البته باید از تاش های بزرگانی که در این عرصه 
قلم زده اند به ویژه شادروانان آیت  اهلل شهید مطهری، 
استاد حسن ملکشاهی، آیت ا اهلل حسن زاده آملی و 
آیت اهلل مصباح یزدی قدردانی کرد، که پیشکسوتان 
ابن سینا شناســی اند، با این حال این بزرگان توجه 
خود را بیشتر به مباحث متافیزیکی و عرفان ابن سینا 
معطوف کــرده بودند؛ در صورتی کــه در غرب ابعاد 
دیگری از ابن ســینا مورد مطالعه قرار می گرفت که 
عبارت بودنــد از ریاضیات، نجوم، کیهان شناســی، 
موسیقی و ... من هم مایل بودم که با ارائه ترجمه این 
گونه کارها، تلنگری به ابن سیناشناســی معاصر در 
کشورم بزنم. البته نمی دانم تا چه حد توانسته¬ام به 

هدف خود نزدیک شوم.
اگر ممکن است اندکی در مورد نویسندگان 

مقاالت نيز صحبت کنيد؟
هــم نویســندگان و هــم مترجمین کتــاب از 
نویسندگان برجسته و متخّصص در حوزه  پژوهشی 
خود هستند. متأّسفانه در طول مدتی که این کتاب 
دســت به دســت میچرخید، آقای دکتر  ساسان 
 Mauro ( سپنتا نویسنده ایرانی  و آقای مورو زونتا
Zonta ( نویسنده فرانســوی بدرود حیات گفتند 
و نتوانستند انتشار مقاله خود را شاهد باشند. آقای  
 ) Ghassam Finianos( قســام فینیآنــوس
نویسنده ســوریه ای یکی از مقاالت هم ، بر اثر حمله 
داعش و گروه های تروریستی به سوریه محل قبلی 
خود را ترک کرده و من اکنــون اثری از او ندارم. یکی 
از مقاالت خوب ایــن کتاب متعلّق بــه آقای دکتر 
گلشنی و شــاگرد ایشــان آقای دکتر جمالی است 
که درباره آگاهی و رابطه ذهن و مغز از نگاه ابن ســینا 
می باشد. خود من هم دو مقاله درباره کارهای نجومی 
ابن سینا یکی به فارسی و دیگری به فرانسه نوشته ام 
که امیدوارم مورد توّجه قرار گیرد. مقاالتی هم درباره 
منطِق موجهات از نگاه ابن سینا توسط منطق دانان 

خارجی داریم که توسط اســتادان ایرانی به فارسی 
ترجمه شــده اند و این مقــاالت نیز نگاهــی تازه به 

مباحث منطقی ابن سینا دارند.
آقای دکتر آنطوریکــه از عنوان کتابتان 
پيداست این دومين مجموعه مقاالت درباره 
ابن سيناست که شــما تدوین کرده اید، لطفًا 

فرق آن را با مجموعه پيشين بيان کنيد؟
حق با شماســت نصف مقاالت مجموعه پیشین 
متن ســخنرانی های همایش ابن ســینا در همدان 
بود که چند ســال پیش برگزارشده بود و نصف دیگر 
هم مقاالتــی بودند که خــود من ســفارش آنها به 

نویسندگانشان داده بودم .
بنابراین مجموعه حاضــر که مقاالتش همگی به 
سفارش خود من نوشــته و یا ترجمه شده¬اند فرق 
بسیاری با مجموعه قبلی دارد که خانندگان با مطالعه 

آن به خوبی آن را احساس خواهند کرد.
من نباید چیزی درباره ایــن تفاوت بگویم به قول 

شاعر:
خوشتر آن باشد که سّر دلبران

گفته آید در حدیث دیگران
چرا باز هم به ابن سينا پرداختيد، نميشد 
این مجموعه را به دانشمند دیگری اختصاص 

دهيد که کمتر به آن پرداخته شده است؟
علت این انتخاب تنها دانش ابن ســینا نبود بلکه 
نقشــی بود این نابغه بزرگ در تمدن اســامی ایفا 
کرده بود. او به تنهایی یک الگوی تمدن ســاز است، 
از هر نظر که به مسئله نگاه کنید! مثا اگر شما شرح 
حال اکثر دانشمندان چه در شــرق و چه در غرب را 
مطالعه کنید میبینید که آنان برای پیشبرد اهداف 
علمی خود در مواقعی ناچار بودند از بعضی خواسته 
های قلبی خود چشم بپوشند و از اوامر ساطین و یا 
حکام جور متابعت کنند ما در تاریخ نمونه های زیادی 
داریم که من نیازی بــه ذکر نام آنان نمیبینم. بعضی 
هم که تنها علم داشــتند و از اخاق و دین بی-بهره 
بودند به خاطر دلبستگی به زندگی مادی و جاه و مال 
دنیوی، علم خود را در خدمت دشــمنان بشریّت به 
کار میبردند. نمونه  بارز چنین دانشمندانی را ما در 
آمریکا و در خال جنگ جهانی دوم مشاهده میکنیم. 
در این هنگام که پروژه ساخت بمب اتمی پا گرفت و 
این بمب با همکاری صدها فیزیکدان و شیمیدان  و 
با سر پرستی اوپنهایمر ساخته شد وقتی هم که نتایج 
کار این دانشــمندان به صورت ساحی اهریمنی و 
بدون هیچ دلیل موّجهی بر سر صدها هزار زن و مرد 
و پیر و جوان بی گناه در هیروشــیما و ناکازاکی فرود 
آمد و آنها را نابود کرد و شــهرهای آبادشان را به تلّی 

از خاک بدل نمود ؛ از آن همه دانشــمند سازنده این 
بمبها تنها اوپنهایمر بود که از شّدت ناراحتی و عذاب 
وجدان دچار استرس شدید شد و به مواد مخّدر پناه 
آورد و آشــکارا اعتراف کرد که دســتهایش به خون 
بی-گناهان رنگین است! دانشمندان هسته ای دیگر 

سازنده این  بمبها  کک شان هم نگزید!
اکنون هم در آزمایشــگاههای علمــی برخی از 
ابرقدرت ها  همانند آمریکا، پزشــکان ، شیمیدانان 
و فیزیکدانانی هســتند که  شــب و روز خــود را به 
ســاختن ســاحهای مخّرب و بسیار پیشــرفته از 
قبیل ساحهای میکروبی صرف می-کنند تا با آنها 

دشمنانشان را در اندک مدتی به زانو درآورند.
اگر روزی ثابت شــود که همین ویروس مرگبار 
کرونا از یک آزمایشــگاه نظامی آمریکا به بیرون درز 
کرده اســت، آن وقت به عمق فاجعه یعنی به نقش 
مخّرب دانشــمندان بی دین و بی اخاق در نســل 

کشی پی خواهیم برد.
علّت اینکــه اوپنهایمر هم اندکــی پس از فاجعه 
ناکازاکی و هیروشیما دق کرد و مرد، آن بود که او یک 
یهودی معتقد بود و افزون بر دانش فیزیکی خود، در 
ادیان هندی و دگر ادیان به پژوهش مشــغول بود تا 

نقش دین را در زندگی آدمی بررسی کند.
بنابر این همه شــواهد حاکی از آن بــود که او به 
هنگام سرپرستی برای ســاختن بمب اتمی، چنین 
کاربرد غیر مسئوالنه  را از سوی ارتش آمریکا تصّور 
نمیکرد و به همین دلیل هم با دولت آمریکا در افتاد و 
این دولت هم برای مقابله با او ، برچسب کمونیست بر 
او زد که کذب محض بود. آری این  اخاق و دینداری 
او بود کــه او را با دیگر همکارانش در ســازمان اتمی 
آمریکا ممتاز میکرد. این عــّده به علّت بی بهره بودن 
از دین و اخاق به ربات تبدیل شــده بودند و کشتن 
انسانها برایشان در حکم کشــتن مور و ملخ درآمده 

بود!
چرا جای دوری برویم، در همین ایران خودمان به 
چشم خودمان دیدیم که یکی از متخّصصان هسته 
ای شاغل در مرکز هسته ای کشور به طمع وعده های 
فریبنده دولت آمریکا دایر بر از سر گیری یک زندگی 
توأم با رفاه و آسایش در آن کشور،  به بهانه سفر حج 
از کشور خارج شد و بعد هم با یک سناریوی از پیش 

طراحی شده ای، پس از ورود به مّکه معّظمه ناپدید و 
سرانجام از آمریکا سر بر آورد و در حالی که اّطاعات 
هسته ای کشور را به دشمن تسلیم کرده بود؛ آمریکا 
هم در قبال این خوش خدمتی نه تنها به وعده هایش 
عمل نکرد، بلکه جاســوس وطن فروش را همچون 
مهره ســوخته ای رها کرد تا در ایران به کیفر عمل 

ننگینش برسد.
باز هم دیدیم که جاسوســی یک پزشک 
هسته ای برای اســرائيل و به طمع اقامت در 
یک کشور غربی چگونه جان چند دانشمند 

برجسته هسته ای ما را گرفت.
آری! علم بــدون ایمان میتواند آدمی را به ســقر 
أسفل ببرد در حالی که شــخص دیندار را اگر قطعه 

قطعه هم بکنند به کشورش خیانت نمیکند.
بنابراین اگر من بــاز هم این مجموعــه دّوم را به 
ابن ســینا اختصاص داده ام بخاطــر التزام اخاقی 
و پاســداری از دین این دانشــمند بوده اســت. او 
نمیخواست پزشــک مخصوص و یا دانشمند دربار 
پادشاه ســتمگری همچون ســلطان محمود شود 
که شیعه کشــی را راه انداخته بود؛ و به همین جهت 
هم از دست او و عمالش شــهر به شهر و کوی به کوی 
میگریختم. سرانجام هم قربانی این جنگ و گریز شد 
و در میانسالی و در حالی که فرصت ازدواج هم نیافت، 
براثر اضطراب و استرس ناشــی از خانه به دوشی  به 

قولنج مبتا شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
ما باید اینگونه دانشــمندی را برای نسل آینده و 

تمّدن نوین اسامی تربیت کنیم.
اکنون بهتر است مختصری نيز به محتوای 
کتاب بپردازیــم، آیا این اثــر ميتواند جای 

مباحث خالی در ابن سينا شناسی را پر کند؟
آنچه که من در این کتاب انجــام داده ام در واقع 
جرّقه ای اســت که باید آن را پژوهشــگران دیگر به 

مشعل فروزانی تبدیل کنند. به قول شاعر : 
این هنوز از نتایج سحر است

باش تا صبح دولتش بدمد
اگر ممکن است اندکی هم از تأثير ابن سينا 

بر دکارت بگویيد؟
در این باره مقاالت متعّددی به زبان های مختلف 
نوشته شــده که عاقه مندان میتواند با جستجو به 
آنها دســت یابند. به هرحال بحث فلسفی پیچیده را 

نمیشود در یک مصاحبه خاصه کرد.
در گزینش این مقاالت چه روشــی پيش 

گرفته اید؟
من بارها گفته ام که روش من در گزینش مقاالت 
آن است که  مقاله مورد نظر ، عاوه بر مستند بودن و 
رعایت اصول مقاله نویسی، باید حرف تازه ای را مطرح 
کند. و خوانندگان این کتاب  بــا مطالعه مقاالت با 

روش من در گزینش بیشتر آشنا خواهند شد.

آثار علمی و فلسفی ابن سینا به چاپ رسید گفتگوی اختصا صی

مجوز دورکاری مادران شاغل باردار یا دارای 
فرزند زیر ۶ سال صادر شد

مجوز استفاده از دورکاری مادران شــاغل باردار یا دارای فرزند زیر ۶ ســال و یا معلوالن با 
پیگیری های معاون رییس جمهوری در امور زنان از ســوی سازمان اداری و استخدامی کشور 
صادر شــد. به گزارش ایرنا، با عبور کشــور از پیک پنجم کرونا و لغو بخشــنامه نحوه فعالیت 
دستگاه های اجرایی و ادارات در شرایط سه گانه هشــدار ناشی از همه گیری بیماری کرونا و با 
توجه به عدم بازگشایی مهدهای کودک در سراسر کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری با درخواست ها و تماس های مکرر مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال روبرو شد که 
برای حضور در محل کار با مشکل مواجه شدند. لذا با پیگیری های مکرر انسیه خزعلی معاون 
رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و طرح موضوع در ســه جلسه پیاپی هیات دولت، اباغ 
رییس سازمان اداری استخدامی مبنی بر مجوز استفاده از دورکاری در ١2 آبان ماه صادر شد. 
در این نامه تصریح شــده اســت که در ارتباط با اولویت دورکاری کارکنان زنان شاغل دارای 
فرزند خردســال،آیین نامه دورکاری مربوط به تیر ١38۹ با این مضمون که »در صورت وجود 
چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال و 

معلولین از اولویت برخوردار خواهند بود« مبنای عمل قرار گیرد.



شيوع کرونا بشدت جدي است، پس ماسک بزنيم 

انسان روی خط سقوط
فاطمه مــداح نظری - در هیــچ دینی 
به اندازه دین مبین اســام برای انســان، ذات 
و جایگاه او اهمیت قائل نشــده اند به گونه ای 
که قتل یک مجــازات قصــاص دارد و جان در 
برابر جان در نظر گرفته شده است و نجات یک 
انسان همچون نجات بشــریت است. در حالی 
که در دیگر مکاتب سیاســی چنین جایگاهی 
برای شخص انســان درنظر گرفته نشده است. 
مراتب و جایگاه انسان ارتباط مستقیم با میزان 
ارتباط او با خدای متعال دارد و حضرت محمد 
مصطفی)ص( نیز اســام را با رفع تبیعض ها و 
برابری انســان ها به جهانیان عرضه داشت که 
هیچ انسانی بر انســان دیگر برتری ندارد جز به 

واسطه ایمان، تقوی و عمل صالح. 
جایگاه انسان با میزان تقید به دستورات الهی 
و نسبت او با خداوند مشخص می شود بنابراین 
هرچه وجود انسانی از نور الهی سرشار شود در 
مرتبه باالتــری از وادی نور قرار خواهد گرفت و 
زمینه رشد بیشتر را طی خواهد کرد. بر خاف 
آن نیز انســان هرچه از خدا دورتر شــود ابعاد 
حیوانی در او تقویت شــده و شخصیت فرد را با 
همان الگو شکل خواهد داد پس بتدریج سقوط 

انسانی آغاز می شود. 
تعالیم الهی نیز در جهت رشد و تعالی انسان 
وضع و اباغ شده تا بتواند به مرتبه انسان کامل 

و خدایی شدن را طی کند.
انسان به  واسطه نعمت عقل و اختیار جایگاه 
باالتری نســبت به دیگر مخلوقــات دارد تا با 
اســتفاده از این دو راهکار به ابعاد روحی خود 
وســعت دهد. مائکه از ابتدای خلقت مشغول 
حمد و تســبیح خداوندی بودند و اگر هدف از 
خلقت حمد و تســبیح خداوند بــدون اختیار 
بود فرشــتگان چنین می کردند و دیگر نیازی 
به خلق انســان نبود. ولی هنگام خلقت انسان 
خداوند آن را اشــرف مخلوقــات خواند و همه 
فرشتگان را امر به سجده در برابر انسانی کرد که 
از روح خود در آن دمیده اســت. بنابراین انسان 
به واســطه این روح الهی جایگاهــی فرامادی 
دارد. روح در جســم مادی انســان اسیر شد تا 
انســان با اعمال نیک خود از ماده بگذرد و روح 
بستر رشــد یابد و به عالم باال و جایگاه اصلی آن 

نزدیکتر شود. 
عقل و اختیار به اعمال نیک انســان ارزش 
می دهد و انسان خودخواســته باید در مسیر 
تعالی قرارگیرد. مسلما انسانی که خوب بودن 
را انتخاب می کند جایگاه باالتــری از افرادی 
دارد که به انجام ظواهــر دینی عادت کرده اند. 
به همین دلیل است که انسان جایگاهی فراتر 
از فرشتگان دارد و تا بی نهایت بستر رشد دارد 
درحالی که مائکه از رتبــه ای باالتر نمی روند 
و صعود به آســمان های باالتر بالهایشــان را 

میسوزاند. 
انتخاب بین خوب و بد همیشه کار ساده ای 
نیست و عقل و فطرت خداجو و حقیقت طلب 
می خواهد تا انسان بتواند راه را از چاه بازشناسد 

و بیراهه نرود.
و این گونه می شــود که ســربازان یزیدی 
بر امام خویش می شــورند و تیغ می کشــند و 
قصد قربــه الی اهلل می کننــد. بنابراین رعایت 
همه دســتورات الهــی در کنار هم بــه عنوان 
یک مجموعه کامل بســتر رشد انسان را فراهم 
می آورد وگرنه اســام ســوپرمارکتی همان 
می کند که لشکر شــمر و یزید کرد. اگر تنها به 
انجام چند دستور بسنده شود بی آنکه به دیگر 
مسائل بی تفاوت باشد و یا دلخواست خود را با 
تعالیم الهی شریک کند و یا حتی نفس خویش 
را بر دســتورات الهی مقدم دارد تبدیل به بنی 
اسرائیلی می شوند که پیامبر خدا را می کشند 

و به عمل خویش افتخار می کنند. 
در مکاتــب غربی با حذف جایــگاه خداوند 
در زندگی و خلقت انســان تنها به جسم آدمی 
بسنده کرده اند، انسان را تنها ماده ای می دانند 
که باید بــرای زندگی مــادی دنیایی خویش 
تاش کند. بنابراین ســعی در توسعه زندگی 
مادی افــراد دارند ولی چون منبــع اصلی نور 
و برکت فاصلــه گرفته انــد در اجرایی کردن 
ایدئولوژی خود نیز درمانــده اند. و غفلت از این 
اصل که انســان مجموعــه ای از ابعاد معنوی 
و مادی اســت خود را به زندگی چندساله دنیا 

محدود کرده اند. 
سبک زندگی غربی طی این چندساله سعی 
در القا مکاتب مادی گــرای خویش به جامعه 
دینی و اسامی ما دارد تا انسان دیدگاه خویش 
را اصاح نکند و تابع قواعد الهی نشود پیوسته 
در خط ســقوط قرار دارد که شــاید خود نیز 

متوجه عمق فاجعه نشود...
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آثار علمی و فلسفی 
ابن سینا به چاپ رسید
صفحه 5

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران خبر داد

تغییر ساعت طرح ترافیک 
از ابتدای آذرماه همزمان 

با بازگشایی مدارس
صفحه 5

 معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خبر داد:

کشف ۱۳ نوع ماده معدنی 
جدید در کشور

صفحه 3

بهروزی فر مطرح کرد
حرکت منسجم قوای 

سه گانه، الزمه تحقق وعده  
دولت برای ایجاد اشتغال

صفحه 2

دیدار روسای سازمان زندان ها 
و بهزیستی کشور

آغاز فصل مشترک 
برای حمایت از 
خانواده زندانیان

 روسای ســازمان زندان ها و بهزستی 
کشــور بر پیگیری حضور مــددکاران 
افتخاری در زندان ها و نیز حمایت هرچه 
بیشتر از مددجویان و خانواده زندانیان در 

صفحه 8حبس اعام آمادگی کردند...

بیشتـر بخوانیـد

 موسوی:
 به باد دادن حق مردم،
 فسادی بدتر از دزدی

و اختالس است

فالحی: 
 پیری جمعیت کشور

 بحران اقتصادی به دنبال
خواهد داشت

سرمقاله

رییس اتاق ایران و چین:

۹۰ درصد از تجارت ایران با ۷  کشور است
 صفحه 3
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یک نماینده سابق مجلس گفت: مجلس به جای آنکه وقت خود 
را صرف رسیدگی به عملکرد دولت گذشــته کند، گره از مشکات 

معیشتی و اقتصادی مردم بردارد.
محمد قمی در گفت وگو با ایسنا،  با تاکید بر اینکه برای دولت جدید 
آرزوی موفقیت دارم، اظهار کرد: در مورد رویکرد مجلس برای بررسی 
عملکرد دولت های قبلی باید تاکید کــرد که هر کس خافی بکند 
قانون باید با او برخورد داشته باشد، اما نکته مهم این است که آیا زمان 

انجام چنین کاری االن است یا خیر؟
وی افزود: به نظرم برای این موارد باید گروهی باشد که بررسی کند 
عملکرد هر دولت یا نهادی در هر موردی که برای مجلس سوال پیش 
آمده اســت، چطور بوده تا اگر جای بررسی بیشتر یا برخورد قانونی 
وجود داشت این کار را بدون سر و صدای رســانه ای در یک گزارش 
تحویل قوه قضائیه دهند تا معلوم شــود کسانی که مقصر بودند چه 

اقداماتی انجام داده اند و حکم قضایی نیز برای آنها صادر شود.
این نماینده ســابق مجلس با تاکید بر اینکه االن مشــکل مردم نه 
بررسی پرونده گذشته ها که رسیدگی به مشکات روز است، اظهار کرد: 
مردم می خواهند گرانی و تورم رفع شود و سفره شان از گذشته رنگین 
تر باشــد. آنها به دنبال حل معضات اجتماعی هستند و دغدغه شان 
بیکاری و مسئله مسکن است، پس مجلس باید به این موارد بپردازد و به 

دنبال بازگرداندن کارخانه های تعطیل شده به مدار تولید باشد.
قمی در ادامه تصریح کرد: من نمی گویم اگر کسی خافی در هر 
دوره ای از مسئولیتش انجام داده به آن رسیدگی نشود. معلوم است 
که باید این کار انجام شــود، اما به جای اینکه مجلس خود را درگیر 

چنین اموری کند، بهتر است جمعی کارشناس موضوع را بررسی  و 
گزارشی تخصصی تهیه کنند و گناه و جرم هر کس در آن مشخص 
شود. نه اینکه موضوع به رسانه ها کشیده شــود و از آن استفاده های 

سیاسی شود.
وی با بیــان اینکه چنین اقداماتی در چشــم مردم پســندیده 
نخواهد بود و اثرات سوء بر اعتماد جامعه به دولت ها خواهد گذاشت، 
اظهار کرد: مردم چنین اموری را چندان جدی نمی گیرند یا با خود 
می گویند فردا هم که کسانی که االن سر کار هستند کنار بروند، بعدی 
ها می آیند و همین قاعده را درباره شان اجرا می کنند. پس می بینیم 

که چنین اقداماتی ممکن است چه تبعاتی به دنبال داشته باشد.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه وقتی هنوز مسئله ای در مورد 
فردی یا افرادی ثابت نشــده اســت نباید تهمتی علیه آن افراد را در 
جامعه رواج دهیم یا باعث شکل گیری سوءظن نسبت به افراد شویم، 
اظهار کرد: شکی نیســت هر کس به مردم و بیت المال دست درازی 
کرده باشد یا حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را زیر پا گذاشته باشد 
باید با او برخورد شــود، اما این برخورد باید ضابطه مند، قانونی و بر 

اساس حق و حقیقت باشد، نه بر پایه خط، جریان و سیاسی بازی.
وی در پایان تاکید کرد: مخصوصا وقتی به کسی اتهامی زده شود 
باید این فرصت برای او وجود داشته باشد که از خود در برابر آن اتهام 
دفاع کند که شاید دفاعیاتش معقول واقع شود و شاید هم پذیرفتنی 
نباشد، اما قبل از اینکه این اتهامات ثابت شود روشن است که رسانه ای 
شدن چنین مواردی نسبت به مسئوالن سابق تنها اعتماد مردم را کم 

می کند.

قمی: 

  مردم از مجلس انتظار گره گشایی دارند، 
نه بررسی عملکرد گذشتگان

جمعی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا با طرح اتهاماتی 
علیه کشــورمان در حال فشــار بر دولت بایدن هســتند تا 

دیپلماسی با ایران را کنار بگذارد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری -تحلیلی واشنگتن 
فیری بیکن، ١٧ عضو جمهوری خواه کنگــره آمریکا در نامه 
ای که روز پنج شنبه به کاخ ســفید ارسال شده است با ادعای 
اینکه ایران اخیرا علیه منافع آمریکا در سوریه حمله پهپادی 
انجام داده اســت از جو بایــدن، رئیس جمهور کشورشــان 

خواستند تا دیپلماسی با تهران را کنار بگذارد.
این قانوگذاران به رهبری برایان استیل، نماینده جمهوری 
خواه ایالت ویسکانسین در نامه خود بایدن را به نادیده گرفتن 
آنچه حمات خصمانه ایــران علیه آمریــکا و متحدانش در 
منطقه خوانده شــده، متهم کــرده و گفتنه انــد که بایدن 
 این کار را با هــدف احیای توافــق هســته ای 2٠١5 انجام 

می دهد.
آنها در نامه خود با تکرار ادعاهای واهی مقامات واشنگتن 
علیه ایران آورده اند: در زمانی که تنش ها در خاورمیانه شدت 
یافته اســت این اقدام، پیام خطرناکی به دوستان و دشمنان 
ما مبنی بر این ارســال می کند که ما به برداشتن تحریم ها و 
مذاکره با بزرگ ترین کشــور حامی تروریسم می پردازیم، در 

حالی که آنها به ما حمله می کنند.
این اعضــای جمهوری خواه کنگــره همچنین خطاب به 
بایدن نوشــتند: این حمله )پهپادی( یادآوری دیگری از این 
است که دولت شما با اولویت های اشتباهی برای ورود مجدد 
به توافق هســته ای با ایران تنظیم شده است. اگر ایران تمایل 
دارد در شرایطی که مذاکرات در حال انجام است، که این گونه 
رفتار کند، احترامی که آنها برای هر توافقی که حاصل شود را 

زمانی که جوهر آن خشک می شود، تصور کنید.
این نمایندگان در ادامه مدعی شدند که ایران به نیروهای 
آمریکایی و متحدان آن در خاورمیانه حمله می کند و در عین 

حال، فعالیت های هسته ای خود را افزایش می دهد.
آنها در نامــه خود آورده انــد: این تهدیــدات ادامه دارد و 
دولت شــما به تضعیف توانایی ما برای مبارزه با ایران از طریق 

برداشتن تحریم های آمریکا ادامه می دهد. 
برایان اســتیل همچنین در گفت وگو با فری بیکن درباره 
این نامه تصریح کرد که تمرکز دولت بایدن بر دیپلماســی با 

ایران اولویت های اشتباهی را برای آمریکا تعیین می کند.
وی افزود: دولت بایــدن توانایی ما برای مقابلــه با ایران را 
تضعیف مــی کند، در حالی کــه تنش هــا در خاورمیانه نیز 

افزایش می یابد. ما باید ایران را مسئول بدانیم.

درخواست تعدادی از جمهوری خواهان 
آمریکایی از بایدن برای کنار گذاشتن 

دیپلماسی با ایران

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسامی 
گفت: کشت گیاهان دارویی اقتصاد کشــاورزی را متحول 

می کند.
دکتر یحیــی ابراهیمی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
کشــت گیاهان دارویی استراتژی  بخش کشــاورزی بوده و 

لرستان در این راستا از مزیت فوق العاده ای برخوردار است.
وی با تاکید براینکه در لرســتان کشــت گیاهان دارویی 
ارزش افزوده باالیی دارد، اضافه کرد: این نوع کشت منجر به 

کاهش هزینه ها شده و کشاورزی را اقتصادی می کند.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسامی 
یکی از مسیرهای توسعه لرستان را تبدیل کشاورزی سنتی 

به صنعتی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه با این تغییر رویه کشــاورزان قطعا شاهد 
کشاورزی اقتصادی در لرســتان خواهیم بود، تصریح کرد: 
در این راســتا قطعا انجام کارهای دانش بنیان از سوی مراکز 

علمی و دانشگاهی جوابگو خواهد بود.
ابراهیمی گفت: جهاد دانشگاهی با ترویج و انجام کارهای 
دانش بنیان در لرستان می تواند کشت کشاورزان را به سمت 

ارتقای سامت غذایی جامعه سوق دهد.
وی امنیت غذایی جامعه را موضوعی مهم برشمرد و افزود: 
متاسفانه شاهدیم در بسیاری از کشــت ها از سموم استفاده 
می شــود که این امر می تواند وضعیت ســامت جامعه را به 

مخاطره بیندازد.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسامی 
بیان کرد: ضرورت دارد جهاد دانشگاهی لرستان با نگاه علمی 
و محوریت تامین غذای سالم اولویت خاصی را در نظر بگیرد و 

به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
ابراهیمی اظهار کرد: جهاد دانشــگاهی لرستان با داشتن 
توان علمی و نیروی انســانی توانمد و متخصص می تواند در 
راستای توســعه لرســتان به مزیت های اصلی استان نظیر 
گردشــگری، کشــاورزی، کشــت گیاهان دارویی و حتی 

توریسم درمانی و ... ورود جدی پیدا کند.
به گزارش ایسنا، کشت و اهلی سازی گیاهان دارویی نظیر 
به لیمو، آویشــن، نعناع فلفلی، گل گاوزبان، مــورد، رازیانه، 
شــمعدانی عطری و... در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

جهاد دانشگاهی لرستان انجام می شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس:
 کشت گیاهان دارویی

اقتصاد کشاورزی را متحول می کند

معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه 
منابع آب و نیروی ایران گفــت: تاکنون برای 
طرح های انتقال آب به دریاچه ارومیه حدود ۶ 

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
»بهروز مرادی« در گفت و گــو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: ســاخت تونل انتقال آب 
مورد نیاز این طرح نیز با ســرمایه گذاری یک 

هزارو ۴3٠ میلیارد تومان در حال انجام است.
وی ادامه داد: تونل انتقال آب از ســد کانی 
ســیب به طول 3۶ کیلومتر در حال اجراست 
که حدود ١3٠ متر آن باقی مانده که تاش می 

شود تاپایان امسال فعالیت آن به اتمام برسد.
معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه 
منابع آب و نیروی ایران گفــت: وزارت نیرو در 
ســال های اخیر فعالیت های زیست محیطی 
زیادی برای احیــای دریاچه ارومیه انجام داده 

که اکنون به مراحل پایانی کار نزدیک شــده 
است.

مرادی طرح انتقال آب از سدکانی سیب را 
یکی از این فعالیت ها برشمرد و گفت:سد کانی 
سیب و تونل مربوط به آن،  حدود ۶٠٠ میلیون 
متر مکعب آب را از طریــق رودخانه متصل به 
دریاچه از حوزه زاب بــه دریاچه انتقال خواهد 

داد.
معــاون برنامه ریــزی و نظارت شــرکت 

مدیریت توسعه منابع آب و نیروی ایران ادامه 
داد: عاوه بــر انتقال آب، دو تصفیــه خانه در 
شــهرهای ارومیه و تبریز نیز در دست احداث 
است که با تکمیل آنها ١١۴ میلیون متر مکعب 

هم پساب به دریاچه منتقل خواهد شد.
مرادی خاطرنشــان کرد: انتقال این میزان 
آب و پساب کمک بســیار موثری در پایداری 

این دریاچه محیط زیستی کشور خواهد بود.
به گزارش ایرنا، سد کانی سیب از نوع خاکی 
با هسته رســی با ارتفاع 58 متر و طول تاج )با 
احســاب دایک آن( 8۴8 متر و حجم مخزن 
22١ میلیون مترمکعب و حجم تنظیمی ٧١3 
میلیون متر مکعب در جنوب استان آذربایجان 
غربی و در شهرستان پیرانشــهر واقع شده و با 
هدف مهار و انتقال آب مازاد رودخانه به دریاچه 

ارومیه احداث شده است.

معاون شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مطرح کرد:

سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی برای انتقال 
آب به دریاچه ارومیه

بازارچه های مرزی
فرصتی برای توسعه تجارت منطقه ای ایران




