
وزیر امور خارجه:

گزارش خبری
| محمد جواد ظريــف وزير امــور خارجه ايران تعلــل اروپايى ها 
درعملياتى شدن سازوكار مالى اروپا با ايران را غيرقابل قبول دانست و گفت 
: اعالم راه اندازى اينستكس توسط اروپا يك اقدام مقدماتى است و اروپايى ها 
هم اكنون هيچ بهانه اى براى عدم آغاز رسمى كار مالى خود با ايران ندارند.

ظريف در حاشيه مراسم رونمايى از سايت ديپلماسى اقتصادى وزارت امور 
خارجه در جمع خبرنگاران افزود: اروپايى ها ارديبهشت ماه سال گذشته پس 
از خروج يكجانبه آمريكا از توافــق برجام تعهدات متعددى را مطرح كردند 
كه براى شروع اجراى آن تعهدات نياز بود اينستكس (سازوكار مالى اروپا و 

ايران) راه اندازى شود.
وى با بيان اين كه معتقديم اكنون اروپايى ها بايد براى مدت زيادى تالش 
كنند تا بتوانند تعهدات خودشان را در قبال برجام انجام دهند، افزود: اروپايى 
ها بسيار عقب هستند و نبايد اين طور تصور كنند كه جمهورى اسالمى ايران 

منتظر آنها مى ماند.
وى تصريح كرد: ما روابط بسيار خوبى با همســايگان مان داريم و ساز و 
كارهاى مشــابهى با بسيارى از كشــورها راه اندازى كرديم كه فعال شده و 
عمل مى كند و من نمى دانم اروپايى ها براى يك ســاز و كار مقدماتى چقدر 

وقت نياز دارند!؟
وزير امور خارجه بار ديگر با تاكيد بر اينكه اروپايى ها درعملياتى شــدن 
اينستكس عقب هستند، گفت: براى راه اندازى اين ساز و كار نياز بود كه ما 
ساز و كار متناظرى را در ايران راه اندازى كنيم. اين سازوكار هفته گذشته راه 

اندازى شد و االن اروپايى ها هيچ بهانه اى براى شروع كار ندارند.
ظريف همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود درباره اقدام غيرحقوقى 
آمريكا در مورد قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمى در فهرست سازمان 
هاى تروريستى و اينكه جمهورى اسالمى ايران چه اقداماتى در اين زمينه 
انجام داده و يا خواهد داد؟، گفت: نخســتين كارى كه جمهورى اســالمى 
ايران انجام داد اين بود كه شــوراى عالى امنيت ملى بالفاصله پس از اقدام 
غيرقانونى آمريكا در بيانيه اى «سنتكام» (فرماندهى مركزى اياالت متحده) 
كه مسئوليت نيروهاى آمريكايى در منطقه را دارد به شكل متقابل به عنوان 
يك سازمان تروريســتى و همچنين دولت آمريكا را به عنوان رژيم حامى 
تروريسم شناسايى و معرفى كرد.وى افزود: عالوه براين اقداماتى در مجلس 
شوراى اسالمى در جريان هست كه ما هم با دوستانمان در مجلس در حال 
مشورت هستيم كه چه اقداماتى مى تواند انجام شود و نمايندگان محترم در 
اين زمينه طرح هايى را ارائه دادند و همكاران ما نيز با آنها در تماس هستند.
رييس دستگاه ديپلماســى ايران افزود: به دبيركل ســازمان ملل متحد 
و  شوراى امنيت اين ســازمان در مورد غيرقانونى بودن اين اقدام آمريكا و 
سياست هاى بسيارغلط واشنگتن در منطقه نامه اى نوشتم. ظريف با بيان 
اين كه درعرصه رسانه اى نيز فعاليت هاى خوبى عليه اين اقدام غيرقانونى 
آمريكا صورت گرفته ، گفت: در صحنه روابط دو جانبه، امروز كه روز اجرايى 
شدن تصميم اياالت متحده است پيام هايى براى وزراى خارجه همه كشورها 
درباره اين اقدام ارسال خواهد شــد كه ضرورى است موضع گيرى از سوى 

كشورها صورت بگيرد و تذكرات الزم به همه وزراى خارجه داده شود مبنى 
بر اين كه اقدام بى سابقه و خطرناك اياالت متحده آمريكا عليه نهاد نظامى 
رسمى يك كشــور چه عواقبى داشته و خواهد داشــت. وزير امور خارجه 
همچنين در پاسخ به پرسشى درباره مانع تراشى آمريكا براى ارسال كمك 
هاى نقدى ســازمان ها و نهادهاى بين المللى به سيل زدگان ايرانى اظهار 
داشت: در اين زمينه در حوزه اطالع رســانى اقدام وسيعى صورت گرفته و 
دولت آمريكا در موضع تدافعى قرار گرفته تا حدى كه اعالم كرده مانعى براى 
كمك ها نيست ولى اين حرف آنها خالف است.ظريف گفت: اسنادى را جمع 
آورى كرده ايم و به زودى منتشر خواهيم كرد كه نشان دهنده اين است كه 
بانك ها حتى بانك هاى اروپايى به دليل نگرانى از اقدامات آمريكا از پذيرش 
كمك هاى ايرانيان خارج از كشور و مردم ساير كشورها كه مايلند در كمك 
رسانى به ايرانى ها كمك كنند، ممانعت كرده است.وى اظهار داشت: كمك 
رسانى بين المللى به معناى نياز نيست، به معنى يك همدردى و همبستگى 
جهانى اســت كه در ميان مردم وجود دارد. اين همبستگى جهانى به دليل 
اقدامات تخريبى آمريكا و اقدامات غيرانسانى اين كشور مورد مزاحمت قرار 

گرفته است . 
ظريف گفت: آمريكايى ها ناگزير شدند كارى كه انجام مى دهند را تكذيب 
كنند و ما اســنادى را جمع آورى كرديم كه ثابت مى كند اياالت متحده در 
اين اقدام كه مى شود به عنوان «جنايت عليه بشريت» تعريف كرد، مشاركت 

فعال دارند.

ســرمقاله

آپاندیس
| رضا امیری مهر- حاشــيه 
نشينى از آن دسته معضالت اجتماعى 
روبه گسترشى اســت كه قائل به مرز 
وجغرافياى خاصى نيســت ودامنه آن 
تا كشورهاى توســعه يافته هم رسيده 
، در حالــت كلى حــدود 40 درصد از 
جمعيت يك كشور در حال توسعه در 
سكونتگاه هاى غير رسمى زندگى مى 
كنند.دراين ميان كشــور ما به عنوان 
يك كشور درحال توســعه نيز از اين 
قاعده مســتثنى نبوده و طى ساليان 
اخيرايــن پديده دركشــور به صورت 
يك بحران مهم ســربرآورده وهمين 
امر هم مسئوالن رامتقاعده كرده تا به 
فكرانديشيدن چاره اى اساسى دراين 
زمينه باشند،چرا كه اين پديده ناپسند 
اجتماعى باعــث تاثيرات منفى و زيان 
بارى بر محيط انسانى، محيط زيست 
و شرايط كالبدى شهرى شده و عالوه 
براين ميزان آسيب هاى اجتماعى را نيز 

در كشور افزايش داده است.
توسعه شهرنشينى و پيدايش مناطق 
كالن شهرى در كشورهاى جهان سوم 
با توســعه شهرنشــينى در كشورهاى 
جهان صنعتى غرب كه از فرداى انقالب 
صنعتى در كشورهاى مذكور آغاز گرديد 
بسيار متفاوت است. هجوم سيل آساى 
روستاييان به شهرها به ويژه شهرهاى 
بزرگ در كشــورهاى در حال توسعه را 
بايد در از هم پاشــيده شدن نظام هاى 
سنتى توليد روستايى از يك سو و وجود 
فرصت هاى شغلى مناسب از سوى ديگر 
جســتجو كرد. مهاجران به محله هاى 
مهاجرنشــينى هجوم مى برند كه در 
حاشيه شهرها مانند قارچ رشد مى كنند 
و آنان در جايى كه «حاشــيه گندابى» 
يا «آپانديس نواحى شــهرى» ناميده 
مى شود ســكنى مى گزينند. بسيارى 
از آنها در شرايطى زندگى مى كنند كه 
از كمترين امكانات اوليــه نيز بى بهره 
اند. همزمان با افزايش مكانهاى آلونك 
نشين، شاهد گسترش بى رويه نابرابرى 
هاى اجتماعى، فقر، بيكارى، بزهكارى، 
تفاوتهاى فرهنگى و بيسوادى هستيم. 
حلبى آبادها نتيجه كاربرى ارضى نابرابر 
بين بخش هاى مختلف شهرى است كه 
به صورت هاى مختلــف زمين ها را در 
خارج از محدوده ها در اشغال خود دارند. 
حلبى ابادها بدون امكانات بازافرينى، از 
لحاظ اشــتغال و ديگر منابع مى توانند 
حتى ريشه در مناطق روستايى داشته 
باشند. بيشترين اميد آنها به كار در شهر 
مى باشد. در راستاى اين بررسى، ميتوان 
متغيرها و عوامل زيادى را برشمرد كه هر 
يك بنوعى بر چگونگى زيســت شهرى 
تاثيرگذار هستند. مناطق حاشيه نشين 
تاثيرات منفى بسيارى را بر شهر ، محيط 
زيست و امور سياسى و اقتصادى بر جاى 

مى گذارد. 

اروپایی ها هیچ 
بهانه ای برای 
آغازنکردن 
اینستکس 
ندارند

آزادی و محدودیت!
روزی تعدادی از کشیشــان نزد جرج واشنگتن 
اولین ریس جمهور آمریــکا رفتند و از علت آزادی 
زیادی که به مردم داده بود، پرسیدند و او را به شدت 

سرزنش کردند ...
جرج دســتور داد همه آن ها را در اتاقی زندانی 
کنند و به اندازه یک هفته برایشــان غذا بگذارند. 
ورود و خروج از اتاق را هــم ممنوع کرد حتی برای 

اجابت مزاج ...
پس از یک هفته درب را باز کردند. اتاقی که روز 
اول بسیار تمیز و زیبا بود، غرق در کثافت شده بود ...

جرج به کشیشان معترض رو کرد و گفت :
فرقی ندارد گداباشی یا کشیش و یا اشراف زاده، 

اگر محدود شدی خودت را کثیف خواهی کرد.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

شهرهای 
جدیدالظهور

وجه مشخصه شهرنشيني جهان سومي، ناموزوني و نابرابري است. اشاعه 
قابل توجهي از ثروت و از ســوي ديگر اقليت هايي كــه در فقر زندگي مي 
كنند، از ناكامي هاي خط مشــي شهري قلمداد مي شوند. حاشيه نشيني از 
پيامدهاي توسعه ناهمسو و بدريخت در نظام شهرنشيني است. كاربريهاي 
شهري در قشــربندي اجتماعي و اقتصادي تاثيرگذار است و وقتي حاشيه 
نشينان خود را ناتوان از بهبود موقعيت اقتصادي- اجتماعي خويش احساس 
كردند، نوعــي محروميت در آنها بوجــود آمده و آنها را بــه ارتكاب جرائم 

اجتماعي وادار كرده است.
به گفته دكتر ميرطاهر موسوى ايران شانزدهمين كشور پرجمعيت جهان 
بــوده و در دوره زمانى 1335 تا 1380 به ميزان 6/3 برابر افزايش شــهرى 
داشته و در حالى كه متوســط جهانى اين افزايش 3/1 بوده بيش از دوبرابر 

متوسط جهانى ما رشد داشتيم . 
ما يك مســاله خيلى مهمى كه در ايران داشــتيم اين كه در كنار حركت 
زمانى، حركت مكانى كه ما در ايران داشــتيم بسيار بســيار ويرانگر بوده به 

دليل اينكه مهاجرت در ايران بصورت برنامه ريزى شده نبود و كامال معطوف 
به اراده فردى بود،  معطوف به انفجار جمعيت در عرصه بود و آســيب هاى 
اجتماعى گسترده اى كه دراين پخشــايش غلط جمعيت در جغرافيا بوجود 
آمده را شاهد هســتيم . آمار واقعى ما 17 ميليون حداكثر تا 21 ميليون نفر 
حاشيه نشين را نشان مى دهد.   حركت مكانى در ايران بسيار ويرانگر عمل 

كرده است . 
مهاجرت از روستا به شهرها ، از شهرها به شــهرهاى بزرگتر، واز روستا و 
شهرها به تهران، و از روستاها و شــهرها به كمربند تهران: شهريار، ورامين، 
رباط كريم ،كرج ،دماوند ودهها شهرستان و شهرك درهمين كمربند بوجود 
آمده است..نكته ديگرى  كه در كشور نگران كننده مى شود اينكه در بسيارى 
از شهرهايى كه اينجا مثال زديم از قبيل:  كرج، تبريز، مشهد، سبزوار و خيلى 
از شهرهاى ديگر، يك سوم از ســاكنين در قالب اسكان غيررسمى هستند. 
اتفاق ديگرى كه در ايــران مى افتد و در بخش بعد هم اشــاره خواهم كرد 

نزديك شدن كمى و كيفى شهر و حاشيه هست.

آرام آرام شهر و حاشيه در ايران به لحاظ كمى و كيفى شبيه هم مى شوند 
و آن بخش كيفى بايد مورد توجه ما علوم انســانى ها باشد كه چه اتفاقى در 
حال وقوع هست  كه شــهرها نه تنها نتوانستند حاشيه ها را شبيه خودشان 
بكنند بلكه حاشيه ها دارند شهر را شبيه خودشان مى كنند و به همين دليل 
است  كه در ايران سرمايه اجتماعى تشــكيلش به طور فراگير مختل هست 

وبايد روى آن كار شود.
شــكل گيرى پديده روستا شهر يا شهر روســتا را در ايران فراوان داريم و 
اين شيوه اى اســت كه صورت مساله گم مى شــود . ما در دهه شصت يك 
مصوبه اى داشــتيم،  قانونى داشــتيم كه مناطق با 5هزار سكنه مى توانند 
تبديل به  شهر بشــوند،  لذا ده ها بلكه چند صد شــهر در قالب اين مصوبه 
تاسيس  شد و حاشيه نشينى پنهان شــد.پس  با يك مصوبه حاشيه نشين 
ها به شهر نشين  تبديل شدند ، ولى مناسبات روابط اقتصادى -اجتماعى به 
همان شكل گذشته اســت و نتيجه حاصل اين شد كه تعداد زيادى شهر در 

حاشيه ها ايجاد شد.
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نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جدید برگزار شد؛

قدردانی روسای قوه مقننه و قضائیه از کمک های مردمی و 
مسئوالن کشوری و لشکری به سیل زدگان

| نخستين جلسه شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى در ســال جديد روز گذشته به رياست حجت 
االسالم و المسلمين حسن روحانى رئيس جمهور و با حضور رئيس مجلس شوراى اسالمى، رئيس قوه قضائيه 
و ديگر اعضاى شوراى عالى تشكيل شد.رئيس جمهور در ابتدا به رئيس جديد قوه قضائيه كه براى اولين بار 
در جلسه شوراى عالى شركت داشت، خوشآمد گفت و ابراز اميدوارى كرد كه همكارى هاى قوه قضائيه در 
پيشبرد امور اقتصادى كشور با استفاده از ظرفيت شوراى عالى هماهنگى اقتصادى تداوم يافته و گسترش 
يابد.حسن روحانى با اشاره به وقوع سيل بى سابقه در كشور كه از اواخر سال گذشته شروع شد و آثار آن هنوز 
ادامه دارد، گفت: از مردم خوب كشورمان كه در كنار نيروهاى امدادى، مسئوالن كشور و نيروهاى نظامى و 
انتظامى به كمك سيل زدگان شتافتند، قدردانى مى كنم. كمك هاى سازمان يافته مردم به هم ميهنان خود 
همچنان مورد نياز اســت كه در كنار تالش هاى دولت دستگاه هاى مختلف امكان آن را فراهم كنند كه هر 
چه زودتر زندگى در مناطق سيل زده به حالت طبيعى برگردد.رئيس جمهور همچنين بر ضرورت همكارى 
سه قوه براى كمك  به آسيب ديدگان سيل اخير در كشور تأكيد كرد.روساى قوه مقننه و قضائيه نيز ضمن 
قدردانى از كمك هاى مردمى و مسئوالن كشورى و لشكرى به سيل زدگان، تداوم اين كمك ها را مورد تأكيد 
قرار دادند.در اين جلســه، موضوع اختصاص منابع الزم براى جبران خسارات وارده به سيل زدگان از جمله 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملى مورد بررسى قرار گرفت و تصميمات مقتضى اتخاذ شد.شوراى عالى 
در بخش ديگرى از بررسى هاى خود لزوم دسترسى حداكثرى مردم به بيمه حوادث طبيعى را مورد بررسى 
قرار داده و در جهت اختصاص منابع كافى در اين زمينه پيشنهادهاى الزم را مورد بررسى و تصويب قرار داد.

معاون اول رییس جمهور:

دستگاه های امدادی تا هر زمان که الزم است »آماده باش«  اند
| معاون اول رييس جمهور بر آمادگى همه 
جانبه در اســتان هاى درگير با ســيل و مناطق در 

معرض طغيان رودخانه ها تاكيد كرد.
اسحاق جهانگيرى صبح روز گذشته در تماس هاى 
تلفنى جداگانه با اســتانداران هرمزگان، سيستان و 
بلوچستان، كرمان و خراسان هاى رضوى و جنوبى، 
از آخرين وضعيت بارش ها و اقدامات پيشگيرانه براى 

مقابله با سيل در اين استانها مطلع شد.
معاون اول رييس جمهور از استانداران اين استان 
ها خواســت تا با در نظر گرفتن تمامى احتماالت، 
امكانات و ظرفيت استان هاى خود را براى جلوگيرى 
از بروز خســارات جانى و مالى به مردم بكار گيرند و 

دستگاههاى امدادى و كمك رسان را تا هر زمان كه الزم است در حالت آماده باش كامل نگه دارند.
جهانگيرى همچنين بر هماهنگى همه دستگاه ها در چارچوب مصوبات جلسه ستاد مديريت بحران استان 
تاكيد كرد و با اشاره به پيش بينى هاى سازمان هواشناسى خواستار بكارگيرى همه تمهيدات براى كاستن 

از خسارات احتمالى شد.
استانداران اين استانها نيز گزارشى از آخرين اقدامات صورت گرفته به معاون اول رييس جمهور ارائه كردند 

و از آمادگى همه جانبه براى مواجهه با سيل خبر دادند.

خبرآخرین خبر

ی و نه من!
آمار حاشیه نشینان را نه تو دان

ی و نه من!
آمار حاشیه نشینان را نه تو دان

ت حاشیه نشینان کشور 20میلیونی شد؛
به دلیل گرانی ها جمعی

ک، زاغه و مخروبه ها
چادر، کپر، آلون

 
سرپناه آنان که در فقر مطلق زندگی می کنند

حجتی خبرداد:

 تولید ساالنه
80 میلیارد دالر 
غذا در ایران
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رئیس دفتر رئیس جمهور:

 وارد بازی
 علیه دولت
نمی شویم

وارد بازی علیه 
دولت، نمی شویم
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| صدف خادم،  اولین بانوی  ایرانی است که 
در مسابقه  ای زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس  
به مبارزه پرداخته است. بانوی مشت زن 24ساله 
کشورمان در شهر ســاحلی رویان فرانسه به 
مصاف «آنه شاوین» از کشور میزبان رفت و در 
آخر توانســت با پیروزی برابر حریف فرانسوی 
خود تاریخ ساز شود. مبارزه خادم با آنه شاوین 
تا حدی برای فرانسوی ها مهم بود که حتی وزیر 
ورزش این کشور نیز به ســالن مسابقه آمد و 
پوسترهایی از صدف خادم در سطح شهر رویان 
دیده می شد. رســانه های فرانسه در هفته های 
اخیر با تأکید بر تاریخی بــودن مبارزه صدف 
خادم، پوشش گســترده ای به این بازی دادند و 
در محل مبارزه نیز حضور پررنگی داشتند.این 
نبرد پرهیجان با تالش مهیار منشی پور قهرمان 
پیشین مشت زنی حرفه ای جهان سازمان دهی 
شد و خادم توانست مجوز رسمی انجام مبارزه 
را دریافت کند. منشی پور مربیگری صدف خادم 
را بر عهده داشــت. خادم پس از پیروزی، روی 
رینگ از شــادمانی گریست و داور را در آغوش 
کشید. در میان ابراز احساســات تماشاگران 
حاضر در سالن، حریف بازنده هم دختر ایرانی 
را بغل کرد و لحظاتی زیبایــی از جذابیت های 
ورزش به تصویر کشیده شد. احمد ناطق نوری 
سه دهه عنوان ریاست فدراسیون بوکس ایران 
را در اختیار داشــت. وقتی در نشست خبری 
از او درباره راه اندازی بوکس زنان پرســیدند 
گفت: «همین که بوکس مردان را نگه داریم هنر 
کرده ایم.»اما بدون ایفای نقش فدراسیون بوکس، 
ورزشــکارانی چون لیال ابراهیم زادگان و عطیه 
غیاثی از انجام تمرینات بوکس خبر دادند.فعالیت 
بوکس زنان از شعارهای حســین ثوری رئیس 
جدید فدراســیون بوکس بود و در همین راستا 
کالس های مربیگری و داوری زنان دایر شده است. 
نایب رئیس فدراسیون بوکس گفته: قطعًا باید تا 
سه سال آینده بوکس بانوان را راه اندازی کنیم 
زیرا اگر فعال نشــود با محرومیت فدراسیون 

جهانی روبه رو می شویم.

بوکس زنان
آری یا نه؟

صدف خادم اولین بوکسور زن ایرانی است که در مبارزه 
رسمی بین المللی، مقابل رقیب خود به پیروزی رسیده است؛
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شوالیهآوازای

شهرام ناظری: همراه با دانشگاه صنعتی شریف پیش قدم شدم با همکاری کانون 

موسیقی این دانشگاه کنسرتی را به نفع مردم سیل زده لرستان؛

خوزستان و گلستان برگزار کنم 

کاهش 40 درصدی تولید خودرو 
در ایران

راه اندازی قرارگاه فرهنگی
 

جهت کمک به مناطق سیل زده

برانکو: همه می خواهند قهرمان 

ایران را پایین بکشند

 سریال سازی
خطرناک شده است

اهالی موسیقی به وزیر ارشاد چه گفتند؟
هفتاقلیم

2

پنجرهمجازی

یستوپنجمرا
یتبریزنبردحساسهفتهب

تیمتراکتورساز

میعقببیفتد.
ذارکردتاازکورسقهرمانیک

بهسپیدرودواگ

بهاینموضوع...
ارپستینسبت

یودژاگهباانتش
شجاع

کشور،استوری
تساکنانخارجاز

ستاگرامیتجربیا
صفحهاین

هایمقیمایرلند
تانیهاوعراقی

هکمکهایپاکس
دربار

 منتشرکرد.

باانتقادبرخیاز
ریکهاینروزها

ابرازیاسربختیا
صابر

ستحمایتکرد:
آنهامواجهشدها

پاپوطرفداران
خوانندههای

برایاینشهر...
تومهمی

کهپناهندگیبه
خارجهاینکشور

اکوادورازوزیر
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ديدار نوروزى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با هيأت مديره خانه 

ز هنرمندان موسيقى در خانه موسيقى برگزار 
موسيقى و جمعى ا

ى، معاون امور هنرى وزارت 
شد.در اين ديدار سيد مجتبى حسين

فرهنگ و ارشــاد اســالمى و على ترابى، مديركل دفتر موسيقى 
حضور داشتند.

ينكه نگاه به موسيقى و 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به ا

سياست گذارى ها در موسيقى بايد به ثبات برسد، گفت: اين اتفاق 

نياز به كار مشترك دارد.

ســيد عباس صالحى با تاكيد بر اين مطلب افزود: براى رسيدن 

ستيم تا ببينيم كه 
شنهاد و راه كارهايى ه

به اين هدف نيازمند پي

چگونه مى توان اين موضوع را پيش برد و اين تنها با جلســات با 

پيشكسوتان و متخصصان ميسر مى شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: اينكه موسيقى چه جايگاهى 

د نياز دارد كه ما مسؤوالن و 
 ايران داشته باشــ

مى تواند در فضاى

ن و استادان موسيقى دست به دست هم دهيم. هويت يك 
هنرمندا

ملت با شاخصه هايى مانند خط و زبان و … تعريف مى شود اما از 

نظر تاريخى موســيقى مقدم بر خط و زبان است. تاريخ و هويت 

انسانى با موسيقى آغاز مى شود و اگر به هويت هاى متنوع انسانى 

جه داشته باشيم، اين 
و مليت هاى مختلف جامعه انسانى نگاه و تو

تكثر باعث مى شود جامعه انسانى جامعه معروف شود و بخشى از 

هويت ها كه ملت ها را با شاخصه هاى خود تعريف مى كند، موسيقى 

است و موسيقى ملل مى تواند تكثر جامعه انسانى را در عين وحدت 

انسانى به هم وصل كند.

صالحى در ادامه گفت: چنان كه انسان ها بدون هوا و آب و غذا 

ند، بدون موســيقى هم نمى توانند زندگى 
نمى توانند زندگى كن

كنند و اگر ما غذاى موسيقى را متناسب با اقليم و خاك به جامعه 

و انســان ها ندهيم، غذاى موســيقى را از جاى ديگرى مى گيرند 

 اگر نياز به موسيقى را به رسميت 
كه ريشــه در اين اقليم ندارد.

نشناسيم، افراد سراغ غذاى موسيقى غيررسمى مى روند كه ممكن 

مروز كه دوره تنهايى 
آنان نداشته باشد. ا

است ســنخيتى با اقليم 

رن و فرامدرن افزايش 
انسان است مصرف موســيقى در انسان مد

يافته است و موسيقى، جز مكمل انسان تنهاى امروز است. هم نياز 

به موسيقى طبيعى است و هم مصرف موسيقى در اين دوره باالتر 

است و اگر آن موسيقى را كه با فرهنگ و هنجارهاى زندگى ايرانى 

داشته باشيم، افراد سراغ شبه غذاهاى موسيقى 
هماهنگ است، ن

گو درباره موســيقى در ســطوح 
مى روند. بنابراين ما به يك گفت

ت و گفتگو را مؤثرتر 
ف نياز داريم و بايد تالش كنيم اين ادبيا

مختل

در ســطوح مختلف قرار دهيم. ضرورت دارد كه موسيقى از نظر 

نوع نگاه و سياستگذارى ثبات نسبى داشته باشد و اين به يك كار 

ك نياز دارد كه در اين زمينه معاونت هنرى، دفتر موسيقى، 
مشتر

هنرمندان بايد كمك كنند.
خانه موسيقى و 

وى افزود: اگر مسير موســيقى را به رسميت نشناسيم و در آن 

مشــاركت نكنيم كار سخت خواهد شــد، امام راحل (ره) و رهبر 

معظم انقالب در اين فضا حركت كردند اما جريان سنتى ترى هم 

در جامعه هستند كه عكس اين جهت حركت مى كند پس ما بايد 

تر كنيم.وزير فرهنگ و ارشاد 
اين ادبيات را در سطوح مختلف غنى 

ن كرد: ترســيم و تصوير روشن از حركت هاى 
اســالمى خاطرنشا

زيرزمينى كه در روى زمين ديده مى شوند مخاطرات و هشدارهايى 

مراه دارد.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى افزود: 
را براى موسيقى به ه

ـود، پرونده موسيقى بسته 
 ميدان بر موســيقى اصيل تنگ شـ

اگر

نمى شود بلكه ممكن است موســيقى هايى جايگزين آن شود كه 

با اقليم و هنجارهاى فرهنگى ما نيست. ضرورت دارد كه 
متناسب 

در فضاى آموزش و پرورش و نهادهاى تعليم و تربيت گوش ها را به 

شنيدن موسيقى اصيل عادت دهيم و بخشى از اين گفت وگو هم 

با نهاد تعليم و تربيت بايد شــكل بگيرد.عضو شوراى عالى انقالب 

فرهنگى در مورد وضعيت موســيقى بانوان نيز تصريح كرد: وقتى 

شود، پرونده موسيقى زنان بسته نمى شود 
موسيقى بانوان محدود 

بلكه به ماركت هاى خاصى ميدان داده مى شــود كه موسيقى به 

نان را تحريم كنيم 
تجارت تبديل مى شــود. وقتى ما موســيقى ز

هد، هرگاه ما پنجاه 
اين عرصه موسيقى به شــكل ديگرى رخ مى د

درصــد از فضاى جامعه را از صداى هم جنــس خود محروم كنيم 

از گذشته بانوان در 
قطعاً آسيب هاى خود را به همراه خواهد داشت، 

جلســات مذهبى مى خواندند و موسيقى آنها در تاريخ ريشه دارد، 

نوان را فراهم كرد.صالحى در پايان 
پس بايد محافل موســيقى با

ص ده درصد درآمد 
در مورد قانون جديد مجلس مبنــى بر تخصي

كنسرت ها براى زيرساخت هاى موســيقى، گفت: تالش ما بر اين 

هنرمندان به گونه اى عمل كنيم 
اســت كه با همكارى همكاران و 

كه كمترين آســيب بر اســاس اين مصوبه به موسيقى وارد شود.

فرهاد فخرالدينى در اين ديدار گفت: اميدواريم برخالف حوادثى 

ه را به درد آورد، امسال سالى 
ال رخ داد و دل هم

كه در ابتداى ســ

دان باشد تا بتوانند 
پر از آرامش و آســايش بخصوص براى هنرمن

ش كار كنند و روزى شود كه بسترى مناسب براى پيشبرد 
در آرام

شود و كار كند و كسانى كه خدمت مى كنند موانع سر 
هنر فراهم 

راهشان نباشــد.تقى ضرابى نيز در اين ديدار گفت: كار موسيقى 

دشوار اســت و ضرورت دارد به آموزش درست در آموزشگاه هاى 

چون در آموزشگاه هايى آموزش نادرست داده 
موسيقى توجه شود 

مى شود و افرادى كه آموزش غلط ديده اند، كارهايى انجام مى دهند 

كه متناسب با شرايط اجتماعى و فرهنگى ما نيست. 
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جدالدیـروقـت! کی روش: آقای تاج اهداف تیم ملی فوتبال ایران
 
را خدشه دار کرد و باعث شد تا تیم
 
گروگان اهداف تیم فوتبال قطر شود؛
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