
من در صندلی کنار عمه رهبر کره شمالی 
ننشستم

صب��ح ام��روز "ننج��ون" با ارس��ال ی��ک بیانیه 
شدیداللحن به رسانه های کشور نشستن در کنار عمه 

رهبر کره شمالی را تکذیب کرد.
در این بیانیه آمده است:

ملت ما به خوبی می داند که خیلی عذر می خواهم - 
خیلی ببخشید - "ننجون" هیچ گاه در سیاست خارجی 
دخالت نمی کند و قصد ندارد روابط دو کشور دوست و 
برادر ایران و کره جنوبی را به مخاطره بیندازد و به قول 
بچه ها گفتنی، نشستن در صندلی کناری عمه رهبر کره 

شمالی را ساخته و پرداخته استکبار جهانی می دانم.
البته خیلی ها "ننجون" را به نمک نشناسی متهم 
کردن��د و گفتند آن وقت ها که در خانه عمه رهبر کره 
ش��مالی مفت می خوردیم و جف��ت می انداختیم چرا 
این حرف ها را نمی زدیم که چون حق با آنهاست الل 

می شویم و به قول بچه ها گفتنی، جوابی نداریم.
باز هم خیل��ی عذرمی خواهم خیلی می بخش��ید 
ک��ه چنین ش��ائبه ای پیش آمد که ما ب��ه قول بچه ها 
گفتنی کنار عمه جان نشس��ته ایم چون همان اول که 
خیلی عذر می خواهم خیلی ببخشید، فهمیدیم که آن 
صندلی متعلق به ایشان است رفتیم کنار برادر نوبخت 
نشستیم و درباره آخرین سیاست های اقتصادی دولت 
تدبی��ر و امید و صف چند کیلومتری گوش��ت یخ زده 

برزیلی و اینجور چیزهای پیش پا افتاده حرف زدیم.
در پای��ان به ق��ول بچه ها گفتنی از ملت ش��ریف 

ایران خیلی عذر می خواهم و خیلی ببخشید!

ننجون

افتتاح ایستگاه های جدید خط ۶ مترو
به سال  آینده موکول شد

قائم مق��ام معاونت حمل ونقل ترافیک ش��هرداری 
تهران از افتتاح چند ایس��تگاه از خط ۷ در تاریخ ۱۸ 
اس��فندماه با حضور ش��هردار تهران خبر داد و گفت: 
ایستگاه های دولت آباد تا میدان شهدا از خط ۶ نیز در 

اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
شهریار افندی زاده اظهار کرد: در شهرهای بزرگ یکی 
از شاخص های پیشرفت مترو محسوب می شود. هم اینک 
200 کیلومتر خط مترو با ۱۱5 ایستگاه به بهره برداری 
رسیده اس��ت که البته باید بتوانیم این تعداد را افزایش 
دهیم و میزان س��فرها را در س��ال ۱409 به حدود 2۷ 
میلیون سفر در روز برسانیم. در سال های گذشته از نظر 
تکنولوژی و بویژه تکنولوژی ساخت مترو همکاری خوبی 
با متخصصین انجام ش��ده که این امر باید در سال های 
آینده نیز ادامه پیدا کند و بتوانیم با بهره برداری از خطوط 

جدید مترو مسافران بیشتری را جابجا کنیم.
افندی زاده خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی انجام 
شده بخشی از خطوط ۷ مترو روز شنبه هفته  آینده به 
بهره برداری خواهد رسید و ایستگاه دولت آباد تا میدان 
ش��هدا از خط ۶ نیز در اوایل سال آینده به بهره برداری 
خواهد رسید. وی تصریح کرد: کاهش ِهدِوی )سرفاصله 
رسیدن قطارهای مترو( در خطوط ۱،2 و 4 به 4 دقیقه 
رسیده است که این آمار در شهرهای پیشرفته نیز مورد 
توجه ق��رار دارد. ضمن اینکه ت��اش می کنیم هدوی 

خطوط 3، ۷ و ۶ را در آینده کاهش دهیم.
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که  ایران  برخاف  شهر س��ازمان زيس�ت تنه��ا 
محیط زیس��ت را متولی اصلی بررس��ی 
موافقت نام��ه پاریس، قرار داده اس��ت، 
بررسی نهادهای مس��ئول در مورد این 
موافقت نامه در برخی کشورها به گونه ای 
دیگ��ری اس��ت و نهاده��ای تخصصی 
مختلفی را متولی بررس��ی موافقت نامه 
مذکور ق��رار داده اند. بررس��ی دقیق و 
تخصصی موافقت نامه های بین المللی در 
راس��تای تأمین حداکثری منافع ملی، 
امری ضروری به نظر می رسد؛ موضوعی 
برخ��ی  در  آن  از  غفل��ت  ک��ه 
موافقت نامه های بین المللی، هزینه هایی 

به کشور تحمیل کرده است.
 بررس��ی ها نش��ان می دهد که این 
غفلت در موافقت نامه تغییر اقلیم پاریس 
نیز رخ داده اس��ت؛ موافقت نامه پاریس 
باهدف جلوگیری از افزایش 2 درجه ای 
دمای کره زمین شکل گرفته است؛ این 
موافقت نامه معتقد اس��ت ک��ه افزایش 
انتش��ار گازهای گلخانه ای انسان ساخت 

موجب این افزایش دما است.
قابل  ذکر اس��ت ک��ه در مقابل این 
دیدگاه، برخی دیگر از اقلیم شناسان معتقد 
هستند گازهای گلخانه ای انسان ساخت 
نق��ش بس��یار اندک��ی در افزایش دمای 
ک��ره زمین  دارن��د؛ این دس��ته از اقلیم 
شناسان، عامل اصلی این مسئله پرتکرار 
در ادوار مختلف کره زمین را فعالیت های 
خورش��یدی می دانند؛ در همین راس��تا 
موافقت نام��ه پاریس، کش��ورهای عضو 
را ب��ه کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای 

انسان ساخت، موظف می کند.
ایران به عنوان یکی از کش��ورهای 
شرکت کننده در اجاس بیست و یکم 
کنوانس��یون تغییر اقلیم سازمان ملل 
متحد )UNFCCC( که موافقت نامه 
پاریس حاصل آن است، این موافقت نامه 
را تایید اولیه کرده است؛ در حال حاضر 
نهاد مسئول این موافقت نامه در دولت 

سازمان محیط زیست است.

چرا سازمان محیط زیست تنها 
متولی موافقت نامه پاریس است؟

محیط زیس��ت  س��ازمان  تعیی��ن 
به عنوان نه��اد متولی در امر بررس��ی 
موافقت نامه پاریس درحالی  اس��ت که 
بس��یاری از کارشناسان معتقد هستند 
که ای��ن موافقت نامه به دنب��ال ایجاد 
محدودیت بر منابع انرژی مانند نفت و 
گاز و دیگر بخش های اقتصادی کشور 

اس��ت؛ از همین رو الزم است معاهده، 
توسط نهادها و کمیسیون های اقتصاد 

و انرژی نیز بررسی شود.
پاریس،  اقتصادی موافقت نامه  ابعاد 
موضوعی اس��ت که گزارش های سازمان 
محیط زیس��ت نی��ز آن را تایید می کند؛ 
گفتن��ی که هنوز س��ند تعه��دات ملی 
)NDC( به عن��وان مهم تری��ن بخ��ش 
موافقت نامه پاریس حتی در اختیار تنها 
کمیسیون بررسی کننده این موافقت نامه 
یعن��ی کمیس��یون کش��اورزی و منابع 
طبیعی نی��ز قرار نگرفته اس��ت؛ تعیین 
س��ازمان محیط زیس��ت به عنوان مرجع 
بررسی کننده موافقت نامه پاریس در حالی 
است که در بسیاری از کشورها نهادهای 

دیگری نیز در این امر دخیل هستند.

نهادهای بررسی کننده موافقت نامه 
پاریس در برخی از کشورها

اس�ترالیا: کشور اس��ترالیا دارنده 
منابع انرژی قابل ماحظه ای است؛ این 
کشور در پیوستن به پروتکل کیوتو نیز 
کارش��کنی های زیادی به دلیل تأمین 
مناف��ع اقتصادی خود انج��ام داد، البته 
بعد از دریافت امتیازاتی به آن پیوست.

اس��ترالیا در موافقت نام��ه پاریس 
نی��ز ت��اش کرده اس��ت تا ب��ا تعیین 
نهادهای تخصصی مختلف در بررس��ی 
این موافقت نامه ب��ه تأمین حداکثری 
منافع ملی خود کمک کند؛ این کشور 
وزارتخانه ه��ای امور خارج��ه، تجارت، 
محیط زیست و انرژی را مسئول بررسی 
موافقت نامه پاریس تعیین کرده است؛ 
درواقع استرالیا یک کارگروه تخصصی 

برای این امر مشخص کرده است.
مال�زی:کش��ور مالزی ب��ا وجود 
اینک��ه ج��ز کش��ورهای دارن��ده منابع 
انرژی محسوب نمی شود اما در بررسی 
موافقت نام��ه پاری��س بهت��ر از برخ��ی 
کش��ورهای دارنده منابع ان��رژی مانند 
ای��ران عم��ل کرده اس��ت؛ این کش��ور 
نیز با تش��کیل کارگروه��ی تخصصی، 
ت��اش کرده اس��ت ارزیاب��ی دقیقی از 
این موافقت نامه به دس��ت آورد؛ مالزی 
وزارتخانه های انرژی، عل��م و فناوری و 
تغیی��رات آب و هوایی و محیط زیس��ت 

را به عن��وان نهاده��ای بررس��ی کننده 
موافقت نامه مذکور تعیین کرده است.

انگلیس:کش��ور انگلی��س، 3۱.۷ 
درص��د از ب��رق موردنی��از خ��ود را از 
انرژی های تجدیدپذی��ر و 2۱.۷ درصد 
آن را از انرژی هسته ای تأمین می کند؛ 
این کشور بااینکه تنها ۱.۶ درصد از برق 
خود را توسط زغال سنگ تهیه می کند 
اما برای بررسی ابعاد اقتصاد انرژی این 
موافقت نامه از بخش های مختلف بهره 
برده اس��ت؛ دولت انگلیس در راستای 
بررس��ی دقیق موافقت نام��ه پاریس از 
وزرت خانه ه��ای بازرگان��ی، ان��رژی و 

صنعت استفاده کرده است.
قزاقستان:قزاقستان به عنوان یکی 
از غنی ترین کشورهای حوزه دریای خزر 
در منابع نفت ازنظر جغرافیایی و منابع 
انرژی به ایران نزدیک است؛ از همین رو 
تجربه این کش��ور نیز می تواند در روند 
بررسی موافقت نامه پاریس راهگشا باشد. 
دولت قزاقستان با قرار دادن وزارت خانه 
انرژی در لیست نهادهای بررسی کننده 
عملک��ردی  پاری��س،  موافقت نام��ه 
اس��ت؛ چراک��ه  هوش��مندانه داش��ته 
قزاقستان با دخیل کردن این وزارتخانه 
در فرایند بررسی این موافقت نامه، سعی 
در حفظ منابع انرژی خود با وجود اتخاذ 

رویکردهای بین المللی داشته است.
کش��ورهای دیگری مانند ونزوئا، 
پرتقال و دانمارك نی��ز تاش کرده اند 
که در بررس��ی موافقت نام��ه مذکور از 
نهادهای تخصصی مرتبط بهره بگیرند 
تا از هیچ یک از ابعاد موافقت نامه پاریس 
غاف��ل نمانن��د؛ موضوعی ک��ه در روند 
بررسی این موافقت نامه در ایران به چشم 
نمی خورد؛ از همین رو نیاز اس��ت تا در 
راستای بررسی همه جانبه موافقت نامه 
ف��وق، نهادهای تخصص��ی وارد چرخه 
بررس��ی ش��وند؛ به همین دلی��ل ورود 
نهادهایی مانند وزارتخانه های اقتصاد و 
نیرو و نیز کمیس��یون های تخصصی در 
مجلس از جمله، کمیسیون های اقتصاد، 
انرژی، صنایع و معادن و نیز کمیسیون 
امنیت ملی به دلیل وجود بندهایی در 
راستای افشای اطاعات کشور ضروری 

تسنیم به نظر می رسد. 

مراسم رونمایی از  رسانه کتاب جدید فاضل گزارش
نظ��ری با حض��ور جمعی از ش��اعران 
برگزار ش��د. بهاء الدین خرمش��اهی در 
ای��ن مراس��م درباره ویژگی های ش��عر 
نظ��ری گف��ت: او معجزه ه��ا در ش��عر 

معاصر ما خواهد کرد.
مراس��م جشن انتش��ار دفتر شعر 
»اکنون«، تازه ترین دفتر ش��عر فاضل 
نظری با حضور محسن مومنی شریف، 
بهاالدی��ن  هن��ری،  ح��وزه  رئی��س 
خرمش��اهی، قرآن پژوه، ساعد باقری، 
ش��اعر، محمد صالح عا، بهروز شعیبی 
کارگ��ردان س��ینما و در می��ان جمع 
کثیری از دوس��تداران این ش��اعر در 

فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
س��اعد باقری، از شاعران و منتقد 
ادبی معاصر در این مراسم در سخنانی 
گفت: م��ن مدت ها به دنب��ال بهانه ای 
بودیم تا درباره تقوای نقد و ارتباط آن 
با ش��عر فاضل نظری صحبت کنم و به 
نظرم نبودن این تقوا یکی از آسیب های 

جدی در قلمرو شعر ماست.
باقری ادام��ه داد: ش��عر فاضل را 
مخاطب عام دیده و درك کرده و با آن 
ارتباط گرفته است. من تردیدی ندارم 
که ش��عر او ش��عری کم نظیر است. از 
سوی دیگر منتقدان و مخاطبان خاص 
هم به ش��عر او اقبال زیادی داشتند. با 
این همه نمی دانم چرا برخی از دوستان 
شاعر در تحلیل شعر او خرده می گیرند 
و حرفی نمی زنند که به کار شعر بیاید. 
نمی دانم چرا تنها به حواش��ی بس��نده 
می کنند. مثًا می گویند مضامین شعر 
او تکراری اس��ت و هیچ کدام در قلمرو 
نقد صحبتی نمی کنند. به نظر من این 
مقابل��ه و مواجه��ه با ش��عر او طبیعی 
نیست و نمی دانم چرا وقتی با او مواجه 
می ش��وند از او چشم پوشی و به نوعی 

خودزنی می کنند.
این ش��اعر تأکید ک��رد: به فاضل 
خ��رده می گیرند که س��بک هندی نو 
می خوانی و مضامین��ت را دائماً تکرار 
می کنی. او ش��اعر ش��عرهای عاشقانه 
اس��ت اما در اکثر این شعرها از کرامت 
و گذش��ت و قناعت و محبت و آزادی 
سخن گفته. اگر شعر اجتماعی چنین 

نیس��ت پس ش��عر اجتماعی چیست؟ 
مگر جز این اس��ت که قرار است شعر 
در خدم��ت تأثیرگذاری ب��ر مخاطب 
باشد؟ آیا یک غزل از او می توان یافت 
ک��ه درآن تأثیرپذی��ری اش از زندگی 

دین مدارانه را نبینیم.
وی دربخ��ش دیگری از س��خنان 
خ��ود اظهار کرد: جن��س مخاطبان ما 
طوری اس��ت که فضای امروز شعر ما 
آنه��ا را از ما گریزان کرده اس��ت. حاال 
وقتی ش��اعری پیدا ش��ده که می تواند 
با این مخاطب گریز پ��ا ارتباط برقرار 
کند و با او حرف بزند، حیف نیست که 

اهالی شعر او را می رانند.
باقری تصریح کرد: من در شاعران 
معاصر کس��ی را نمی شناسم که مانند 
نظری شعرش در دل مخاطبان نشسته 
باشد و نمی فهمم که چرا در مقابل این 
ش��عر چنین مقاومت ه��ای بیهوده ای 
وجود دارد و سعی نمی کنیم به کمک 

آن هم افزایی کنیم.
مراس��م  ای��ن  دیگ��ر  بخ��ش  در 
بهاالدی��ن خرمش��اهی ش��اعر و حافظ 
گف��ت:  س��خنانی  در  نام��دار  پ��ژوه 
پدیده ترین شاعر روزگار ما بدون شک 
فاضل نظری است. در روزگاری که من 
به دنبال پی��دا کردن مطلع های خوب 
غزل فارس��ی بودم، زمانی که به ش��عر 
او رس��یدم گفتم اگر این ش��عر نقطه 
آغازی برای کارم نباش��د، بدون ش��ک 
نقطه پایان اس��ت. ح��ال خوبی که از 
مطلع های غزل او به من دس��ت داده، 
مدت هاست که در خوانش هیچ یک از 
غزل های دیگر به من نرس��یده اس��ت. 
حاال که او به یک سوم عمر طبیعی اش 
رس��یده است به شما وعده خواهم داد 
ک��ه خواهید دید او معجزه ها در ش��عر 

معاصر ما خواهد کرد.
در بخش دیگر محمد صالح عا به 

س��خنانی پرداخت و پس از آن فاضل 
نظری دقایقی برای مخاطبانش سخن 
گف��ت. وی با اش��اره به اینک��ه تمایل 
زی��ادی به ح��رف زدن دارد و در عین 
حال دوست ندارد سخن بگوید، گفت: 
حاال حس می کنم که همه چیز در حال 
تمام شدن است. بغضی گلویم را گرفته 
که نمی دانم از کجا می آید؟ امروز حس 
می کن��م که برای خداحافظ��ی از دنیا 
باید آرزوهایمان برآورده ش��ده باش��د. 
من آرزویی ندارم اما امیدوارم که روزی 
بیای��د که دنیا با حض��ور امام عصر)ع( 

لبریز از عدالت و واقعیت شود.
نظری ادامه داد: محبت دوس��تان 
شاعر همچون شاقی است که جایش 
روی ت��ن نمی مان��د. من بای��د تحمل 
بیشتری برای این محبت ها می داشتم 
ام��ا دائم به خ��ودم می گوی��م که این 
حرف هایی که درباره تو می زنند را باور 
نکن. تو مانند کودکی که می خواهد راه 
رفتن را یاد بگیرد باید هنوز قدم بزنی 

و یک قدم دیگر باقی مانده است.
ش��اعر »اکنون« اضافه ک��رد: من 
بهترین جوایز عمرم را از دس��ت مردم 
گرفتم و همیشه بهترین چیزی که برای 
انگیزه ایجاد کرده، همین مس��ئله بوده 
است. ما در روزگاری به سر می بریم که 
باید مواظب خودمان باشیم که حالمان 
خ��وب باش��د. پس می خواه��م از همه 

دوستانم که مواظب خودشان باشند.
از حواشی جالب این مراسم، حضور 
پرش��مار عاقه من��دان به ش��عر فاضل 
نظری بود. میزان اس��تقبال از مراس��م 
جش��ن انتش��ار دفتر ش��عر »اکنون«؛ 
تازه ترین دفتر ش��عر فاض��ل نظری تا 
حدی بود که بخشی از حاضرین که به 
قول خودشان از شهرهای دور و نزدیک 
به این مراس��م آم��ده بودند، به صورت 

ایستاده در این برنامه شرکت کردند.

امامعلیعلیهالسالم:
 پرهیزکار را سه نشانه است: اخاص در عمل،

کوتاهی آرزو و بهره گرفتن از فرصت ها.
تصنیفغررالحکمودررالکلمص274،ح5994

کتاب صوتی »درخت پرتقال« منتشر شد
کتاب صوتی رمان »درخت پرتقال« نوش��ته 
کارلوس فوئنتس با صدای منوچهر زنده دل توسط 

موسسه نوین کتاب گویا منتشر و عرضه شد.
فوئنت��س در این کت��اب ، تاریخ کش��ورش، 
مکزی��ک را روایت کرده اس��ت. از دید فوئنتس، 
تاریخ دست نوشته ای اس��ت که وقتی پاك شود، 
پِس پُشتش دست نوشته دیگری نمایان می شود 
که آن نیز خود پوشش��ی بر چه��ره روایتی دیگر 
است. به این ترتیب روایت این نویسنده از تاریخ، 

نوعی ضد روایت یا نفی روایت است. 
این رمان، در 4 بخش و داستان نوشته شده 
اس��ت که عبارت ان��د از: »دو کران��ه«، »فرزندان 

فاتح«، »دو نومانسیا« و »دو آمریکا«. 
این کتاب صوتی، در 4۷0 دقیقه )۷ س��اعت 
و 50 دقیقه( و قالب ۱2 تَِرك صوتی ضبط ش��ده 

است که با قیمت ۱2 هزار تومان عرضه می شود.

کافه کتاب

یرات بر بازار شب عید نظارت ویژه تعز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره 
ب��ه طرح ضربتی عید، از نظارت وی��ژه بر بازار مرغ، 
گوشت گرم و منجمد خبر داد و ابراز امیدواری کرد 

این اقدام در پایان سال منجر به تثبیت بازار شود.
محمدعلی اس��فنانی اظهار کرد: امس��ال نیز 
طرحی ویژه برای ن��وروز داریم؛ با این تفاوت که 
طرح امسال زودتر شروع شده و اصناف بیشتری 
را در بر گرفته اس��ت. تعداد گش��ت ها س��ه برابر 
سال های گذشته و ایام عادی سال بوده و تفاوت 
دیگر، هماهنگی با دادس��تانی به منظور همراهی 
رئیس یکی از شعب ما با نیروهای دادستانی - از 

جمله معاونین یا رؤسای برخی شعب - است.
وی افزود: مراکز اقامتی، هتل ها، بیمارس��تان ها، 
رستوران ها و... را از جمله بازارهای هدفی نامید که به 
جد بررسی می شوند، در بحث گوشت گرم و منجمد 
و نیز مرغ، بازرسی و نظارت بر توزیع صورت می گیرد.

سفر در شهر

وز باشکوه آقای گورکن« در تاالر محراب »ر
نمایش "روز با شکوه آقای گورکن" تا 24 اسفند 

در مجموعه تئاتری محراب روی صحنه می رود.
"روز با ش��کوه آقای گورکن" با ه��دف ارتقای و 
گس��ترش فعالیت های فرهنگی و هنری محکومین 
ندامتگاه ه��ا و ب��ا هم��کاری مرک��ز نمایش مجتمع 
ندامتگاه ه��ای تهارن ب��زرگ و گروه نمایش��ی آینه 
زمان، تهیه ش��ده است. پارسا پوالدوند کارگردان این 
نمایش��نامه است که آن را براس��اس نمایشنامه ای از 
نویسنده شناخته شده ارمنی "سوسانا هاروتیونیان" و با 

ترجمه "آندرانیک خچومیان" روی صحنه برده است.
این نمایشنامه با رویکردی فلسفی، روایت گر 
مواجهه یک سرباز فراری از میدان جنگ با گورکنی 
است که کارش حفر گور برای سربازان کشته شده 
در جنگ است. این نمایش تا 24 اسفندماه هر روز 
س��اعت ۱9:30 در سالن کوچک مجموعه تئاتری 

محراب میزبان عاقه مندان خواهد بود.

تئاتر شهر

وند تهرانی شد پلیس راهور، ناجی شهر
ب��ا اقدام ب��ه موق��ع و احیای قلب��ی یکی از 
افس��ران راهنمایی و رانندگ��ی، راننده خودرو از 

مرگ حتمی نجات یافت.
ساعت ۱۸ روز گذشته یکی از ماموران پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، هنگام گشت زنی 
در اتوب��ان همت بعد از چمران، متوجه توقف یک 
خودروی تویوتا در محلی نامناسبی شده و پس از 

بررسی متوجه حال وخیم راننده می شود. 
با توجه به ش��رایط خاص راننده خودرو، افسر 
وظیفه شناس پس از بررسی عائم حیاتی بیمار اقدام 
به احیای قلبی وی می کند که پس از چند لحظه و 
به مدد الطاف الهی، راننده خودرو چش��مانش را باز 
می کند. ستوان یکم "محمد عبدالرحیمی" اقدامات 

اولیه امدادی را برای احیای این شهروند انجام داد.
با اقدام به موقع و احیای قلبی این افسر راهنمایی 
و رانندگی، راننده خودرو از مرگ حتمی نجات یافت. 

در شهر

 آرامش مردم خط قرمز 
وی انتظامی است نیر

فرمانده نیروی انتظامی گفت:  در س��ال های گذش��ته شاهد پلی�����س
خسارات جانی و مالی در ایام چهارشنبه آخر سال 
بودی��م، آرامش م��ردم خط قرمز نی��روی انتظامی 
اس��ت که نی��روی انتظام��ی س��ریعاً و مقتدرانه با 

مخان امنیت برخورد می کند.
سردار حسین اش��تری با بیان اینکه سال 9۷ 
سال پرکاری برای نیروی انتظامی بود، اظهار کرد: 
همکاران بنده با کمترین هزینه بیشترین اثربخشی 
را در اجرای مأموریت ها داش��تند، اعتماد مردم به 

نیروی انتظامی بزرگترین سرمایه برای ما است.
فرمان��ده نی��روی انتظامی ادام��ه داد: یکی از 
اهداف نیروی انتظامی، رس��یدن به تراز جمهوری 
اس��امی اس��ت که برای تحقق این ام��ر گام های 
خوبی برداشته شده است و هنوز باید با برنامه ریزی 
مناسب، تقویت زیرس��اخت ها، نیروها و استفاده از 

تکنولوژی روز به نقطه مطلوب نزدیک شویم.
وی درباره اقدامات پلی��س برای تأمین آرامش و 
امنیت مردم در ایام پایانی سال، ضمن اعام آماده باش 
کامل نیروهای پلیس برای این ایام و چهارش��نبه آخر 
سال، متذکر شد: در سال های گذشته شاهد خسارات 
جانی و مالی در ایام چهارشنبه آخر سال بودیم، آرامش 
مردم خط قرمز نیروی انتظامی است که نیروی انتظامی 

سریعاً و مقتدرانه با مخان امنیت برخورد می کند.

 افزایش مستمری مددجویان 
وردین ۹۸ اجرایی می شود از فر

رئی��س کمیت��ه ام��داد ام��ام  م�ي خمینی)ره( گفت: طبق مذاکراتی ح����ا
که با دولت انجام داده ایم، یک نوبت سبد کاال تا پیش 

از اتمام سال 9۷ به مددجویان اختصاص می یابد.
سیدپرویز فتاح در حاش��یه بازدید از نمایشگاه 
تولیدات و دس��تاورد های مددجوی��ان کمیته امداد 
رویک��رد کمیته ام��داد را خودکفای��ی خانواده های 
تحت پوش��ش عنوان کرد و افزود: دستگیری واقعی 
از نیازمندان همین نمونه هایی است که در نمایشگاه 
تولی��دات مددجویان قابل مش��اهده اس��ت؛ باید از 
طرح های اش��تغال مددجویان به ش��رایطی برسیم 
ک��ه این اف��راد روی پای خود بایس��تند و نیازی به 

مستمری امداد نداشته باشند.
وی از افزای��ش اعتب��ارات مربوط به اش��تغال 
مددجوی��ان در تبص��ره ۱۶ بودج��ه ب��رای س��ال 
آینده خبر داد و تاکید کرد: برای س��ال 9۸ اعتبار 
3500 میلیارد تومانی برای قرض الحس��نه اشتغال 
مددجویان پیش بینی شده که تا سقف 50 میلیون 

تومان به طرح های خودکفایی ارائه می شود.
فتاح با اش��اره به تصوی��ب افزایش 20 درصدی 
مس��تمری مددجوی��ان گف��ت: افزایش مس��تمری 
مددجویان از فروردین 9۸ اجرایی می شود. همچنین 
قرار است طی روز های آینده یک نوبت سبد کاال به 
ارزش 200 هزار تومان به مددجویان اختصاص یابد.

برگزاری »کالس مجردها« از سر گرفته شد
»کاس مجردها« حجت االسام شهاب مرادی که 
با استقبال پرشور جوانان در ایوان شمس ۷ ساله شده 
بود با مخالفت برخی مس��ئوالن شهری مدتی متوقف 
ش��د و سرانجام با پیگیری های صورت گرفته برگزاری 

دوره هشتم در حوزه هنری از سر گرفته شد.
»کاس مجردها« عنوان اختصاصی سلسله جلساتی 
آموزش��ی با رویکرد تربیتی - مشاوره ای شهاب مرادی 
است که می توان آن را در قالب کرسی های آزاد اندیشی 
تعریف کرد. این کاس از خردادماه سال 90 جان گرفت 
و با استقبال خوبی از سوی دانشجویان و نخبگان شهر 
تهران روبه رو شد، کاس مجردها گفت وگومحور بوده و 

بر پایه تعامل استاد و دانشجو اداره می شود. 
ام��ا پ��س از ۸ دوره از برگزاری ای��ن کاس ها با 
مخالفت برخی سازمان ها و نهادهای مسئول برگزاری 
دوره هشتم در تاالر ایوان شمس متوقف شد و پس از 
کش و قوس های فراوان سرانجام برگزاری این کا س ها 

در تاالر حوزه هنری مجدد از سر گرفته شد.

سبک زندگی

چراسازمانمحیطزيستتنهامتولیبررسیموافقتنامهپاريساست؟

یک محرمانه دیگر

آگهى اصالحى تشخيص منابع ملى و مستثنيات قانونى

اسفنديار خزايى – مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان 

1- آگهى تشخيص منابع ملى در روزنامه سياست روز شماره 4787 مورخ 97/4/20 
در رديف بند يك نام روستا از قهورد عليا پالك 330 به قهورد سفلى پالك 329 

اصالح مى گردد.
2- آگهى تشخيص منابع ملى در روزنامه جمهورى اسالمى شماره 4290 مورخ 
72/12/23 در رديف بند 12 كه فقط نام پالك ده ديوان اعالم گرديده بدينوسيله 

نام پالكهاى ده ديوان و جراح اصالح مى گردد. 

درآيینجشنانتشاردفترشعر»اكنون«مطرحشد؛

فاضل نظری در شعر معاصر 
معجزه خواهد کرد

ور سرچشمه« در »هنر و تجربه« »تر
مستند بلند س��ینمایی »ترور  سرچشمه« ساخته محمدحسین مس�تن���د
مهدویان از دیروز ۱5 اس��فندماه در گروه س��ینمایی 

»هنروتجربه« روی پرده رفت.
»ترور سرچش��مه« بعد از یکس��ال در جدول 
اکران سینماهای »هنر و تجربه« قرار گرفت و قرار 
است تا 29 اس��فندماه در شهرهای مختلف کشور 

اکران شود.
این فیلم مستند به بررسی ابعاد، آثار و چرایی 
انفج��ار دفتر مرکزی حزب جمهوری اس��امی در 
تیرماه س��ال ۱3۶0 ک��ه منجر به ش��هادت دکتر 
بهش��تی و تعدادی از مسئوالن ارش��د کشور شد، 
پرداخته و از زبان مطلعان بخش هایی از ناگفته های 

تاریخ معاصر کشور را بیان می کند.

»به وقت شام« به هند رفت
فیلم سینمایی »به وقت شام«  ن�ه تخا ا ر پا به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا آ
در ادام��ه اکران ه��ای بین المللی خود در ش��هرهای 

مختلف هند به روی پرده سینماها رفت.
ابراهیم حاتمی کیا که برای اکران فیلم به وقت 
شام به هند سفر کرده است، میهمان مجموعه های 

فرهنگی و هنری این کشور شد.
همچنین حاتمی کی��ا در ادامه حضور خود در 
هند که ب��ا همکاری مجموعه ه��ا و تهیه کنندگان 
بالیوود هم��راه ب��ود، میهمان ریاس��ت بزرگترین 

شهرك سینمایی جهان با عنوان راموجی شد.
پی��ش از ای��ن، جدیدتری��ن اث��ر حاتمی کیا در 
اکران های بین المللی خود در کش��ورهای ژاپن، کره، 
تایوان، سوریه، لبنان و عراق به نمایش درآمده است.

س
فار


