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اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: قمه زدن هم از آن کارهای خالف اس��ت... 
کجای این عزاداری است؟ این جعلی است. اینها چیزهایی است 

که از دین نیست و بالشک خدا راضی نیست.
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با برگزاری دومین کنگره پاسداشت بانوی ادیب و قرآن پژوه
تمبر »طاهره صفارزاده« رونمایی شد

اختتامیه دومین کنگره علمی و ادبی طاهره صفارزاده با حضور جمعی از اهالی 
فرهنگ و هنر روز یکشنبه در حوزه هنری برگزار شد. رونمایی از تمبر یادبود این 
بانوی شاعر و کتاب های »در ستایش بیداری« و »شناختنامه دکتر صفارزاده« از 

مهم ترین اتفاقات این مراسم بود.
در این مراسم، شخصیت هایی چون محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، 
سیدنظام الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس، حجت االسالم سیدمحمود 
دعایی مدیرمس��ئول روزنامه اطالعات، مجتبی رحماندوست، نماینده مجلس و 
علیرضا قزوه، س��یمین دخت وحیدی، دختر ش��هید نواب صف��وی، راضیه تجار، 

موسوی گرمارودی و ... حضور داشتند.
علیرضا قزوه رئیس مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در این مراسم گفت: 
حق طاهره صفارزاده به عنوان یک بانوی اندیشمند و شاعر فرهیخته ادا نشده است.

وی همچنین از چاپ کتابی توس��ط انتشارات سوره مهر حوزه هنری درباره 
طاهره صفارزاده و نصب تندیس ایشان در موزه مشاهیر برج میالد تا پایان سال 

خبر داد.
حجت االس��الم س��یدمحمود دعایی مدیرمس��ئول روزنامه اطالعات با بیان 
خاطراتی از دیدار مرحومه صفارزاده با امام خمینی)ره( پرداخت و بیان داش��ت: 
وقت��ی تلفن��ی ماجرا را به مرحوم طاهره صفارزاده گفتم که ش��ما به دیدار رهبر 

انقالب خواهید رفت از شدت شوق پشت تلفن می گریست.
رضا اسماعیلی دبیر دومین کنگره طاهره صفارزاده با بیان این که دکتر طاهره 
صفارزاده برترین الگو برای شاعران آیینی ماست، گفت: در آستانه ماه محرم جا دارد 
از ایشان و استاد موسوی گرمارودی به عنوان شاعران آیینی یاد شود. در حالی که 
می بینیم بسیاری از اشعار در این زمینه به مدح و منقبت صرف محدود می شود و 
حکمت و اندیشه و بیدارگری در آنها کم رنگ است، آثار این دو شاعر سرمایه های 
بزرگی برای ادبیات آیینی ماست و نسل جدید می تواند از آنها الگوبرداری کند.

در این آیین، دکتر حکیمه دبیران اس��تاد دانش��گاه، ش��اعر و پژوهش��گر به 
عنوان بانوی برگزیده سال شناخته شد و پونه نیکویی از گیالن و آزاده سالمی از 
اصفهان در بخش شعر و شراره کامرانی در بخش مقاله های پژوهشی و پایان نامه 

برگزیده شدند.
چاپ جدید کتاب »من زنده ام«

 بدون حمایت دولتی با 60 درصد تخفیف
کت��اب »من زن��ده ام« در هیئات و محافل فرهنگی و مذهبی که در ماه های 
محرم و صفر تشکیل می شوند، در دسترس خواهد بود و مخاطبان می توانند این 

کتاب را از هیئات مذهبی تهیه کنند.
علوی، مدیر اجرایی و مدیر دفتر تشکل ها و منابع انسانی مجمع ناشران انقالب 
اسالمی در گفت وگو با فارس، گفت: قیمت این کتاب در چاپ های قبلی با توجه 
به نوع کاغذ و جلد س��ختی که داش��ت، 20 هزار تومان بود و در حال حاضر، با 
قیمت هشت هزار تومان در بازار کتاب در حال عرضه است. یعنی چاپ جدید این 
کتاب، حدود 60 درصد ارزان تر از چاپ های قبلی در بازار کتاب ارائه شده است.

این کارشناس حوزه کتاب، در خصوص جوایز این مسابقه بزرگ کتابخوانی 
»من زنده ام« ادامه داد: غیراز جایزه لذت مطالعه یک کتاب خوب، جوایزی که 
برای برگزیدگان این مسابقه کتابخوانی در نظر گرفته شده است که شامل پنج 
س��فر عمره، پنجاه سفر عتبات عالیات، پنجاه سفر مشهد مقدس، صد سکه بهار 

آزادی و بیش از دو میلیارد ریال جوایز نقدی و غیرنقدی می شود.
وی ادامه داد: کتاب »من زنده ام« در هیئات و محافل فرهنگی و مذهبی که 
در ماه های محرم و صفر تش��کیل می ش��وند، در دسترس خواهد بود و مخاطبان 
می توانن��د ای��ن کتاب را از هیئات مذهبی تهیه کنن��د. با هماهنگی های صورت 
گرفته با اتحادیه انجمن های اس��المی دانش آموزان، قرار شده است تا آنها کتاب 
را از طریق دفاتر استانی ش��ان هم توزیع کنند. دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها و واحدهای امور فرهنگی در دانشگاه ها نیز از دیگر مراکزی 

است که این کتاب، در آنها به فروش می رسد.
»شمر زمانه ات را بشناس« رونمایی شد

مجموعه پوسترهای »شمر زمانه ات را بشناس« رونمایی شدند.
به گزارش خبرنگار کیهان، به مناسبت آغاز ماه محرم، مجموعه پوسترهایی 
با عنوان »ش��مر زمانه ات را بش��ناس« توس��ط خانه طراحان انقالب اس��المی 

رونمایی شدند.
س��ه پوستر خلق ش��ده توس��ط هنرمندان خانه طراحان انقالب اسالمی به 
ترسیم گرافیکی مضمون حدیث »کل یوم عاشورا و کل ارض کربال« پرداخته اند. 
به طوری که در این آثار، اردوگاه و لشکر اشقیا در محرم سال 61 هجری قمری 
طراحی ش��ده است که البته در میان آنها تصاویری از کاخ سفید و ارتش آمریکا 

نیز به نمایش درآمده است.
عالقه مندان برای دریافت این پوس��ترها می توانند به س��ایت خانه طراحان 

انقالب اسالمی مراجعه کنند. 
قطع بیمه هنرمندان تعزیه توسط وزارت ارشاد

رئیس دفتر نمایش های آیینی و س��نتی اداره کل هنرهای نمایشی از حذف 
هنرمندان تعزیه از سایت صندوق حمایت از هنرمندان علیرغم ثبت جهانی تعزیه 

به عنوان هنر ایرانی، خبر داد.
داود فتحعلی بیگی درباره حذف هنرمندان تعزیه از زیرمجموعه های صندوق 
حمایت از هنرمندان به مهر گفت: اخیرا و بعد از تغییر مدیریت صندوق حمایت 
از هنرمندان بیمار، در سایت طراحی شده که به گفته کارشناسان مرکز هنرهای 
نمایشی بدون مشاوره با آنها شکل گرفته است، تعزیه خوانان از صندوق حمایت 

از هنرمندان حذف شده اند.
وی تصری��ح کرد: این امر یعنی اینکه هنرمندان تعزیه به عنوان هنرمند در 
صندوق حمایت از هنرمندان، هدف قبول نیس��تند. این در حالی اس��ت که هنر 

تعزیه از ایران در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 
وی با بیان اینکه تعزیه خوانان طی سال ها و دهه های متمادی با مقاومت در 
برابر سختی ها و مشکالت فراوان توانسته اند نسل به نسل هنر تعزیه را به امروز 
برس��انند، متذکر ش��د: حذف هنرمندان تعزیه از صندوق حمایت از هنرمندان  

اقدامی پسندیده نیست.
انتقاد یک کارگردان  از کارشکنی های وزارت نفت 

در راه ساخت یک فیلم دفاع مقدسی
کارگردان فیلمی درباره شهدای وزارت نفت، از کارشکنی های وزارت نفت در 

راه ساخت این فیلم انتقاد کرد.
 صادق دقیقی کارگردان فیلم »تا آمدن احمد« در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
گفت: این فیلم با موضوع از خودگذشتگی های مردم جزیره خارک و به خصوص 
کارکنان وزارت نفت در دوران دفاع مقدس در حال ساخت است. تا به حال هیچ 
فیلمی درباره جزیره خارک در دوران جنگ تحمیلی ساخته نشده است و فیلم 

»تا آمدن احمد« نخستین اثر سینمایی با این موضوع است.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس حدود دوهزار و 800 روز در جزیره خارک 
جنگ بود و در این نقطه از کشور، بیش از هر شهر و نقطه دیگری از سوی ارتش 
صدام بمب ریخته ش��د و حتی رهبر انقالب هم که در آن دوران رئیس جمهور 
بودند درباره ایستادگی مردم جزیره خارک در دوران دفاع مقدس سخنان فراوانی 

را فرموده بودند که همه در آرشیو بیانات ایشان موجود است.
این کارگردان تصریح کرد: اما جالب است که بدانید وقتی موضوع ساخت این 
فیلم را به مدیریت نشر ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت اعالم کردیم، به ما جواب 
دادند که نباید این فیلم ساخته شود، چون در جزیره خارک اصال جنگ نبوده! 

صادق دقیقی ادامه داد: پس از این قضیه، از خیر حمایت وزارت نفت گذشتیم 
و به آنها گفتیم که تمام هزینه های ساخت فیلم را خودمان پرداخت می کنیم. اما 
متأسفانه از وزارت نفت به ما گفتند که اصال اجازه ورود شما به جزیره خارک را 
نمی دهیم! هیچ دلیلی هم برای این ممانعت اعالم نکردند.این درحالی است که 

هر سال ده ها فیلم تلویزیونی و مستند در جزیره خارک ساخته می شود. 
وی بیان کرد: خوشبختانه، با وساطت برخی از دوستان در سپاه، امکان ساخت 

این فیلم در گناوه فراهم شد. 
دقیق��ی در پای��ان تأکید کرد ک��ه فیلم »تا آمدن احمد« ب��ا وجودی که به 
فداکاری ه��ای نیروهای وزارت نفت می پردازد، اما بدون س��رمایه گذاری وزارت 
نفت و با بودجه ش��خصی تهیه کننده، برای حضور در س��ی و سومین جشنواره 

فیلم فجر درحال تولید است.

معرفی استاد ایرانی به عنوان محقق برتر ایرانی 
در یک پایگاه معتبر علمی بین  المللی

دکترمحمدرضا امیدخواه، استاد تمام دانشکده مهندسی 
ش�یمی دانش�گاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه شیمی و 
مهندسی شیمی ایران به عنوان محقق برتر ایرانی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهش��گاه ش��یمی و مهندسی شیمی، 
 Scopus احراز این رتبه علمی براس��اس اطالعات پایگاه بین المللی
وتأثیر فاکتور سن )جوانترین محقق( و میزان H-indoex محققان 
تا پایان اکتبر 2014 میالدی انجام شده و مستند به آمار و اطالعات 

دریافتی از ناشر بین المللی Elsevier است.
رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران همچنین موفق 
شد جایزه برترین مقاله های پر ارجاع سال های 2011 و 2012 درمجله 
Chemical E ngineering Journal برای ارائه مقاله »س��اخت 
و شناسایی غشای ماتریس آمیخته پلی سولفون/ پلی ایمید زئولیت 

برای جداسازی گاز« را ازآن خود سازد.
جایزه برترین مقاله سالهای 2011 و 2012 عالوه بر دکتر امیدخواه 
به سه نفر دیگر از پژوهشگران برجسته کشورمان نیز تعلق گرفته است.

پنجمین جایزه شهید علیمحمدی
 اعطا می شود

پژوهش�گاه دانش های بنیادی با هم�کاری انجمن فیزیک 
ایران به رس�اله های برتر دکتری فیزیک که در داخل کش�ور 

تهیه شده باشند، جایزه شهید علیمحمدی را اعطا می کند.
این جایزه به پاس خدمات علمی و دانشگاهی شهید دکتر مسعود 
علیمحمدی، استاد فقید دانشگاه تهران و اولین دانش آموخته دکتری 
فیزیک داخل کش��ور و به دلیل نقش مؤثر این ش��هید هس��ته ای در 

زیرساخت علمی فیزیک هسته ای به نام وی نامگذاری شده است.
این جایزه درسال 1394 به رساله های دکتری که در طی سال های 
1391 تا 1393 مرحله دفاع را گذرانده باشند. اعطا خواهد شد برای 
ورود به مرحله داوری، الزم است کارهای پژوهشی انجام شده در دوره 
دکتری و رساله حاصل از آن به تشخیص حداقل سه عضو هیئت علمی 
استادیار به باال، که استاد راهنمای رساله دکتری نیز یکی از آنان است. 

به عنوان »رساله ممتاز« شناخته شده باشد.
نامزدی هر شرکت کننده می بایست کتبا توسط استاد راهنما با ذکر 
دالیل، مستندات، مقاالت مستخرج از پایان نامه و اطالعات مربوط به 
متقاضی و همچنین نام و نش��انی حداقل دو عضو هیئت علمی دیگر 
که می توانند مؤید نامزدی رساله مربوطه باشند تا تاریخ 1394/1/15 
به دفتر معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه دانش های 

بنیادی ارسال شود.
 research @ ipm.ir ش��ماره تلفن 22288680 و آدرس الکترونیکی

برای پاسخگویی در این رابطه درنظر داشته شده است.
دبیرخانه جایزه اقتصاد مقاومتی 

آغاز به کار کرد
دبیرخانه جایزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه فناوری، 
فعالیت خود را در س�ازمان جهاد دانش�گاهی صنعتی شریف 

آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانش��گاهی صنعتی شریف، دبیر 
جایزه اقتصاد مقاومتی با بیان این خبر، به تألیف مدل جایزه اقتصاد 
مقاومتی توس��ط این دبیرخانه اش��اره کرد و گفت: به منظور نهادینه 
ک��ردن سیاس��تهای ابالغی مقام معظم رهب��ری در خصوص اقتصاد 
مقاومتی، این دبیرخانه با حضور جمعی از مشاورین مدیریت، اساتید 
دانشگاه و پژوهشگران برجسته کشور، مدل جایزه اقتصاد مقاومتی را 
تدوین کرده اس��ت. دکتر تاروردی، با اشاره به اهداف برگزاری جایزه 
اقتصاد مقاومتی افزود: ایجاد فضای رقابتی برای توس��عه و بهره وری 
س��ازمان ها، کاهش قیمت تمام ش��ده کاال و خدمات جهت کمک به 
قش��ر آسیب پذیر و متوسط و کمک جهت کاهش وابستگی به درآمد 
نفت، استفاده از شرایط موجود جهت ایجاد فضای مناسب دانش محور، 

بخشی از اهداف این جایزه می باشد.
وی همچنین اظهار داشت: برای تدوین مدل جایزه اقتصاد مقاومتی 
از ابالغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی نظام اقتصاد 
مقاومتی و رهنمودهای ایشان در خصوص توسعه علوم انسانی و الگوی 

ایرانی- اسالمی اقتصاد مقاومتی استفاده شده است.
دکتر تاروردی افزود: کلیه مراکز، س��ازمانها، دستگاه های دولتی 
و ش��رکتها، که عالقه مند به حضور در این فرآیند بزرگ ملی هستند 
می توانن��د، به پایگاه اینترنتی www.inrea.ir مراجعه کرده و مدل 
تألیف شده را دانلود، و مراحل فرآیند جایزه را مطالعه نمایند. همچنین 
کلیه افراد حقیقی که تمایل به مش��ارکت در برگزاری جایزه اقتصاد 
مقاومت��ی را دارن��د می توانن��د در این پایگاه ثبت ن��ام کنند تا ضمن 
آموزشهای تخصصی به عنوان مبلغین اقتصاد مقاومتی فعالیت نمایند.

اخبار دانشگاه

توضیح دفتر آیت اهلل نوری همدانی 
درباره برخی احکام عزاداری 

دفتر حضرت آیت اهلل نوری همدانی تاکید کرد که این مرجع 
تقلید زدن زنجیر هایی که تیغ دار هستند و موجب پاره شدن 
ب�دن می گردند را باعث وهن مذهب دانس�ته اند و زنجیرهای 
متعارف و معمول در بازار که آسیب به بدن نمی رساند مشمول 

این موضوع نمی باشد. 
به گزارش خبرگزاری رس��ا، دفتر حضرت آیت اهلل حس��ین نوری 
همدانی از مراجع تقلید به برخی از شایعات مبنی بر فتوای وی پیرامون 

حرمت زنجیر زدن در عزاداری پاسخ داد.
متن پرسش مطرح شده جمعی از مقلدان حضرت آیت اهلل نوری 

همدانی و پاسخ این مرجع تقلید به این شرح است:
ب��ا توجه به برخی از ش��ایعات مبنی بر فت��وای معظم له پیرامون 
حرمت زنجیر زدن در عزاداری درخواست داریم پیرامون این موضوع 

توضیح  داده شود.
جمعی از مقلدین

بسمه تعالی
با عرض تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت امام 

حسین )ع(
حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی »مدظله« در آخرین جلسه 
درس خ��ارج و همچنین در پیامی که در آس��تانه م��اه محرم صادر 
نموده اند فرمودند که باید عزاداری هرچه با ش��کوه و عظمت  بیش��تر 
برگ��زار گردد و هر عملی که موجب وهن مذهب و اختالف بین امت 

اسالمی می گردد حرام است.
معظم له قمه زنی و زدن زنجیر هایی که تیغ دار هس��تند و موجب 
پاره شدن بدن می گردند را باعث وهن مذهب دانسته اند و زنجیرهای 
متعارف و معمول در بازار که آس��یب به بدن نمی رساند مشمول این 

موضوع نمی باشد.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

کسانی که از چراغ حکمت بهره  ای ندارند 
همچون چارپایانند

»مردمانی ک��ه از چراغ حکمت به��ره ای نیندوختند، و 

آتشزنه علم را برای روشنی جان نیفروختند. پس آنان چون 

چارپایانند که سرگرم چرا هستند. یا چون سخره های سختند 

که گیاهی نرویانند«.
نهج البالغه- خطبه 108

رئیس جمهور روز گذشته در دیدارهای جداگانه ای 
با سفرای جدید کشورهای نروژ، بلژیک، ایتالیا و ترکیه 

استوارنامه های آنها را دریافت کرد.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته پس 
از دریافت استوارنامه سفیر جدید نروژ اظهار داشت: متاسفانه 
در سال های اخیر از فرصت ها و ظرفیت های فراوانی که برای 
ارتقای روابط دو کش��ور وجود دارد، کمتر اس��تفاده شده و 
امیدواریم در دوره جدید، ش��اهد حرکت و اقدامات خوبی 

در روابط تهران – اسلو باشیم.
روحان��ی با تأکید ب��ر اینکه ته��ران در زمینه موضوع 
هسته ای گام های بسیار مثبتی در مذاکره با 1+5 برداشته 
اس��ت، تصریح کرد: اگر طرف های مذاکره کننده نیز از اراده 
سیاسی الزم در این زمینه برخوردار باشند، در ظرف یکماه 

آینده دستیابی به توافق جامع امکان پذیر است.
رئیس جمه��ور اظهار داش��ت: فعالیت های هس��ته ای 
جمهوری اس��المی ایران کام��اًل صلح آمیز بوده و صلح آمیز 
باقی خواهد ماند و در چارچوب ان پی تی  و با نظارت و حضور 

بازرسین آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می کنیم.
»اودیسه نورهیم« سفیر جدید نروژ در تهران  با اشاره به 
سفر قریب الوقوع وزیر خارجه نروژ به تهران، گفت: انجام این 
سفر پس از 12 سال، نشان می دهد که خواسته و آرزوی ما 

این است که روابط تهران – اسلو گسترش یابد.
تداوم تحریم ها به ضرر اروپا است

حجت االسالم حسن روحانی پس از دریافت استوارنامه 
سفیر جدید بلژیک با اشاره به عضویت فعال ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و بازرس��ی های گسترده و سرزده از 

روحانی در دیدار سفیر جدید نروژ :

دستیابی به توافق جامع در یک ماه آینده امکان پذیر است

تاسیس��ات هسته ای کش��ورمان، اظهارداشت: فتوای رهبر 
معظم انقالب در حرام دانستن ساخت و استفاده از تسلیحات 
کشتار جمعی، مهم ترین تضمین صلح آمیز بودن برنامه های 

هسته ای ایران است.
وی ادام��ه داد: انتظ��ار داریم که اتحادی��ه اروپا نقش 
موثرتری در مذاکرات ایفا کرده و بروکسل هم به عنوان مقر 
این اتحادیه می تواند در واقعی شدن دیدگاه ها و حرکت به 

سوی تعامل سازنده و پایدار، نقش آفرین باشد.
»فرانس��وا دله«  س��فیر جدید بلژیک با ابراز امیدواری 
نس��بت به حل هر چه س��ریعتر موضوع هس��ته ای ایران، 
اظهار داش��ت: بلژیک معتقد اس��ت معاهده منع گسترش 

س��الح های کشتار جمعی باید در مورد همه کشورها بدون 
تبعیض اعمال شود.

تروریسم یک تهدید فرامنطقه ای است
رئیس جمهور کشورمان در دیدار »مائورو کنچاتوری« 
س��فیر جدید ایتالیا در تهران با اش��اره ب��ه اینکه ایتالیا به 
عن��وان عض��وی مهم در اتحادیه اروپ��ا همواره نقش پیش 
برنده ای در روابط بین ایران و اروپا داش��ته، اظهار داش��ت: 
ایتالیا در گذش��ته برای به نتیجه رس��یدن مذاکرات نقش 
مثبت��ی ایف��ا ک��رده و اینک نیز ب��ا جایگاه ش��اخص تری 
ک��ه دارد  می تواند در رس��یدن به توافق جامع در مس��ئله 
 هس��ته ای بین ایران و طرف ه��ای غربی نقش آفرینی کند.

روحان��ی با اش��اره ب��ه وج��ود ناامنی در منطق��ه و برخی 
کش��ورهای همس��ایه گفت: امروز افراطی گری و تروریسم 
به صورت یک مش��کل فرامنطق��ه ای و جهانی رخ نموده و 
ب��رای مقابله با آن باید همه کش��ورها با یکدیگر همفکری 
و هم��کاری کنند و کم��ک به حل این معضل نیز می تواند 
 یک��ی از موضوع��ات گفتگ��و میان ای��ران و ایتالیا باش��د.

مائورو کنچاتوری سفیر جدید ایتالیا نیز در این دیدار ضمن 
تسلیم اعتبار نامه خود به رئیس جمهوری اظهار داشت: با 
حصول توافق در گفتگوهای هس��ته ای و پش��ت سر نهادن 
تحریم ها توانایی های بالقوه در بخش های تولیدی و اقتصادی 

بزرگی به منصه ظهور خواهد رسید.
لزوم احترام به تمامیت ارضی همسایگان

حجت االسالم حسن روحانی پس از دریافت استوارنامه 
س��فیر جدید ترکیه، با بیان اینکه تهران و آنکارا در مسایل 
کالن منطقه ای و جهانی دارای منافع مش��ترک هس��تند، 
اظهار داشت: با از بین بردن تروریسم، خونریزی در منطقه 
باید متوقف ش��ود و با احترام به تمامیت ارضی همسایگان 
و کشورهای منطقه، مرزهای جغرافیایی به صورت موجود 
باقی بماند. وی با اشاره به وجود دیدگاه متفاوت در برخی 
از شیوه ها و مسایل میان دو کشور، گفت: این تفاوت  نظرها 

باید با واقع بینی، رایزنی و احترام متقابل مرتفع شود.
»رضا چاکان تکین« سفیر جدید ترکیه نیز در این دیدار، 
با تأکید بر اینکه تمام مساعی خود را برای حل مشکالت و 
یافتن راهکارهایی برای ارتقای مناسبات بکار خواهد بست، 
گفت: بینش و منش رئیس  جمهوری ایران در هدایت صحیح 
مناسبات دو کشور که گهگاه دچار فراز و نشیب هایی بوده، 

بسیار مؤثر بوده است.

محسنی اژه ای: عامل یا عامالن اسیدپاشی به اشد مجازات محکوم می شوند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی و نیز 
اطالعاتی با ش�بکه ه�ای اجتماعی ضد اخالق و ضد 
امنی�ت نظیر وایبر  و وات�س آپ که آرامش مردم را با 

شایعات بر هم می زنند، برخورد می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجت االسالم 
والمس��لمین غالمحسین محسنی اژه ای در نشست خبری 
خود که به منظور رسیدگی به پرونده اسید پاشی در اصفهان 
در محل دادگس��تری استان اصفهان تش��کیل شد درباره 
جریان سازی برخی رسانه ها و نیز انتشار برخی شایعات در 
شبکه های اجتماعی نظیر وایبر و واتس آپ که سبب ایجاد 
نا امنی می ش��ود گفت: قوه قضائیه مدتی پیش نامه ای برای 
مسئوالن ذی ربط ارس��ال کرد که از شبکه های اجتماعی 
به صورت پاک اس��تفاده شود و زمینه جلوگیری از فساد و 

موارد مجرمانه و خالف قانون گرفته شود.
وی ادامه داد: برخی از ش��بکه های اجتماعی بعضا ضد 
امنیت و ضد اخالق بوده و فساد گوناگون را ترویج می کنند 

و همین امر سبب به هم خوردن آرامش می شود.
س��خنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اکنون دادس��تان 
کل کشور دنبال پیگیری این قضیه است و اقداماتی را هم 
انجام داده اند و برخی پاالیش ها در این زمینه انجام می شود 

و قوه قضائیه در این زمینه نیز حساس است.
مع��اون اول قوه قضائیه تأکید ک��رد: از همین جا اعالم 
می کنم وزارت اطالعات مؤظف است آنچه به امنیت جامعه 

بستگی دارد و فضا را نا امن می کند را پیگیری کند. 
محس��نی اژه ای متذکر شد: دادستان عمومی و انقالب 
اس��تان اصفه��ان نیز در زمینه ایجاد احس��اس نا امنی باید 

پیگیر این قضیه باش��د و موارد را از طریق دستگاه قضایی 
پیگیری و دنبال کند.

س��خنگوی قوه قضائیه درباره پرونده اسید پاشی گفت: 
تاکنون فرد یا عامالن حادثه اسید پاشی اصفهان شناسایی 

نشده اند.
وی ادامه داد: آخرین مورد اسید پاشی در اصفهان مربوط 
به 23 مهرماه بوده است و بقیه موارد به صورت شایعات بوده 

و هیچ کدام صحت نداشته است.
وی اس��ید پاش��ی را جرمی خشن، زشت و وحشتناک 

و اقدامی کامال غیر انس��انی، غیر شرعی و غیر قانونی اعالم 
کرد و با تاکید بر اینکه باید کاری کرد که این قضیه دیگر 
تکرار نشود، اضافه کرد: عامل یا عامالن اسید پاشی باید به 
زودی شناسایی و به اشد مجازات بازدارنده برسند؛ چنانچه 

این مجازات بازدارنده موجب عدم تکرار آن شود.
وی تاکید کرد: دادستان، مدیرکل دادگستری، کار گروه 
قضایی و تمامی مسئوالن دستگاه قضا و نیز همه با دستورات 
ضابطین، سیستم انتظامی و قضایی به جد در حال پیگیری 

این قضیه هستند.

س��خنگوی قوه قضائیه ادام��ه داد: برخی جریانات غیر 
خودی، ضد انقالب و یا افراد غافل شایعات زیادی را در این 
اس��تان یا سایر استان ها ایجاد کردند، در حالی که در سال 
93 فقط دو مورد اخیر با اس��ید پاش��ی جراحات زیادی به 
وجود آورده است و دو مورد دیگر اسید پاشی با جوهر نمک 
بوده که صدمات کمتری داش��ته و برای همین حساسیت 

ویژه ای ایجاد نکرده است.
محس��نی اژه ای تاکید کرد: متأسفانه به بهانه ای از این 
قضیه اسید پاشی سوءاستفاده شده و می شود، اما نیروهای 
امنیت��ی و انتظامی ما تم��ام وقت خود را به همین موضوع 

اختصاص داده اند تا زودتر به نتیجه برسند.
وی گفت: برخی فضاس��ازی های ایجاد شده باعث شد 
عامل یا عامالن تاکنون دس��تگیر نش��وند و این امر سبب 
مخفی کاری ها ش��د که البته این فضاسازی های مغرضانه 

سبب پیچیدگی کار می شود.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در این باره به سرنخ هایی 
رسیده ایم اما کافی نیست افزود: اجازه نمی دهیم کسانی از 
این امر سوءاستفاده کرده و امنیت استان اصفهان و کشور 

را بر هم بزنند.
معاون اول قوه قضائیه خروج عامل یا عامالن اسید پاشی 
از کشور را به شدت رد کرد و گفت: در این مورد هیچ سندی 

در دست نیست.
وی گفت: افراد ضد انقالب دنبال سوءاستفاده هستند 
و برخی از افراد منافقین، سلطنت طلبان و مقامات غربی به 
این قضیه دامن زده و می زنند و این حادثه را بهانه ای برای 

ایجاد نا امنی در کشور کرده اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید 
کرد:، کسانی که فکر می کنند با زد و بندهای سیاسی 
می توانن�د جایگاه رهبری را به ناحق اش�غال کنند، 

بسیار خام هستند.
عض��و هیئت رئیس��ه مجلس خب��رگان رهب��ری، در 
گفت وگوبا ش��بکه خبری العالم، با اشاره به جایگاه علمی و 
سیاس��ی و خدمات آیت اهلل مهدوی کنی، در مورد انتخاب 
جانشین ایشان تصریح کرد: طبق آئین نامه، در اولین اجالس 
مجلس خبرگان پس از فوت یکی از اعضای هیئت رئیسه، 

جانش��ین وی انتخاب خواهد شد. ان ش��اء اهلل در اجالس 
اسفند امس��ال رئیس مجلس خبرگان انتخاب خواهد شد 
و این در حالیست که مجلس خبرگان هر دو سال یک بار 
اجالس��ی را برای انتخاب رئیس جدید خود برگزار می کند 
و اگ��ر آیت اهلل مهدوی کنی هم رحلت نمی کردند، اجالس 
انتخاب رئیس جدید برگزار می شد. در اجالس انتخاب رئیس 
مجلس خبرگان، کاندیداها مطرح می شوند و اعضای مجلس 

یکی از آنها را به عنوان رئیس انتخاب می کنند.
به گفته وی »معلوم نیست تا ایام انتخابات چه کسانی 

خود را کاندیدا می کنند، االن چند تا اسم سر زبان ها هست، 
یکی آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی که االن نایب رئیس اول 
مجلس خبرگان است، یکی آیت اهلل یزدی است که االن نایب 
رئیس دوم است و دیگری آیت اهلل جنتی که االن دبیر فقهای 
شورای نگهبان است. یکی هم آیت اهلل موحدی کرمانی است 

که االن امام جمعه موقت تهران است.
آی��ت اهلل خاتمی در ادامه تصریح کرد: آن طور که من 
خبر دارم جناب آقای هاشمی رفسنجانی در برخی جلسات 
گفته اند که تمایلی به ریاس��ت ندارن��د، االن نیز در فضای 

عمومی خبرگان اسم ایشان مطرح نیست، اما سیاستمداران 
ما هر لحظه ممکن است تصمیم جدیدی بگیرند و اگر ایشان 
هم تصمیمی بگیرد، می ش��ود یکی از کاندیداها و مجلس 

خبرگان رهبری مانند بقیه برای ایشان تصمیم می گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: 
کسانی که فکر می کنند با زد و بندهای سیاسی می توانند 
جایگاه رهبری را به ناحق اشغال کنند، بسیار خام هستند. 
آنها تجربه گذش��ته را فراموش کرده اند و با خود می گویند 

»صندلی خبرگان را برای روز مبادا بگیریم«!

آیت اهلل سیداحمد خاتمی:

مجلس خبرگان جای زد و بند سیاسی نیست 

پیکر مطهر 3 ش�هید گمنام دفاع مقدس دیروز 
با حضور جمع کثیری از امت حزب اهلل و مس�ئوالن 
قضایی، کش�وری و لش�کری و خانواده های ش�هدا 
باشکوه تمام تشییع و در مقابل مسجد ارک تهران 

به خاک سپرده شدند.
در این مراسم که از مسجد سیدعزیزاهلل بازار تهران آغاز 
و تا مقابل مس��جد ارک ادامه داشت، حاضرین نماز میت 
را به امامت حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی 
اقامه کردند و سپس مداحان به مدیحه سرایی در شهادت 
اباعبداهلل الحسین)ع( و 72 تن از یاران باوفایش پرداختند.

قرار است پیکر مطهر هفت شهید گمنام دیگر نیز در 
روزهای آینده در نقاط مختلف تهران تشییع و تدفین شوند.

بنابراین گزارش دیروز در دومین روز از ماه محرم پیکر 
پاک 59 ش��هید گمنام در 16 اس��تان و 30 نقطه کشور 
تشییع شد که این سه تن نیز بخشی از این شهدا بودند.

غالمرضا حس��ن پور جانشین بسیج اصناف کشور در 
حاشیه این مراسم با اشاره به شباهت های قیام 15 خرداد 
سال 42 و 5 آبان ماه 93 گفت: 51 سال پیش خون بیش 
از یک هزار ش��هید بی گناه در بازار تهران به دس��ت رژیم 
ستمشاهی به زمین ریخته شد ولی امروز نیز پیکر مطهر 
س��ه ش��هید گمنام در دل بازار تهران تشییع و به خاک 
س��پرده شد که این موضوع نش��ان از ارج نهادن به مقام 

شامخ شهدا است.

دیروز با حضور جمعیت انبوهی از امت حزب اهلل

3 شهید گمنام دفاع مقدس در میدان ارک آرمیدند

در این مراسم همچنین مادر شهید رضا پناهی شهید 
12 س��اله جنگ تحمیلی در خصوص مقام شامخ شهدا و 

ارج نهادن به جایگاه آنان سخنانی را ایراد کرد.
این سه شهید 22 تا 28 ساله توسط کمیته جست وجوی 
مفقودین س��تاد کل نیروهای مس��لح در مناطق عملیاتی 

جزیره مجنون، فاو و حاج عمران کشف شده اند.

پیکر 41 شهید تازه تفحص شده
 هفته جاری وارد ایران می شود

مش��اور امور ایثارگران استاندار آذربایجان غربی گفت: 
پیکرهای پاک و مطهر 41 ش��هید تازه تفحص شده دوران 
دفاع مقدس روز پنج شنبه هفته جاری از طریق مرز تمرچین 

پیرانشهر وارد این استان می شود.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران:
تمدید مذاکرات

 در دستور کار نیست

نخستین ش�ناور لندینکرافت کاتاماران در 
خاورمیانه به آب انداخته شد.

مدیر س��اخت مجتم��ع کشتی س��ازی و صنایع 
فراس��احل ایران گفت: این ش��ناور با 57 متر طول و 
18 متر عرض، با 11 خدمه توانایی حمل 90 دستگاه 
خودرو سبک و یا 20 کانتینر و 350 تن بار را دارد.

برونش��ان به واحد مرکزی خبر بندرعباس افزود: 
نخستین ش��ناور لندینکرافت کاتاماران در مدت 18 

ماه به دست متخصصان داخلی ساخته شده است.
وی گفت: این ش��ناور ب��ا هزینه 6 میلیارد تومان 
س��اخته ش��د که 10 میلیارد تومان ارزانتر از مشابه 
خارجی است. وی افزود: آزمایشهای ایمنی این شناور 
یک ماه طول می کش��د و پس از آن راهی آبهای آزاد 

می شود.

نخستین شناور لندینکرافت کاتاماران خاورمیانه به آب انداخته شد

علی اصغر پیام در گفت وگو با ایرنا افزود: بر اساس اعالم 
کمیته مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکرهای مطهر 
این شهدا که مربوط به دوران دفاع مقدس هستند از طریق 
اقلیم کردس��تان عراق با اس��تقبال رسمی مسئوالن از مرز 

تمرچین پیرانشهر وارد کشورمان می شود.
وی گفت: این ش��هدای س��رافراز در عملیات والفجر 2 
و 4، کرب��الی 7 و 4، ق��ادر و نصر به درجه رفیع ش��هادت 
نائل آمده ان��د. پیام افزود: کاروان حامل پیکر پاک و مطهر 
این ش��هدای دوران دفاع مقدس پس از آن که با استقبال 
مس��ئوالن جمهوری اس��المی ایران از م��رز تمرچین وارد 
میهن اس��المی شد با برگزاری آیین های ویژه ادای احترام 

به شهرستان پیرانشهر انتقال پیدا می کند.
وی اضافه کرد: پیکرهای این شهدای واالمقام سپس از 
طریق پیرانش��هر به شهرستان نقده عزیمت می کند تا پس 

از برگزاری مراسمی به ارومیه انتقال پیدا کنند.

یک عضو تیم مذاکره کننده هس�ته ای کشورمان 
گزارش لس آنجلس تایمز مبنی بر تمدید مذاکرات را 
نادرست خواند و تصریح کرد که تمدید مذاکرات در 

دستور کار نیست.
یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای که خواست 
نامش بیان نش��ود در گفت و گو با ایرنا درباره صحت گزارش 
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز گفت: گزارش این روزنامه 
صحت ندارد و تمدید مذاکرات در دستور کار نبوده و تمام تمرکز 
 بر روی ادامه جدی مذاکرات تا 24 نوامبر)سوم آذرماه( است.

وی در پاس��خ به س��والی درباره ارزیاب��ی تیم مذاکره کننده 
از بازدید روز گذش��ته از تاسیسات هس��ته ای فردو و نطنز 
اظهارداش��ت: بازدی��د از ف��ردو و نطنز بس��یار عال��ی بود و 
 دس��تاوردهای دانش��مندان ج��وان ما باعث افتخار اس��ت.
ای��ن عضو تیم مذاکره کننده هس��ته ای تاکی��د کرد: برنامه 
 صلح آمیز هس��ته ای ما با قوت همچنان ادامه خواهد یافت.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه آیا زمان و 
مکان دیدار سه جانبه محمدجواد ظریف و جان کری وزیران 
خارجه ایران و آمریکا و کاترین اش��تون مس��ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا مش��خص شده است، گفت: به محض 
قطعی ش��دن زمان و مکان دور بع��دی مذاکرات درباره آن 

اطالع رسانی خواهیم کرد.


