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آموزش و پرورش چگونه مى تواند پيشرفت كند؟ 

تعليم و تربيت در آزمون سخت طرح تحول

 سياست  درست زمانى كه توجه همه 
رسانه هاى جهانى به حاشيه هاى حمالت 
مشقى آمريكا و ائتالف غربى به پايگاه هاى 
نظامى ســوريه متمركز شــده اســت، 

ســعودى ها در كمال خشــونت در حال 
بمباران مناطق مختلفى از خاك كشــور 
همسايه خود يمن هستند. اين فرمولى 
است كه معموالً رژيم صهيونيستى براى 

رويدادهاى خبرى مهم (مثل جام جهانى 
فوتبال) براى بمباران مردم غزه استفاده 
مى كند؛ روشــى كه بــه راحتى بايكوت 
خبرى ناخواسته اى را براى كشور متجاوز 

ايجاد كرده و در يك ســكوت رسانه اى و 
در ناجوانمردانه ترين حالت ممكن طرف 
مظلوم ديده نمى شود و عمالً مردم جهان 

متوجه نقطه ديگرى...
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 سكوت ائتالف غربى در برابر جنايات متحد سعودى  خود در يمن 

قدرت نمايى 
استقالل و پرسپوليس 

در آسيا

 ايرانى ها 
در صدر

حريف مى طلبند

اقدامات شركت فرش 
آستان قدس رضوى توسط 

مدير عامل تشريح شد

توانمندسازى 
قالى بافان، حفظ 
هنر سنتى كشور

 ............ صفحه 3 ............ صفحه 9

«هر مســئله پيچيده اى يك راه حل ساده، روشن و آشنا دارد و البته هميشه آن 
راه حل غلط اســت». اين جمله منتسب به «هنرى منكن» روزنامه نگار و منتقد 
اجتماعى اوايل قرن بيستم است و در علم مديريت براى نقد انتخاب و استفاده از 

راه حل هاى ساده براى حل مشكالت پيچيده بيان مى شود...

پيچيد گى بحران ارزى
و ناكارآمدى راه حل هاى بسيط

 ............ صفحه 2

 

غلبه «رمان خارجى» بر«شعر ايرانى»
 فرهنگ و هنر  با پايان سومين طرح «عيدانه كتاب» قدس جدول پرفروش ترين كتاب هاى عمومى «عيدانه كتاب» را بررسى مى كند

فهرســت 50 كتاب پرفروش عمومــى  در بخش هاى 
ترجمه و تأليف معرفى شــدند. روابط عمومي مؤسسه 
خانه كتاب در حالى اســامى پرفروش ترين كتاب هاى 

«عيدانه كتاب» را كه با شــعار «كتاب عيدي دهيم» و 
با مشاركت 793 كتابفروشي در سراسر كشور اجرا شد، 
اعالم كرد كه در اين فهرســت نكته هاى قابل توجهى 

 ............ صفحه 12وجود دارد. چنان كه مى دانيم...

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 7

رژيم صهيونيستى را 
پشيمان مى كنيمپشيمان مى كنيم

2
پرواز در اوجپرواز در اوج

2
نگاهى استعارى به سينماى حاتمى كيا

در يادداشتى از على محمد مؤدب

جعل ناشيانه شجره نامه ملكه
6

رئيس پژوهشكد ه انساب قم ابعاد سياد ت تراشى 

شيعه انگليسى براى ملكه اليزابت را تشريح كرد 

سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به قدس:
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امام موسى
: كاظم
يارى تو به 

ناتوان از بهترين 
صدقه هاست. 

تحف العقول
ص 414

با واردات 4ميليارد دالرى 
خودرو و قطعات در سال 
حمايت از كاالى ايرانى 

صورت گرفت

تعليق
40 درصدى 

در صنعت 
خودروسازى
 اقتصاد  با اينكه بارها مسئوالن كشور 
بر حمايت از توليد ملى تأكيد دارند، اما 
ظاهراً از حرف تاعمل فاصله بسيار است.
طبق آمار تجارت خارجى در سال 96 
بيــش از 56 هزار خودرو به ارزش يك 
ميليارد و 450 ميليون دالر وارد كشور 
شد؛ اين ميزان واردات با وجود متوقف 
شدن ثبت ســفارش خودرو در ابتداى 
سال 96 انجام شده است. همچنين بر 
اســاس آمار گمرك، براى نخستين بار 
قطعات منفصله جهــت توليد اتومبيل 
سوارى با حجم سيلندر 2000 سى سى 
با ساخت داخل 14 درصد تا كمتر از 30 
درصد ركورددار عمده ترين اقالم واردشده 
اســت كه ارزش آن يك ميليارد و 800 
ميليون و 943 هزار دالر اســت و سهم 
ارزشى بالغ بر 3/3 در واردات دارد و رشد 
ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال 95 
بالغ بر 130/43 درصد اســت.درهمين 
حــال الف نيز گــزارش داد از هفته هاى 
پايانى سال گذشــته تا به امروز 6481 
خودرو از طريق ثبت سفارش غيرقانونى 
از گمــرك ترخيص شــده اند و گفت: 
مســتندات قانونى اين ثبت سفارش ها 
و ترخيص غيرقانونى وجــود دارد و هر 
مرجعى كــه ادعاى كذب بــودن آن را 

مى كند ما آماده ايم...



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه  28 فروردين 1397 30 رجب 1439 17 آوريل 2018   سال سى و يكم   شماره 8663  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

حمايت همه جانبه قوه  قضائيه از ايجاد ثبات در بازار ارز   تسنيم: رئيس قوه  قضائيه گفت: اين نهاد از هر اقدامى در جهت صيانت از ارزش پول ملى و ايجاد ثبات در بازار ارز كه الزمه كار اقتصادى است، 
حمايت همه جانبه مى كند. آيت اهللا آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى قضايى، با تأكيد بر پشتيبانى از تعادل در بازار ارز و مجموعه اقدام ها براى بسترسازى اين امر، افزود: نيروى انتظامى و ساير نهادهاى امنيتى نيز 
براى اجراى سياست هاى دولت در ساماندهى و مديريت بازار ارز همكارى كامل را خواهند داشت واميدواريم كه دولت نيز برخى كاستى هاى موجود را اصالح كند تا تجار و بازرگانان نيز نگران فعاليت هاى خود نباشند.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 سياست/ آرش خليل خانه   سخنگوى 
وزارت خارجه با ابراز تأسف از اينكه تركيه در 
روز مبعث از حمله به سوريه توسط آمريكا و 
دو متحدش، حمايت كرد به خبرنگار قدس، 
گفت: از اين موضوع خشــنود نيســتيم و 
معتقدم كار زيبايى صورت نگرفت و اى كاش 
آن ها از حمايت از اين حمله بدون منطق و 

مستند خوددارى مى كردند.
بهرام قاسمى در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس درباره بازگشــت ادبيــات تركيه به 
مواضــع قبــل از توافقات روند آســتانه و 
نشست آنكارا كه بر حفظ تماميت ارضى و 
حاكميت ملى سوريه تأكيد دارد و اينكه چرا 
با وجود رايزنى هاى تهران، مسكو و دمشق 
پس از اين حمله تماس هاى ديپلماتيك با 
آنكارا صــورت نگرفت، افزود: از ابتدايى كه 
روند آســتانه را آغاز كرديم، در همه موارد 
در موضوعات ســوريه از موضع مشــترك 
و واحدى پيروى نمى كرديــم، هر كدام از 
كشورها شايد ديدگاه ها و نگاه هاى متفاوتى 
درباره حاكميت و مسئله سوريه و چگونگى 
اقدام در مبارزه با تروريسم و 
كمك به اخراج تروريست ها از 

سوريه داشته اند.
وى خاطرنشان كرد: در طول 
مذاكرات و در طول پروســه 
موفق آســتانه نيز بــا وجود 
تفاهمــات و پيشــرفت ها و 
پيش  كه  مشتركى  نگاه هاى 
از ابتداى آغــاز مذاكرات بود، 
اختــالف نظرهايى را همواره 
داشتيم و اين روند به معناى 
يكسان شدن ديدگا ه هاى سه 
كشــور نبود و نيست و هنوز 
هم مى توانيم درباره موضوعاتى با هم دچار 

اختالف نگاه و ديدگاه باشيم.
وى تأكيد كرد: بــا وجود همه اين نگاه ها و 
ديدگاه ها ما به عنوان سه كشور همسايه كه 
صلح، ثبات، امنيت و تروريسم مى تواند براى 
آن ها اشتراكات زيادى را براى همكارى ايجاد 
كند، بايد با تمام توان و بدون دادن اجازه به 
حاسدان روند رو به رشد آستانه، كار خودمان 

را انجام دهيم.

 ايجاد شكاف
سخنگوى وزارت خارجه اضافه كرد: يكى از 
اهداف اين حمله ايجاد شكاف بين سه كشور 
ضامن روند آســتانه بود، ولى شايد اين تنها 
عامل نيست. شايد آمريكا و شركايش اهداف 
مختلفى را در اين اقدام نا به جاى خودشان 
دنبال كردند، ولى ســه كشور بايد هوشيار 
باشــند و بتوانند با وجــود برخى اختالف 
سليقه ها و تفاوت ديدگاه ها روند گذشته را 
همچنان ادامه دهند و كمك كنند تروريسم 
در منطقه ريشه كن و تماميت و حاكميت 
ســوريه حفظ شــود و از تجزيه سوريه كه 
مى تواند عواقــب زيادى در منطقه و جهان 

داشته باشد، جلوگيرى به عمل آورند.  
قاســمى درباره غيبت تركيه در رايزنى هاى 
پس از حمله آمريكا به ســوريه و اينكه آيا 
مواضع تركيه عامل اين اتفاق بود، به خبرنگار 
ما گفت: الزاماً در ديپلماسى همه تماس ها 
و رايزنى ها ممكن اســت خبرى نشــود و 
ممكن اســت من هم از آن بى اطالع باشم 

و مذاكراتى انجام شده باشد.

 موضع ايران تغيير نمى كند
سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به پرسش 
ديگــرى در مورد اينكه هــدف انگليس و 
فرانسه از مشــاركت در حمله به سوريه با 
هدف فشــار بر ايران براى پذيرش مذاكره 
درباره سياســت هاى منطقــه اى و برنامه 

موشكى خود بوده است؟ اظهارداشت: اقدامى 
كه در سوريه انجام شد تجاوزكارانه و خالف 
موازين و كنوانسيون هاى بين المللى بود كه 
يك حركت جنگ افروزانه تلقى مى شــود و 
نمى تواند بر مواضع ايران تأثيرى داشته باشد.

 توافق اروپا و ترامپ گمانه زنى است
قاســمى در پاســخ به پرســش خبرنگار 
ديگرى درباره اخبار منتشــر شده مبنى بر 
توافــق تروئيكاى اروپايى بــا آمريكا درباره 
تحريم برنامه موشــكى ايران و بازرسى هاى 
سختگيرانه تر از تأسيسات ايران براى حفظ 
برجــام و واكنش تهران به اين اخبار، گفت: 
برجام موضوعى اســت بين ايران و 1+5 كه 
در اين خصوص توافق شده و بقيه مطالبى 
كه در رســانه ها مطرح مى شــود بيشــتر 
گمانه زنى رسانه اى است. ما اطالع رسمى از 
اين نشست ها و موضوعاتى كه ممكن است 
مطرح شده باشــد، نداريم تا اطالع رسمى 
نداشــته باشــيم اتخاذ موضع كار درستى 

نخواهد بود.

 ادامه گفت وگوهاى حقوق بشرى
وى در مورد وضعيت گفت وگوهاى سطح 
باال ميــان ايران و اتحاديــه اروپا در مورد 
مســائل حقوق بشرى بويژه پس از تمديد 
تحريم هاى اين اتحاديه عليه كشورمان به 
بهانه نقض حقوق بشر هم با يادآورى اينكه 

مذاكــرات با اروپا از ديرباز وجود داشــته، 
اظهارداشــت: قطعاً درباره برخى مســائل 
تفاوت ديدگاه زيادى با كشورهاى اروپايى 
داشــته و داريم كه بخشى از آن به تفاوت 
ارزش هــا ميان ما و آن ها بــاز مى گردد و 
گاهى هم به تفاهم ها يا برخى همكارى ها 
هم رســيده ايم. ما تماس هــاى خود را با 
اين اتحاديه ادامــه خواهيم داد، البته اين 
گفت و گوها حتماً بايد دوطرفه و بر اساس 
خواســت و عالقه طرفيــن و در محيطى 

آكنده از حسن نيت باشد.

 پيگيرى اخاذى برخى سفارتخانه ها
وى درباره اخاذى و اخذ رشــوه توسط 
عناصــرى در برخــى ســفارتخانه هاى 
اروپايى از جمله سفارت آلمان و فرانسه 
براى تســهيل صدور ويزا براى ايرانيان 
نيز با تأييد اين موضوع، اظهارداشت: در 
كنار برخى از ســفارتخانه هاى خارجى 
در تهــران وضعيت نابهنجــارى وجود 
داشت، درباره اخاذى و سركيسه كردن 
شهروندان ايرانى براى ارائه ويزا يا حتى 
دادن وقت كه موضوع در اين جا مطرح 
و هشــدارهاى الزم داده شــد و هم از 
مجارى الزم توسط دستگاه هاى مربوط 

اين موضوع پيگيرى شد.
وى در پاســخ بــه اين پرســش كه آيا 
تهران پيگيرى حقوقى در مورد شهادت 
مستشــاران ايرانى در حمله موشــكى 
رژيم صهيونيستى به پايگاه تى4 سوريه 
انجام داده است يا نه؟ با اشاره به اينكه 
حضور مستشــارى ايران به درخواست 
دولت ســوريه و كامًال قانونى و آشــكار 
اســت، گفت: رژيم غاصب صهيونيستى 
دير يا زود پاسخ هاى الزم را از نيروهاى 
مقاومت و سوريه دريافت خواهد كرد و 
آن ها از كرده خود پشيمان خواهند شد 
و نمى توانند دست به اقدامى بزنند و بعد 
در كنارى بنشــينند و از مجازات معاف 
باشــند. وى با اين حال افزود: نهادهاى 
مربوط در مورد اين مســئله ورود پيدا 
كرده انــد، اما هنوز اقدام حقوقى در اين 

زمينه صورت نگرفته است.

سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به قدس:

رژيم صهيونيستى را پشيمان مى كنيم پيچيد گى بحران ارزى
و ناكارآمدى راه حل هاى بسيط 
«هر مســئله پيچيده اى يك راه حل ساده، 
روشــن و آشــنا دارد و البته هميشه آن راه 
حل غلط است». اين جمله منتسب به «هنرى 
منكن» روزنامه نگار و منتقد اجتماعى اوايل 
قرن بيستم است و در علم مديريت براى نقد 
انتخاب و استفاده از راه حل هاى ساده براى 

حل مشكالت پيچيده بيان مى شود.
تك نرخى كردن دالر و عرضه دولتى آن به 
قيمــت 4200 تومان آخرين نمونه از تالش 
براى حل مشــكالت پيچيــده چند بعدى 
از طريق برگزيــدن راه حل هاى تك بعدى 
بسيط است. به نظر مى رســد تنها كاركرد 
چنين راهكارى بــه تأخير انداختن مواجهه 
با مشكلى اســت كه دولت در نهايت ناچار 
از چالش مســتقيم با آن اســت. مهم ترين 
آسيب اين سياســت اين است كه از طريق 
تحريك تقاضاى كاذب در بازار دالر، بسيارى 
از اقشار اجتماعى عادى جامعه را نيز به صف 
متقاضيان فعلى اين ارز اضافه كرده و در عمل 
با تحميل هزينه بااليــى به دولت، از طريق 
دامن زدن به شــكاف بين عرضه و تقاضا در 
بازار ارز آن را ملتهب تر خواهد نمود. بويژه كه 
سياست هاى سال هاى اخير بانك مركزى در 
آزاد گذاشتن بانك ها جهت خلق پول موجب 
شده اســت حجم نقدينگى فعلى كشور به 
بيش از ســه برابر ســال 92 افزايش يابد و 
هدايت شدن اين حجم نقدينگى به سمت 

هر بازارى مى تواند فاجعه آميز باشد.
از سوى ديگر، از آن جايى كه به احتمال زياد 
دولــت قادر به تأمين تمام تقاضاى به وجود 
آمــده جهت دريافت چنين ارزى حداقل در 
بلندمدت نخواهد بود، عرضه كنندگان ارز از 
رانت قابل توجه برخوردار شده و در عمل نظام 
توزيع ارز دولتى اجازه تخصيص ترجيحى اين 

رانت به اين افراد را اعطا مى كند. 
به نظر مى رسد، برخى از اين تصميمات صرفاً 
بر اساس انتخاب در دسترس ترين راه حل ها 
صورت مى گيرد. اين در حالى اســت كه در 
شرايط پيچيده كنونى حتى منطق عقلى-
علمى محض نيز پاسخگوى مشكل نخواهد 
بود و يكى از بهترين روش هاى جست وجوى 
راه حل، استفاده استقرايى از تجربه تاريخى 
در ارزيابى چنين راه حل هايى است. راه حل 
تثبيت كاذب نرخ ارز از طريق قيمت گذارى 
دستورى تاكنون چندين بار در كشور تجربه 
شده اســت. عرضه دالر 7 تومانى در دوران 
دفاع مقدس توســط دولت وقت و سياست 
بانــك مركــزى در دوره دولت ســازندگى 
مبنــى بر توزيع ارز با نرخ دولتى دو نمونه از 
سياست هاى شكست خورده جهت مقابله با 
بحران ارزى هستند كه عالوه بر ضربه زدن به 
اقتصاد كشور منشأ ايجاد رانت ها و ثروت هاى 
بادآورده در ميــان برخى طبقات اجتماعى 
نزديك به قدرت شــدند. آخريــن نمونه از 
شكست اين سياست نيز در بحران ارزى سال 
91 و تالش دولت براى ارائه ارز دولتى با نرخ 
1226 تومان اتفاق افتاد كه در عمل به دليل 
آثار سوء آن پس از چند ماه متوقف شد. ثبت 
برخى صرافى هاى رسمى توسط برخى افراد 
نزديك به جريان هاى سياسى خاص پيش از 
رخداد بحران ارزى مذكور نيز نشان دهنده 
پيش بينى پذيرى اين اتفاق و اســتفاده از 
رانت هاى اطالعاتى توسط برخى سياسيون 
جهــت بهره بــردارى از رانت هاى اقتصادى 

حاصل از نظام نامطلوب توزيع ارز است. 
مســائل پيچيده، راه حل هاى بسيط ندارند. 
بحران ارزى روزهاى اخير نيز عالوه بر جنبه 
اقتصادى داراى ابعادى در حوزه هاى سياسى، 
اجتماعى و روانى است. هر بسته طراحى شده 
براى پاســخگويى به اين بحران كه در يك 
قالب يكپارچــه نتواند براى تمامى اين ابعاد 
راه حل مشخصى داشته باشد تنها رويارويى 
با مســئله را به تأخير خواهد انداخت. با اين 
تفاوت كه اين بار به احتمال زياد مسئله ابعاد 

پيچيده ترى خواهد يافت.

خبر
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يادداشت روز

دكتر ميثم ظهوريان

خبــــــر

يادداشت

رونمايى از دستاوردهاى جديد هوانيروز ارتش
خبرگزارى صداوسيما: دستاوردهاى جديد هوانيروز ارتش جمهورى اسالمى ايران 

در رمپ و باند جديد هوانيروز رونمايى شد.
صبح ديروز با حضور امير سرتيپ على جهانشاهى معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى 
ارتش جمهورى اسالمى ايران و سرتيپ دوم خلبان قربانى فرمانده هوانيروز ارتش از سه 
دستاورد بومى هوانيروز شامل موشك شفق، دوربين ديد در شب و تسليح بالگردها به 

راكت انداز و تيربار در رمپ و باند جديد هوانيروز رونمايى شد.

دبير شوراى عالى فضاى مجازى:
تلگرام هر آن ممكن است مسدود شود

ايسنا: دبير شــوراى عالــى فضاى مجازى با بيان اينكه شــهروندان حق دارند از هر 
پيام رسانى استفاده كنند، به شرط اينكه تابع قوانين كشور باشد، گفت: در حال حاضر 
تصميمى در رابطه با انســداد تلگرام اتخاذ نشده، اما هرآن ممكن است شرايطى براى 
انســداد تلگرام پيش بيايد. سيدابوالحسن فيروزآبادى افزود: ما به دنبال پيام رسانى با 
كاربران باال و قابليت اشــتغال زايى هستيم. تاريخى براى مسدود كردن تلگرام مطرح 
نشــده، اما از كســب و كارها و مؤسســاتى كه كانال هاى زيادى دارند دعوت شده از 

پيام رسان هاى خارجى به پيام رسان هاى داخلى كوچ كنند.

پس از گذشت ماه ها از قرارداد دوجانبه
سوآپ ارزى ايران و تركيه سرانجام اجرايى شد

فارس: نخســتين اعتبار اسنادى (LC) با استفاده از قرارداد پيمان پولى (سوآپ ارزى 
ريال ايران و لير تركيه) در روز جارى براى تأمين مالى تجارت از كشور تركيه گشايش 
يافت. بانك مركزى با هدف تســهيل مبادالت بازرگانى با كشورهاى همسايه، هدايت 
عمليات ارزى اشخاص حقيقى و حقوقى به نظام بانكى، به كارگيرى ابزارهاى پرداخت 
بين المللى و نيز كاهش ريسك عمليات ارزى در سال هاى اخير، انعقاد پيمان هاى پولى/ 
سوآپ ارزى با كشورهاى طرف عمده تجارى را در دستور كار خود قرار داده و به طور 

مستمر اين مهم را پيگيرى كرده است.
بر اين اســاس و باتوجه به امضاى قرارداد سوآپ ارزى «ريال ايران» و «لير تركيه» بين 
بانك هاى مركزى ايران و تركيه و ترتيبات اجرايى ابالغى، بانك ملى ايران نخستين اعتبار 
اســنادى (LC) را در روز 27 فروردين 1397 براى تأمين مالى تجارت با كشور تركيه 
گشــايش كرد. اين اعتبار اسنادى (LC) به موجب قرارداد بانك هاى مركزى دو كشور 
كه در سال گذشته، منعقد شده بود، افتتاح شده است.در اين مدل اجرايى، نيازى به ارز 
ثالث مانند دالر آمريكا و يورو براى تسويه مبادالت ارزى وجود ندارد، ضمن اينكه با به 
كارگيرى اين روش، خريد، نقل و انتقاالت و تبادالت مالى به دليل هدايت عمليات ارزى 

به نظام بانكى منتقل شده و ريسك عمليات تجار دو كشور به حداقل خواهد رسيد. 

رژيم غاصب 
صهيونيستى دير 
يا زود پاسخ هاى 
الزم را از نيروهاى 
مقاومت و سوريه 
دريافت خواهد 
كرد و آن ها از 
كرده خود پشيمان 
خواهند شد

بــــــــرش

  حاال كه  بحران  ارزى  داريم  بايد فشار بياوريم  چين  دالرهاى  نفتى  و عراق 600 
ميليارد دالر خسارت  جنگ  را بدهند، اما الريجانى  كه  خود متولد عراق  است  و زبان 
آن ها را مى فهمد، به جاى  آنكه  به  عراق  برود، به  ويتنام مى رود. آيا اينكه  ايرانى ها 
در اثر افزايش  نرخ  دالر، متحمل  گرانى  و تورم  شــوند، براى  ايشان  اهميت  ندارد؟ 

9150002986
 وقتى حقوق هاى چند ده ميليونى به پزشكان و نجومى بگيران مى دهيد، انتظار 
نداشته باشيد قيمت دالر افزايش نيابد، اين افراد براى خريد ملك در خارج يا سفر 

به خارج تقاضاى دالر بيشتر مى كنند. 9150007109
 آقا اين تركيه چرا اين جورى است؟ منظورم اين وزيرخارجه تركيه است، اين چرا 
هر روز يك حرف مى زند و دنبال چيست ما كه نمى فهميم، يك روز حمايت مى كند، 

يك روز خشنود مى شود، دنبال چه چيزى در سوريه مى گردد؟9150009677
 در اين دنيا انگار قانون جنگل حاكم است، چند تا جنايتكار مثل ترامپ و رئيس 
جمهور فرانسه و انگليس به خود اجازه مى دهند به يك كشور با دولت قانونى حمله 
كنند، اين هم از سازمان بى خاصيت ملل كه ابزار دست آمريكاست، عين مترسك 

هيچ غلطى نمى كند. 9190006557
 به نظرمى رســد آقاى ســخنگوى وزارت بهداشــت در خواب بسر مى برد كه 
مى گويد دارو گران نمى شــود! اگر از خواب بيدار شــد يك ســرى به داروخانه ها 
يا سايت شــركت هاى توزيع دارو بزند، قيمت هاى نجومى جديد داروها را ببيند. 

9150000916

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

 بارش ها مقصر شناخته شد

احتمال كاهش قيمت گوشت گوسفند در اواخر ارديبهشت

گزارش خبرى

قيمت  دوباره  اخير  روزهاى  در  زهرا طوسى   اقتصاد/   
گوشت از پله هاى افزايش باال رفت و به مرز50 هزار تومان 
در هر كيلو رسيد اين حركت كه همزمان با صعود قيمت 
براى  را  قرمز  گوشت  بهار»  «سياه  است،  شده  آغاز  دالر 

مصرف كنندگان رقم زده است.
افزايش قيمت و كم شــدن عرضــه دام زنده، مقطع زمانى 
سياه بهار، كاهش دام هاى پروارى، و بارش هاى بهارى هرچه 
هست اين گرانى گوشت، سفره افراد كم درآمد را كوچك تر 
مى كنــد و 20ميليون نفر افراد زير خط فقر را دچار چالش 
جدى و ســرانه مصرف گوشت را كه در چهار سال اخير 25 

درصد كاهش يافته بود، باز هم تنزل خواهد داد.
مواد غذايى از جمله گوشــت در ســال هاى اخير به دليل 
انحصار و دخالت افراد ســودجو همواره دستخوش تغييرات 
جدى بوده و در دولت روحانى 20هزار تومان گران تر شــده 

است.

البته تقريباً در يك هفته قيمت گوشت 8000 تومان گران 
شــد و از 40 هزارتومان ركورد 48هزارتومان را هم كسب 

كرده بود.
در حالى كه دولت با شــعارچاره جويى، مردم را به وضعيت 
بهتر و كنترل قيمت دعوت مى كند، وارد كنندگان گوشــت 
خارجى و دام داخلى، با نقدينگى فراوان خود در ايام خاص 

مثل نوروز و رمضان عرصه را برمردم تنگ ترمى كنند.

 خروج دام از كشور
على اصغر ملكى رئيس اتحاديه گوشت گوسفندى، با اعالم 
اينكه قيمت هر كيلوگرم شــقه بــدون دنبه در بازار به 48 
هزارتومان رسيده اســت، معتقد است اگر به مسئله خروج 
دام از كشور رسيدگى نشود در هفته آينده باز هم با افزايش 

قيمت گوشت گوسفندى در بازار مواجه خواهيم بود.
احمد احدى رئيس اتحاديه گوشــت قرمز در گفت و گو با 
خبرنگار ما علت گرانى گوشــت را افزايش قيمت دام زنده 
ذكر مى كند و مى افزايد: قبل از اســفند قيمت هر كيلو دام 
زنده 15 هزار و 500 تومان بود كه اكنون به 19 هزار تومان 

رسيده است. 
به گفته وى، در بهمن ماه يك دام زنده 70 كيلو وزن داشت 
كه 35 كيلو گوشــت از آن به دســت مى آمد، ولى در حال 
حاضــر دام ها وزن كمى معادل 35 كيلو دارند كه نمى توان 

بيشتر از حدود 15 كيلو گوشت از آن ها به دست آورد.
وى با تأكيد بر اينكه دامداران در فروردين و ارديبهشــت از 
عرضه دام زنده خوددارى مى كنند، مى افزايد: با كم شــدن 

عرضه كه معمــوالً در فصل بهار اتفاق مى افتد، تقاضا حتى 
اگر بيشتر هم نشــود بازار با كمبود مواجه مى شود در اين 

ميان افزايش قيمت دالر نيز بى تأثير نبوده است.

 افزايش 20 درصدى قيمت در 2 ماه
به گفته وى، دامداران با توجه به بارندگى هاى اخير به اميد 
زياد شدن علوفه، دام هاى كم وزن خودشان را نگه داشته اند 
تا با وزن بيشترى به فروش برسانند، با اين روند، به احتمال 
زياد در اواخر ارديبهشت با عرضه بيشتر از قيمت ها كاسته 

مى شود.
وى با اشــاره به اينكه مجموعه علت هاى ياد شده در دو ماه 
20 درصد بر قيمت گوشــت افزوده اســت، مى گويد: با اين 
حال فروش گوشت به صورت رقابتى و با مايه كارى و حتى 
ضرر انجام مى شــود، به طورى كه فروشندگان در هر كيلو 

بيشتر از 1000 تا 2000 تومان استفاده نمى برند.
على خندان رو رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشــت گاوى 
هم در گفت و گو با خبرنگار قدس، افزايش قيمت گوشــت 
قرمز را منحصر به گوشت گوسفند دانسته و تأكيد مى كند: 
قيمت گوشــت گاو 6 ماه اســت تغييرى نداشته و هر كيلو 
گوشــت مخلوط آن 39 هزار تومان دســت مصرف كننده 

مى رسد.
وى بــا بى تأثير خواندن قيمت دالر بر گوشــت گاو معتقد 
اســت هميشه در سياه بهار قيمت ها افزايش پيدا مى كند با 
اين حال اين موضوع نيز بر افزايش قيمت گوشــت گاو بى 

تأثير بوده است.

هشتگ

#   نياز فرهنگى

#   محكوم به شكست

#  روايت توييتر 

#   شاخص جوانى

#   ماندگارى با آدمكشى

#   گاو شيرده

كاربران انقالبى توييتر، با هشتگ «روايت 
توييتر» از بــركات حضور فعال جوانان 

انقالبى در توييتر نوشــتند. حســن رحيم پور ازغدى كارشناس 
مسائل دينى اينگونه نوشت: «اسالم شناسى غربى، اسالم شناسى 
دروغين است.اسالم را بايد از متن اسالم شناخت.اسالم،جهاد عليه 
اشــغالگران را واجب و مايۀ عزت خوانده است، ولى «جهاد» روش 
دارد. اسالم به   دنبال پيروزى غيراخالقى،حتى بر دشمن بى اخالق 
نيست.مبنا و هدف سياست اسالمى، اخالق و اخالقى بودن است».

محمدمهدى تندگويان عضو پيشــين 
شوراى شهر تهران از حال و روز تهران 

و احتياج مبرمش به يك شهردار جوان گفت و در توييتى نوشت: 
«تهران نياز به  شهردار جوان و  جوان باور دارد؛ تربيت نسل جديد 
مديران شهرى وحضور  جوانان درعرصه مديريت اجرايى تنها راه 
نجات تهران ومبارزه با شبكه فســاد و رانت در شهر است. تنها 
 جوانان قدرت و تحمل  فساد ســتيزى را دارند. اميدوارم اعضاى 
جوان  شوراى شهر تهران با اين شاخص، شهردار انتخاب نمايند.»

سيدمصطفى آقاميرسليم عضو مجمع 
تشخيص مصلت نظام با توجه به ظلم 

و كشتار صهيونيست ها در منطقه فلسطين در صفحه توييترش 
يادآور اين نكته شــد كه «صهيونيســت ها از اول با آدمكشى، 
سرزمين  فلســطيني ها را غصب كردند و با تشديد نفى بلد و 
نسل كشى تالش كردند استقرار بناحق خود را تثبيت كنند. 
آن ها به اشتباه گمان مى كنند با ادامه آدمكشى و ارعاب و ظلم 

مى توانند خود را بر منطقه تحميل و ماندگار كنند.»

حجت اهللا عبدالملكى عضو هيئت علمى 
دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) 

و كارشــناس اقتصاد مقاومتى، از سياست ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا، براى كسب پول هاى سعودى ها گفت. سياستى كه حاال 
خيلى از كشورهاى غربى براى دوشيدن اين گاو شيرده در منطقه 
به كار مى برنند. عبدالملكى در اين رابطه نوشت: «موشك هاى زيبا 
و مدرن، اما بى اثر  ترامپ جزو آخر كمدى بازاريابى اين  بيزينس 

من حرفه اى براى دوشيدن بقيه  دالرهاى گاو  سعودي است!»

عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشــاد 
خبر خوشــايندى را بــراى اصحاب 

رسانه هاى مكتوب و ناشران در رابطه با كاالى اساسى خواندن كاغذ 
اعالم و در توييتى عنوان كرد: «كاغذ در فهرست كاالهاى اساسى 
چون مواد غذايى و دارويى قرار گرفت و از تفاوت ارزى، كه دولت 
تأمين مى كند، برخوردار خواهد بود. براى ناشران، نويسندگان و 
اصحاب مطبوعات، خبر خوشايندى است كه دولت نياز فرهنگى را 

چونان غذا و دارو براى كشور مهم و اساسى مى داند.»

محسن رضايى دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به موضوع ناامنى هاى 

امروز منطقه در ســوريه و يمن، كه همگى حاصل زورگويى 
و دخالت هاى آمريكايى ها در خاورميانه اســت، پرداخت و در 
صفحه شخصى اش در توييتر اين راه حل آمريكايى را محكوم 
به شكست دانست و خاطرنشان كرد: «امنيت در  سوريه و  يمن 
جــز از طريق  صلح عادالنه به دســت نمى آيد و نخواهد آمد. 

موشك پرانى و  ترور محكوم به شكست است.»

كاربران انقالبى توييتر، با هشتگ «روايت 
توييتر» از بــركات حضور فعال جوانان 

انقالبى در توييتر نوشــتند. حســن رحيم پور ازغدى كارشناس 

نيست.مبنا و هدف سياست اسالمى، اخالق و اخالقى بودن است».

محمدمهدى تندگويان عضو پيشــين 
شوراى شهر تهران از حال و روز تهران 

و احتياج مبرمش به يك شهردار جوان گفت و در توييتى نوشت: 

سيدمصطفى آقاميرسليم عضو مجمع 
تشخيص مصلت نظام با توجه به ظلم 

و كشتار صهيونيست ها در منطقه فلسطين در صفحه توييترش 

مى توانند خود را بر منطقه تحميل و ماندگار كنند.»

حجت اهللا عبدالملكى عضو هيئت علمى 
دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) 

و كارشــناس اقتصاد مقاومتى، از سياست ترامپ، رئيس جمهور 

عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشــاد 
خبر خوشــايندى را بــراى اصحاب 

رسانه هاى مكتوب و ناشران در رابطه با كاالى اساسى خواندن كاغذ 

چونان غذا و دارو براى كشور مهم و اساسى مى داند.»

محسن رضايى دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به موضوع ناامنى هاى 

امروز منطقه در ســوريه و يمن، كه همگى حاصل زورگويى 

وزارت اطالعات اعالم كرد
كشف محموله كالن مواد 

منفجره در مرزهاى شرقى 
فارس: وزارت اطالعات از كشــف محموله 
كالن مــواد منفجره كه قرار بود با پوشــش 
مواد مخدر از مرزهاى شــرقى به كشور وارد 
شود، خبر داد. سربازان گمنام امام زمان(عج) 
محمولــه كالن مواد منفجره را كه قرار بود با 
پوشش مواد مخدر از مرزهاى شرقى به كشور 

وارد شود، كشف و ضبط كردند.
نيروهاى اداره كل استان سيستان و بلوچستان 
بــا اقدام هــاى اطالعاتى و فنى توانســتند 
گروه هاى تروريستى را در انتقال 80 كيلوگرم 
مواد منفجره تركيبى، 17 عدد تله انفجارى 
پدالى (مخصــوص به كارگيرى در بمب هاى 
كنار جاده اى و تله هاى انفجارى)، 28 قبضه 
ســالح كمرى با 2100 فشــنگ، 35 قبضه 
نارنجك جنگى، ده ها چاشــنى الكترونيكى، 

فتيله و تجهيزات انفجارى ناكام بگذارند.
در اين عمليات ســربازان گمنــام امام زمان 
(عج) همچنين 580 كيلوگرم مواد مخدر از 

تروريست ها كشف كردند.

نگاهى استعارى به سينماى حاتمى كيا
پرواز در اوج

اين روزها فيلم درخشان «به وقت شام» آخرين ساخته ابراهيم حاتمى كيا با استقبال مردم 
مواجه شده است و از مرز 8ميليارد فروش عبور كرده است. به همين بهانه در اين يادداشت 
نگاهى شاعرانه و استعارى به سينماى او مى اندازم. صداى پالك هاى شهدا كه از هواپيماى 
كوچك فيلم «مهاجر» آويخته بودند، هنوز به گوش مى رسد. هواپيمايى كوچك با پروازى 
به بلنداى شهادت، آن هواپيماى بدون سرنشين كوتاه برد مخصوص ديده بانى و گردآورى 
اطالعات، حاال خيلى به كار نمى آيد. اما حاتمى كيا همچنان در اوج پرواز مى كند و يكى 
از بهترين ديده بان هاى امروز هنر ايران است. هواپيما در آثار حاتمى كيا از نخستين روزها 
تا امروز يكى از نشــانه هاى تكرار شونده است. هواپيمايى كه در فيلم «مهاجر» به كمك 
نيروى شــهيد شناسايى مى آيد بزرگ شده و اوج گرفته است. حاتمى كيا با اينكه يك 
هنرمند انقالبى است، يك هنرمند مدرن است كه عناصر و نشانه ها در آثار او از زندگى 
امروز اقتباس شده اند و گرچه گاهى معناهاى سنتى را هم تداعى مى كنند، اما روايتگر 
حضور انسان امروز هستند. حاتمى كيا مدرن ترين  استفاده ها از قصه يوسف و يعقوب را 
در فيلم حافظانه «بوى پيراهن يوسف» در «ژانر» يا گونه سينما ارائه مى دهد، بيان مدرن 
و روزآمد حاتمى كيا در فيلم «ديده بان» از سلوك درونى ديده بان ميدان يك نبرد كامًال 
مدرن، همچنان تر و تازه و زنده و امروزين است. در مسير پرواز حاتمى كيا او در «ارتفاع 
پست» و «آژانس شيشه اى» هم به خوبى از هواپيما و فضاها و حواشى آن براى حرف زدن 
استفاده مى كند، هواپيماى كوچك ديروز فيلم «مهاجر» در  «ارتفاع پست» بزرگ شده و 
مشكالت داخلى دارد. حاتمى كيا در «ارتفاع پست» همچنان ديده بان و هشداردهنده است 
و حاال با ديده بانى در عمق دشمن مشغول تأمل در خويشتن و روايت بحران هاى جامعه 
ايرانى پس از جنگ مى شود. در «از كرخه تا راين» هم هواپيما حضور دارد و با مفاهيمى 
مثل بازگشت به خويشتن و يافتن يونس گمشده  در غربت غرب، باز هم نسبتى با شهيد 
و شــهادت دارد، هر كدام از اين نشانه ها در فيلم هايى كه نامشان به ميان آمد بررسى 
جداگانه مى طلبند، ولى به هر حال اين يادداشت كوتاه مجال اشاراتى است به استفاده 
حاتمى كيا از نشانه هواپيما در آثارش و به ناچار به سرعت اشاره مى كنم و مى گذرم. در 
«آژانس شيشه اى» هم پرواز با هواپيما بهانه اى مى شود تا ما پرواز آدمى را ببينيم و باز 
هم با شهادت نسبتى دارد، انگار در آخرين صحنه هاى آژانس، باز هم صداى پالك هاى 
«مهاجر» شنيده مى شود، هواپيمايى كه در آژانس از پرواز شهيد جا مى ماند، اين بار در 
«به وقت شام» پرواز مى كند و شهيد مى شود، آن هواپيماى كوچك بدون سرنشين  با برد و 
دامنه پرواز بسيار محدود كه در سلوك هنرى حاتمى كيا قدرى رشد كرده بود و گاهى در 
«ارتفاع پست» پرواز مى كرد و مشكالت داخلى داشت و هواپيمارباها تهديدش مى كردند، 
حاال هواپيماى بزرگى شــده است كه در «به وقت شام» به ساعت واقعه عاشورا پرواز مى 
كند. اشاره كردم كه  آن هواپيماى كوچك در آغاز پرواز طبع هنرمند حاتمى كيا، سرنشين 
نداشت و فقط يادآور سرهايى بود كه از پا ننشستند و به خاطر سربلندى يك ملت پرواز 
كردند، امروز بزرگ شــده است. هواپيمايى كه پروازش از خط مقدم تا پشت جبهه بود 
امروز در جبهه اى به وسعت غرب آسيا، «به وقت شام» پرواز مى كند. هواپيمايى كه خبر از 
شهادتى براى نجات رزمندگان مى داد، امروز شهيد مى شود تا ملت هايى نجات پيدا كنند، 
هواپيماى «به وقت شام» با شهادت خودش كسانى را نجات مى دهد كه حتى خبر ندارند 
كه در خطر هستند، و اتفاقاً حاتمى كيا با همين بى خبرها گفت و  گو مى كند، بيان مدرن 
و روزآمد ابراهيم حاتمى كيا با اين همه استعاره ناب در تاريخ سينماى ايران، ثروتى است 
كه بايد قدر دانســت. هر بار كه ياد تصوير حركت موشك در كوچه هاى تهران در فيلم 
«وصل نيكان» مى افتم دريغ مى خورم بر اينكه هنوز حاتمى كيا و بيان مدرن و شاعرانه 
او  فهم نشده است. حاتمى كيا شاعر سينماى ايران است و با استعاره ها و تصاوير روزآمد، 
پرواز انسان انقالب اسالمى را باالتر از همه هواپيماها و بمب ها و موشك ها روايت مى كند. 
در منظومه «سفر بمباران»، به نبرد بزرگ اين عصر  پرداخته ام و از بمباران گفته ام كه در 
مقايسه با آتش و كاغذ و ساير صنايعى كه به مرور در طول تاريخ به مرور تسخير و كشف 
و استخدام شدند، ماهيت عصر ما و هويت انسان عصر ما را بمباران و توان بمباران كردن 
تعيين كرده است و حاال در به وقت شام مى بينيم كه  شهدا حسن ختام «سفر بمباران» 
را رقم مى زنند، نوشته بودم كه: آمريكا بمب اتمى بزرگى است كه كريستف كلمب كشف 

كرد و شهيدان آن را خنثى خواهند كرد.

annota�on@qudsonline.ir
على محمد مؤدب
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

نصب در شيشــه اي در فضاى زيارتى باالســر حضرت رضا    قدس: مدير عامل ســازمان عمران و توســعه حريم حرم حضرت رضا(ع) از اتمام پروژه ساخت در شيشه اي در فضاى زيارتى باالسر 
حضرت رضا(ع) در روضه منوره حرم مطهر رضوى خبر داد. اين در شيشه اى، فضاى زيارتى خواهران و برادران را از هم جدا مى كند كه تا پيش از اين از طريق نرده از هم جدا شده بود. محمد كاظم مالزم الحسينى 

گفت: كار نصب در شيشه اى باالسر حضرت رضا(ع) با توجه به پيشنهاد تقديم شده محضر توليت معزز آستان قدس رضوي و موافقت معظم له انجام شد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در دفتر قائم مقام توليت آستان قدس رضوى برگزار شد.

اولين جلسه هيئت انديشه ورز «پيوست فرهنگى اجتماعى»
قدس: اولين جلســه هيئت انديشــه ورز «پيوســت فرهنگى اجتماعى»، كه متولى 
برنامه ريزى، نظارت بر تهيه، تدوين و اجراى پيوست هاى فرهنگى اجتماعى پروژه ها و 
فعاليت هاى و برنامه هاى آستان قدس رضوى است روز گذشته در دفتر قائم مقام توليت 
آســتان قدس رضوى برگزار شد. در اين جلسه سيد مرتضى بختيارى احكام اعضاى 
اين هيئت شامل حجت االسالم والمسلمين پژمانفر، رئيس كميسيون فرهنگى مجلس 
شوراى اسالمى حجت االسالم والمسلمين گنابادى نژاد رئيس سازمان فرهنگى آستان 
قدس رضوى، ، عليرضا اسماعيل زاده معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آستان قدس 
رضوى، حجت االسالم بزرگرى هاشمى معاون فرهنگى سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى و نيز دكتر خليل زاده، حجت االسالم حائرى و امير جليلى نژاد را به آنها اعطاء كرد. 
اين اعضاء براى دو سال به عضويت در اين هيئت منصوب شدند.  در اين جلسه همچنين 
گزارشى از روند پيشرفت پيوست فرهنگى اجتماعى در آستان قدس رضوى ارائه شده و 
پروژه ها و فعاليت هايى كه در حال تهيه و تدوين پيوست هستند معرفى و روند پيوست 
نگارى اعالم شــد. در ادامه اعضاى هيئت انديشــه ورز به بيان ديدگاه هاى خود درباره 
اولويت هاى كارى اين پيوست، پرداختند. قائم مقام توليت آستان قدس رضوى نيز در 

سخنانى به تشريح جايگاه ويژه فرهنگ در آستان قدس رضوى پرداخت. 
سيد مرتضى بختيارى گفت: توجه به پيوست فرهنگى در همه فعاليت هاى آستان قدس 

رضوى اهميت جدى دارد و اميدواريم به مرور تأثيرات اين حركت نيز ديده شود. 

با حضور سيد مرتضى بختيارى 
نماينده آستان قدس رضوى در استان قم معارفه شد

آســتان: با حضور ســيد مرتضى 
بختيارى، نماينده آستان قدس رضوى 

در استان قم معارفه شد.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى 
در مراســم تكريم و معارفه نماينده 
آســتان قدس رضوى در استان قم، 
گفت: توســعه خادميــارى حضرت 
رضا(ع) مهم تريــن دليل ايجاد دفاتر 

نمايندگى آستان قدس رضوى است. سيد مرتضى بختيارى افزود: با توجه به منشور 
هفت گانه مقام معظم رهبرى، طرح ها و برنامه هاي آســتان نورانى امام هشتم(ع) در 
ترويج فرهنگ رضوي و خدمت به محرومان است و بنا بر سياست گذارى هاي جديد، 
افراد با تخصص هاي مختلف به عنوان خادميار علي بن موســي الرضا(ع) با حضور در 
مناطق محروم گره گشــاي مشــكالت مردم خواهند بود.  در ادامه اين مراسم، ضمن 
قدردانى از تالش هاى آقاى نجابت، حجت االسالم والمسلمين سيد محمد باقر تكيه اى 

به عنوان مدير نمايندگى آستان قدس رضوى در استان قم معرفى شد.

 ديدار قائم مقام توليت آستان قدس با توليت حرم حضرت معصومه 
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي همچنين در سفر به قم با آيت اهللا سعيدي، توليت حرم 
مطهر حضرت معصومه(س) و امام جمعه قم ديدار و گفت و گو كرد. سيد مرتضي بختياري 
در اين ديدار با اشاره به اينكه آستان هاي مقدس اهل بيت(ع) ظرفيتي بي نظير براي توسعه 
خدمات به محرومان و مستضعفان است، گفت: بنا بر تأكيدات رهبر معظم انقالب در حكم 
انتصاب توليت آستان قدس رضوي، سياست هاي كالن و رويكردهاي اين مجموعه معنوي 
حول محورهاي امداد مستضعفان، زائر محوري، مرجعيت علمي و توسعه فرهنگ رضوي 
تبيين و عملياتي شده است. آيت اهللا سعيدي، توليت حرم مطهر حضرت معصومه(س) 
نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از معارفه نماينده آستان قدس رضوي در استان قم 
بر ضرورت برنامه ريزي مدون، همفكري و هم افزايي براي اقدام هاى پيش رو تأكيد كرد.

گردشگران اروپايى، ميهمان آستان قدس رضوى
آستان: مسافران دومين قطار گردشگرى عقاب طاليى پس از ورود به مشهد به حرم مطهر 
رضوى مشرف شدند. اين گردشگران كه از طريق خطوط ريلى و از كشورهاى هلند، آلمان، 

انگليس و اسپانيا وارد مشهد شده بودند، دو روز ميهمان آستان مقدس رضوى هستند. 

خـــبر

آستان  فرش  مديرعامل شركت   آستان  
قدس رضوى از حمايت اين شركت از توسعه 
كارآفرينى به عنوان يكى از اقدام هاى مهم در 
راستاى سياست هاى اقتصاد مقاومتى ياد كرد. 
غالمرضا باغشنى گفت: شركت فرش آستان 
دادن  قرار  كار  دستور  در  با  رضوى  قدس 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى در حوزه توليد 
فرش دستباف و صادرات آن، فعاليت هايى 
همچون توسعه كارآفرينى و حمايت از طبقه 
كارگيرى  به  طريق  از  قاليباف  درآمد  كم 
آن ها به عنوان بافنده پيمانكار را انجام داده 
است.وى ادامه داد: همچنين تمامى مسائل 
فرش  زمينه  در  كيفى  و  كمى  تخصصى، 
دستباف در حد قابل قبول در شرايطى كه 
براى فرش دستباف استاندارد مكتوبى وجود 
اشاره  با  باغشنى  است.  شده  رعايت  ندارد، 
به توانمندسازى بافندگان قالى توسط اين 
به منظور حمايت  اقدام  اين  شركت گفت: 
از نيروى كار و حفظ هنر سنتى قاليبافى در 
كشور صورت گرفته است. باغشنى، افزايش 
توليد فرش دستباف نفيس به منظور كاهش 
وابستگى به فرش هاى توليد شده در ساير 
كشورها را يكى ديگر از برنامه هاى حال حاضر 
شركت فرش آستان قدس رضوى عنوان كرد.
وى اضافه كرد: براى توليد تمامى فرش هاى 
دستباف نفيس اين شركت، از مواد اوليه توليد 
داخل از قبيل نخ، پشم، رنگدانه هاى گياهى 

و... استفاده شده است.

 تنظيف 61 ميليون مترمربع فرش حرم
قدس  آستان  فرش  شركت  مديرعامل 
رضوى از تنظيف 61 ميليون مترمربع فرش 
اين شركت در  توسط  حرم مطهر رضوى 

سال 1396 خبر داد.
غالمرضا باغشــنى با بيان اينكه تمامى 
اين فرش ها در واحد قاليشــويى شركت 
شســته شــده اســت، افزود: در سال 
گذشــته، حدود 750 عــدد تخته قالى 
دستباف به مســاحت نزديك به 6400 
مترمربــع و تعداد 34 هــزار تخته قالى 
ماشينى به مساحت 230 هزار مترمربع 
در واحد قاليشــويى مســتقر در كارگاه 

«كنه بيست»، شست و شو شده است.

وى ادامه داد: اين واحد قاليشــويى روزانه 
ظرفيت شست و شــوى 200 تخته فرش 
ماشــينى 6 مترى و حدود 200 متر مربع 

قالى دستباف را دارد.

  افزايش 20 دستگاه جاروبرقى 
كوله پشتى براى تنظيف رواق ها

مديرعامل شــركت فرش آســتان قدس 
رضوى با اشاره به ابزار موجود و روش هاى 
شست وشــو در واحد قاليشــويى شركت 
فرش آســتان قدس رضوى گفــت: براى 
شست و شــوى قالى هاى ماشــينى از دو 
دستگاه قاليشــويى تمام اتومات و دستگاه 

سانتريفيوژ استفاده مى شود.

وى ادامه داد: شســت و شــوى فرش هاى 
دستباف نيز به صورت دستى و با استفاده از 

مواد شوينده استاندارد انجام مى گيرد.
باغشــنى اضافه كرد: پيش از شست و شو 
نســبت به خاك گيرى فرش ها اقدام شده 
و ســپس با استفاده از دســتگاه هاى تمام 
مكانيزه و مواد شوينده استاندارد، عمليات 
شست و شو انجام و فرش براى آبگيرى به 
دستگاه سانتريفيوژ منتقل شده و در پايان 

نيز براى خشــك كردن به 
قســمت گرمخانــه انتقال 
داده مى شــود. وى دربــاره 
برنامه هاى اين شركت براى 
واحد قاليشــويى در ســال 
جــارى گفت: بــا توجه به 
افزايش حجم فضاى مفروش 
در حــرم مطهر رضوى، نياز 
به يك دســتگاه خاك گير 
با قدرت بيشــتر اســت كه 
مراحل تهيه و نصب آن در 

حال انجام است.
مديرعامــل شــركت فرش 
رضــوى  قــدس  آســتان 

ادامــه داد: افزايش 20 دســتگاه جاروبرقى 
كوله پشتى براى تنظيف رواق هاى مباركه 
حرم مطهر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر 
براى رفــاه حال زائران و مجاوران، از جمله 

اين موارد به شمار مى رود.

اقدامات شركت فرش آستان قدس رضوى توسط مدير عامل تشريح شد

 مشكل مشهد از نظر آب آشاميدنى پايدار، توانمندسازى قالى بافان، حفظ هنر سنتى كشور
فقط با جايگزينى پســاب براى كشاورزى حل 
مى شود. اگر آستان قدس رضوى ساخت چند 
تصفيه خانه مدرن مورد نياز مشهد را تقبل كند 
و ساماندهى كشف رود را بر عهده بگيرد، مردم 
مشهد از نگرانى خارج مى شوند. آنگاه مى توان 
چاه هــاى آب بلوار توس را بــراى تأمين آب 
مصارف خانگى شهر مشــهد و حومه در نظر 
گرفت و حقابه كشــاورزى آن ها را از پســاب 

مشهد تأمين كرد. 
09150000934
 با تشــكر فــراوان بابــت اضافــه كردن 
كتاب هاى نهج البالغه و صحيفه سجاديه به 
محل ادعيه، لطفاً تسبيح هم اضافه نماييد و 
در ســخنرانى ها هم بيان كنيد تا زائران در 
حرم مشغول ذكر و صلوات باشند، نه صحبت 

كردن هاى غير ضرورى.
09150008718
 از زحمات شبانه روزى و مخلصانه نيروهاى 
بازرسى مبادى ورودى حرم مطهر كه امنيت را 

برقرار مى كنند، كمال تشكر را دارم.
09150000559
 از آستان قدس رضوى مى خواهيم با امكانات 
راهسازى خوبى كه دارد، ساخت جاده ارتباطى 
بين آرامگاه خواجه ربيع و آرامگاه فردوسى را 
متقبل شود. سال هاست اهالى از نبود اين جاده 
در رنجند. ارتباط در اين منطقه مشهد به علت 

نبود جاده قطع شده است.
09150009625
 آســتان قدس رضوى بايد در سخنرانى هاى 
حرم مطهر به موضوعات مهمى همچون هدف از 
سفر امام رضا(ع) از مدينه به مرو و غربت آن امام 
مهربان در دوران حضورشان در دستگاه مأمون 
عباســى كه با اجراى دسيسه هاى متعددى از 
ســوى حاكمان ظالم براى آسيب زدن به امام 

هشتم(ع) همراه بوده است، توجه نمايد.
09120006022
 خدمتگــزاران حرم مطهر! اجرتــان با امام 
رضا(ع). اميدواريم هميشه ثابت قدم در خدمت 

به زائران باشيد.
09130005526

صداى مردم

واحد قاليشويى 
شركت فرش 

آستان قدس رضوى 
روزانه ظرفيت 

شست وشوى
 200 تخته فرش 
ماشينى 6 مترى 
و حدود 200 متر 

مربع قالى دستباف 
را دارد

بــــــــرش
با حضور ســيد مرتضى 
بختيارى، نماينده آستان قدس رضوى 

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى 
در مراســم تكريم و معارفه نماينده 
آســتان قدس رضوى در استان قم، 
گفت: توســعه خادميــارى حضرت 
رضا(ع) مهم تريــن دليل ايجاد دفاتر 

نمايندگى آستان قدس رضوى است. سيد مرتضى بختيارى افزود: با توجه به منشور 

 3000737277
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 توسط واحد خادم الشهدا در اعياد مبعث و شعبانيه انجام مى شود
ديدار با خانواده هاى 765 شهيد مدفون در بارگاه منور رضوى 

خبر

قدس/ محمدحسين مروج كاشانى: رئيس اداره پاسخگويى به 
سؤاالت دينى حرم مطهر رضوى از اجراى طرح ديدار با خانواده هاى 
شــهداى مدفون در بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) در عيد سعيد 

مبعث و اعياد شعبانيه خبر داد.
حجت االسالم والمسلمين مهدى حسن زاده به خبرنگار قدس گفت: 
اين طرح از عيد مبعث آغاز شــده و تا اعياد شعبانيه ادامه خواهد 
داشت. وى ادامه داد: مطابق آمار موجود، حدود 765 شهيد از جمله 
شــهداى دوران انقالب اسالمى، شهداى هشت سال دفاع مقدس، 

شــهداى عاشوراى حرم مطهر رضوى، شهداى حادثه منا، شهداى 
مدافع حرم، در بارگاه منور حضرت ثامن الحجج(ع) مدفون هستند 
كه با برنامه ريزى انجام شده از طرف واحد خادم الشهداى حرم منور 
امام هشتم(ع) طرح ديدار با خانواده هاى اين شهدا در شهرمقدس 
مشهد و ساير شهرستان هاى استان خراسان رضوى انجام مى شود. 
حجت االسالم والمسلمين حسن زاده خاطرنشان كرد: اجراى اين 
طرح در ســال جارى از عيد سعيد مبعث آغاز و در مناسبت هاى 
مختلــف مذهبى و دينى و ايام ويژه و خاص در طول ســال ادامه 

خواهد يافت. رئيس اين اداره همچنين در زمينه ديدار با جانبازان 
ســرافراز انقالب اســالمى و دوران دفاع مقدس نيز اظهار داشت: 
قراراست درچهارم ماه شــعبان المعظم، سالروز والدت با سعادت 
حضرت اباالفضل العباس(ع)، بزرگ جانباز حماسه كربال، كارشناسان 
واحد خادم الشــهداى حرم مطهر رضوى و واحــد امور ايثارگران 
آستان قدس رضوى با جانبازان ســرافراز دوران انقالب اسالمى و 
دوران هشت سال دفاع مقدس در سطح شهرستان مشهد به همراه 

تقديم هداياى متبرك از سوى آستان قدس رضوى، ديدار كنند.
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سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

حمله به سوريه مشروعيت شوراى امنيت را زير سؤال برد فارس: حميدرضا آصفى گفت: چون حمله به سوريه مشروعيت بين المللى نداشت آمريكايى ها ناچار بودند دو كشور ديگر را همراه 
خود كنند تا بار مسئوليت بين سه كشور تقسيم شود و آمريكا به تنهايى مورد انتقاد نباشد. سخنگوى اسبق وزارت امور خارجه افزود: اين حمله مشروعيت شوراى امنيت را كه خود اين كشورها نيز عضو 

آن هستند زير سؤال برد و در حالى كه شوراى امنيت محكوميت سوريه را تصويب نكرده بود در آستانه ديدار بازرسان سازمان ملل از دوما اين حمله را انجام دادند.
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صالحيت «پمپئو» رد شد

مهر: كميته روابط خارجى مجلس سناى 
آمريكا صالحيت «مايك پمپئو» براى احراز 

وزارت خارجه اين كشور را رد كرد.
به دنبال تهاجم ســه جانبه شــنبه هفته 
جارى به سوريه به سركردگى آمريكا بدون 
كســب موافقت كنگره اين كشور، برخى از 
ســناتورهاى موافق «مايك پمپئو» رئيس 
كنونى ســازمان سيا اعالم كردند كه وى و 
رئيس جمهورى اين كشــور مواضع خالف 
ديپلماسى داشته و نمى توانند به وى براى 
كســب تصدى وزارت خارجه آمريكا رأى 
دهند. با اين رويداد، رأى گيرى براى كسب 
موافقت ســنا درباره پمپئو بايد در صحن 
علنى به انجام برسد. كارشناسان معتقدند 
وى حتى اگر رأى الزم را هم به دست بياورد 
اما عمالً با مشــكالت جدى در سنا و افكار 

عمومى مواجه خواهد شد.

ساختار جديد دولت 
به زودى تصويب مى شود

تسنيم: حسينعلى اميرى معاون پارلمانى 
رئيس جمهور در خصوص آخرين وضعيت 
تفكيك ســه وزارتخانه راه و شهرســازى، 
صنعت، معدن و تجــارت، ورزش و جوانان 
گفت:  براى اين منظور كميسيون مشتركى 
از سوى مجلس و دولت تشكيل شده كه سه 
روز پيش اولين جلسه كميسيون مشترك با 
حضور نمايندگان دولت و اعضاى كميسيون 

مشترك برگزار شد.
وى افزود:  كار شروع شده، ما بسيار اميدوار 
هســتيم كه ان شــاءاهللا بــه زودى مجلس 
شوراى اسالمى ســاختار دولت را تصويب 
و جهت اجرايى شــدن به دولت ابالغ كند.
معــاون پارلمانى رئيس جمهــور بر همين 
اساس تأكيد كرد: بر اساس روندى كه شكل 
گرفته اميدواريم دولت ساختار جديد هرچه 

سريعتر شكل بگيرد.

نگاه به رويدادها

شكست هاى پى در پى غرب در شرق 
الف زنى ترامپ براى متحدان آمريكا

 سياست/ مينا افرازه   روزنامه وال استريت ژورنال اعالم كرد، دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا آماده حمله به پايگاه هاى روسيه و ايران در سوريه بود كه 

اين موضوع با مخالفت جيمز متيس، رئيس پنتاگون مواجه شد.
به گفته اين روزنامه، جيمز متيس سه پيشنهاد به كاخ سفيد ارائه كرده، حمله 
به اهداف ســورى كه مربوط به سالح هاى شــيميايى هستند، حمله به طيف 
گسترده اى، از جمله مراكز تحقيقاتى مربوط به سالح هاى هسته اى و فرماندهى 
ســوريه و پيشنهاد سوم هدف قرار دادن سامانه دفاعى روسيه در سوريه كه اين 
گزينه براى تضعيف ظرفيت نظامى روســيه پيشنهاد شده بود، در حالى كه به 

اقدام هاى سياسى بشار اسد تأثيرى ندارد. 
گرچه حمله موشكى به اهداف سورى در روز 14 آوريل توسط آمريكا و متحدانش 
با بيش از 100 موشك صورت گرفت؛ اما غربى ها به خوبى مى دانستند كه حمله 
به پايگاه هاى روســيه و ايران عواقب اين حمله را براى آن ها سنگين و غير قابل 
پيش بينى خواهد كرد و به نظر مى رســد تبليغات و فضا ســازى هاى گسترده 
ترامپ و مقامات آمريكايى در اعالم حمله به مواضع روسيه و در پى دست زدن 
به حمالت محدود، بيشــتر نوعى جنگ روانى و برنامه تبليغاتى بود، تا از سويى 
آمريكا متحدان خود از جمله عربستان و اسرائيل را در مورد حمله به مواضع ايران 
و روسيه راضى نگه دارند و از سوى ديگر اين حمالت محدود با هدف كوتاه آمدن 

جبهه مخالف آمريكا به رهبرى ايران و روسيه از موضع خود صورت گرفت.

عمليات روانى شكست خورده 
با وجود تهديد لفظى ترامپ مبنى بر حمله به پايگاه هاى روسيه و ايران، به نظر 
مى رسد طرفين تمايلى به گسترش ابعاد جنگ و حمالت گسترده ندارند؛ چنانچه 
فلورانس پارلى، وزير دفاع فرانســه در اين باره گفته است: ما به دنبال رويارويى 
نيستيم. به همين خاطر است كه به همراه متحدانمان روس ها را پيش از حمله 

آگاه كرديم. 
با توجه به اين اظهارات و آن حمله محدود موشــكى، ادعاهاى ترامپ و مقامات 
بيشــتر نوعى الف زنى و تشــديد فشــارها به طرف مقابل براى قبول شرايط 
و خواســته هاى مدنظر خود بود. گرچه در نهايت ايــن حمالت محدود تغيير 
محسوســى در مواضع نيروهاى ارتش و دولت سوريه نداشته، اما مى تواند جبهه 
غرب و معارضان سورى را براى تداوم اقدام هاى خود براى انتقال دولت و دستيابى 

به اصالحات مورد نظر در سوريه اميدوار كند. 
چنانچه اورزوال فن درالين، وزير دفاع آلمان پس از حمله موشكى اعالم كرد كه 
پس از اين حمله موشــكى همه  توان بايد صرف احياى پروژه «انتقال سياسى» 
در ســوريه شود. از ســوى ديگر خبرگزارى رسمى سوريه با اعالم اينكه زندگى 
در دمشــق به صورت عادى جريان دارد از مخاطبان خود خواســت به تبليغات 
«رسانه هاى حامى تروريسم» كه سعى در بزرگ جلوه دادن حمالت دارند، گوش 
نكنند. گزارشات ميدانى رسانه ها از تحوالت و اوضاع سوريه نيز حاكى از اين بود 
كه مردم سوريه هم به اين تهديدها و تبليغات غربى ها براى حمالت گسترده تر 
ديگر توجهى نكرده و مردم از همان ســاعات آغازين پس از حمله موشــكى در 

خيابان ها رفت و آمد داشتند.

گزارش خبرى

بين الملل: درست زمانى كه توجه همه 
رسانه هاى جهانى به حاشيه هاى حمالت 
مشــقى آمريــكا و ائتالف 
غربى بــه پايگاه هاى نظامى 
است،  شده  متمركز  سوريه 
سعودى ها در كمال خشونت 
در حــال بمبــاران مناطق 
مختلفــى از خاك كشــور 
همسايه خود يمن هستند. 
اين فرمولى است كه معموالً 
رژيــم صهيونيســتى براى 
رويدادهاى خبرى مهم (مثل 
جام جهانى فوتبــال) براى 
بمباران مردم غزه اســتفاده 
مى كند؛ روشى كه به راحتى 
ناخواسته اى  بايكوت خبرى 
را براى كشور متجاوز ايجاد كرده و در يك 
سكوت رســانه اى و در ناجوانمردانه ترين 
حالت ممكن طرف مظلوم ديده نمى شود 
و عمالً مردم جهان متوجه نقطه ديگرى 
مى شوند كه در سايه آن مظلومان بيشتر 

تحت فشار قرار مى گيرند. 

40 بار حمله هوايى عربستــان 
به يمن

جنگنده هاى ائتالف سعودى در 24 ساعت 
گذشــته بيش از 40 مرتبه خاك يمن را 
بمباران كردند. در اين حمالت در منطقه 
«االبطح» در شهرستان قاره استان حجه 
را بمبــاران كردند كه بر اثر آن راننده يك 

خودرو و يك زن كشته شدند.
ائتالف ســعودى طى 24 ساعت گذشته 
همچنين دو منطقه «حرض» و «ميدى» 
استان حجه واقع در غرب را 10 بار هدف 
قرار دادند.چهار استان اب، لحج، تعز و صنعا 
نيز طى 24 ساعت گذشته هدف چندين 
حمله هوايى عربســتان و ائتالف آن قرار 
گرفته است.اســتان صعده واقع در شمال 
يمن نيز شــاهد حمالت هوايى عربستان 
به ساختمان دادگسترى در منطقه غمار 
شهرستان مرزى رازح و بمباران مخزن آب 
در منطقه طالن در شهرستان حيدان بوده 
اســت. دو نفر از ساكنان شهرستان مرزى 
منبه اســتان صعده نيز ديــروز در حمله 
راكتى نيروهاى مرزى عربستان جان خود 

را از دست دادند.

تسليحات آمريكا و غرب منشأ درد 
و رنج مردم يمن است

اين درحالى اســت كه حتى سازمان عفو 
بين الملل مســتقر در لندن در تارنمايش 
اعالم كرد،عربستان و متحدانش تا كنون با 
36 حمله هوايى مستند به شواهد متقن، 
ضمن نقض حقوق بين المللى بشر مرتكب 

جنايت جنگى شده است.
لين مالوف، مدير واحد پژوهش خاورميانه 
عفو بين الملل گفت: پس از گذشــت سه 
ســال از جنــگ در يمن هيچ نشــانه اى 
از فروكــش كردن درگيرى ها به چشــم 
نمى خورد و طرف هاى درگير به اقداماتى 
كه مردم اين كشــور را بــه رنج و عذاب 

انداخته است، ادامه مى دهند.
وى افزود: اين در حالى است كه مدارس و 
بيمارستان ها در اين كشور ويران شده اند، 
هــزاران نفر جان خود را از دســت داده و 
ميليون ها نفــر آواره شــده اند و نيازمند 

كمك هاى انساندوستانه هستند.

مالوف افزود: شواهد مستدل نشان مى دهد 
تسليحاتى كه در اختيار ائتالف تحت امر 
عربستان گذاشته مى شود منشأ درد و رنج 

مردم يمن است. 
با اين حال، آمريكا، انگلستان و كشورهايى 
مانند فرانسه، اســپانيا و ايتاليا همچنان 
به انتقال تســليحاتى به ارزش ميلياردها 
دالر به عربستان ادامه مى دهند. در واقع، 
اين كشــورها عالوه بر ويرانى جان و مال 
افراد غيرنظامــى، معاهده جهانى تجارت 

تسليحات را به نيز ُسخره گرفته اند.

فروش مرگ
همــه اين اتفاقــات در حالى رخ مى دهد 
كه فرانسه و انگلســتان و آمريكا نه تنها 
هيچ واكنشى به كشتار مردم يمن توسط 
ائتالف ســعودى نشان نمى دهند بلكه به 
صورت واضح و حتى رســانه اى در حال 
فروش تسليحات نظامى به سعودى ها نيز 
هستند. ادعاى دلسوزى آن ها براى مردم 
خيالى ســوريه كه در هيــچ جاى خاك 
سوريه بمباران شيميايى نشده اند، در كنار 
فيلم ها و عكس هاى تازه به تازه كشــتار 
مردم يمن چهره اى كاريكاتورى و مضحك 
به اين ژســت انسان دوستانه جنايتكاران 

جنگى بخشيده است. 
اما نكته مهم تر، آگاهى ملت هاى منطقه 
است. هرچقدر هم كه رسانه هاى رسمى 
منطقــه اى و جهانى در صدد سانســور 
اخبار يمن و ســوريه برآيند، باز اين نفوذ 
شــبكه هاى اجتماعى متعدد اســت كه 
خود به رســانه اى نويــن و صادقانه براى 
ملت هاى منطقه تبديل شده وبه راحتى 
قدرت تشــخيص حقيقت و سناريوهاى 
طراحى شده دروغين را ايجاد كرده است. 
قدرت نرم محور مقاومت درحالى در ميان 
ملت هاى منطقه رشد مى كند، كه ائتالف 
غربى عربــى هر روز با نقشــه اى جديد 

درصدد جلوگيرى از آن بر آمده است. 
اين قــدرت نرم به خصــوص طى يكى 
دوســال اخير به شــدت افزايش يافته و 
اذهان بيدار جهان را مــورد خطاب قرار 

داده است.

سكوت ائتالف غربى در برابر جنايات متحد سعودى  خود در يمن

كشته سازى در دوما، كودك كشى در صنعا

فرانسه، انگلستان و 
آمريكا نه تنها هيچ 
واكنشى به كشتار 
مردم يمن توسط 
ائتالف سعودى نشان 
نمى دهند بلكه به 
صورت واضح و حتى 
رسانه اى در حال 
فروش تسليحات 
نظامى به سعودى ها 
نيز هستند

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

 وزير آموزش و پرورش براى حذف مدارس «ســمپاد» عجله كرد فارس: جبار كوچكى نژاد؛عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به اينكه بايد قانونى در 
خصوص فعاليت مدارس مختلف وجود داشته باشد، گفت بطحايى براى حذف مدارس سمپاد عجله كرد. كوچكى نژاد افزود: بيش از 10 نوع مدرسه داريم كه يكى از آن ها سمپاد است و فكر مى كنم 

وزير در خصوص حذف آن، عجله كرد. كوچكى نژاد گفت: قانون گفته است كنكور سال 97 حذف شود، اما بعيد مى دانم با اين روند چنين اتفاقى بيفتد.
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خبر

مديربرنامه جهانى مراقبت پاك و ايمن سازمان بهداشت جهانى:
روزانه نيم ميليون نفر در دنيا 

به عفونت بيمارستانى مبتال مى شوند
 جامعــه/ محبوبه علــى پور  به 
دليل نبود برنامه اى جامع براى كنترل 
و كاهش عفونت هاى بيمارســتانى اين 
معضل همچنان از ميزان چشــمگيرى 
درجهــان برخوردار اســت. مديربرنامه 
جهانى مراقبت پاك و ايمن ســازمان 
بهداشــت جهانى با بيان اين مطلب به 

خبرنگار ما گفت: هر روز نيم ميليون نفر در دنيا به عفونت بيمارستانى مبتال شده 
و هر ســاله بيش از 16 ميليون نفر جان خود را از دست مى دهند؛ اين درحالى 
است كه با رعايت بهداشت دســت ها در مراكز درمانى مى توان جان بسيارى از 

مبتاليان را نجات داد. 
پروفســور ديدير پيتت، در حاشــيه همايش كنترل عفونت هاى بيمارستانى و 
آموزش بهداشــت دست در بيمارستان رضوى خاطرنشان كرد:درحال حاضر به 
دنبال اجراى پويشــى كه براى آگاهى يافتن از اثرات توجه به بهداشت دست ها 
انجام شده، 182 كشور فعال هستند و141 وزير بهداشت نيز به اين پويش ملحق 
شده اند.همچنين 2000 بيمارستان در اين زمينه به ثبت رسيده اند. از همين رو 
در آستانه «روزجهانى بهداشت دست » طى سفر به ايران برنامه هايى را به همين 

منظور در شهرهاى تبريز، اصفهان، شيراز و مشهد برگزارخواهيم كرد. 
رئيس بيمارستان رضوى نيز در اين نشست گفت: دركشورهاى پيشرفته هفت 
درصد و در كشــورهاى در حال توســعه 10 درصد بيمــاران مبتال به عفونت 

بيمارستانى مى شوند كه 10 درصد از اين افراد از دست مى روند.
همچنين بنابر بررسى هاى انجام شده در اروپا هرساله 4 ميليون نفر به اين گونه 
عفونت ها دچار مى شوند كه هرساله بيش از16 ميليون روز اضافه بسترى در مراكز 
درمانى را به نظام ســالمت اين قاره تحميل مى كند.اين درحالى اســت كه 37 
هزارنفر نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم به دليل همين عارضه جان مى دهند. 
دكتر رضا سعيدى، در ادامه تأكيد كرد: عفونت هاى بيمارستانى در نوزادان بيشتر 
و پرخطرتر بروز مى كند، چنان كه در كشورهاى توسعه يافته اين ميزان سه برابر 
بالغين بوده و در كشورهاى درحال توسعه حتى به بيش از20 برابر نيز مى رسد. از 
همين رو با اجراى سياست هايى همانند توجه به بهداشت دست ها سعى شده اين 
چالش كاهش يابد. آن گونه كه شاهديم در مراكز درمانى معتبر ارقام چشمگيرى 

به اين عرصه اختصاص مى يابد. 
دكتر ســعيدى با اشاره به اينكه 10 درصد عفونت ها در بخش هاى عادى و يك 
سوم در بخش هاى ويژه مشاهده شده، افزود: بنابر گزارش هاى سازمان بهداشت 
جهانى هنوز 38 درصد مراكز درمانى دنيا بدون آب ســالم و مناسب بوده و در 
يك سوم بيمارستان ها نيز آب سالم، صابون و محلول الكلى وجود نداشته است. 

 سخنگوى وزارت بهداشت و درمان
قيمت دارو به هيچ وجه گران نمى شود

 جامعه/ محمود مصدق   ســخنگوى وزارت بهداشــت و درمان از افزايش 
نظارت هاى ميدانى و موردى اين وزارتخانه بمنظور مقابله با تخلفات احتمالى در 
زمينه عرضه و توزيع داروها و ملزومات پزشكى پس از بحران ارز  در كشور خبر 
داد و گفت:  قيمت دارو به هيچ  وجه گران نمى شود.  ايرج حريرچى صبح ديروز  
و در نسشــت خبرى در پاســخ به  قدس  درباره  شائبه افزايش قيمت برخى از 
داروهاى خاص و همچنين دسترسى سخت بيماران به آن ها برغم تثبيت نرخ  
ارز گفت: تغييرى در مورد قيمت داروها نداشته ايم ضمن اين كه براى دسترسى 
به آن ها هم مشكلى وجود نداشته است.  وى با  اشاره به وعده دكتر جهانگيرى 
معاون اول رياســت جمهورى و همچنين رئيس بانــك مركزى براى تامين ارز 
مبادله اى براى واردات داروهاى خاص ،گفت: با تدابير انديشــيده شــده قيمت 
دارو افزايش نخواهد يافت. وى در همين زمينه افزود: اگرچه  قيمت ها از سوى  
شركت هاى توليد كننده و وارد كننده دارو و ملزومات پزشكى رعايت شده است 
اما با اين وجود وزارت بهداشت براى حمايت از مردم و اصناف فعال در حوزه دارو 
و ملزومات پزشكى بر شدت نظارت هاى ميدانى و موردى خود افزوده است. وى 
در پاسخ به پرســش ديگر قدس درباره درخواست دكتر هاشمى براى تشكيل  
سازمان رفاه اجتماعى  آنهم زير نظر وزارت بهداشت، گفت: فقر و حتى احساس 
فقر بيمارى زاست و رفع فقر يكى از مهمترين عوامل افزايش سالمت است و بايد  
اين موضوع مورد توجه همه باشــد. با اين وجود  تشكيل سازمان رفاه اجتماعى  
بحث مهمى است اما  اطالعى از اين ندارم كه آقاى دكتر هاشمى گفته باشد اين 
سازمان بايد زير نظر وزارت بهداشت و درمان  باشد. به هرحال در نشست خبرى 

آينده  و پس از بررسى هاى الزم در اين مورد مفصل صحبت مى كنم.

كارشناس دياليز وزارت بهداشت مطرح كرد
مراكز دياليز از بيمارستان ها مى روند

ايسنا: كارشناس دياليز اداره بيمارى هاى 
خاص وزارت بهداشت با اشاره به وجود 
بيش از 31 هزار بيمار دياليزى در كشور، 
در عين حال برون سپارى مراكز دياليز 
از بيمارســتان ها و خصوصى سازى اين 
مراكز را دو اقدام كالن وزارت بهداشت 
طى چهار سال آينده عنوان كرد. دكتر 

فرازمند گفت: طبق آمار ســال 96 حدود 30 هزار بيمار دياليز خونى در كشور 
وجود دارد كه اين بيماران در 553 بخش دياليز خدمات دياليز خونى را دريافت 
مى كنند. بايد توجه كرد كه 72 درصد مراكز دياليز خونى در كشــور در فضاى 
دانشگاهى و بيمارســتان هاى دانشــگاهى قرار دارند، 20 درصدشان در بخش 

خصوصى و هشت درصد آن ها هم خيريه هستند. 
وى ادامه داد: خوشبختانه ارائه خدمات دياليز مزمن به صورت 100 درصد رايگان 
انجام مى شود. بر اساس تعرفه هاى تعيين شده انجام دياليز خونى در بخش دولتى 
15k و در بخش خصوصى 23K است و 65 هزار تومان هم بابت ملزومات مورد 
نياز به اين خدمات تعلق مى گيرد؛ بنابراين دياليز خونى حدود 200 هزار تومان در 
بخش دولتى و 270 هزار تومان در بخش خصوصى هزينه دارد، اما بيمار بابت اين 
خدمات پولى پرداخت نمى كند و كل پول هزينه دياليز مزمن با پوشش بيمه اى 
100 درصدى و به صورت رايگان اســت. فرازمند با بيان اينكه در دنيا دياليز را 
اقدامى بيمارستانى نمى دانند، افزود: ما هم بايد در اين زمينه فرهنگسازى كنيم 
و در حوزه دياليز نگاه بيمارســتانى نداشته باشيم. اصالً دليل ندارد كه دياليز در 
فضاى بيمارستان انجام شود. ما از اين بابت كه بيمار دياليزى مشكل كليه دارد، 
وارد يك محيط عفونى مانند بيمارستان شود، نگرانيم.  وى تأكيد كرد: در حال 
حاضر مهم ترين برنامه ما اين اســت كه بتدريج مراكز دياليز را از بيمارستان ها 
خارج كنيم در اين صورت دياليز به صورت ايمن تر انجام مى شود. بايد بدانيم كه 

اين كار اجرايى است

سخنگوى كميسيون آموزش مجلس
درخواست از رئيس جمهور 

براى پايان بالتكليفى مدارس سمپاد
جامعه: حمايت ميرزاده، ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در 
نامه اى خطاب به رئيس جمهور درخواســت امضاى هر چه سريع تر مصوبه لغو 

آزمون هاى سمپاد را مطرح كرد.
در اين نامه آمده است:اينجانب پيش از اينكه خيلى دير شود و افراد غيرمتخصص 
بيشــترى به اين موضوع ورود نمايند و مؤسســات قدرتمنــدى كه فرزندان و 
آموزش وپرورش اين كشور را گروگان كسب وكار خويش نموده اند و به استعمار 
كودكان و والدين و نظام تعليم و تربيت مشــغول هســتند، مخالفت را جدى تر 
نماينــد، از حضرت عالى تقاضا دارم تا هرچه زودتر مصوبه حذف آزمون ورودى 

مدارس خاص شوراى عالى آموزش وپرورش را امضا و ابالغ فرماييد.
در هفته گذشته پس از جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى با حضور وزير آموزش 
و پرورش، عزت اهللا ضرغامى از احتمال برگزارى آزمون دوره متوســطه اول براى 
ســال جارى مثل گذشته خبر داد و اينكه اصالحات انجام گرفته توسط شوراى 
عالى آموزش و پرورش براى ســال هاى آينده به شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
ارائه خواهد شــد. اما پس از آن سيد محمد بطحايى، وزير آموزش و پرورش در 
واكنشــى عنوان كرد: دوســت عزيزى بر خالف جمع بندى رئيس شوراى عالى 
انقالب فرهنگى و با اطالعات نادرســت، مباحث جلسه را رسانه اى كرد. فضاى 
آشفته امروز رسانه ها و نگرانى برخى خانواده ها دستپخت ايشان بود. همچنان بر 
وعده خود براى دور كردن اضطراب از دانش آموزان و جمع كردن بساط مافيايى 

آزمون ها پايبند هستيم.

به 
دليل نبود برنامه اى جامع براى كنترل 
و كاهش عفونت هاى بيمارســتانى اين 
معضل همچنان از ميزان چشــمگيرى 
درجهــان برخوردار اســت. مديربرنامه 
جهانى مراقبت پاك و ايمن ســازمان 
بهداشــت جهانى با بيان اين مطلب به 

خبرنگار ما گفت: هر روز نيم ميليون نفر در دنيا به عفونت بيمارستانى مبتال شده 

مراكز دياليز از بيمارستان ها مى روند
كارشناس دياليز اداره بيمارى هاى 
خاص وزارت بهداشت با اشاره به وجود 
 هزار بيمار دياليزى در كشور، 
در عين حال برون سپارى مراكز دياليز 
از بيمارســتان ها و خصوصى سازى اين 
مراكز را دو اقدام كالن وزارت بهداشت 
طى چهار سال آينده عنوان كرد. دكتر 

30 هزار بيمار دياليز خونى در كشور 

 در بازديد بيماران هموفيلى از شركت سامان داروى هشتم آستان قدس رضوى عنوان شد

فاكتور هشت   نوتركيب برطرف كننده نگرانى هموفيلى ها

گزارش ويژه

 جامعه/ مهناز خجسته نيا  17 آوريل روز جهانى هموفيلى، 
بهانه اى شد براى ارتباط نزديك اعضاى كانون هموفيلى استان 
خراسان رضوى با دست اندركاران شركت توليد دارويى سامان 
داروى هشــتم وابسته به آســتان قدس رضوى كه مفتخر به 

نخستين توليد ملى اين دارو شده است. 
به گزارش خبرنگار ما روز گذشته جمعى از بيماران هموفيلى 
خراســان رضوى به نمايندگى از بيماران هموفيلى كشور در 
شركت سامان داروى هشــتم، وابسته به آستان قدس رضوى 
حضور پيدا كردند تا از خط توليد نخســتين «فاكتور هشــت 

انعقادى نوتركيب» ساخت ايران بازديد كنند.
گفتنى اســت «سافاكتور» كه ساخت شــركت سامان داروى 
هشــتم وابسته به آستان قدس رضوى است، خوشبختانه پس 
از گذراندن مراحل ثبت و كارآزمايى بالينى و مقايسه با نمونه 
برند اصلى (شركت Pfizer) و اثبات يكسان بودن هر دو دارو 
از نظر ســاختار، فرموالســيون، پايدارى و اثربخشى و دريافت 
پروانه بهداشــت و درمان به توليد رسيده و در حال حاضر در 
چرخه درمان بيش از 20 درصد بيماران هموفيلى كشور مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت كه اين رقم امسال به بيش از 40 
درصد خواهد رسيد. اين محصول بيوسيميالر كه كامالً مشابه 
با يك برند مورد تأييد FDA اســت در حال حاضر با استفاده 

از روش كشــت سلولى توســط تجهيزات پيچيده و با سرمايه 
گذارى آســتان قدس رضوى در شركت سامان داروى هشتم 

توليد مى شود.
در جريان اين بازديد تعدادى از اعضاى كانون هموفيلى استان 
خراســان رضوى در گفت و گو با خبرنگار ما از تالش آســتان 
قدس رضوى براى ســرمايه گذارى در توليد اين دارو قدردانى 
كردند. يكى از بيمارانى كه نتايج اســتفاده از فاكتور هشــت 
نوتركيب در درمانش نقش بســزايى داشته، مى گويد: استفاده 
از فاكتور هشت نوتركيب برطرف كننده نگرانى ها مى باشد كه 

تهديد كننده جان هموفيلى هاست.
به گفته وى تا پيش از اين، بيماران هموفيلى بايد از فاكتور هشت 
مشــتق از پالسما استفاده مى كردند كه چون اين دارو از خون 
انسان تهيه مى شد، مى توانست حاوى بسيارى از ويروس هاى 
شناخته شده مثل هپاتيت و HIV و گاه شناخته نشده باشد. 
جوان ديگرى هم كه از كودكى مبتال به بيمارى هموفيلى است 
از مصرف داروى فاكتور هشــت نوتركيب بى نهايت احســاس 
رضايت مى كند و مى گويد: در داروى فاكتور هشــت مشتق از 
پالسما هميشه اين ابهام وجود داشت كه ممكن است ويروس يا 
پروتئين ناشناخته اى در خون افراد داوطلب اهدا كننده باشد كه 
به دليل شناخت نشدن آن ها قابليت جداسازى نباشد و يا اينكه 
اين ويروس سبب انتقال بيمارى هاى ناشناخته به مصرف كننده 

فاكتور هاى خونى مى شد.
خانم ميانسالى هم كه در جمع بازديد كنندگان بود به خبرنگار 
ما مى گويد: يكى ديگر از ويژگى هايى كه توليد اين دارو سبب 
بهبود حال بيماران هموفيلى شده، اطمينان خاطر آنان از رفع 

كمبود اين داروست.
بــه گفته وى تا پيش از اين بيمــاران هموفيلى همواره نگران 
كمبود داروى مورد نياز بودند كه با راه اندازى خط توليد فاكتور 
هشت نوتركيب در شركت سامان داروى هشتم اين نگرانى با 
امكان توليد نامحدود و عدم وابستگى به ساير كشورها برطرف 

شده است. مسئول فنى شركت ســامان داروى هشتم نيز در 
گفت و گو با خبرنگار ما از پوشــش درمانى بيش از 450 بيمار 

هموفيلى كشور از فاكتور هشت نوتركيب خبر مى دهد.
دكتر آزاده عبدى با بيان اينكه فاكتور هشت نوتركيب، دارويى 
اســت كه با تكنيك مهندســى ژنتيك توليد مى شود و هيچ 
فراورده خونى انسانى و حيوانى داخل آن نيست، مى افزايد: در 
گذشته فاكتور هشت مشتق پالسمايى با وجود غربالگرى هايى 
كه در خون هاى آماده اســتخراج پالسما صورت مى گرفت به 
دليل خطاهاى آزمايشــگاهى احتمال انتقــال ويروس بود و 

ناخودآگاه وارد پالسماهاى جمع آورى شده مى شد.
به گفته وى داروى فاكتور هشــت نوتركيب به همت آســتان 
قدس رضوى و پس از 15 ســال مطالعات دانشگاهى به توليد 
رسيده است. وى با بيان اينكه مطالعات بالينى مصرف اين دارو 
از سال 92 شروع شده و نتايج آن در خرداد سال 95 اعالم شده، 
اظهار مى دارد: مجوز توزيع اين دارو در بازار مصرف نيز پس از 
اثبات نتايج بالينى صادر شده است. دكتر عبدى خلوص خيلى 
زياد اين فاكتور را از ويژگى هاى فاكتور هشت نوتركيب عنوان 
مى كند و مى گويد: عوارض مصرف فاكتور هشت پالسمايى كه 
شــامل كهير، سردرد، خواب آلودگى و... بود، نيز در اين فاكتور 
وجود ندارد. وى ظرفيت نامحدود شركت در توليد فاكتور هشت 
نوتركيــب را از ديگر ويژگى ها برمى شــمارد و مى افزايد: اين 

ظرفيت مى تواند تا تأمين نياز كل كشور نيز ارتقاء يابد.
به گفته مسئول فنى شركت سامان داروى هشتم، خوشبختانه 
بــراى تأمين مواد اوليه و توليد فاكتور هشــت نوتركيب هيچ 
وابســتگى وجود ندارد و توليد آن با 100 درصد دانش داخلى 

صورت مى گيرد.
وى خاطرنشــان مى كند: در حال حاضر تنها شــركت سامان 
داروى هشــتم وابسته به آســتان قدس رضوى اقدام به توليد 
فاكتور هشــت نوتركيب كرده و هيچ رقيب داخلى براى توليد 

اين دارو وجود ندارد.

آموزش و پرورش چگونه مى تواند پيشرفت كند؟ 

تعليم و تربيت در آزمون سخت طرح تحول
خبر

رئيس سازمان حج و زيارت 
خبر كرد

تازه ترين برنامه ها 
براى حج 97

 مهر: رئيس ســازمان حج و زيارت با اشاره 
به ضرورت خدمات رسانى مناسب به زائران 
عتبات عاليات گفت:اعزام هاى استانى نيز زير 

نظر سازمان حج و زيارت انجام مى شود.
حميد محمدى گفت: يكــى از مهم ترين 
راهكارهــا در حوزه عتبات عاليات توجه به 
اعزام هاى اســتانى است، بنابراين اين مهم 
از اين پس با جديت دنبال مى شــود و بايد 

سازوكار آن نيز هرچه سريع تر فعال شود.
وى افزود: اعزام هاى اســتانى بايد با اصول 
و برنامه هاى قبل همانند امنيت، پزشكى، 
بيمه، مســائل فرهنگــى و خدماتى زائران 
تطابق داشته باشد و تغييرى در اين زمينه 

صورت نگيرد.
به گفته محمدى، بسته هاى سفر ارائه شده 
از سوى اســتان ها بايد به سرعت و پس از 

ثبت سيستمى، مورد بررسى قرار گيرد.
رئيس سازمان حج و زيارت تأكيد كرد: در 
حال حاضر اصالح فضاى اعزام هاى عتبات 
عاليات، منوط به اصالح خدمات با كيفيت و 

با قيمت مناسب در اين حوزه است.
محمدى اظهــار كرد: موضوع امنيت زائران 
عتبــات عاليــات خط قرمز ما محســوب 
مى شود و در اعزام هاى استانى نيز بايد اين 

مهم مورد توجه ويژه قرار گيرد.

رئيس سازمان بهزيستى كشور:
پرداخت وام 30 ميليونى به 
خانواده هاى داراى 2 معلول

تسنيم: رئيس سازمان بهزيستى كشور با 
اشاره به نام نويســى خانواده هاى داراى دو 
معلول در سامانه بهزيستى،گفت: با توافق 
صورت گرفته اين خانواده ها وام 30 ميليون 
تومانى براى خانه دار شدن دريافت مى كنند.
انوشيروان محسنى بندپى اظهار كرد: براى 
خانواده هاى داراى دو معلول كه در روستاها 
زندگى مى كنند، وام با ســود چهار درصد 
پرداخت مى شــد كه براى شهرهاى باالى 
20 هزار نفــر اين وام با ســود 16 درصد 
پرداخت مى شــد كه با توجه به اين شرايط 
خيلى از افراد در شــهرها متقاضى دريافت 
وام نبودند و برايشان دريافت وام با سود 16 
درصد سخت بود. وى اضافه كرد: با توجه به 
شرايط خانواده ها و موافقت سازمان برنامه 
و بودجه و تأييد مجلس شــوراى اسالمى 
تفاوت سود چهار درصد تا 16 درصد توسط 
دولت پرداخت شود. محسنى بندپى ادامه 
داد: در همين رابطه 38 ميليارد تومان اعتبار 
در اختيار سازمان بهزيستى قرار گرفته است 
و با اين اقدام، مسكن خانواده هاى داراى دو 
معلول به باال در شهرهاى باالى 20 هزار نفر 

در سال 97 سرعت جدى تر مى گيرد.
رئيس ســازمان بهزيستى كشور بيان كرد: 
مبلــغ 30 ميليون تومــان وام بالعوض به 
خانواده هاى داراى دو معلول به باال پرداخت 
مى شــود، كه از اين رقم 15 ميليون تومان 
توسط بنياد مستضعفان،10 ميليون توسط 
سازمان بهزيســتى و 5 ميليون تومان هم 
توسط خيران مسكن ساز پرداخت مى شود.

رئيس اورژانس اجتماعى كشور 
خبر داد

راه اندازى «خانه امن» 
در تمام استان ها 

كشور  اجتماعى  اورژانس  ايســنا:رئيس 
ضمن تشريح مهم ترين برنامه هاى اورژانس 
اجتماعى در سال 97 گفت: در حال حاضر 
21 مركز با عنوان «خانه امن» در كشــور 
فعال هســتند كه قرار است در سال جارى 
همه اســتان ها از آن برخوردار شوند. رضا 
جعفرى بــا بيان اينكه يكــى از اقدام هاى 
سازمان بهزيســتى، حمايت از زنان تحت 
خشــونت و آزار و پذيــرش و ســاماندهى 
آن ها در مراكزى با عنوان خانه امن اســت، 
افــزود: ايــن مراكز از ســال 92 با رويكرد 
خانواده محور و سيستماتيك به افراد درگير 
خشونت و آسيب ديده به صورت شبانه روزى 
و به شكل رايگان به دو صورت مداخله هاى 
كوتاه مدت و تأمين نيازهايى چون خوراك،  
پوشاك و سرپناه براى زنان خشونت ديده و 

زندانى مشغول به فعاليت هستند.

هيچ اولويتى در 
آموزش وپرورش 

باالتر از ايجاد 
اميد، رفاه و نشاط 

در فرهنگيان 
نيست

بــــــــرش

 جامعه/ مريم احمدى شــيروان  به 
گفته كارشناســان، حال آموزش وپرورش 
خوب نيست. دانش آموزان مدارس دولتى 
حداقل 16هزار ســاعت از اول دبســتان 
تا پيش دانشــگاهى در مدرســه هستند؛ 
ســاعاتى زياد با كمترين بازده. نمونه اين 
ادعا آموزش زبان انگليسى است كه حدود 
700 ســاعت وقت مى گيرد، اما خروجى 
چشمگيرى ندارد، در صورتى كه ميانگين 
استاندارد اين آموزش در دنيا كمتر از 200 

ساعت است.
حال نامساعدى كه وزير اين وزارتخانه هم 
بر آن اعتراف داشــته و بارها در مورد آن 
سخن گفته است. نمونه آخر اين سخنان، 
سه شنبه گذشته بود كه وى تأكيد كرد: اگر 
وضعيت فعلى آموزش وپرورش ادامه يابد، 
در 30 ســال آينده وزير و مديران وقت با 
همين مشــكالت روبه رو خواهند بود به 
همين دليل براى رفع مشكالت موجود در 
تعليم و تربيت بايد دست به تحول و اصالح 

ساختار زد.

 در ساختار فعلى، دبير ناراضى است
ســاختار فعلــى آموزش وپــرورش بــه 
گفته صاحب نظــران غيرعالمانه و بدون 
كارشناسى شكل گرفته است. وزير اسبق 
وزارت  آموزش وپــرورش با بيان اين جمله 
به خبرنگار ما مى گويد: متأســفانه بدون 
توجه به نياز روان شناســى نوجوانان دوره 
راهنمايى حــذف و دوران تحصيل تبديل 
به دو دوره 6 ساله شــد. در همين راستا 
بسرعت كتاب تهيه شد و حدود پنج سال 
است كه معلمان دبيرستان از اينكه پس از 
سال ها تدريس در دبيرستان بايد ابتدايى 
درس دهند، رنج مى برند. در ساختار فعلى 
دبير ناراضى و ناتوان از تدريس در دبستان 
است، روان شناســى كودك نمى داند و با 

مشكالت زيادى دست به گريبان است.
دكتر ســيد كاظم 
اضافــه  اكرمــى، 
مى كند: در ســند 
تحول به چهار دوره 
سه ساله اشاره شده 

است. لزومى ندارد كه اين ساختار به لحاظ 
سند بنيادين و سند تحول تغيير كند. بايد 
ديد چه نكته و اشكالى در اجرا وجود دارد 
كه سبب شده نياز به تغيير احساس شود. 
اگر بحث محتوايى است بايد هم محتواى 
كتاب هاى درسى و هم شيوه تربيت معلم 

تغيير پيدا كند.
اين كارشــناس آموزش وپرورش در پايان 
با بيان اينكه در ســه ســال آينده حدود 
300 هزار معلم بازنشسته مى شوند، تأكيد 
مى كند: به همين تعداد، معلم تازه وارد نياز 
داريم كه هنوز مشــخص نيست دانشگاه 
فرهنگيان مى تواند اين تعداد را آماده كند 
يا نه؟ اگر تهيه اين نيروها توسط دانشگاه 
فرهنگيــان صورت نگيرد بايــد از افرادى 
كه در دانشــگاه هاى مختلف، علوم تربيتى 
خوانده اند بهره برد. البتــه اين افراد براى 
كســب عنوان معلمى بايد آموزش هايى 
ببينند و براى انجام اين وظيفه مهم آماده 
شوند. البته با توجه به تحوالت علمى دانش 
و علوم تربيتى در دنيا، بايد هماهنگى هايى 
صورت گيرد تا بتوان براى سه سال آينده 

معلمان خوبى جذب كرد.

 وعده هايى كه عملى نشد
اگر بخواهيم در مورد ســاختار آموزش  و 
پرورش قضاوتى عادالنه داشته باشيم، بايد 
برنامه هاى اعالمى وزيــر آموزش وپرورش 
هنگام گرفتن رأى اعتمــاد به مجلس را 

مرور كنيم.
يــك كارشــناس آموزش وپــرورش بــا 
يادآورى ســخنان وزيــر آموزش وپرورش 
و اشــاره به احكام برنامه ششم توسعه، به 
خبرنگار ما مى گويد: بند 6 برنامه ششــم 
توسعه به كوچك سازى ســاختار وزارت 
آموزش وپرورش و واحدهاى تابعه ستادى و 
استانى به ميزان حداقل 15 درصد از طريق 
واسپارى، برون سپارى و خريد خدمات به 
استثناى مدارس دولتى تأكيد دارد. البته 
ايشــان در رويكردهاى دولت دوازدهم در 
حــوزه آموزش وپرورش به چابك ســازى 
تشكيالت و تمركز زدايى در سياست هاى 
آموزش وپرورش نيز اشــاره داشتند كه بر 
مبناى آن دولــت برخى از اختيارات خود 
مانند بخشى از اختيارات خود مانند انتخاب 
محتواى آموزشــى، راهبردهاى آموزشى، 
ابزارهاى آموزشى و به كارگيرى معلمان و 
كادر آموزشى به منظور عملياتى ساختن 
آن، گسترش هيئت امنايى مدارس و... را 

به مدارس واگذار كند.
على پورســـليمان 
تشريح مى كنــد: با 
وجود به تمــام آن 
وعده ها تاكنــــون 
فقط تعداد مدارس 

هيئت امنايــى آن هم به دليل كم كردن 
بار مالى آموزش وپرورش افزايش پيدا كرده 
است. البته ايشان در خريد خدمات آموزشى 
نيز تا جايى كه توانسته اند اين كار را انجام 
داده انــد. پولى كردن مدارس، پول گرفتن 
از مردم، كاســتن از وابستگى هاى مكانى 
بــه آموزش وپرورش  و بودجه اى مدارس 
و تالش بر خودگردانى مــدارس از ديگر 
اقدام هاى وزير آموزش وپرورش بوده است.

وى به انتقادات وارد شــده بر اين اقدام ها 

اشــاره مى كند و توضيح مى دهد: معاونت 
توسعه مديريت پشتيبانى تأكيد دارد كه 
بهره ورى در آموزش وپرورش پايين است. 
به گفته وزير بهــره ورى حدود 30 درصد 
اســت. اين كارها براى صرفه جويى مالى 
انجام مى شــود. آن ها تالش دارند مدارس 
را به جــاى اداره كردن ماهيانه 3 ميليون 
تومان با 800 هزار تومان اداره كنند كه در 

اين قسمت خوب عمل كرده اند.

 نشانى اشتباه آقاى وزير
پورســليمان در ادامــه مى گويد: در ديگر 
حوزه ها مانند مدرســه محــورى، پُررنگ 
كردن نقش شوراهاى آموزش وپرورش در 
اداره امور آموزش وپرورش، بهبود مديريت 
مدرسه آموزشگاهى، محدود سازى حوزه 
ستادى و... نه تنها كار خاصى انجام نشده 
كه حتى ضد آن اقدام هايى صورت گرفته 
اســت. وزير آموزش وپــرورش بر خالف 
صحبت هايى كــه براى اصالح ســاختار 
مى كند بايد در اين قســمت ها اقداماتى 
انجام دهد. براى تمركز زدايى نبايد نشانى 

اشتباه داد.
اين فعال حوزه آموزش وپرورش كشور به 
دو نمونــه از اقدام هاى صــورت گرفته در 
چند ماهه اخير اشــاره و بيان مى كند: در 
انتخابات اخير هيئت امناى صندوق ذخيره 
فرهنگيان كه به دستور آقاى بطحايى به 
صورت الكترونيك برگزار شــد، پيشنهاد 
داديم كه از ظرفيت شوراهاى معلمان در 
مدارس استفاده كنيد. اين كار بدون هيچ 
دليل خاصى انجام نشد و انتخابات با تقلب 
و تخلف بسيار صورت گرفت و تا اين لحظه 
هنوز هم نتايج قطعى آن اعالم نشده است. 
وزيــر آموزش وپــرورش در اين خصوص 
بر خالف سياست مدرسه محورى حركت 

كرده است. 
يا انتخاب مديران مــدارس، در زمان وزير 
قبل انتخاب مديران مدارس توسط معلمان 
اجرايى شد. از هر مدرسه سه نفر انتخاب و 
به منطقه پيشنهاد مى شد و رئيس منطقه 
هم يك نفر را انتخــاب مى كرد. اگر واقعاً 
آقاى بطحايى به مدرسه به عنوان واحد و 

سلول اوليه آموزشى اعتقاد دارد چرا همين 
طرح را با اصالحاتى اجرا نكرد؟ چرا معلمان 

و شوراى معلمان را به بازى نگرفت؟
پورســليمان در پايان تأكيــد مى كند: در 
مجموع به نظر مى رسد آقاى بطحايى در 
زمين اصالح ساختار، نشانى اشتباه مى دهد 
و قســمتى را پررنگ كرده كه نياز به آن 
نيست. او خيلى بهتر مى توانست عمل كرده 

و بيشتر مدرسه را به بازى بگيرد.

 اولويت ايجاد اميد، رفاه و نشاط 
در فرهنگيان 

اولويت نخســت بــراى آموزش وپرورش 
پيگيــرى مطالبــات فرهنگيان اســت. 
ســخنگوى كميســيون آموزش مجلس 
شــوراى اســالمى با بيان ايــن جمله به 
خبرنگار مــا مى گويد: بايد حقوق معلمان 
بموقع پرداخت شــود تا بــراى حضور در 
كالس درس انگيزه داشــته باشند. تغيير 
اساســى را معلم هــا در كالس هاى درس 
انجام خواهند داد. آن هم تغييرى كه بتواند 
آينده نظام را تغيير و تضمين كند و ايجاد 

اميد كند.
حمايت ميـــرزاده 
اضافه مى كنــد: به 
نظر مى رســـــــد 
ت  تشــــــــكيال
آموزش وپــرورش 

گســترده و بزرگ شده است؛ زيرا تفويض 
اختيار نكرده و همه چيز متمركز شــده 
اســت. اآلن براى ساده ترين تصميمات در 
دور افتاده ترين روستاها بايد وزير و سازمان 
آموزش وپرورش نظر دهد. اگر ســاختار به 
مفهوم كوچك سازى و تمركز زدايى است 
بايد تفويض اختيــار كرده، برخى حوزه ها 
را حذف و به شهرســتان ها و اســتان ها 
اختيارات دهيم. در اين صورت هم هزينه ها 
كاهــش پيدا كرده و هم ســرعت عمل و 

كيفيت كارها افزايش پيدا مى كند. 
وى توضيح مى دهد: هر چه اين تشكيالت 
را گســترده تر كنيم، كار خراب تر مى شود 

افزايش  هزينه هــا  زيــرا 
پيدا كــرده و به نتيجه اى 
نمى رســيم. هيچ اولويتى 
در آموزش وپــرورش باالتر 
از ايجاد اميد، رفاه و نشاط 
در فرهنگيان نيســت. اگر 
آن ها از نظــر مالى تأمين 
نيســتند، الاقل اختيارات 
داشته باشند. بايد به آن ها 

اعتمــاد كرده و بهاء دهيم. تفويض اختيار 
كرده تا معلمان خود مدير مدارس و رئيس 
آموزش وپرورش را انتخاب كنند كه قطعاً 
اين شيوه انگيزه و اميد را براى افزايش كار 

دو چندان مى كند.
ميرزاده در پايان با اشــاره به ظرفيت هاى 
دانشــگاه فرهنگيان مى گويد: دانشــگاه 
فرهنگيــان همــان دانشســراها و مراكز 
تربيت معلم اســت كه در مقطعى نيروى 
انسانى آموزش وپرورش براى 20 ميليون 

دانش آموز را تأمين مى كرد. 
به نظر مى رســد اگر به ايــن مراكز بهاء 
داده شــود و آن ها را در اولويت بگذاريم، 
مناســبت ترين كانال براى تربيت نيروى 

انسانى است.
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روزنامـه صبـح ايـران

د ر برابر نقشه هاى كفار بايد  بصير و مقاوم باشيم  ابنا: «آيت اهللا نورى همد انى» د ر د يد ار مجموعه نمايند گى ولى فقيه د ر سپاه پاسد اران با اشاره به آياتى از سوره فتح گفت: بايد  نقشه هاى 
كفار را بشناسيم تا د ر برابر آن ها بصير و مقاوم باشيم و بتوانيم نقشه هاى كفار را نقش بر آب كنيم. وى با بيان اينكه د ر آيات قرآن؛ كفار، منافقين و صهيونيست ها سه جبهه د ر برابر مسلمانان ذكرشد ه 

است، تصريح كرد : خد اوند  براى انسان يك د ل قرار د اد ه و نمى تواند  گرايش به د و چيز د اشته باشد ، تنها انسان منافق است كه د اراى د و د ل بود ه و د ر د لش گرايش هاى گوناگون د ارد .

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r

رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه خبر د اد
ميزبانى مشهد ، قم و تهران از 370 ميهمان قرآنى

ايكنــا: رئيس ســازمان اوقــاف و امور 
خيريه با اشــاره به اينكــه برخى اعتقاد  
د ارند  كه مسابقات بين المللى قرآن ايران، 
 ام المسابقات د نياى اســالم است، گفت: 
ايــن مســابقات از 30 فرورد ين با حضور 
370ميهمان خارجى د ر ســه شهر ايران 

آغاز مى شود .
حجت االسالم والمسلمين على محمد ى د ر نشست خبرى سى و پنجمين د وره 
مسابقات بين المللى قرآن جمهورى اسالمى ايران، افزود : د ر اين د وره 258قارى و 
حافظ قرآن كريم از 84كشور د نيا حضور د ارند . شمار حاضران خارجى د ر مسابقات 

با همراهان آن ها به 370نفر مى رسد . 
محمد ى به ميزبانى ســه شهر قم، مشهد  و تهران از اين مسابقات اشاره و تصريح 
كرد : مسابقات د انشجويان د ر شهر مقد س مشهد ، مسابقات طالب علوم د ينى د ر 

شهر مقد س قم و ساير رقابت ها نيز د ر تهران برگزار مى شود . 

حجت االسالم قرائتى:
افتخار مى كنيم «حاكم فقيه» كشورمان

 از مجتهد ان د رجه يك اسالم است
حجت االسالم  پويا:  خبرنگاران  باشگاه 
قرائتى با اشــاره به موضوع واليت فقيه د ر 
آموزه هاى د ينى گفت: واليت فقيه د ر واقع 
حكومت فقيه اســت و ما افتخار مى كنيم 
اين حاكم از مجتهد ان و فقهاى د رجه يك 

اسالم است.
حجت االســالم والمسلمين قرائتى ضمن 
بازد يد  از حوزه منطقه6 بيست و ششمين آزمون سراسرى مسابقات د انش آموزى 
د رس هايى از قرآن كه به طور همزمان د ر مناطق 19 گانه شهر تهران برگزار شد ، 
د ر جمع د انش آموزان شركت كنند ه د ر مد رسه شهيد  مطهرى، افزود : اين مقوله را 

د ر غرب به عناوين د يگر د اريم، اما حاكمان آن ها عمد تاً ظالم و خونخوارند . 
وى با بيان اينكه ســه نوع علم د ر قرآن وجود  د ارد ، افزود : علم مفيد ، علم مضّر و 
علمى كه نه مفيد  و نه مضّر اســت. هر اطالعات و علمى مفيد  نيست. بايد  علمى 

بياموزيم كه د ر رشد  اخالقى و تهذيب مؤثر باشد . 

بررسى اند يشه هاى حكومتى شهيد  محمد باقر صد ر 
د ر د انشگاه فرد وسى مشهد 

معــارف: د ومين نشســت از سلســله 
نشست هاى آشــنايى با آرا و اند يشه هاى 
شــهيد  آيت اهللا ســيد محمد  باقر صد ر با 
موضوع «قلمرو آزاد ى و قانون د ر حكومت 

اسالمى» برگزار مى شود .
د ر اين نشست، حجت االسالم والمسلمين 
مجتبــى الهــى خراســانى به بررســى 
اند يشــه هاى شهيد  صد ر د رباره قلمرو آزاد ى و قانون د ر حكومت اسالمى خواهد  

پرد اخت.
اين نشست علمى، يكشــنبه د وم ارد يبهشت 97 ساعت 11و30 د قيقه د ر محل 
آمفى تئاتر د انشكد ه حقوق و علوم سياسى د انشگاه فرد وسى مشهد  برگزار مى شود . 

ثمره احسان و نيكى به والد ين
معــارف: امام صاد ق (ع) فرمودند: «َمْن أَحبََّّ أْن يَُخفَِِّّف اهللاُ َعْنُه َسكَراِت الَْمْوِت 
فَلَْيكْن... َو بَِوالَِديِه بَاّراً فَإَِذا كاَن كَذلِك َهوَََّّن اهللاُ َعلَيِه َسكَراِت الَْمْوت؛ هر كه د وست 
د ارد خداوند سكرات مرگ را بر او آسان نمايد، نسبت به... و نسبت به پدر و ماد ر 
احسان و نيكي د اشته باشد كه د ر اين صورت خدا سكرات مــوت را بر او آسان 

ميكند». 
منبع: شيخ صد وق، األمالى، ص389،ح14

سيره علما

د رنگ

معارف

خواسته د شمن؛ فقط عباد ت
معارف: فلسفه وجود ى پيامبران را خد اوند  د ر 

قرآن مطرح مى فرمايد :
«َولََقد  بََعثنا في ُكلِّ أُمٍَّة َرســوًال أَِن اعُبد ُوا اهللاَ 

َواجَتِنُبوا الّطاغوَت» (آيه 36 سوره نحل)
پيامبران را فرســتاد يم براى اينكه مرد م را به 
عبــاد ت د عوت كننــد  و از طاغوت ها بر حذر 

د ارند .
اين فلسفه وجود ى پيامبران و معصومين است.
«ان اعبــد واهللا» يعنى خــد ا را عباد ت كنيد ، 
منظور اينكه اهل نماز و روزه و اجتناب از د روغ 
و محرمات و مسخره كرد ن د يگران و... باشيد . 

اين منظومه خوب زند گى كرد ن است.
«واجتنبــوا الطاغوت» يعنى مبــارزه د ائمى با 

طاغوت.
اگر ما فقط اهل عباد ت باشيم، نماز بخوانيم، 
روزه بگيريم اما به طاغوت كارى ند اشته باشيم 

بى فايد ه است.
شما مى بينيد  اصل مبارزه مخالفان پيامبر(ص) 
با ايشان، به خاطر همين جريان است. مشكل 
آن ها با پيامبر(ص) اين بود  كه پيامبر بت ها را 

مى شكست. 
امروز هم همين طور است. اگر ما نماز بخوانيم، 
روزه بگيريم و... د شمن با ما هيچ كارى ند ارد .

د اســتان معروفى هست كه د ر زمان عثمانى 
ســفير بريتانيا به تركيه آمد . د يد  كسى روى 
بلند ى ايســتاد ه و فرياد  مى زند . هول شد  و از 
مترجمش پرســيد : جريان چيست؟ مترجم 
گفت: اذان مى گويد . مســلمان ها وقت نماز را 

با اذان اعالم مى كنند . 
پرسيد:  آيا اذان به حكومت ما لطمه مى زند ؟ 
گفت: نه به حكومت شــما كارى ند ارد . گفت: 

پس هر چه د لش مى خواهد  فرياد  بزند !

كوتاه نوشته اى از سيره و سبك زند  گانى 
آيت اهللا بهجت (قد  س سره)

د  رسى از عبد   خالص خد  ا
نمايند  ه اى  بود    قرار  معارف: 
از ايران به لبنان برود  . تصميم 
گرفتــم او را نزد   آقا(آيت اهللا 
بهجت) بيــاورم تا نصيحتى 
كنند  . تقريباً ســاعت 11:30 
شب بود   كه رسيد  يم به منزل 

ايشان. 
كارمان آن قد  ر واجب بود   كه به خود  م اجازه د  اد  م 
با اينكه از قبــل  هماهنگ نكرد  ه بود  يم، آرام د  ر 
بزنم. خود   ايشــان د  ر را باز كرد  ، انگار منتظر ما 
باشد  ! وارد   شد  يم و آقا برايمان چاى آورد  ، مقد  ارى 
صحبت كرد  ، نزد  يك ساعت 12:30 پرسيد  : «شام 
خورد  ه ايد  ؟» ناخود  آگاه گفتيم: «خير!» آقا بلند   شد   
و آرام از پله هايى كه به آشپزخانه مى رسيد  ، پايين 
رفت  تا غذايى مهيا كند  . پرد  ة آشپزخانه را كنار 
زد  م؛ د  يــد  م كه ظرفى را روى اجاق گذاشــت  و 
چند   عد  د   تخم مرغ د  ر آن شكست. بعد   يك سينى 
آماد  ه كرد  ند   و همه چيز را د  ر آن قرار د  اد  ند  ؛  اما 
نمى تواند   بلند  ش كند  ، آرام آرام آن را تا پِس پرد  ه، 
روى زمين كشيد  .ساعت 1:00، شام حاضر بود  ، 
چند   عد  د   تخم مرغ نيمرو، كمى ســبزى و چند   
خيار و كاســه اى زيتون  و خرما كه با سليقه د  ر 
سينى چيد  ه شد  ه بود  . تمام كار را خود  ش كرد  ه 
بود  . از خجالت آب شد  يم. هرچه كرد  يم، د  ستمان 
به طرف غذا نمى رفت. متوجه خجالت ما شــد  ، 
نشست و با ما خورد   تا راحت باشيم. غذا ساعت 
2:00 تمام شــد  ، د  وباره چاى آورد  . اگر كسى كه 
ايشــان را  نمى شــناخت، د  ر آن حال ايشان را 
مى د  يد  ، محال بود   بفهمد   كيست. باالخره نمايند  ة 
ايران، به لبنان رفت و برگشت؛ مى گفت: «ذره اى 
د  ر مصرف بيت المال د  ســت از پــا خطا نكرد  م. 
فكر  مى كنم اين به بركت همان لقمه اى بود   كه 

ميهمان حضرت آقا قد  س سره بود  م».
(اين بهشت، آن بهشت، ص82-81؛ 
بر اساس خاطرة يكى از مرتبطين با 

اند يشــه هاى شهيد  صد ر د رباره قلمرو آزاد ى و قانون د ر حكومت اسالمى خواهد  

يك حد     يث / يك تصوير

خبر

دارالشفا

 معارف   «ياسر الحبيب» از بستگان(د اماد ) 
خانــد ان شــيرازى و از چهره هاى جريان 
انحرافى شــيعه انگليسى د ر لند ن و مد ير 
شــبكه ماهواره اى فد ك از ملكه انگليس 
كمك مالى د ريافت مى كنــد  و به تفرقه 
افكنى ميان شيعه و ســنى مى پرد ازد . او 
به صراحت اد عا مى كند : «ملكه اليزابت از 

ساد ات و از اهل بيت هستند »! 
تــالش مرموزانه انگليس براى نزد يكى به 
تشــيع به تازگى د ر مقالــه اخير روزنامه 
تايمز چاپ لند ن آشــكار شد . اين روزنامه 
مد عى شد ه شجره نامه ملكه انگليس از امام 

حسن(ع) به پيامبر(ص) مى رسد !
د ر اين زمينه رئيس پژوهشكد ه انساب قم 
د ر گفت وگو با خبرگزارى «حوزه» با اشاره 
به د سيسه ها و توطئه هاى د شمنان اسالم و 
تشيع د ر لوث كرد ن مسئله سياد ت، گفت: 
امروزه خطر بزرگى مسئله سياد ت را تهد يد  
مى كند  كه بايد  هر چه زود تر د ر مقابل اين 

توطئه خطرناك ايستاد .
حجت االسالم والمســلمين سيد مهد ى 
رجايى افزود : مســئله سياد ت يك مسئله 
شرعى است كه تمام مراجع عظام تقليد  
د ر مبحــث فقــه اجتهاد ى خــود ، احراز 
سياد ت را ذكر كرد ه اند  و د ر 
منابع فقهى نيز آمد ه است؛ 
مرحوم ســيد  محمد  كاظم 
يزد ى صاحب «عروه الوثقى» 
نيز د ر د و جاى كتاب عروه، 
يعنى بحث خمس و زكات 
به اين مسئله اشاره كرد ه اند  
كه «ســيد » به چه كســى 

مى گويند .
رجايى د ر تعريف فرد  سيد  
گفــت: طبــق تصريح فقها 
و علما «ســيد » به كســى 
اصطالحاً  كــه  مى گوينــد  
نياكانشــان و  «ابا عن جد » 
پد رانشان همه نسل د ر نسل 
به سيد  بود ن شهرت د اشته 
باشند  و اين سيد  به صورت 
قطعى و وراثتى نسل به نسل 
مشهور باشد ، به اين صورت 
كه د ر شهر محل زند گى شهرت به سياد ت 
د اشته باشد  و راجع به خاند انش از هركسى 

بپرسند ، سيد  بود ن او را تأييد  كنند .

  لزوم وجود  شهرت د ر اثبات سياد ت
وى افزود : مسئله سياد ت بايد  يك مسئله 
شهرتى باشــد  به اين صورت كه از زمان 
ائمه(ع) تا كنون خاند ان پد رانشان نسل د ر 
نسل به ساد ات بود ن شهرت د اشته باشند .

  شجره نامه مختص به ساد ات است
حجت االسالم والمسلمين رجايى د ر پاسخ 
به پرسشــى د ر مورد  وجود  شــجره نامه 
خاطر نشان ساخت: مسئله شجره نامه نيز 
مختص به ساد ات است؛ علم انساب براى 
حفظ كيان سياد ت وضع شد ه است، سابقاً 
د ر زمان هاى قد يم نقيب االشراف بود ه كه 
سرپرست همه نقبا را به عهد ه د اشته و او 
نقبايى را مشــخص مى كرد ه است كه هر 

كسى اد عاى سياد ت نكند .
وى گفت: اد عاى ســياد ت تنها بايد  روى 
موازين شــرعى و قانونى يعنى همان علم 
انساب باشــد  و بايد  د انست كه براى غير 

ساد ات شجره نامه وجود  ند ارد .

 تالش براى جعل سياد ت
رئيس پژوهشكد ه انساب با اشاره به توطئه 
جد يد  بعضى رســانه هاى انگليس خبيث 
مبنى بر سياد ت ملكه انگلستان گفت: اين 

مسئله تازه نيست و از قد يم براى افراد  ظالم 
و خبيثى همچون صد ام حسين د ر عراق 
و قذافى د ر ليبى نيز كنگره هايى مبنى بر 
اد عاى ســياد ت برگزار مى شد  و اگر امروز 
جلوى اين گونه هنجارشــكنى ها گرفته 
نشود ، د ر آيند ه افراد  خونريز و ظالم د يگرى 
نيز به د روغ به عنوان ســاد ات و ذريه اهل 

بيت(ع) جعل مى شوند .

  جعل ناشيانه شجره نامه
 ملكه انگليس

وى افزود : شــجره نامه اى كه براى ملكه 
انگلستان تهيه شد ه، بسيار ناشيانه جعل 
شد ه است؛ چرا كه شــجره نامه از حيث 
نســب بايد  حد اقل د ر حد ود  42 نفر باشد  
و حال آنكه اين شجره نامه ساختگى اين 

گونه نيست.
وى گفت: افراد  سود جويى براى لوث كرد ن 
مسئله ســياد ت و از بين برد ن مقد سات 
د ينى مرد م د ر ايران و ســاير كشــورهاى 
اسالمى و عربى اين كارها را انجام مى د هند  
و بايد  د انســت اين اد عاهــا با هيچ يك از 
موازين علم انساب و قواعد  شرعى و منطقى 

سازگار نيست.
حجت االسالم والمسلمين رجايى خاطر 

نشان ســاخت: هيچ مد رك و سند ى اين 
اد عاهاى واهى مطرح شــد ه د ر رسانه هاى 
انگليسى را ثابت نمى كند  و اين اد عاها هيچ 
حجيت شرعى و قانونى ند ارد  و بايد  د انست 
د ست هايى د ر كار است كه مسئله سياد ت 

را لوث و سطحى جلوه د هند .
وى با اشــاره بــه وظيفه عمــوم مرد م و 
متد ينين د ر قبال اين شايعات بى اساس 
گفت: مرد م بايد  د ر مقابل اين شــايعات 
محكم بايستند  و فريب نخورند  و بد انند  كه 
اين ها شايعات انگليسى است كه د شمنان 
اســالم و اهل بيت(ع) براى فريب مرد م و 
از بين برد ن مقد سات د ينى مرد م مطرح 

مى كنند .

 لزوم تشكيل مركزى براى حفظ 
كيان سياد ت

حجت االسالم والمسلمين رجايى د ر پايان 
با مطرح كرد ن پيشنهاد ى براى جلوگيرى 
از تكــرار اين اد عاهــاى واهى تأكيد  كرد : 
بايد  همانند  گذشته مركزى تحت عنوان 
«د ارالنقابه» زير نظر واليت فقيه و مراجع 
تقليد  هر چه زود تر تأسيس شود  و جلوى 
اين اد عاهاى كاذب مبنى بر سياد ت بد ون 

مد رك و سند  گرفته شود .

رئيس پژوهشكد ه انساب قم ابعاد سياد ت تراشى شيعه انگليسى براى ملكه اليزابت را تشريح كرد 

جعل ناشيانه شجره نامه ملكه

افراد  سود جويى 
براى لوث كرد ن 
مسئله سياد ت و از 
بين برد ن مقد سات 
د ينى مرد م د ر ايران 
و ساير كشورهاى 
اسالمى و عربى 
اين كارها را انجام 
مى د هند  و بايد  
د انست اين اد عاها با 
هيچ يك از موازين 
علم انساب و قواعد  
شرعى و منطقى 
سازگار نيست

بــــــــرش

رئيس ستاد  بازسازى عتبات عاليات برنامه سال 97 اين نهاد را اعالم كرد 
سال توسعه عتبات

رصد

شبســتان: رئيس ستاد  بازســازى عتبات 
عاليات گفت: ســال 97 ســال افتتاح بخش 
عمــد ه اى از پروژه هاى عتبات عاليات خواهد  
بود ، از اين رو مى توانيم سال جارى را به نوعى 
جشنواره افتتاحيه عتبات عاليات خطاب كنيم.
حســن پالرك افزود : امســال پروژه صحن 
حضرت زهرا(س) د ر آســتان نجف اشــرف 
افتتاح مى شود . اين پروژه با بهترين معمارى 
ايرانى اســالمى د ر حال انجام شد ن است و 
تمامــى مصالح د رجه يــك و از بين بهترين 

منابع طبيعى انتخاب شد ه است.
وى بــا اشــاره به طرح توســعه حــرم امام 
حســين(ع) ابراز كرد : د ر توســعه حرم امام 
حسين(ع) مى خواهيم حريم خيمه گاه را به 
عنوان عقيله بنى هاشم(س) نام گذارى كنيم 

كه يك چهارم توسعه حرم امام حسين(ع) را 
شامل مى شود  كه بر اساس آمار شاهد  توسعه 

12 برابرى اين بخش خواهيم بود .
پروژه سوم براى سال جد يد  مربوط به حرمين 
اماميــن الجواد ين(ع) مى باشــد  كه عمليات 
اجرايى آن از د و ســال گذشــته آغاز شــد ه 
است؛ خوشــبختانه د و شبستان به مساحت 
تقريبى 6 هزار مترمربع با عنوان باب القريش و 
باب المراد  به آن اضافه شد ه و د ر مراحل پايانى 

و افتتاح مى باشد .
رئيس ستاد  بازسازى عتبات عاليات با اشاره به 
پروژه صحن امام رضا(ع) د ر سامرا نيز تصريح 
كرد : پروژه صحن امام رضا(ع) د ر حال انجام 
اســت، اما اين پروژه حد ود  پنج ســال طول 

خواهد  كشيد .
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

بيش از 60 درصد اسكله هاى موجود فاقد نظارت هستند  فارس: سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اعالم اينكه بيش از 60 درصد اسكله هاى موجود فاقد نظارت هستند،  گفت: 
حدود 146 گمرك رسمى و انواع و اقسام رويه هاى گمرك خود از مشكالت جدى است، در حال حاضر حدود 17 نوع واردات گمركى داريم كه موجب تعجب همه اهالى اقتصادى است از كوله برى و ته لنجى بگيريد تا 

گمرك رسمى.وى اضافه كرد: 25 دستگاه عضو ستاد مبارزه با قاچاق كاال هستند، ولى قاچاق كاال همچنان انجام مى شود. 

بازار مسكن تا دوماه آينده آرام خواهد ماند
اقتصاد- فرزانه غالمى: كارشناسان، 
شائبه كوچ شتابزده نقدينگى از بازار 
ارز به مسكن را در روزهاى جارى رد 
مى كنند و معتقدنــد حتى به فرض 
صحــت چنين تحليلــى، اين نقل و 
انتقال، هيجانى اســت و در ماه هاى 
آينده، ضمن تداوم روند آرام بازگشت 
رونق، نوســان خاصى بازار مسكن را 

تهديد نمى كند. در چند روز گذشــته همزمان با تك نرخى شدن ارز و جمع شدن 
نسبى بساط دالالن و سوداگران بازار، اوراق وام مسكن (تسه) هم با رشدى 17 هزار 
تومانى به 77 هزار تومان رسيد حال آنكه اين نرخ در ماههاى گذشته و در پى كاهش 

معامالت، به كمتر از 60 هزار تومان كاهش يافته بود.
دو كارشــناس مسكن اما در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تأكيد بر اينكه تحليل 
شتابزده و مبتنى بر اتفافات چند روزه اخير، خام و غيرقابل اتكاست، معتقدند حتى 

بزرگ ترين بازارهاى جهان هم چنين هيجانات يك روزه اى را تجربه مى كنند.
 مهدى سلطان محمدى اظهار داشت: البته با توجه با حجم باالى نقدينگى در اقتصاد، 
هر گاه بازارى از امكان فعاليت سوداگرانه، خالى شود، بازارهاى رقيب قدرت جذب 
نقدينگى بيشترى دارند و ممكن است همين دو سه روز اخير، برخى پولشان را از ارز 
به مسكن برده باشند اما بايد ديد دولت در ماه هاى آينده براى جذب نقدينگى مردم 

كدام بازارها را در مقابل بازار ارز تقويت خواهد كرد.
وى ادامه داد: قيمت اوراق مســكن نسبت به ماه هاى گذشته و حتى سال گذشته 
كه معامالت رشــدى 12 درصدى داشت، كاهشى غيرطبيعى را تجربه كرد و شايد 
همين افزايش 17 هزار تومانى در راستاى اصالح قيمت اعمال شده است. به گفته 
اين كارشــناس مسكن، وضعيت فعلى بازارهاى مختلف، مبهم است و همه منتظر 
سياست گذارى دولت در حوزه پولى و ارزى هستند بدان معنى كه اگر بار ديگر نرخ 

سود كاهش يابد، احتمال كوچ نقدينگى به مسكن در آن زمان بيشتر است.
وى بر اين باور است كه با توجه به امنيتى و پر ريسك شدن بازار ارز، ممكن است در 
آينده بخشى از صاحبان نقدينگى به بازار مسكن وارد شوند اما اگر نرخ سود، باال برود 

سپرده هاى بلند مدت قادر خواهد بود، نقدينگى را بار ديگر جذب كند.
حسام عقبايى هم اظهار داشت: تالطمى براى بازار مسكن متصور نيستم و اين بازار از 
ريل فعلى خارج نخواهد شد. نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالك تهران، افزايش 
ناچيز قيمت ها را در ابتداى هر سال و به دليل اوج گرفتن نقل و انتقال، كامالً طبيعى 
و متداول دانست و گفت: هيچ نوسان قابل توجهى حوزه مسكن را تهديد نمى كند. 
وى تأكيد كرد: بازار مسكن حداقل تا ابتداى خرداد ماه كه اوج نقل و انتقال در ايران 
اســت، نوسانى را تجربه نخواهد كرد و از آن پس هم نهايتاً رشدى متناسب با تورم 

(حداكثر 10 درصد) را به خود خواهد ديد.

گزارش روز

ميز خـــبر

 اقتصــاد/ مهدى شــهرآبادى  «طرح 
مســكن اجتماعى همچنــان در حد حرف 
باقى مانده و بــا اهداف خود فاصله طوالنى 
دارد». ايــن جمله، اجماع نقــل قول اغلب 
كارشناسان بخش مســكن است به طورى 
كه آنان معتقدند به رغم برنامه ريزى دولت 
براى عملياتى واجرايى شــدن طرح مسكن 
اجتماعى هنوز سرنوشت منابع مالى اجراى 
اين طرح گسترده كه از جانمايى زمين شروع 
وبه ساخت ختم مى شود، معلوم نيست. اين 
نقص ها وكمبودها در حالى است كه برخى 
دســتگاه ها، سازمان ها ونهادهاى دخيل در 
اين طرح مانند بنياد مسكن علت اجرانشدن 
طرح مسكن اجتماعى را تخصيص نيافتن 
زمين دولتى عنوان مى كنند واين در حالى 
اســت كه وزارت راه و شهرســازى عنوان 
مى كند تا زمانى كه بنياد مسكن نامه برنامه 
و بودجه را نياورد، زمين نمى دهيم.اما به رغم 
تمام مشكالتى كه بر سر راه اجراى اين طرح 
وجود دارد، بالتكليفى پنج ساله خانوارهاى 
هدف بخصوص اقشار كم درآمد ومحروم در 

اين طرح است. 

 اهداف برنامه 
طبق گفته مسئوالن وزارت راه وشهرسازى 
قــرار بر اين بود در اين طــرح كه از ابتداى 
سال 96 آغاز مى شود، ساالنه 100 هزار واحد 
مسكونى براى اقشار كم درآمد در قالب هاى 
مختلف شامل مسكن استيجارى، اعطاى وام 
ساخت مسكن ارزان قيمت به دارندگان زمين 
يا وام خريد مسكن به اقشار آسيب پذير داده 
شود كه تعداد اين واحدها نهايتاً پس از پنج 
سال در پايان سال 1400، مجموعا به 500 
هزار واحد مسكونى مى رسد.در عمل از سال 
96 تا پايان 1400، نياز سكونتى ساالنه 100 
هزار خانوار كم درآمد - ســه تا چهار دهك 
اول - با حمايت هاى مســتقيم دستگاه ها و 
سازمان هاى مســئول تأمين مى شود.البته 
محمدجواد حق شــناس، معاون مســكن 
شهرى بنياد مسكن انقالب اسالمى نيز اخيراً 
درخصوص وضعيت مسكن اجتماعى گفته 
كه على رغم مكاتبات متعــدد، تاكنون نه 

سازمان ملى زمين و مسكن، زمين در اختيار 
بنياد مســكن قرار داده و نه سازمان برنامه 
و بودجه منابع اجراى طــرح را به اين نهاد 
داده است.اين سخنان ضدو نقيض در حالى 
مطرح مى شود كه عظيميان، معاون وزير راه 
و شهرسازى و مديرعامل سازمان ملى زمين 
و مسكن اعالم كرده كه در شهريور ماه سال 
96 در مجمع عمومى اين سازمان، مصوب 
كرديم، اراضى دولتى را به قيمت تمام شده 
دولتى در اختيار بنياد مســكن قرار دهيم و 
اين مصوبــه را در همان زمان به ادارات كل 
راه و شهرســازى استان ها ابالغ كرده ايم. اما 
علت تعلل در اجراى طرح مسكن اجتماعى 
كه در ســال 95هم مصوبه هيئت دولت را 

دارد، چيست؟

 چرا مسكن اجتماعى 
در حد حرف ماند؟

مقداد همتى كارشناس حوزه مسكن با بيان 
اينكه توجيه وزارت راه وشهرسازى اين است 
كه تا زمانى كه درگير مســكن مهر هستيم 
واين پروژه تمام نشــود طــرح جديدى در 
حوزه مسكن اجرا نخواهد شد، اظهار داشت: 
اين در حالى است كه هنوز هم نتوانسته اند 
پروژه مســكن مهر را تمام كنند واز ســال 
92تاكنون اين پروژه تكميل نشده وهر سال 
هم مى گويند كه تا پايان سال اين پروژه تمام 
مى شــود.وى با اشاره به اينكه البته تصميم 

هايى گرفته شــده تا بخشــى از واحدهاى 
مســكن مهــر در اختيار اقشــار كم درآمد 
وضعيف قرار بگيرد واين كار در قالب همان 
مسكن اجتماعى به نهادهايى مانند كميته 
امداد وبهزيســتى واگذار شــود، گفت: اين 
مســائل در حالى اســت كه عمالً در حوزه 
ساخت وتوسعه مسكن اجتماعى اتفاقى رخ 
نداده و اين طرح فعالً روى كاغذ مانده است.  
همتى خاطرنشان كرد: به علت اينكه دولت 
نتوانسته پروژه ناتمام مسكن مهر را به پايان 
برســاند، پس طبيعتاً اجراى پروژه جديدى 
را آغاز نخواهد كرد چرا كه پروژه مســكن 
اجتماعى نيز زيرســاخت هاى فراوانى مانند 
زمين و امكانات جديد و منابع مالى ونيروى 
انسانى و...را مى طلبد كه فعالً تأمين آن براى 
دولت ميســر نيست. يك كارشــناس بازار 
مسكن نيز تصريح كرد: اين مسائل در حالى 
است كه براى اقشار نيازمند طرح جديدى با 
عنوان مســكن اجتماعى كليد خورد، اما در 
بحث امكانات وبودجه با مشــكالتى روبه رو 
شده است. سلطان محمدى با اشاره به اينكه 
دولت براى اجراى طرح مســكن اجتماعى 
برنامه دارد، اما پول ومنابع مورد نياز را ندارد، 
اظهارداشت: به عبارتى به رغم چند سال از 
اعالم اين طرح، اقشارضعيف وكم درآمد هنوز 
نتوانسته اند از تسهيالت وامكانات ومزاياى آن 
مانند اجــاره و رهن خانه اســتفاده كنند؛ 
چه برسد به ســاخت.وى خاطرنشان كرد: 

هم اكنون دولت و دستگاه هاى ذيربط منابع 
واعتبــارات كافى براى اجراى طرح را ندارند 
چرا كه اكثر منابع خــود را صرف تعهدات 
مســكن مهر كرده اند. اين كارشناس حوزه 
مسكن تهيه وبرنامه ريزى براى تأمين منابع 
را كارى دشــوار در حوزه مسكن عنوان كرد 
و دربــاره زمان بندى اجــراى طرح مذكور 
گفت: هم اكنون دولت بحث تأمين مسكن 
زلزله زدگان را در دســتور كار دارد واين در 
حالى اســت كه اولويت هاى طرح مســكن 
اجتماعى تعريف شده، اما منابع مالى موررد 
نياز وجود ندارد وبه همين علت طرح مسكن 
اجتماعى فعالً در حد حرف باقى مانده است 
وبايد منتظر تصميمات جديد دستگاه هاى 

ذى ربط در اين زمينه بود.

 محدوديت منابع مالى دولت 
عضو كميســيون صنايع ومعادن مجلس 
هم با اشــاره به كمبود منابع مالى دولت 
بــراى اجراى برخى طرح هــا از جمله در 
حوزه مســكن وبا بيان اين كه مجلس در 
حوزه تأمين مسكن محرومان اقدام هايى 
را انجام داده است، تصريح كرد: به عنوان 

مثال در سال گذشته، مجلس 
مصوب كرد كه 50هزار واحد 
نيازمندان  به  مهر  مســكن 
كميته امداد وبهزيســتى در 
ســال 97 داده شود. عبداهللا 
رضيان با بيــان اينكه طرح 
مسكن اجتماعى براى دولت 
بود كــه قرار بود منابع آن از 
وتســهيالت  بانك ها  طريق 
بانكــى تأمين كننــد نه از 

طــرق بودجه، اظهارداشــت: امــا اكنون 
دولت درگير مسائلى مانند طرح بهسازى 
وبازسازى بافت هاى فرسوده است و اينكه 
دولت بخواهد كارى در خصوص مســكن 
اجتماعى صورت دهد، متأسفانه اليحه اى 
به مجلس نفرستاده است كه دراين زمينه 
بايد بحث منابع اين طرح را بررسى كنيم 
كه با توجه به محدود بودن منابع مالى كار 

دولت كمى سخت است.

گزارش قدس از انتظارچند ساله براى ساخت مسكن اجتماعى

با واردات 4ميليارد دالرى خودرو و صد هزار وعده مسـكن ...
قطعات در سال حمايت از كاالى ايرانى 

صورت گرفت
تعليق 40 درصدى 

در صنعت خودروسازى
اقتصاد: با اينكه بارها مسئوالن كشور بر حمايت 
از توليــد ملى تأكيد دارند، امــا ظاهراً از حرف 
تاعمل فاصله بســيار اســت.طبق آمار تجارت 
خارجى در ســال 96 بيــش از 56 هزار خودرو 
بــه ارزش يك ميليارد و 450 ميليون دالر وارد 
كشور شــد؛ اين ميزان واردات با وجود متوقف 
شدن ثبت ســفارش خودرو در ابتداى سال 96 
انجام شده است. همچنين بر اساس آمار گمرك، 
براى نخستين بار قطعات منفصله جهت توليد 
اتومبيل سوارى با حجم سيلندر 2000 سى سى 
با ساخت داخل 14 درصد تا كمتر از 30 درصد 
ركورددار عمده ترين اقالم واردشــده است كه 
ارزش آن يك ميليــارد و 800 ميليون و 943 
هزار دالر اســت و سهم ارزشــى بالغ بر 3/3 در 
واردات دارد و رشــد ارزش آن نسبت به مدت 
مشابه ســال 95 بالغ بر 130/43 درصد است.

درهمين حال الف نيز گزارش داد از هفته هاى 
پايانى سال گذشــته تا به امروز 6481 خودرو 
از طريق ثبت ســفارش غيرقانونــى از گمرك 
ترخيص شده اند و گفت: مستندات قانونى اين 
ثبت سفارش ها و ترخيص غيرقانونى وجود دارد 
و هر مرجعى كه ادعاى كذب بودن آن را مى كند 
مــا آماده ايم مدارك را ارائــه دهيم.در مجموع 
سهم ارزش واردات خودرو و قطعات منفصله از 
كل واردات به كشــور 7,23 درصد است و به 4 
ميليارد دالر بالغ مى شود.طبق گفته كارشناسان، 
قطعه سازان داخلى توانايى رقابت با محصوالت 
مشابه خارجى را دارند. در اين باره  پيشترمحبى 
نــژاد دبير انجمن صنايع همگن قطعه ســازان 
خودرو تأكيــد كرده بود: قطعه ســازان ايرانى 
توانايى ســاخت قطعه براى صادرات را دارند و 
اگر خودروسازى از ايشان قطعه با كيفيت طلب 
كند، بى شك اين توان را نيز دارند. به گفته وى 
: از زمان توليد تنــدر90 تا كنون هيچ كدام از 
خريداران اين خودرو از بى كيفيت بودن قطعات 
آن گاليه نكرده اند و اين قطعات را همين قطعه 
ســاز ايرانى توليد كرده است؛ اما هم اكنون 40 
تا 50 درصد واحدهاى توليد قطعه در كشور به 

حالت تعليق درآمده يا نيمه تعطيل هستند.

ذره بين

كارشناسان، 
شائبه كوچ شتابزده نقدينگى از بازار 
ارز به مسكن را در روزهاى جارى رد 
مى كنند و معتقدنــد حتى به فرض 
صحــت چنين تحليلــى، اين نقل و 
انتقال، هيجانى اســت و در ماه هاى 
آينده، ضمن تداوم روند آرام بازگشت 
رونق، نوســان خاصى بازار مسكن را 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
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نرخ بيكارى 12/1 درصد اعالم شد
فارس: براســاس گزارش مركز آمار بررسى نرخ بيكارى افراد 10 ساله و بيشتر 
نشان مى دهد كه 12/1 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده اند كه 

نسبت به سال قبل 3 دهم درصد كاهش يافته است.

سكه دوباره گران شد
اقتصاد:قيمت سكه درحالى بار ديگر از يك ميليون و 800 هزار تومان عبور كرد كه 
رئيس كل بانك مركزى گفته بود با دالر 4200 تومانى، سكه بايد ارزان شود. قيمت 

هر گرم طالى 18 عيار نيز به مرز 173 هزار تومان رسيد.

دپوى 1000 خودروى فاقد استاندارد در گمركات 
اقتصاد: نيره پيروزبخت رئيس ســازمان ملى استاندارد كشور گفت: حدود 1000 
خودرو به علت فقدان فاكتورهاى استاندارد در بندر و گمركات كشور دپو شده است.

علت تعلل در 
اجراى طرح مسكن 

اجتماعى كه در 
سال 95هم مصوبه 

هيئت دولت را 
دارد، چيست؟

بــــــــرش
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
i s t g a h @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

 مقام معظم رهبري:
به  امام(ره)  مكتب  سالم  انتقال  وظيفه،  مهم ترين  امروز 

نسل هاى آينده است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين

 سه شنبه  28 فروردين 1397 30 رجب 1439 17 آوريل 2018   سال سى و يكم   شماره 8663  

گزارش از رويداد

به وقت شـام
سوريه امروز سالگرد استقاللش را جشن مى گيرد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  سورى هاى 
امروز، به جز «مستعمرگى»، نام كشورشان را هم 
مديون فرانسوى هايند! يعنى «سوريه» پيش از 
اينكه فرانســوى ها آقا باال ســرش شوند، همان 
«شــام»ى اســت كه تاريخ از شكوه و عظمتش 
برايمــان قصه ها گفته بود. فرزنــدان «ناپلئون» 
امــا ادعا مى كنند وقتى كار امپراتورى عثمانى به 
فروپاشــى رسيد و «شام» مستعمره فرانسه شد، 
با نگاهى به تاريخ كهن اين منطقه نام «سوريه» 
را برايش انتخاب كرده اند. نام جديد اگر چه روى 
شام باستانى ماند، سيطره استعمار اما دوام چندانى 
نيافت. «سانا» - خبرگزارى رسمى سوريه - ديروز 
نوشت: «رياست شــوراى وزيران سوريه با صدور 
بخشــنامه اى، روز تعطيل عيد استقالل را اعالم 
كرد. بر اساس بخشــنامه رياست شوراى وزيران 
كشــورمان روز 17 آوريل(امــروز) به مناســبت 

سالگرد روز استقالل سوريه تعطيل است».

 سپِر بال
فقــط اينكه نقطه اتصال ســه قاره اروپا، آســيا و 
آفريقاســت براى «راهبردى» بودنش كافى است. 
هرچند اگر با معيارهاى غير جغرافيايى و امروزى تر 
هم بسنجيم، سوريه با واقع شدن كنار گوش رژيم 
صهيونيستى، همسايگى با تركيه اى كه اين روزها 
خواب احياى امپراتورى عثمانى را مى بيند، عراقى 
كه قرار اســت پس از سال ها جنگ و اشغال، كمر 
راســت كند، لبنان و رخدادهاى سياسى عجيب و 
غريبش و... باز هم كشــورى با موقعيت حساس و 
راهبردى به حســاب مى آيد. اگر فكر مى كنيد اين 
همه دليل راهبردى، نمى تواند بهانه نوشتن از سوريه 
و استقاللش باشد پس به جايگاه مهم «شام» در محور 
مقاومت و اينكه در برابر جنگولك بازى هاى سياسى 
و جنايت هاى رژيم صهيونيســتى، مدت هاســت 
نقش «ســپِر بــال» را بازى مى كنــد دقت كنيد.

 پُل نه...نقب!
نه به رسم استاد تاريخ، آقاى«معتضد» كه به تاريخ 
پل مى زند و شــما را تا اعماق ســوژه مى برد،كه 

به رســم خودمــان، نقب كوچكــى مى زنيم به 
گذشــته هاى دور و نزديك تا سر سوزن نگاهى 
به شام و سوريه بيندازيد. تاريخ نويسان از قدمت 
5000 ساله آن گفته اند و البته فرهنگ و تمدن 
درخشانى كه شــايد اين روزها، سورى ها وسط 
جنــگ، خونريزى و تهديدهــاى پياپى، فرصت 
باليدن به آن را ندارند. البته اين پيشينه درخشان 
نتيجه هجوم يا حضور اقوام و قدرت هاى مختلف 
ســامى، امورى، آرامى، مصرى، آشــورى، بابلى، 
يونانى، رومى و ايرانى در دوره هاى مختلف تاريخ 
اين سرزمين پر از قصه و غصه است. اگر رومى ها 
را «غرب» آن روزگار بدانيم، مى شود گفت تسلط 
غربى ها توسط امپراتورى روم شرقى تا قرن هفتم 
ميالدى ادامه داشــت و پس از آن، شــام (زمان 

خليفه اول) به قلمرو كشورهاى اسالمى پيوست.
  

 كنگر و لنگر
به جز دســت به دست شــدن ميان امپراتورى 
حكومت هاى روم، ايران و خلفاى اسالمى، كمى 
كه جلوتر بياييد، سوريه چند بار ميان اروپاييان 
و عثمانى ها نيز دست به دست شده است. يعنى 
پس از جنگ هاى صليبى و بعد تثبيت ســلطه 
عثمانى ها،در سال 1799 ميالدى، ناپلئون با فتح 
«مصر» سوريه را هم در اختيار گرفت. سال ها بعد 
وقتى مصر به استقالل نسبى رسيد، سوريه دوباره 
به عثمانى ها واگذار شــد تا مدتى بعد و به بهانه 
آزار و اذيت مسيحيان توسط حكومت عثمانى، 
دولت هاى اروپايى فرانســه را پيش بيندازند و با 
عنوان كمك در اداره سوريه نيروهاى نظامى را 
به بيروت بفرستند (كه بخشى از سوريه محسوب 
مى شد) و به قول امروزى ها در اين كشور،كنگر 
بخورند و لنگر بيندازند! زندگى براى سورى ها زير 
نظر حكومــت عثمانى و در كنار حضور اجبارى 
لژيونرهاى فرانسوى سال ها ادامه داشت تا جنگ 

جهانى اول درگرفت و... باقى ماجراها.

  پادشاه اول
شكســت عثمانى هــا در جنــگ جهانــى اول، 

ملى گراهــاى عرب ســاكن ايــن امپراتورى بى 
رمق را به تشكيل حكومت مستقل اميدوار كرد. 
براى همين كنگره مردم ســوريه در سال 1920 
«امير فيصل بن حســين» را كه بعدها پادشــاه 
عراق هم شد به عنوان «فيصل اول» و نخستين 
پادشــاه «دولت هاشمى» در سوريه معرفى كرد. 
پادشــاهى «فيصل» به سال نكشيد. متفقين آن 
زمان، اما چشــم ديدن حكومــت و قدرتى را كه 
از دل ســرزمين هاى عثمانى شكست خورده، قد 
علم كند و فردا موى دماغشان بشود نداشتند. با 
نزديك به 10 هزار نفــر و تانك، توپ و هواپيما 
به سوريه حمله كردند. تنها مدافع سورى هاى بى 
ارتش، 3000 نيــروى داوطلب مردمى بودند كه 
به فرماندهى وزير جنگشــان - يوسف العظمه - 
و تقريباً دســت خالى به مقابله آمده بودند. 400 
كشته و بيشتر از 1000 زخمى از سورى ها، نتيجه 
جنگ «ميسلون» بود كه كمتر نامش را شنيده ايد 
و البته اشــغال كامل و مســتعمره شدن سوريه. 
ژنرال « هانرى گورو» پس از پيروزى، ســوريه را 
بر اساس دين، مذهب و طايفه مردمش، تجزيه و 
به 6 دولت مثالً مستقل تقسيم كرد تا ديگر هواى 

استقالل و اتحاد به سرشان نزند!

  دبه فرانسوى
16 ســال طول كشــيد تا تالش هاى بى پايان 
سورى ها براى اســتقالل و خروج از مستعمرگى 
نتيجه بدهد. ســال 1936 فرانسوى ها سرانجام 
حاضر شــدند پاى قرارداد خروج از اين كشور را 
امضــا بزنند. يعنى همين عكس نه چندان واضح 
باالى مطلب كه نخست وزير فرانسه - لئون بلوم - 
و رئيس گروه اعزامى سورى - هاشم االتاسى - را 
در حال امضا زدن نشان مى دهد. البته فكر نكنيد 
همه چيز به خير و خوشى تمام شد. فرانسوى ها 

قول خــروج داده بودنــد، اما بــدون اينكه وارد 
مرحله اجرايى قرار داد شــوند آن قدر اين دست 
و آن دست كردند كه اول مجلس كشورشان دبه 
كرد و قــرارداد را تصويب نكرد و بعد هم جنگ 
جهانى دوم آغاز و سوريه مثل امروز زمين جنگ 
نيابتى ميان نيروهاى طرفدار آلمان و فرانسوى ها 
و متفقين شــد. يعنى چند سال مقدمه چينى و 
تــالش و 6 ماه مذاكره و بعد هم امضاى قرار داد، 

فعالً در جنگ دود شده و به هوا رفته بود.

  قول « دوگل»
ســورى ها در كنار فرانسوى ها جنگيدند تا قول 
قطعى استقالل را از آن ها بگيرند و كمك كنند 
تا متفقين، دخل نيروهاى آلمانى را در منطقه 
بياورند. ژنرال« دوگل» از شــوق شكست آلمان 
در اين منطقه، همان ســال 1941 قول رسمى 
اعطاى اســتقالل و خروج از اين كشــور را هم 
داد. با اين وجود ســورى ها هنوز هم بايد صبر 
مى كردند و دندان روى جگر مى گذاشتند. خروج 
نظاميان فرانسوى سرانجام آغاز شد، اما به قول 
امروزى ها همه چيز قطره چكانى پيش مى رفت. 
هنوز خبرى از اســتقالل رسمى و آشكار نبود. 
چهار سال بعد يعنى ســال 1945 فرانسوى ها 
هنوز خرامان خرامان وانمود مى كردند كه قصد 
دارند به كشورشــان برگردند! كار به تظاهرات 
اعتراض آميز مردم سوريه كشيد، تا ماجرا براى 
فرانســوى ها بيخ پيدا كند، كمى به كارشــان 
ســرعت بدهند و ثابت كنند هنوز سر قولى كه 
« دوگل» داده است، مانده اند. يك سال بعد، 27 
آوريل 1946 آخرين سرباز فرانسوى هم خاك 
ســوريه را ترك كرد و استقالل آغاز شد؛ اما به 
نظر شما غرب چشــم ديدن سوريه مستقل را 

داشت يا... ؟

مجازآباد 1

لباس هاى تيم ملى

ايستگاه / بى مقدمه واكنش جالب كاربران 
توييتــر به لباس تيم ملى فوتبال را بخوانيد: 
«... خيلــى هم خوبه! حريف تا بياد فكر كنه 
اينا اومدن آشــغال بــذارن دم در يا فوتبال 
بازى كنن، ســه تا خورده... قشنگ معلومه 
دل فدراسيون به رفتن نيست، آخرشم پاى 
هواپيما ساكت عطســه مى كنه و تاج ميگه 
صبر اومد برگرديــن... صبح امروز داعش در 
اطالعيه اى مســئوليت طراحى پيراهن تيم 

ملى را به عهده گرفت...».

12/3113/04

23/4600/19 4/254/59

19/0719/39

5/556/28

19/2619/58
يك روزنامه نگار كمتر!

تعــارف كه نداريم! با وجود شــبكه هاى مجــازى، خبرگزارى ها و كانال هاى 
تلگرامــى كه لحظه به لحظــه اخبار جديد را مخابره مى كنند، ديگر كســى 
حوصله نــدارد كلّه صبحى راه بيفتد توى خيابان ها، روزنامه بخرد و دانه دانه 
خبرهاى طوالنى اى را بخواندكه مال شــب قبل اســت! خالصه اش را بگويم: 
حال روزنامه ها زياد خوش نيســت... حال من هم... داريم نفس هاى آخرمان 

را مى كشيم!
حاال فكر كنيد وســط ايــن نفس هاى آخر، با گرانى ناگهانــى ارز، زبانم الل، 
قيمت كاغذ هم چندبرابر شــود،جورى كه مجبور بشويم، از سر و ته روزنامه 
بزنيم، قطع مترويى و البد بعدها، قطع جيبى چاپ كنيم، الغرترش كنيم و... 
افتان و خيزان روزنامه را به دكه هاى مطبوعات برسانيم. البته باز هم دخلمان 
با خرجمان نمى خواند! حاال خودتان حســابش را بكنيد كه مِن روزنامه نگار، 

درآمد كه چه عرض كنم، چقدر امنيت شغلى دارم؟
جاى اين حرف ها شــايد اينجا نبود، اما گفتم حاال كه مســئوالن قصد ندارند 
ارز دولتى براى واردات كاغذ در نظر بگيرند، اگر شــما خوانندگان عزيز، توى 
بازار «دالِر جهانگيرى» ديديد يا كســى را مى شناسيد كه همچين دالرى را 
بفروشد، من4300 خريدارم ! نيتم هم باور كنيد خير است! قصد احتكار ندارم 
و مى خواهــم بزنم توى كار واردات كاغذ! يك روزنامه نگار از روزنامه نگارهاى 

روى زمين كم بشود به هيچ جاى دنيا بر نمى خورد!

استوار ايستاد
ايستگاه / روزنامه انگليسى گاردين 
كه از همان اول كار شمشير را از رو 
بســته بود و از مخالفان سرسخت 
حمله به سوريه محسوب مى شد، اين 
روزها بدجورى زده است توى خط 
انتقاد از كشورش. «كريم شاهين» 
خبرنگار معروف اين روزنامه هم در 

پيروى از سياست هاى اين روزنامه با انتقاد از كشورش، حمله به سوريه را موجب 
قوى تر شدن اين كشور دانســت و در توييتر نوشت: «سوريه مى تواند ادعا كند، 

استوار ايستاد و مقابله كرد».

تلنگر

مجازآباد 2

طرح  روز

 ايستگاه/  اميد ظرافتى 

 نيشتر / مازيار بيژنى 

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                  چاپخانه همشهرى
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» وابسته به آستان قدس  رضوى

  مدير عامل و مدير مسئول:
 ايمان شمسايى

    سردبير:
     محمد جواد ميرى

روزنامه انگليسى گاردين 
كه از همان اول كار شمشير را از رو 
بســته بود و از مخالفان سرسخت 
حمله به سوريه محسوب مى شد، اين 
روزها بدجورى زده است توى خط 
انتقاد از كشورش. «كريم شاهين» 
خبرنگار معروف اين روزنامه هم در 

سخنگوى كاخ ســفيد بار ديگر ايران را به اشاعه تسليحات در منطقه 
متهم كرد.
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