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مدیرمسئول:
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تازههای مطبوعات
••وطنامروز–اینروزنامهاظهارنظرعراقچی
را مبنی بر این که «هنوز نمیدانیم INSTEX
چگونه کار میکند» با تیتر «سرکاری» منتشر
کرد.
••آرمان – این روزنامه درباره پخش بیانیه ای
علیه سران قوا در تجمع اخیر فیضیه نوشت:
استاندارقمبایدبهریشهیابیحرکاتافراطی
دراینشهربپردازدوگزارشکاملوجامعیرا
نزدمراجعوعلماوفضالیقمببرد.باذکریک
کلمه«خودسر»نمیتوانپروندهبیحرمتیبه
قمومدرسهفیضیهرابست.
••سازندگی – محمد قوچانی در سرمقاله
این روزنامه با تیتر «خودکشی مصدق ،چرا و
چگونه؟» نوشت:ما از مصدق عبور نکردیم.
مصدق خود از مصدق عبور کرد آن زمان که از
لیبرالیسمبهسویپوپولیسمعبورکرد.

...

انعکاس
••تــابــنــاک نــوشــت :انــدیــشــکــده س ــوری
 Strategy Watchدر مطلبی ،مدعی بروز
درگیری میان طــرفــداران ایــران و روسیه در
سوریهشدهونوشتهاست،مسکوتحرکاتیبرای
محدودکردننفوذماهراسد،برادربشاراسدکه
طرفدارایراناست،آغازکردهاست.
••جمارانخبرداد:درپیانتشارشایعهپرتاب
لنگه کفش به سمت رئیس جمهور در جلسه
شورای اداری گیالن پرویز اسماعیلی ،معاون
ارتباطات دفتر رئیسجمهور ،در توئیتر خود
نوشت« :یک اکانت جعلی در توئیتر ،دروغی
را مطرح و کانالهای هم سویش آنرا بازنشر
کردند .کانال"خبرهای فوری" بدون اندکی
بررسی ،این خبر فیک (جعلی) را بازنشر و
خواهانروشنگریمیشود!حالآنکهجلسه
از تلویزیون پخش زنده شده و مدیران استان و
خبرنگارانرسانههانیزحاضربودند».

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

تهران اذانظهر  12:15غروبآفتاب  18:06اذانمغرب  18:24نیمه شب  23:33اذانصبحفردا 5:00

...

جوانگرایی ائمه جمعه به همدان رسید
نماینده ولــی فقیه در استان همدان
و امــام جمعه شهر همدان از برداشته
شدن امانت مسئولیت از دوش خود
خبردادوضمنطلبحاللیتازمردم و
با اشاره به انتصاب نماینده جدید ولی
فقیهدرایناستانگفت:حجتاالسالم
شعبانی طلبه ای جوان ،انقالبی و از هر
نظرشایستهاستومردمازعلمودانش
وی باید بهره بگیرند .به گزارش ایرنا،
آیت ا ...غیاث الدین طه محمدی این
مطلبراروزگذشتهدرخطبههاینماز
جمعههمدانمطرحکردوبابیاناینکه

عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه
همدان معرفی شود .البته هنوز حکم
رسمیانتصابویمنتشرنشدهاست.
طی حدود دو سال اخیر و به خصوص
اززمانیکهحجتاالسالموالمسلمین
محمد جـــواد حـــاج عــلــی اکــبــری به
ریــاســت ستاد سیاست گ ــذاری ائمه
جمعه منصوب شده است ،ائمه جمعه
شهرهای ایالم ،رشت ،شیراز ،کرمان،
تبریز ،بیرجند ،تهران (آیت ا ...جنتی)
و زاهــدان تغییر کرده اند و چهره های
جوان جایگزین نمایندگان سابق ولی

ایتالیادرحالبررسیجزئیاتبرایپیوستن
بهاینستکس
معاون وزیــر امــور خارجه ایتالیا در دیــدار با
«غالمرضا انصاری» معاون اقتصادی وزیر
امور خارجه ایران اعالم کرد که ایتالیا درحال
بررسی جزئیات برای پیوستن به اینستکس
است .سازوکار مالی اروپا هم اکنون توسط
سهکشورفرانسه،انگلیسوآلماننهاییشده
و هنوز کشورهای دیگر به رغم حمایت از آن به
آن نپیوسته اند .چین و روسیه هم دو روز پیش
ازسازوکارمالیاروپااعالمحمایتکردند.در
این بین دی استفانو معاون وزیر خارجه ایتالیا
می گوید کشورش با تمرکز بر شرکت های
کوچکومتوسطبهدنبالحمایتوپشتیبانی
از شرکت های ایتالیایی است و برای این کار
بهترین گزینه مکانیسم اینستکس است .به
گزارش ایرنا ،این مقام ایتالیایی در دیدار با
هیئت ایرانی وزارت خارجه در ایتالیا اعالم
کرده که «کشورش در حال بررسی جزئیات
سازوکار مالی است».
عراقچی چهارشنبه گذشته پس از جلسه پنج

ساعته کمیسیون برجام اعالم کرده بود مدیر
اینستکس قرار است به زودی به تهران بیاید.
در همین حال میگوئل برگر دستیار وزیر
خارجه آلمان و نماینده این کشور در سازوکار
اینستکس با انتشار آمــاری دربــاره افزایش
حجم تجارت آمریکا با ایــران این پرسش را
مطرح کرد که چرا شرکتهای اروپایی از
تجارت با ایران منع میشوند؟
به گــزارش فــارس ،این مقام اروپایی تأکید
کرد :تجارت ایاالت متحده با ایران در سال
 ۲۰۱۸بیش از دو برابر افزایش یافته و به
باالترین سطح طی  ۱۰سال گذشته رسیده
است اما در همین حال ،شرکتهای اروپایی
از تجارت با ایران منع میشوند! همزمان وزیر
خارجه کشورمان نامه  ۶۶تن از دانشمندان
علوم پزشکی به دبیرکل سازمان ملل متحد
را بازنشر داد و خواستار محکومیت تحریم
های آمریکا علیه ایران در خصوص نیازهای
پزشکی از جامعه بین الملل شد.
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بدون موضوع

آیتا...طهمحمدینمایندهولیفقیهدرهمدانجانشینجوانخودرامعرفیکرد

دراینمدتبهاندازهسرسوزنیکوتاهی
نکرده و بــرای همدان شبانهروزی و
جهادی کار کرده ام ،گفت« :هیچ طلبه
ایبهاندازهمنازمردمهمدانمحبتو
نیکیندیدهاست  ».آیتا...غیاثالدین
طهمحمدی ،متولد  ۱۳۲۶است و از
سال  ۱۳۸۳تاکنون نمایندگی ولی
فقیه و امامت جمعه همدان را به عهده
داشــت .با کناره گیری وی ،براساس
گــزارش رسانه ها از جمله خبرگزاری
حوزه قرار است حجتاالسالم حبیب
ا ...شعبانی که متولد  1356است به
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فقیه در این استان ها شده اند .دو هفته
پیش آیت ا« ...عباسعلی سلیمانی»،
نماینده سابق ولی فقیه در سیستان و
بلوچستاندرآخرینحضورخوددرنماز
جمعه زاهدان از «فهرستی» خبرداد که
مربوطبهائمهجمعهمسنکشورونشان
دهنده سیاست جوان گرایی در ائمه
جمعه است .پیشازآننیزدرواکنشبه
شایعهکنارهگیریآیاتموحدیکرمانی

وامامیکاشانیازامامتجمعهتهرانبه
علت کهولت سن و جایگزینی جوانان،
یکمنبعآگاهدرگفتوگوباخبرگزاری
حــوزه اظهار کــرده بــود« :رویکرد کلی
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه این
استکه کسانیکهبهسنبازنشستگی
رسیدهاند،کناربروندوائمهجمعهجوانتر
جایگزین شوند و چــون افـــراد معلوم
نیستند،نمیشوددقیقازآناننامبرد».

جابری انصاری :روسیه هیچ گاه در موضوع اسرائیل کنار
ایران نبوده است
دستیار ارشد وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد
کشورماندرموضوعسوریه،همزمانباسفرنخست
وزیر رژیم صهیونیستی به مسکو در روز چهارشنبه،
تأکید کرد که روسیه هیچ گاه در موضوع اسرائیل
در کنار ایران نبوده است .حسین جابری انصاری
درباره میزان هم نظر بودن ایران و روسیه در مسئله
سوریه ،به روزنامه اعتماد گفت :تا وقتی درگیری با
جریانهای تروریستی ادامه دارد ،ایران و روسیه با
یکدیگر همپوشانی منافع دارند .اگر موضوع دعوا
در سوریه ،منازعه با اسرائیل شد ،بین ایران و روسیه
جداییایجادخواهدشدواینیکامربدیهیوروشن
اســت .جابری انصاری چهارشنبه با هیئتهای
روسیه ،چین و آلمان درباره آخرین اوضاع سوریه به
رایزنی پرداخت .اقدامات الزم برای کمک به شکل
گیری کمیته قانون اساسی سوریه و جلوگیری از
وقوع فاجعه انسانی در ادلب از مهم ترین محورهای
مذاکرات جابری انصاری بــود .به گــزارش ایرنا،
فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس با
اشاره به حضور 100هزار تروریست در منطقه ادلب

اعالم کرد که ایران می خواهد دولت سوریه و کردها
وارد مذاکره شوند و این شرایط اکنون در حال مهیا
شدن است .فالحت پیشه با بیان این که سوریه به
ایران بدهکار است ،افزود :در طول مدت همکاری
ایران و سوریه ،دولت این کشور بدهی عمده ای به
ایران دارد و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به
لحاظ قانونی و شرعی باید این بدهی را به کشور
بازگردانند؛ در دیداری که با مقامات سوری داشتم،
به عنوان نخستین مقام ایرانی اعالم کردم که این
بدهی ها حق الناس است و باید پرداخت شود.

افزایش هزینه انتقال تجربه
با تغییر معماری!

بهتازگییکیازدوستانکهاستادیفرهیخته
واهلدانشوبینشاستازپژوهشیعلمیدر
ژاپنسخنمیگفتکهنتایجآندرقالبکتابی
منتشر شده است .خالصه موضوع این بود که
این مطالعه نشان می دهد که با تغییر معماری
در ژاپن ،هزینه انتقال تجربه به شکل گسترده
ای افزایش پیدا می کند .شاید تاکنون کمتر
از این زاویه به پیامدها و آثار تغییرات عمومی
سبک زندگی و نقش معماری به طور خاص
اندیشیده ایم .در دهه های اخیر که تغییرات
اجتماعیشتاببیشترییافتهوبههمخوردن
ترکیب سنتی زندگی خانوادگی به محو شدن
تدریجی شکل گسترده خانواده و شکل گیری
خانوادههستهایمنجرشده،معماریجدیدبر
اساسفضایمحدودترخانههاییبرایتعداد
اندک اعضای خانواده طراحی می کند .در
زندگی شهرنشینی همین فضای روابط بسته
خانوادگی باعث کاهش شدید ارتباط میان
نسلی می شود و همه ارزش های فرهنگی
یا میراث کهن ادب ــی ،هنری و هنجارهای
اجتماعی که تاکنون از طریق پدربزرگ ها و
مادربزرگ ها به نسل جدید منتقل می شد
دیگر راهی برای رسیدن به نسل جدید ندارد.
مطالعات دیگر به وضوح اثر معماری سنتی در
کاهش ناراحتی های روحی و بیماری های
روانی را نشان می دهند .اینک همان قدر که
تصور زندگی مشترک با عمه و خاله و دایی و
عمو و همه با پدربزرگ و مادربزرگ از ذهن ها
دورشدهاست،بههماناندازهفشارهایروانی
و آسیب های روحی افزایش یافته است .شاید
اکنونزمانآنرسیدهباشدکهجدیتروعمیق
تربهنقشمعماریدراینزمینهتوجهکنیم.

