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پیشخوان

در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور صورت گرفت

هشدار شورای هماهنگی گروه های 
فرهنگی حوزه در خصوص امضای

 FATF  توسط طیب نیا
 کوتاهی رئیس و بازرس خانه احزاب کشور

رأی بازرسان خانه احزاب  
 ایران به ابطال انتخابات 

خانه احزاب قم؛

این هندوانه دربسته نیست؛
 "کفویت علمی زوجین" آری یا خیر؟

بلوار آیت اهلل بروجرودی به بهره برداری رسید

»شما  خامنه ای:  آیت اهلل  حضرت 
فوتبال  بازی  در  ما  کردید  مالحظه 
خوردیم  گل  اسپانیا  مقابل  در  امسال 

اما همه، تیم ما را تأیید کردند ...
مردم  بود«.  عالی  »کارتان  گفتم:   
هم آمدند در خیابانها در حالیکه گل 
بازی  خوب  چون  چرا؟  بودیم.  خورده 
در  اینها  که  دیدند  کردند، چون همه 
ریختند،  عرق  کردند،  تالش  میدان 
به  شجاعت  دادند،  خرج  به  ابتکار 
خرج دادند. دروازه بان با هوشمندی و 
فداکاری و سرعت عمل یک کاری کرد 

که کارستان بود.
ببینند  شما  از  را  این  وقتی  مردم 
برایتان شعار میدهند، به نفعتان شعار 
باید احساس بشود. آدم  این  میدهند، 
را هم یک جایی  است مشکل  ممکن 

نتواند حل کند.
میدان  وارد  بدانند  که  قدر  همین   
و  روز  دارید تالش میکنید،  و  هستید 
شب نمیشناسید، به مردم  پیام اقتدار 
دارد  بکنند  احساس  باید  میدهد.  را 

سخنان  از  بخشی  میشود.«این  کار 
اخیر  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
ایشان  با  رئیس جمهور و هیئت دولت 

است. 
نشستی  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
از  اسالمی  انقالب  رهبر  دعوت  با  که 
دولت  هیئت  اعضای  و  رئیس جمهور 
توانایی کشور  بر  تأکید  با  برگزار شد، 
با  اقتصادی  مشکالت  از  عبور  برای 
و  انقالبی  روحیه ی  از  برخورداری 
شبانه روزِی  تالش  و  کار  مجاهدت، 
آحاد  همراهی  و  و همکاری  مسئوالن 
استمرار  الزامات  و  شرایط  مردم، 
سمت  به  پرشتاب  حرکت  و  پیشرفت 
بیان کردند و ضمن تمجید  را  اهداف 
از تالش تیم ملی فوتبال در بازی های 
جام جهانی روسیه، به مسئوالن حاضر 
در جلسه تأکید کردند که  اگر مردم 
احساس کنند که شما تالش میکنید و 
شب و روز نمیشناسید به نفعتان شعار 
خواهند داد و مردم باید احساس کنند 

دارد کار میشود.

این گونه باشید

افتتاح پروژه   علی الریجانی در مراسم 
تشکر  ضمن  بروجردی  آیت اهلل  بلوار 
شهری،  مدیریت  مجموعه  اقدامات  از 
جمله  از  سقائیان نژاد  آقای  کرد:  اظهار 
زیرا  هستند  کشور  در  الیق  مدیران 
قم  شهردار  عنوان  به  ایشان  که  زمانی 
بسیار  مشکالت  شهر  شدند  منصوب 
تدبیر  صبر،  با  ایشان  اما  داشت  زیادی 
از  بسیاری  توانستند  برنامه ریزی  و 

مشکالت را برطرف کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: در 
نسبت  متفاوتی  شرایط  در  حاضر  حال 
دشمنان  چراکه  داریم  قرار  گذشته  به 
پیشرفت جمهوری  و  توسعه  نتوانستند 
اسالمی ایران را تحمل کنند و در حال 

رقم زدن شرایط دیگری هستند.
دشمنان  کرد:  خاطرنشان  الریجانی 
تالش می کنند با محدود کردن فروش 
انتقاالت  و  نقل  کردن  مسدود  و  نفت 
کنند؛  وارد  فشار  ایران  مردم  به  بانکی 
ناامیدی  تا  می کنند  تالش  همچنین 
مردم  و  دهند  رواج  مردم  میان  در  را 
کسی  بر  مسئله  این  و  کنند  ناامید  را 

پوشیده نیست.
روانی  فشار  اینکه دشمنان  بیان  با  وی 
باید  داد:  ادامه  می کنند،  وارد  مردم  بر 
زمینه  این  در  آیا  که  شود  بررسی 
و  راه  می توانست  اسالمی  جمهوری 
موجودات  این  تا  کند  طی  را  مسیری 
یا  بردارند  کارها  این  از  دست  موذی 
اسالمی  جمهوری  من  نظر  به  خیر؛ 
جلوی  می توانست  که  را  راه هایی  تمام 
این اتفاقات را بگیرد رفت، اما دشمنان 
برنداشتند،  خود  توطئه های  از  دست 
ایران با مذاکره با آمریکا موافقت کرد و 
حتی به تعهدات خود در برجام نیز عمل 
کرد اما دشمن بازهم پیمان شکنی کرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در 
برجام  آمریکا  رئیس جمهور  که  زمانی 
این  کشور ها  ز  ا  بسیاری  کرد  نقض  را 
حق  ایران  به  و  کردند  تقبیح  را  عمل 
دادند تا مقابله به مثل کند اما به ایران 
اینکه  با  و  دادند  ارائه  پیشنهاد هایی 
داشت  حق  ایران  اسالمی  جمهوری 
مقابله به مثل کند اما بازهم پیشنهاد ها 
را رد نکرد چراکه می خواستیم فشاری بر 
مردم وارد نشود و همچنان نیز مذاکرات 
اینکه تا چه  اما  با اروپایی ها ادامه دارد 
حدی این مذاکرات موفقیت آمیز باشد، 

مشخص نیست.

الریجانی با بیان اینکه ما باید به جوانان 
را  خودشان  تا  دهیم  فرصت  و  فضا 
نمی توانیم  ما  کرد:  عنوان  دهند،  نشان 
اروپا  وعده های  به  را  ایران  سرنوشت 
از  تا  کنیم  تالش  باید  بلکه  بزنیم  گره 
ظرفیت های درونی کشور استفاده کنیم 
و  تهدیدها   این  باید  که  معنی  این  به 

فشار ها را به فرصت تبدل کنیم.
وی افزود: ما همواره در شرایط اضطرار 
و سخت کارهای بزرگ انجام می دهیم 
تبدیل شده  ایرانی ها  فرهنگ  به  این  و 
در  که  تحمیلی  جنگ  همانند  است، 
را  سخت ترین شرایط بزرگ ترین  کارها 

انجام دادیم.
عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
و  اقتدار  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد: 
عزت دارد و ما مانند برخی از کشور ها 
بله قربان گوی آمریکا باشیم  نیستیم که 
و تسلیم خواسته های آن ها شویم؛ امروز 
بنیه ای که می تواند از نظام اسالمی ایران 
در مقابل توطئه ها و فشار های دشمنان 
صیانت کند، تکیه بر توان داخلی است و 
همه مسئوالن باید به این امر مهم توجه 

داشته باشند.
الریجانی با تأکید بر اینکه همه باید برای 
تالش  داخلی  ظرفیت های  از  استفاده 
که  محوریت جلساتی  داد:  ادامه  کنند، 
مسائل  حل  برای  رهبری  معظم  مقام 
کشور با حضور سران قوا برگزار می کند، 
مشکالت  به ویژه   کشور  مشکالت  حل 
اقتصادی است که تأثیرات مثبت زیادی 

نیز دارد.
وی اظهار کرد: ما می توانیم این شرایط 
سخت را با همدلی و همکاری پشت سر 
اتفاق  این  اگر  تردید  بدون  و  بگذاریم 
رقم بخورد، فردا ایران با امروز بسیار 

متفاوت خواهد بود.
اعتقاد  بنده  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
دارم که برخی مدیران در بخش هایی از دولت باید 
از تغییراتی که در  نیز  تغییر کنند به همین دلیل 
دولت در حال انجام است استقبال می کنم و اعتقاد 
دارم که نیرو های جوان و کارآمد باید جایگزین این 

افراد شوند.
الریجانی کرد: باید افراد در رأس کار باشند که با 
تمام وجود تالش کنند تا خواسته ها و مطالبات 

مقام معظم رهبری محقق شود.
اگر  که  معتقدم  بنده  گفت:  پایان  در  وی 
استفاده  به  مسئوالن  و  مردم  همه  کشور  در 
باشند،  داشته  توجه  داخلی  ظرفیت های  از 

بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسالمی:
استفاده از نیروهای جوان و 
کارآمد در دولت ضرورت 

دارد
شهردار قم:

وحدت و انسجام بسیار خوبی 
میان مسئوالن شهری

 وجود دارد
بلوار  پروژه  افتتاح  مراسم  در  سقائیان نژاد  دکتر 
آیت اهلل بروجردی ضمن تبریک والدت امام رضا)ع( 
 ۲۰۰ جاری  سال  در  کرد:  اظهار  کرامت،  دهه  ایام 
پروژه با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان آماده 
شد و در دهه کرامت هر شب در یک منطقه افتتاح 

شد.
فرهنگ  پیام آور  کرامت  دهه  افزود:  قم  شهردار 
است  چیزی  این  و  است  شکیبایی  و  صبر  رضوی، 
که در حال حاضر مردم کشور به آن احتیاج زیادی 
دارند؛ همچنین نشان دادیم که اگر به وظایف خود 
درست عمل کنیم، فشار های دشمنان تأثیری در ما 

نخواهد داشت.
زمینه  در  پروژه   ۴۰ ایام  این  در  گفت:  سقائیان نژاد 
فضای سبز، ۵ پروژه در زمینه امنیت و آتش نشانی، 
از جمله  پروژه هایی   ... و  ۵ پروژه در زمینه پسماند 

است که به بهره برداری رسیده است
وی ادامه داد: این مراسم برای افتتاح پروژه های بلوار 
آیت اهلل بروجردی است که این بلوار تأثیرات ترافیکی 
مثبت بسیار زیادی خواهد داشت؛ این بلوار پردیسان 
این  از حالت بن بست خارج می کند و شهروندان  را 
منطقه می توانند از این بلوار استفاده کنند چراکه این 

بلوار به شرق و غرب قم متصل می شود.
شهردار قم بیان کرد: بهره برداری از ادامه بلوار زائر و 
خیابان شهید آوینی نیز موجب می شود که پردیسان 
کاماًل از حالت بن بست خارج شود و تالش می کنیم 

این دو پروژه نیز به زودی به  بهره برداری برسد.
سقائیان نژاد عنوان کرد: نوسازی ناوگان اتوبوس رانی 
اتوبوس   ۳۵۰ حدود  است  مقررشده  که  شهری 
شود؛  اضافه  شهری  عمومی  حمل ونقل  ناوگان  به 
مکانیزه،  پیاده  عابر  پل   ۱۰ احداث  همچنین 
تقاطع های  ساماندهی  و  قم  ورودی های  ساماندهی 
غیر هم سطح از دیگر پروژه های شهرداری است که 
امیدواریم با همکاری مسئوالن و شهروندان به زودی 
جاری  سال  در  کرد:  بیان  برسد.وی  بهره برداری  به 
تالش جدی صورت گرفته است که حدود ۵ کیلومتر 
از مترو به بهره برداری برسد و امیدواریم که بتوانیم 
این پروژه را تکمیل کنیم.شهردار قم در پایان گفت: 
در  خوبی  بسیار  انسجام  و  وحدت  حاضر  حال  در 
میان مسئوالن شهری وجود دارد و این پشتوانه برای 
مجموعه مدیریت شهری بسیار ارزشمند است و من 

از همه مسئوالن تقدیر و قدردانی می کنم.

آیین بهره برداری از بلوار آیت اهلل بروجردی با حضور علی الریجانی رئیس 
العظمی  آیت اهلل  فرزند  بروجردی  علوی  اهلل  آیت  اسالمی  شورای  مجلس 
بروجردی، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس، سیدمهدی 
و  مدیران  از  جمعی  و  قم  شهردار  سقائیان نژاد  دکتر  قم،  استاندار  صادقی 

مسئوالن شهری افتتاح شد.
گفت:  کرامت،  دهه  ایام  تبریک  ضمن  قم  شهردار  مراسم  این  ابتدای  در 
و  امنیت  زمینه  در  پروژه   ۵ سبز،  فضای  زمینه  در  پروژه   ۴۰ ایام  این  در 
که  است  پروژه هایی  جمله   از  و...  پسماند  زمینه  در  پروژه   ۵ آتش نشانی، 
افتتاح  برای  مراسم  این  داد:  ادامه  است.سقائیان نژاد  بهره برداری رسیده  به 
پروژه های بلوار آیت اهلل بروجردی است که این بلوار تأثیرات ترافیکی مثبت 
از حالت بن بست خارج  بلوار، پردیسان را  این  بسیار زیادی خواهد داشت؛ 
می کند و شهروندان این منطقه می توانند از این بلوار استفاده کنند؛ چراکه 
این بلوار به شرق و غرب قم متصل می شود.وی عنوان کرد: در حال حاضر 

وحدت و انسجام بسیار خوبی در میان مسئوالن شهری وجود دارد و این 
پشتوانه برای مجموعه مدیریت شهری بسیار ارزشمند است و من از همه 

مسئوالن تقدیر و قدردانی می کنم.
اقدامات  از  در ادامه مراسم نیز رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر 
مجموعه مدیریت شهری، اظهار کرد: آقای سقائیان نژاد از جمله مدیران الیق 
در کشور هستند زیرا زمانی که ایشان به عنوان شهردار قم منصوب شدند 
برنامه ریزی  و  تدبیر  با صبر،  ایشان  اما  داشت  زیادی  بسیار  شهر مشکالت 
بنده معتقدم که  افزود:  برطرف کنند.وی  را  از مشکالت  بسیاری  توانستند 
داخلی  ظرفیت های  از  استفاده  به  مسئوالن  و  مردم  همه  کشور  در  اگر 
است  شد.گفتنی  خواهد  برطرف  مشکالت  از  بسیاری  باشند،  داشته  توجه 
شمار  به  قم  شهر  عمرانی  کالن  طرح های  ازجمله  بروجردی  آیت اهلل  بلوار 
می رود که متصل کننده پردیسان به بلوار جمهوری و به تبع آن بلوار پیامبر 

اعظم)س( و مرکز شهر خواهد بود.

اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم در اطالعیه 
همراهی،  راستای  در  استان  رسانه های  تالش های  از  اي 
مجموعه  و  شهرداری  برنامه های  رسانی  اطالع  و  پوشش 

مدیریت شهری در ایام دهه کرامت تقدیر کرد.
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  کل  اداره  اطالعیه  متن 

شهرداري قم به این شرح است:
 »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«

 ایام  دهه کرامت فرصتی ویژه و مغتنم است تا با بهره گیری 
از آموزه های رضوی و فاطمی، جشن های الگوی اسالمی 
ایجاد  در جامعه  فضایی شاداب  و  ترویج شده  در جامعه 
شود. مشهد، قم و شیراز در این بین خاستگاه  جشن های 
دهه کرامت بوده و برنامه ریزی منسجم، متنوع و شادابی 
در قالب های مختلف بر عهده این شهرها است.شهر قم 

نیز در این بین طي سال های اخیر با پایه گذاری و پیشتازی در حوزه برگزاری 
در  و  دهد  انجام  را  توجهی  قابل   اقدامات  توانسته  کرامت  دهه  جشن های 
با  و  معصومه)س(  حضرت  مقدس  آستان  کنار  در  شهرداری  راستا  همین 
همکاری دیگر نهادها، برنامه ریزی در راستاي هر چه باشکوه تر برپا شدن 
و  رئیس  محترم،  شهردار  است.  داده  قرار  کار  دستور  در  را  ها  جشن  این 
اعضای محترم و دلسوز شورای اسالمی شهر قم در تدبیری ویژه و نو، بر آن 

شدند تا مجموعه مدیریت شهري اقدام به برگزاری 
افتتاح پروژه هاي  جشن های شکرگزاری خدمت و 
مختلف  مناطق  در  مساجد  محوریت  با  شهري 
بنماید که اصحاب رسانه، مردم شریف قم ، امامان 
جماعت و هیئات امنای مساجد همکاری و تعامل 
این  باشکوه  برگزاری  جهت  در  اي  شایسته  بسیار 
مراسم ها داشتند.قطعا برگزاری ۱۰ مراسم مردمی 
و با جلوه جشن خدمتگزاری به مردم شهر کریمه 
برپایی  و  مناطق مختلف  در مساجد  بیت)ع(،  اهل 
جشن هاي کرامت در بوستان ها و محالت در دهه 
کرامت، بدون همکاری و همراهي اصحاب رسانه ، 
خبرگزاری ها، جراید ، روزنامه ها و صداوسیما میسر 
نبود و در این زمینه باید تقدیر ویژه از اقدامات موثر 
ایشان داشت.بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر  از تالش ها و فعالیت اصحاب 
گوناگون  های  مراسم  و  کرامت  رسانه ای جشن های دهه  پوشش  در  رسانه 
خدماتی،  ترافیکی،  عمرانی،  پروژه   ۲۰۰ افتتاح  از  اعم  شهری  مدیریت 
فرهنگی و فضای سبز ، از خداوند سبحان خواستاریم تا با همراهي این قشر 
تاثیر گذار و فرهیخته، خادمان مدیریت شهری بیش از پیش گام های بلندی 

در جهت آبادانی شهر مقدس قم بردارند.

اطالعیه اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری قم در تقدیر از رسانه های استان 

آرامش بعد از طوفان 
در فوتسال قم

آقای صادقی؛
گاهی توفیق خدمت به 
مردم تکرار نمی شود

سخنی با استاندار قم

بخشی ازتوصیه رهبر معظم انقالب به دولت با توجه به
 تالش تیم ملی فوتبال

روزیبه نام قم
در پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم

نامگذاری سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه)س( به نام روز قم مورد تصویب قرار گرفت

با پیشنهاد  کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر قم و مصوبه 
پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم  ، 
نامگذاری ۲۳ ربیع االول، سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه)س( 
به نام روز قم مورد تصویب قرار گرفت.این مصوبه پس از تصویب 
شورای اسالمی شهر قم به شورای فرهنگ عمومی قم ارجاع داده 
خواهد شد. در صورت تصویب در جلسه شورای فرهنگ عمومی 

این مصوبه جهت طرح و بررسی به شورای فرهنگ عمومی کشور 
ارجاع و در نهایت در تقویم به نام روز قم ثبت خواهد شد.

معرفی جاذبه های گردشگری مذهبی، معرفی استعدادهای مختلف 
و  نمایشگاهی  های  فعالیت  تجمیع  و  استان  فرهنگی  و  اقتصادی 
ای  دبیرخانه  تشکیل  با  المللی  بین  و  ملی  ارتباطات  و  فرهنگی 

به همین نام در شهرداری قم و در همین قالب انجام خواهد شد.

یادداشت سردبیر
قم تشنه حضورمدیران 

جهادی وجوان
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از  و  قم  شاعران  و  مداحان  کانون  رئیس 
مداح  اینکه  بیان  با  بیت)ع(  اهل  پیرغالمان 
شادخوان در کشور کم داریم گفت: همانگونه 
که باید در حزن و ماتم اهل بیت)ع( عزادار 
باشیم باید در جشن این بزرگواران نیز شاد 
زمینه  این  در  مداحان  وظیفه  که  باشیم 

سنگین است.

کرامت  دهه  مناسبت  به  زاده  حیدر  عباس 
اظهار داشت: علت روی آوردن به شادی های 
اخالقی  هنجارهای  خالف  و  هنجارشکنی 
رنگ  کم  و  ضعیف  ورود  جامعه،  اعتقادی  و 

مداحان شادخوان در کشور است.
وی با تاکید بر ضرورت آموزش و توجه بیشتر 
مداحان به موضوع شادی در چارچوب شرعی 
و اسالمی ادامه داد: اگر مداحان در چارچوب 
نه  کنند،  اداره  شاد  را  مجالس  شرعی  های 
بسیار  برای مخاطب جوان  آن  تنها جذابیت 
زیاد است بلکه مانع از گرایش به شادی های 

هنجارشکن در جامعه می شود.
وی با تاکید برضرورت آموزش فنی و مهارتی 
به مداحان،اظهار داشت: در مجالس میالد و 
اعیاد مذهبی، جمعیت زیادی در اختیار مداح 
قرار می گیرد که نشان دهنده عالقه جوانان 
توانایی  اینکه  ضمن  است  مجالس  این  به 
مهارتی مداح در اداره این مجالس می تواند 

در جذب جوانان بسیار تاثیر گذار باشد.
را  اخالقی  و  اعتقادی  آموزش   ، زاده  حیدر 

مقدم بر آموزش های فنی و مهارتی برای

ویژه  به  مداحان  افزود:  و  دانست  مداحان   
های  پایه  که  صورتی  در  جوان  مداحان 
باشند  نداشته  محکمی  اخالقی  و  اعتقادی 
احتمال انحراف و یا گرفتاری به غلو و شرک 

نیز آنها را تهدید می کند.
انحرافات در شعرها  با بیان اینکه برخی  وی 
شاعر  ندیدن  آموزش  دلیل  به  ها  مداحی  و 
است  اخالقی  و  اعتقادی  نظر  از  مداح  و 
گفت: برخی از این انحرافات، بهانه به دست 
دشمنان داده تا شیعه را به استناد به برخی 
این مداحی ها به عنوان مشرک و بدعت  از 
از  نشان  موضوع  این  که  کنند  معرفی  گذار 
زمینه  در  مداحان  آموزش  به  توجه  ضرورت 

اعتقادی است.
مداحان  کانون  توجه  بر  تاکید  با  حیدرزاده 
و شاعران آئینی قم به موضوع آموزش های 
تاکنون  گذشته  سال  از  داد:  ادامه  اعتقادی 
6 دوره آموزشی برای مداحان در این استان 
برگزار شده که در این دوره ها ارتقای سطح 
مهارتی و فنی و نیز ارتقای اعتقادی و اخالقی 

مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی قم با 
بیان اینکه باید مداحان نسبت به فرقه های 
به  پاسخگویی  توان  و  شده  آشنایی  نوظهور 
گفت:  باشند  داشته  را  اعتقادی  های  شبهه 
استحکام پایه های اعتقادی مداحان موجب 
می شود تا درک صحیحی از شعرهای آئینی 
داشته و به راحتی ایرادهای اعتقادی شعر را 

درک و از قرائت آن امتناع کنند.
وی بیان کرد: هدف کانون مداحان و شاعران 
و  مداحان  آموزش  و  سازماندهی  قم،  آئینی 
عرصه  در  ها  ناهنجاری  برخی  از  جلوگیری 

مداحی است.
در  قم  های  ظرفیت  به  اشاره  با  حیدرزاده 
شعر  گفت:  کشور  در  آئینی  شعر  و  مداحی 
آئینی این استان سرآمد کشور است و شعرای 

قم چهره های ملی شعر آئینی هستند.
بهترین  جزو  قم  مداحان  اینکه  بیان  با  وی 
های مداحی در کشور هستند اظهار داشت: 
قم هم از نظر تعداد مداح به نسبت جمعیت 
و هم از نظر تعداد مداح ملی در کشور سرآمد 

است.
کانون شاعران و مداحان استان قم که از سال 
8۴ تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرده است 
۱7۰۰ عضو دارد که از این تعداد۱۲۰۰ تن 

آقا و ۵۰۰ تن خانم هستند. 

قضایی  معاون  سلطانی  اصغر  علی 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
بر  نظارت  دادستانی جهت  ورود  از  قم 

مشاورین امالک خبر داد.

حقوق  احقاق  راستای  در  گفت:  وی 
امالک  مشاورین  بر  نظارت  طرح  عامه 
تا  و  شده  آغاز  قم  استان  پردیسان  از 
ساماندهی کامل آن ادامه خواهد یافت.

گزارشات  کرد:  بیان  قضایی  مقام  این 
واصله حاکی از وقوع تخلفات گسترده 
از  که  بود  امالک  بنگاه های  برخی  در 
این رو دادستانی قم در راستای احقاق 
مشاورین  بر  نظارت  طرح  عامه  حقوق 
امالک را از منطقه پردیسان شروع کرد.

سلطانی تصریح کرد: این طرح با نظارت 
منطقه  دادسرای  سرپرست  مستقیم 
اتحادیه  رئیس  حضور  با  و  پردیسان 
اصناف  اتاق  بازرس  امالک،  مشاورین 
و پلیس اماکن در منطقه پردیسان قم 
صورت گرفت که در این راستا تعداد 6 
دلیل  به  امالک  رسته  از  صنفی  واحد 

وقوع برخی تخلفات پلمب شد.
به  قم  استان  دادستانی  قضایی  معاون 
تخلفات این بنگاه ها اشاره کرد و گفت: 
از جمله تخلفات این بنگاه های امالک 
دریافت حق کمیسیون بیشتر از تعرفه 
پروانه  و  فعالیت  مجوز  فقدان  قانونی، 
کسب، به کار گماردن افراد مختلف در 
واحد صنفی بدون مجوز از اداره اماکن، 
قرارداد،  مفاد  تنظیم  در  شفافیت  عدم 
و  اتحادیه  در  مردمی  متعدد  شکایات 
گزارشات بازرسی اصناف و پرونده های 
محاکم  در  امالک  مشاور  علیه  مالی 

کیفری و ... بوده است.

هیئت  گذشته  سال  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر   - احمدنامداری 
دولت با ایشان ، در نظر گرفتن کارآمدی، تدین، انقالبی بودن، پرکاری 
را  زیرمجموعه  مدیران  و  همکاران  انتخاب  در  کردن  عمل  جهادی  و 
به عنوان کلیدی ترین راهبردهای قابل توجه دولت اعالم کردند  که قطعا 
سیر صعودی مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم در این روزها نتیجه 

عدم توجه به همان توصیه های ارزشمند ایشان است.

هوایی،  موشکی ،  دریایی ،  نظامی،  مختلف  حوزه های  در  امروز  اگر 
ماهواره و دفاعی توانسته ایم حرفی برای گفتن داشته باشیم و خود کفا 
شویم ، به سبب رویکرد و مدیریت جهادی در کنار تالش مستمر بوده 
است و چنانچه مشکالتی را که  در ادامه به برخی از آنها اشاره می 
کنیم ، قبال به عنوان فرصتی برای قم مطرح بوده اند هم اکنون تبدیل 
در سیستم  رویکرد جهادی  به  توجه  عدم  نتیجه  اند،  تهدید شده  به 

مدیریتی استان قم می باشد.
حل  و  دشمنان  توسط  شده  طراحی  اقتصادی  جنگ  گذاشتن  ناکام 
مشکالت مردم نیاز به مدیران انقالبی و جهادی دارد و مدیران فرسوده 
و وابسته هرگز نمی توانند برای نجات مشکالت بی شمار استان نسخه 

موجزی بپیچند.
در اولین نگاه و با مرور تاریخچه حضور نمایندگان عالی دولت در قم 
و مرور کارنامه نسبتا موفق برخی از استانداران و یا مدیران شهرداری 
مدیریت  وجود  عدم  از  ناشی  قم  متعدد  مشکالت  که  یابیم  می  در 
یکپارچه،تسلط و اشراف بر مدیران در کنار نظارت و ارزیابی موثر بوده 
و  تائید  برخالف  که  است  قم  بیمار  روز  و  حال  آن  نتیجه  که  است 
مدیران  حضور  نیازمند  و  ندارد  خوبی  وضع  بیگاه  و  گاه  تمجیدهای 

جهادی و جوان و برکناری مسئالن ناکارآمد است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای می فرمایند:»در مدیریّت هرجا جوانها باشند، 
مدیریّت، مدیریّت با نشاط تری خواهد بود و توصیه ی ما این است که 
در مدیریّتهای مختلف، جوانها بیشتر به کار گرفته بشوند و بیشتر مورد 

استفاده قرار بگیرند.«
مشکالت  اینکه  بیان  با  الملل  بین  اقتصاد  پژوهشگر  حسنی  امیررضا 
نتیجه ضعف  بلکه در  آمریکا نیست  از تحریم های  ناشی  ایران  مردم 
مدیریت است، می گوید: بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس 
در سال  اقتصادی کشور  از مشکالت  تنها ۳۵ درصد  اسالمی  شورای 
های گذشته ناشی از تحریم های بین المللی و بالغ از 6۵ درصد آن 

ناشی از مشکالت داخلی و ضعف مدیریت در کشور است.
با نگاهی به انبوه  مشکالتی که برخی از آنها در ذیل می آید درمی یابیم 

که وضع موجود قطعا نتیجه مدیریت خسته ، ناکارآمد و غیر جهادی 
است.

 برخی از مشکالت استان قم که جهت رفع آن نیاز به حضور مدیران 
جوان و جهادی و بانشاط داریم عبارتند از:

نتیجه  در  و  استان  موردنیاز  برق  میزان  طراحی  و  پیش بینی  عدم   -
قطعی های مکرر برق قم 

- مشکالت عدیده زیست محیطی در نقاطی از استان قم مانند کارخانه 
های آلوده کننده محیط زیست در سلفچگان

ناقص  تصفیه  الینحل  معضل  و  سرب  ذوب  کارگاه های  فعالیت   -  
فاضالب استان 

- آمار نگران کننده استان درزمینه طالق 
- فاجعه در ورزش قم و تیم فوتبال صبا و سقوط از جایگاه ممتاز لیگ 

برتر به دسته دو با بدهی های    سنگین و میلیاردی
 - بی مهری به فوتسال قم که تا همین چند سال قبل مهد این ورزش 

جذاب و پرافتخار در کشور بود
 - عدم جرأت و جسارت در تعیین تکلیف مونوریل و تصمیم گیری جهت 

مدیریت بهینه و بهره برداری الزم 
 - بالتکلیفی فرودگاه قم که رکن اصلی و الزمه تبدیل قم به دروازه 

گردشگری سالمت وتوریسم مذهبی کشور است 
- عدم  تدبیر برای محور قرار دادن قم به عنوان یکی از مراکز گفتگوی 

ادیان در جهان 
- عدم راه اندازی مناطق نمونه گردشگری مصوب

 - فقدان فضاهای تفریحی و تفرجگاهی در شان مجاورین کریمه اهل 
بیت)س(

 - ضعف مهلک استان در بهسازی بافت های فرسوده 
 - پریشانی مدیریت و نظارت بر آب ورودی به قم که  علی رغم پیگیری 
ها هنوز بخش مهمی از سهم آب قم در مسیر انتقال برداشت می شود 

که بدون تردید در آینده تبدیل به بحران خواهد شد
 - عدم پرداختن متولیان اقتصاد به ایجاد و آشناکردن مردم با کسب و 
کارهای جدید که مطابق برآوردها در ۱۵ سال آینده بسیاری از کسب 

و کارهای فعلی یا از رده خارج و یا وجود نخواهد داشت
- معظل گرد و غبار در قم با شتاب نامناسب در گسترش کمربند سبز 

-گسترش بی رویه صنایع آالینده و شیمیایی در سطح استان 
 - وضعیت نامناسب و بعضا وخیم راههای استان در برخی محورها و 
ورودی ها مانند جاده اراک به قم و اتوبان امیرکبیر و سیمای نامناسب 
آن که با توجه به محوریت قم در یک شاهراه مواصالتی نیاز به توجه 

جدی دارد،

 - عدم توجه به صنعت اکو توریسم و بهره برداری از ثروت های طبیعی 
مثل کویر و دریاچه نمک )حوض سلطان و دریاچه نمک بزرگ( 

- عدم بهره گیری از ظرفیت های ریلی فوق العاده استان در سال های 
گذشته که مشاهده می شود بسیاری از محموله های ترانزیتی استان 

هنوز با کامیون جابجا می شود
- بی توجهی به لزوم محوریت قم در ذخیره غالت به عنوان یک استان 
مرکز  در  غالت  ذخیره  محل  قم  روزگاری  اینکه  به  توجه  با  مرکزی 

کشور بوده است،
- تغییر سریع سبک زندگی در قم و اقبال افراطی مردم به فست فودها 
پشت  تا  حتی  حجابی  شل  و  حجابی  بی  آور  خجالت  گسترش   -

دیوارهای حرم مطهر
بین  در  پروتئینی  اقالم  و  شیر  مصرف  کاهش  کننده  نگران  آمار   -

خانواده ها خصوصا کودکان
- تعداد بسیار باالی موتورسواران در استان و سوانح متعدد و هزینه 

هنگفت تحمیل شده بر بخش سالمت استان
- تبدیل قم به بارانداز مدیریت کشور و صفحه تمرین مدیران ضعیف

- تعطیلی قریب به اتفاق شهربازی ها و فضاهای تفریح مناسب جوانان 
و کودکان

- و . . . . . . 
 این ها تنها بخشی از مشکالت استان قم بودند که توانستیم به آنها 

اشاره کنیم.
از   مهمی  بخش  بر  آمدن  قائق  و  پیروزی  برای  است  مسلّم  آنچه 
مشکالت استان از  امکانات و ظرفیت های خوبی برخوردار هستیم و 

فقط احساس مسئولیت و نگاه جهادی را کم داریم.
است  الزم  دیگر،  های  ناگفته  از  بسیاری  و  فوق  مراتب  به  توجه  با 
مدیریت  ترمیم  باقیمانده خدمت خود، ضمن  فرصت  در  قم  استاندار 
بعضا فرسوده و خسته دستگاهها،حضور میدانی خود را افزایش داده و 
با توجه به اینکه استانداری، فرمانداری  و بخشداری ها نهادهایی هستند 
عهده  به  را  دستگاه ها  هدفمند  هدایت  و  کنترل  نظارت،  اختیار  که 
اجرا  استان  در  مردم  منافع  تامین  برای  دولت  سیاست های  تا  دارند 
شود  در ابتدا به جابجایی هوشمندانه وگماردن مدیران جهادی،جوان 
و متخصص در بدنه استانداری، فرمانداری و بخشداری ها توجه جدی 
این  برنامه ریزان  و  کارشناسان  مدیران،  اندازه  هر  به  چون  بنماید، 
دستگاه های  تمامی  به حرکت  منجر  باشند،  فعال  و  دستگاه ها جدی 

استان و رفع برخی از مشکالت قم خواهد شد.

قم تشنه حضور مدیران
 جهادی و جوان

با نگاهی به انبوه  مشکالتی که مدیران قم نتوانسته اند از دوش مردم شریف شهر کریمه اهل بیت)س( 
بردارند درمی یابیم که وضع موجود قطعا نتیجه مدیریت خسته ، ناکارآمد و غیر جهادی است. یادداشت سردبیر

رئیس کانون مداحان قم:

مداح شادخوان در کشور کم داریم
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قم:

نظارت بر عملکرد مشاورین 
امالک با ورود مدعی العموم

آقای استاندار؛
گاهی توفیق خدمت به مردم تکرار نمی شود

،برخی  بازنشستگان  مورد  در  مجلس  جدید  مصوبه  به  توجه  با  که  هستید  مستحضر 
استانداری  کرسی  و  دولت  در  خدمت  افتخار  با  آینده  ماه  دو  ظرف  باید  استانداران 

خداحافظی کنند.  
شنیده ها حاکی از این است که جنابعالی هم در میان کاندیداهای خروجی هستید.

با توجه به تجربیات شما در طول مدت تصدی دعا می کنیم در پست خود باقی بمانید 
و با نگاهی دوباره به کارنامه خود به مانند فرصتی دوباره به توفیق خدمت مجدد فکر 

کنید.
اید که در چارچوب قاب های آویزان شده در حوزه استانداری قم،  حتما دقت کرده 
چهره و تصاویر استانداران دوره های مختلف قم بر دیوار آویخته شده است.برخی از 
این چهره ها آنچنان دوره مدیریت درخشان،مقتدر و موثری داشته اند که مردم هنوز 
از آنان به نیکی و خوبی یاد می کنند و در نقطه مقابل افرادی نیز بوده اند که به ندرت 

نقاط مثبتی در کارنامه ایشان دیده می شود.
به همین بهانه و به حکم وظیفه  در این شماره و در همین صفحه  یادداشتی نوشتیم و 

برخی مشکالت استان را  جهت اطالع شما و مدیران دیگر متذکر شدیم .
هدف و نیت ما انتقاد مشفقانه و جلب توجه بیشتر سیستم های نظارتی قم بر عملکرد 

ضعیف برخی مدیران  و همچنین درخواستی از شما بود.
آقای صادقی ، برادر عزیز و همشهری ، شرایط کشور بسیار حساس و مردم از دولت 
و  تپد  می  قم  مردم  شریف  به  برای خدمت  قلبتان  که  نیست   و شکی  دارند  گالیه 
تصدی  به  قادر  و  ندارند  خدمت  توان  مدیران،  برخی  اگر  که  است  این  ما  خواهش 
مسئولیت های خود نیستند، آنها را فورا کنار بگذارید. اگر مدیران استان بر اساس توصیه 
و سهمیه افراد و دسته ها منصوب شده اند رودربایستی را کنار بگذارید و اقدامی قاطع 

به عمل آورید.
امیدواریم اگر روزی به یاد دوران خدمت شما افتادیم خدمت مجاهدانه و تالش جهادی 
از  با مدیریت قاطع شما در خاطرمان نقش ببندد و قاب عکس شما نماد یکی دیگر 

استانداران مدبّر و قاطع استان قم باشد .

نشست سه روزه فعاالن فرهنگی استان قم به همت مرکز آموزش های کاربردی 
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی و با مشارکت قرارگاه فرهنگی 

خاتم االوصیا در وسف برگزار شد.

دوره آموزشی فعاالن فرهنگی استان قم با موضوع »مقابله با آسیب های اجتماعی« 
در  قم،  علمیه  اسالمی حوزه  تبلیغات  دفتر  تبلیغی  و  فرهنگی  معاونت  به همت 
دهکده وسف به مدت سه روز و با حضور و سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
ذوالنور)نماینده قم درمجلس شورای اسالمی(، روستا آزاد)معاون فرهنگی تبلیغی 

دفتر تبلیغات اسالمی( و حاج حسین یکتا)روایتگر و فعال فرهنگی( برگزار شد.
االسالم  توسط حجت   » اعتیاد  با  »مقابله  کارگاه  سه  قالب  در  که  اردو  این  در 
والمسلمین احدی)معاون فرهنگی قرارگاه خاتم االوصیا(، »مقابله با افزایش نرخ 
طالق « توسط حجت االسالم والمسلمین زیبایی نژاد)رییس مرکز تحقیقات زن و 
خانواده( و »مقابله با مفاسد اجتماعی« توسط شراهی)معاون آینده پژوهی مؤسسه 
سجا( برگزارشد، اولویت فعالیت فعاالن فرهنگی استان قم را در جهت تالش برای 

مقابله با این سه موضوع قرار داد.

حجت االسالم والمسلمین روستاآزاد، در افتتاحیه این دوره، پیشگیری از آسیب 
به  نباید  گفت:  و  دانست  انسانها  کردن  زنده  و  احیا  معنی  به  را  اجتماعی  های 
متولیان رسمی و دولتی مقابله با آسیب های اجتماعی بسنده کرد بلکه باید به 

صورت انقالبی همه ما احساس مسؤولیت کنیم.
وی مقابله با آسیب های اجتماعی را دغدغه مقام معظم رهبری دانست و اظهار 
داشت: ایشان جلساتی را با همین عنوان به صورت مستمر و هر شش ماه یک بار 
برگزار می کنند و سران قوا فعال هستند و آنچه مطالبه مقام معظم رهبری از 
مسؤوالن و حوزه های علمیه و تمام نهادهای فعال فرهنگی است، تمرکز بر کاهش 

کمی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

این که کار در مؤسسات فرهنگی  بیان  با  ادامه، حسین یکتا)فعال فرهنگی(  در 
باید  گفت:  نیست،  اجتماعی  های  آسیب  با  مقابله  جوابگوی  دیگر  ها   NGO و 
جهادی و انقالبی به صحنه بیاییم و نفاق را از نظام جدا کنیم و با مردم همدالنه 

برخورد کنیم.
وی با بیان این که ما مسؤوالن در دهه شصت نفت در خانه مردم می بردیم و مردم 
ما را کنار خودشان می دیدند، اظهارداشت: ما یک راه بیشتر نداریم و آن این است 
که قلب مردم متحول شود و این کار جز با کار جهادی و با هدف شهادت در این 
راه حاصل نمی شود؛ ما یک راه بیشتر نداریم و آن این است که دل امام زمان)عج( 
را به دست آوریم تا آن حضرت دل مردم را به هم بریزد و آن هم در دل شب ها 

و در خلوت د لها اتفاق می افتد.

همچنین در افتتاحیه این اردو، حجت االسالم والمسلمین ولدان)رییس شورای 
جهت  را  فرهنگی  فعاالن  گردهمایی  قم(  استان  جمعه  ائمه  گذاری  سیاست 
هم فکری برای حل مشکالت جامعه دانست و گفت: دفتر تبلیغات اسامی همواره 

پیش قراول حرکت های خوب فکری و فرهنگی در کشور است.

حجت االسالم والمسلمین احدی)معاون فرهنگی قرارگاه خاتم االوصیا( در اولین 
کارگاه با موضوع »مقابله با اعتیاد« با بیان این که درمان اعتیاد راهکار معنوی دارد 
و روحانیت باید پیشقدم شود، گفت: انجمن های موفق در عرصه درمان اعتیاد از 
روش های معنوی غیر دینی استفاده می کنند ولی متأسفانه ما هنوز نتوانسته ایم 

روشی منطبق بر آموزه های اسالمی برای ترک اعتیاد پیش بینی کنیم.

در ادامه این اردو، حجت االسالم والمسلمین زیبایی نژاد)رییس مرکز تحقیقاتی 
زن و خانواده( در دومین کارگاه با موضوع »خانواده و مقابله با افزایش نرخ طاق در 
جامعه« با بیان این که تکلیف ما به اندازه قدرت ما است، گفت: اگر چه که زندگی 
متدیّنانه مطلوب ما است ولی با توجه به دموکراتیک شدن مناسبات اجتماعی، 
باید آرمان خود را از خانواده و به واقعیت نزدیک کنیم و با تکیه بر خطوط قرمز 

اسالم از برخی از مواضع خود کوتاه بیاییم.

در سومین روز از این اردو، شراهی)معاون آینده پژوهی مؤسسه سجا( با بیان این 
که دشمن به دنبال گسترش کلید واژه های جنسی در افکار عمومی جوامع است، 

گفت: »انقالب جنسی« طرحی برای مدیریت جوامع و براندازی سیاسی است.
وی با اشاره به سناریوی غرب برای مدیریت و بر اندازی تمدن های غیر غربی اظهار 
داشت: نیاز جنسی از نیازهای برجسته انسان است که در ساختار سنتی، این نیاز 
در بستر خانواده تأمین می شد ولی جبهه معارض این نیاز را به صورت رسانه ای 
پاسخ می دهد که این زمینه تطمیع افراد را فراهم می کند و متقاضیان این نیاز 

را مدیریت می کند.

همچنین در این اردو، حجت االسالم والمسلمین ذوالنور)نماینده قم در مجلس 
شورای اسامی( با بیان این که فاصله طبقاتی میان مسؤوالن و مردم، نظام را با 
مشکل مواجه کرده است، گفت: در شرایط کنونی کشور کار فردی جواب نمی 
دهد و باید با کار تشکیالتی به میدان بیاییم و میدان داری کنیم و مهمترین الزمه 

میدان داری، ایثار و از خود گذشتگی است.

در  طهورا(  پژوهشی  مؤسسه  بیاتی)رییس  والمسلمین  االسالم  حجت  ادامه،  در 
رابطه با وضعیت عفاف در کشور با بیان این که اگر همه زنان هم چادری شوند، 
جامعه عفیف نمی شود، اظهار داشت: اسالم به دنبال سبک زندگی عفیفانه است 
و عفت مراتبی دارد که یکی از مراتب آن حجاب است و اگر دیگر مراتب عفاف 

از قبیل غیرت و غض بصر و دیگر موارد رعایت نشود، جامعه عفیف نخواهد شد.
به سخنرانی در  نیز  االوصیا(  بنیاد فرهنگی خاتم  همچنین عبودتیان)مدیرعامل 
رابطه با امت دولت ساز و نقش مشارکت مردم و فعاالن فرهنگی در اداره حکومت 

اشاره کرد.

قم  در  شاخص  فرهنگی  مؤسسات  از  برخی  مدیران  نیز  اردو  این  اختتامیه  در 
گزارشی از فعالیت های خود را ارائه و به تعامل و هم افزایی بیشتر در جهت مقابله 

با آسیب های اجتماعی تأکید کردند.

باید جهادی و انقالبی به صحنه بیاییم و 
نفاق را از نظام جدا کنیم

حاج حسین یکتا در نشست سه روزه فعاالن فرهنگی استان قم:

ما یک راه بیشتر نداریم و آن این است که قلب مردم متحول شود و این کار 
جز با کار جهادی و با هدف شهادت در این راه حاصل نمی شود



نقش  گسترش  و  سیاسی  توسعه  هدف  با  کشور  در  احزاب  خانه 
احزاب مختلف چند وقتی  نمایندگان جریانات و  با حضور  احزاب 
است که شکلی تشکیالتی به خود گرفته است و انتظار می رود تا 
با همکاری جریانات سیاسی آینده و بینش سیاسی در بین مردم 

افزایش یابد.
با  اردیبهشت ماه   ۲۰ روز  نیز  قم  استان  در  احزاب  خانه  انتخابات 
حضور حسین کمالی رئیس خانه احزاب ایران و جمعی از مسئوالن 
در محل  منتخبان  تا  برگزار شد  قم  در  فعاالن سیاسی  و  استانی 

جدید خانه احزاب قم فعالیت خود را آغاز کنند.
در  مستقلین  و  اصالح طلب  اصولگرا،  جریانات  از  نفره   9 چینش 
اما  شدند،  انتخاب  انتخابات  برگزاری  با  احزاب  خانه  بازرس  کنار 
قم  احزاب  خانه  برای  را  حواشی  وقوع  می شد  هم  اول  همان  از 
به  توجه  با  که  اصالح طلبان  گام  نخستین  در  که  دانست  محتمل 
حضور دولتی نزدیک به خود فرصت را مناسب دیده بودند بعد از 
گذر از سهمیه خود و اصولگرایان، سهمیه مستقلین را برای معرفی 

کاندیدایی به نام مستقل ولی نزدیک به خود را غنیمت شمردند.
در همین زمینه علی عبدی انبوهی دبیر مجمع اسالمی کارمندان 
خط امام استان قم و عضو علی البدل انتخاب شده در خانه احزاب 
استان قم، با انتقاد از نحوه شکل گیری خانه احزاب استان قم اظهار 
داشت: برخی متأسفانه در انتخابات ادعای مستقل بودن داشتند که 
با نگاهی به سبقه آن ها می توان فهمید که گروهی از اصالح طلبان 

و اصالحات هستند.
را خالف  احزاب  خانه  انتخابات  در  بازرس  یک  انتخاب  حتی  وی 
روال انتخابات تهران برشمرد و افزود: شاید آیین نامه در این موضوع 
سکوت کرده باشد ولی زمانی که در تهران از هر جریانی یک بازرس 
انتخاب شده می شد در استان قم نیز این اتفاق رقم می خورد و یا 
حداقل یک فرد بی طرف انتخاب می شد تا اینکه گزینه اصالح طلبان 

باشد.
دبیر مجمع اسالمی کارمندان خط امام استان قم ادامه داد: فردی 
برای سهمیه مستقلین انتخاب شده که سابقه ای اصالح طلب و حتی 
دعوت نامه برای حزب کشوری اصالح طلب برای وی صادرشده است 
که این موضوع سبب اعتراضاتی شده که حتی نامه نگاری هایی هم 

با تهران در این زمینه صورت پذیرفته است.
نمونه های این تخلفات انجام شده سبب ورود بازرسان به این موضوع 
شد که با ارجاع حشمتیان نائب رئیس خانه احزاب کشور بازرسان 
این خانه با بررسی موضوع، ایرادات زیر را به انتخابات انجام شده در 

استان قم اعالم کردند:
عدم کنترل در معرفی نمایندگان واقعی و رسمی تشکل ها و احزاب

عدم کنترل بر سهمیه جریانات سیاسی
عدم بررسی در تفکیک نماینده هر جریان در انتخابات

عدم کنترل در بررسی احزاب قانونی استان
 عدم جلوگیری از حضور افراد بدون مجوز قانونی فعالیت سیاسی 

در جلسه

عدم انتخاب سه بازرس از سه جریان سیاسی
....    

بهادر  نوری،  محمدی  محمدجواد  نامه نگاری  سبب  ایرادات  این 
ولیزاده و بابک آذرباد سه تن از بازرسان به استاندار قم شده و از 
نماینده دولت در استان خواسته شد تا با توجه به ابهامات و تخلفات 
انجام شده رأی به ابطال خانه احزاب استان داده و در جلسه شورای 

مرکزی به استحضار اعضا برسد.

ادعاهای مطرح شده بی مورد است
محمد خون چمن رئیس خانه احزاب استان قم و دبیر کل حزب 
جوانان ایران اسالمی در استان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با 
اشاره به نامه نگاری خانه احزاب کشور به استاندار قم مبنی بر ابطال 
انتخابات اظهار داشت: نویسنده این نامه جایگاهی حقوقی در خانه 
مطرح شده  ادعاهای  و  بوده  خانه  علی البدل  عضو  و  ندارد  احزاب 

بی مورد است.

اقدام  احزاب  خود اظهاری  بر اساس  احزاب  خانه  اینکه  بیان  با  وی 
ندارد  شناسنامه  حزب  فالن  گفته شده  اینکه  کرد:  ابراز  می کند، 
بی مورد بوده و انتخاب یک بازرس هم بر اساس قانون بوده است 
و اگر بازهم انتخاباتی صورت گیرد افراد فعلی بازهم رأی خواهند 

آورد.
نیز در گفت وگو  ایران  بازرس خانه احزاب  این در حالی است که 
قم  استان  احزاب  خانه  رئیس  ادعاهای  رد  با  تسنیم،  خبرنگار  با 
با  که  زمانی  تا  داشت:  اظهار  وی  بودن  علی البدل  درباره عضویت 
آن ها همراهی کنی عضو اصلی هستید ولی زمانی که جلوگیری از 

تبعیض می کنیم به عضویت ها گیر می دهند.

کوتاهی رئیس خانه احزاب کشور و بازرس خانه در 
انتخابات استان قم

به  بازرسان  ورود  اینکه  بر  تأکید  با  نوری  محمدی  محمدجواد 
رئیس  نائب  دستور  به  قم  استان  احزاب  خانه  تخلفات  موضوع 
خانه ایران صورت گرفته شده است، تصریح کرد: بنده و دو بازرس 
خانه احزاب ایران برای بررسی تخلفات مشخص شدیم که متوجه 
کوتاهی رئیس خانه احزاب کشور و بازرس خانه در انتخابات استان 
استاندار  به  نامه نگاری  به  پیگیری ماجرا مجبور  برای  و  قم شدیم 

قم شده ایم.

وی با انتقاد از حضور و مشارکت برخی جریان های فاقد پروانه و 
شناسنامه در انتخابات خانه احزاب استان قم عنوان کرد: باید اسناد 
قرار  بازرسان  اختیار  در  قم  استان  احزاب  انتخابات خانه  برگزاری 

گیرد تا بررسی ها به اتمام برسد.

احزاب  خانه  بازرسان  رأی 
ایران به ابطال انتخابات خانه 

احزاب قم؛
 کوتاهی رئیس و بازرس خانه 

احزاب کشور   

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره پنجم-سه شنبه 9 مردادماه 1397

این هندوانه دربسته نیست؛
یادداشت | "کفویت علمی زوجین" آری یا خیر؟

کفویت  و  است  مهم  بسیار  ازدواج  مساله  در  کفویت 
نیست،  مستثنی  قاعده  این  از  شوهر  و  زن  تحصیلی 
دختر و پسر در وهله اول در انتخاب همسر باید شرایط 
به مالک های  بعد  باشند و در مرحله  دارا  را  عمومی 

تخصصی توجه کنند.

هر  پرطرفدار  مباحث  از  یکی  ازدواج  مساله  همیشه 
زمان در اجتماع است. درباره ازدواج مباحثی به عنوان 
بحث های کلیدی همیشه مطرح بوده و هست که از 
را  آن  اهمیت  آن،  بر  اسالم  دین  اکید  سفارش  قضا 
و  مشاورین  امروزه  که  شکلی  به  کند  می  صدچندان 
روانشناسان در عرصه خانواده، این مساله را همواره به 

زوجین گوشزد می کنند.
حتی متاسفانه این مبحث کار را به طالق هم کشانده 
و زندگی را بر باد داده است. این مساله مهم کفویت 
است. هم کفو بودن در عرصه های مختلف و متعددی 

فرهنگ  در  کفویت  مانند  دارد  وجود 
معیشت  و  اقتصاد  در  کفویت  خانواده، 
دوطرف  اعتقادات  در  کفویت  و  خانواده 
تحصیالت  مبحث  در  کفویت  باالخره  و 

زوجین.
و  عروس  کفوی  هم  درباره  زیر  نوشتار 
داماد در مساله تحصیالت است که اتفاقا 
کمتر به آن پرداخته شده و البته مساله 
ای مغفول مانده است. خیلی از خانواده 
ها این قضیه را مهم نمی دانند اما وقتی 
دوطرف وارد زندگی زناشویی می شوند 
از  جاهایی  در  را  خود  رخ  مهم،  این 
زندگی زناشویی نشان می دهد که باعث 
بروز مشکالت دیگری به دنبال خود می 

شود.
پسر و دختر در چهار فرض در وضعیت 
و  پسر  اینکه  اول  دارند.  قرار  تحصیلی 
دختر هر دو در سطح تحصیلی مساوی 
بهترین  جزء  حالت  این  که  دارند  قرار 
نظر  از  فرد  دو  هر  که  است  ها  حالت 

سواد با هم کفویت دارند.
اینکه پسر دارای تحصیالت عالیه و دختر دارای  دوم 
در  مورد  این  است.  تر  پایین  یا  متوسط  تحصیالت 
کمتری  حساسیت  که  گیرد  می  قرار  مواردی  لیست 
نسبت به کفویت تحصیلی زوج وجود دارد که البته در 
صورت بروز مشکل، دارای کفویت در رده خوب است.

اینکه پسر دارای تحصیالت عالیه ولی دختر در  سوم 
کمترین سطح سواد وجود دارد.

امروزه در بین جوانان کمتر وجود  البته  این نوع که   
دارد، باعث اختالف پذیرش و بعضا نوع نگاه در جهان 
صرفا  سوادی،  کم  البته  باشد.  داشته  طرف  دو  بینی 
نیست؛  دختر  بینی  جهان  بودن  کمرنگ  برای  دلیلی 
اما سهم بسزائی در نوع نگاه وی پیرامون جهان خود و 
رفتار با همسر در پی دارد. این مورد نیز در گروه دارای 

کفویت پایین مطرح می شود.
اینکه پسر دارای تحصیالت  چهارمین و آخرین مورد 
پایین تر نسبت به دختر قرار دارد. در این گونه موارد، 

عمومی  های  تفاهم  عدم  قالب  در  زناشوئی  مشکالت 
خود را بروز می دهد. چون پسر به عنوان مدیر خانواده 
در  خانه  مدیر  از  باالتری  درجه  در  جهت  هر  از  باید 
امور زندگی یعنی دختر قرار گیرد، در زمانی که پسر 
از لحاظ تحصیالت که به دنبال آن جایگاه اجتماعی و 
درآمد نیز خواهند آمد، در درجه پایین تری از همسر 
خود قرار گیرد نگاه زن به مرد خود به عنوان تکیه گاه 

کمرنگ شده و باعث بروز برخی اختالفات می شود.
این  از  پیرامون جلوگیری  کاربردی  و  مهم  نکته  چند 
گونه مشکالت که حتی به طالق هم رسیده است وجود 

دارد که آنها را نام می بریم.
اسالم  مقدس  شرع  در  صحیح:  همسرگزینی  الف: 
انتخاب همسر اینقدر مهم است که حتی برای تربیت 

فرزند آینده نیز انتخاب همسر حیاتی و مهم است.

می  همسرگزینی  بحث  درباره  انقالب  رهبرمعظم 
سالمی صورت  به شکل  خانواده  تشکیل  اگر  فرمایند: 

و  و منطقی  بر زوجین، صحیح  اخالق حاکم  و  بگیرد 
آنچه خداوند معین فرموده،  با  با اصول شرع،  منطبق 
باشد، این، پایه اصالح جامعه است و پایه سعادت همه 

افراد جامعه است
اخالق، دیانت و امانت سه شرط اساسی برای برگزیدن 
وراثت  و  محیط  تاثیرات  است.  همسر  عنوان  به  مرد 
نیز دو شرط انتخاب همسر برای برگزیدن دختر است. 
شاید در نگاه اول بگوییم بحث کفویت در هیچ یک از 
این دو لحاظ نشده است اما باید گفت این مبحث، یکی 

از مالک های عمومی انتخاب همسر در اسالم است.
یعنی دختر و پسر در وهله اول در انتخاب همسر باید 
شرایط عمومی را دارا باشند و در مرحله بعد به مالک 

های تخصصی توجه کنند.
ب: رشد تحصیلی همزمان:  این موضوع می تواند هم به 
رشد شخصیتی و جایگاه اجتماعی زوجین کمک کند 
این  ارتقا ببخشد.  را  تواند کفویت تحصیلی  و هم می 
کار باعث می شود زن و شوهر در بحث تحصیالت نیز 

به یکدیگر یاری رسانند و هر دو دارای پیشرفت باشند.
تحصیل  ادامه  به  مایل  که  هستند  مردها  از  خیلی 
همسران خود هستند اما این نکته را باید یادآور باشند 
ارتقا  مرد  تحصیالت  موازات  به  تحصیالت همسر،  که 
پیدا کند. این حرف به این معنی نیست که زنان را از 
تحصیل منع کرد بلکه به این معنی است که تحصیالت 
اثرگذار  خانواده  معیشت  بر  اوقات  برخی  در  هم  مرد 
است و هم تشویقی برای ادامه تحصیل همسر محسوب 

می شود.
از  یکی  مساله  این  زندگی:  های  مهارت  آموزش  ج: 
مهمترین مسائل زناشوئی است که حتی اگر دو مورد 
به  توان  نمی  مورد  این  ببینیم، از  کمرنگ  هم  را  قبل 

راحتی گذر کرد.
آن،   کالن  و  راهبردی  حد  در  یا  زندگی  های  مهارت 
زندگی  مباحث  ترین  اساسی  از  زندگی،  سبک  یعنی 
زناشوئی است. اگر زن و مرد بتوانند آداب همسرداری 
را که اسالم به آن امر کرده است رعایت کرده و انجام 
تمامی  در  گفت  جرات  به  توان  می  دهند 
شدنی  حل  زندگی  کوچک  مسائل  موارد، 

است.
مهارت همسرداری در رضایت زوجین نقش 
طور  به  کفویت  مساله  در  و  دارد  بسزائی 
تواند  می  تحصیلی  کفویت  حتی  و  عموم 
اگر  دهد.  انجام  زوجین  به  شایانی  کمک 
زن و مرد بر اساس شریعت اسالم اقدام به 
زندگی مشترک نمایند، می توانند توقعات و 
نگاه های غیرواقع بینانه را از خود دور کرده 
و برای پیشرفت یکدیگر در زمینه اخالق و 

تحصیل و زندگی، تالش کنند.
رشد  و  تحصیل  ادامه  مورد  در  حتی 
که  اسالم  امر  به  بنا  نیز  علمی  و  تحصیلی 
کسب علم بر هر مسلمانی واجب می توانند 
لزوما  البته معنای کسب علم  تالش کنند. 
و  آکادمیک  تحصیالت  کسب  معنای  به 
جزء  نیز  معنا  این  ولی  نیست  دانشگاهی 
همان تالش هاست که زوجین به آن همت 

می گمارند.
رهبرمعظم  فرمایشات  در  که  طور  همان 
کشوری  هر  که:   است  شده  اشاره  امر  این  به  انقالب 
از  بسیاری  باشد،  مستحکم  خانواده  بنیان  آن،  در  که 
و  اخالقی  مشکالت  خصوص  به  کشور،  آن  مشکالت 
معنوی آن به برکت خانواده سالم و مستحکم برطرف 

می شود، یا اصاًل به وجود نمی آید.

خالصه اینکه تمامی اتفاقات زناشویی به دو امر بستگی 
دارد. یکی قبل از ازدواج توسط زوجین و خانواده های 
ایشان و دوم، عمل به مهارت های زندگی صحیح در 
زندگی زناشویی که ضامن سالمت خانواده و رشد آن 
ها می باشد. کفویت تحصیلی اگر چه جزئی از ملزومات 
انتخاب همسر به شمار می آید اما اگر زوجین بتوانند 
مهارت های همسرداری که مهمترین آن، رشد دادن 
یکدیگر در زندگی مشترک هست می توانند دست به 
به  و  روند  باال  را  ترقی  و  پله های معنویت  دست هم 

سعادت دنیوی و اخروی دست پیدا کنند.

حجت االسالم محمدمهدی مرادی، پژوهشگر حوزه علمیه قم

برتری  لیگ  تیم  و  فوتبال  ورزشی،  مسؤوالن  بین  که  جلسه ای 
علیه  آنها  تفاهم های  سوء  و  انتقادات  شد،  برگزار  قم  فوتسال 

یکدیگر را برطرف کرد.

برتری  لیگ  تیم  مالی  مشکالت  چهرقانی:  محمد  شهرکریمه-  ندای 
تیم درخواست شفاهی  این  تا مسؤوالن  بود  قم موجب شده  محمدسیما 
و  اورژانس  تامین  بر  مبنی  فوتبال  هیأت  و  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  از 
یگان امداد را در مسابقات خانگی این تیم داشته باشند ولی ناهماهنگی 
در این راستا و عدم درخواست کتبی موجب بروز مشکالتی در دیدار اخیر 

فوتسالیست های قمی شده بود.
هیأت فوتبال استان قم و باشگاه فوتسال محمدسیما که طی دو هفته اخیر 
برای موضوع پرداخت مبلغی که از سوی اداره کل ورزش و جوانان برای 
تیم فوتسال در نظر گرفته شد و به حساب هیأت فوتبال واریز شده بود، اما 
در زمان خاصی در حساب این باشگاه نبود، به مشکالت جدی با یکدیگر 

خوردند و مصاحبه هایی علیه یکدیگر داشتند.
اما بحث و موضع گیری دو طرف در بازی روز جمعه گذشته تیم سوهان 
محمدسیما برابر سن ایچ ساوه به اوج خود رسید؛ جایی که در ساعت شروع 
بازی، یگان ویژه و آمبوالنس در سالن نخلستان قم حضور نداشت و همین 
مسئله موجب بروز وقفه در آغاز مسابقه شده بود که مسؤوالن تیم فوتسال، 
هیأت فوتبال را موظف به انجام این کار می دانستند و هیأت فوتبال عنوان 
می کرد به دلیل عدم دریافت درخواست کتبی و رسمی این باشگاه، چنین 

کاری انجام نداده است.
حاال با میانجی گری اداره کل ورزش و جوانان استان ، ظاهرا بحث بین دو 
طرف حل شده و قرار است آنها در کنار هم ادامه فصل را دنبال کنند تا 

نماینده لیگ برتری قم به موفقیت برسد.

 بهرامی: تفاوت زیادی بین صبا و تیم فوتسال قم است
 کریم بهرامی، رئیس هیأت فوتبال استان قم در گفت وگو با خبرنگار »ندای 
شهرکریمه« راجع به اختالفات اخیرشان با تیم فوتسال سوهان محمدسیما 
اظهار کرد: یک سری سوء تفاهم ها بود که بعضی از دوستان ایجاد کردند 

ولی حاال حل شده و مشکل خاصی وجود ندارد.
اتفاقات  این  ورزشی  تیم داری  بحث  و  فوتسال  و  فوتبال  در  داد:  ادامه  او 
می افتد ولی آن کسی که حواشی و اینگونه مسائل را پُر رنگ و رسانه ای 
می کند، اقدام حرفه ای انجام نمی دهد و کار درستی نکرده چراکه ممکن 

است برای هر فردی در باشگاه های ورزشی این اتفاق رخ بدهد.
موفقیت  به  رسیدن  در  اینکه  بر  تاکید  با  قم  استان  فوتبال  هیأت  رئیس 
تیم های ورزشی باید همدلی و صداقت وجود داشته باشد، عنوان کرد: اگر 
بین مدیر، مربی، بازیکن و سایر اعضای باشگاه هماهنگی وجود داشته باشد، 
گذشت دو طرفه اتفاق بیافتد و موضوعات حاشیه ای حل شود، روند نتیجه 

راحت تر  تیم  گرفتن 
شد.بهرامی  خواهد 
تیم  اینکه  بیان  با 
محمدسیما  فوتسال 
است  قم  سرمایه 
صبا  باشگاه  مثل  و 
گفت:  نمی شود، 
صبا  باشگاه  جریان 
تیم  که  شرایطی  با 
فوتسال  برتری  لیگ 
است،  آن  در  قم 

تماشاگری  نتوانست  حتی  و  نداشت  چیزی  هیچ  صبا  دارد؛  تفاوت  کامال 
مردم  با  و  دارد  زیادی  هواداران  استان  فوتسال  نماینده  اما  کند،  جذب 

ارتباط پیدا کرده است.
او یادآور شد: شرایط صبا اصال مثل باشگاه نبود و در واقع هیچ امکانات و 
سخت افزاری نداشت؛ از سوی دیگر هیچ پولی به عوامل برگزاری مسابقات 
و اعضای تیم خود نمی داد، اما این موضوع را در تیم سوهان محمدسیما 

شاهد نیستیم.
امروز، دو سال قبل  تیم صبا  استان قم عنوان کرد:  فوتبال  رئیس هیأت 
از  روزی  آن  صبا  نکرد؛  سقوط  دو  و  یک  دسته های  به  گذشته  فصل  یا 
بدهی  قم  برای  تومان  میلیارد   ۲۰ که  رفت  کنار  کشوری  برتر  لیگ های 

گذاشت و رفت.
بهرامی راجع به آینده تیم محمدسیما قم گفت: اگر مشکالت برطرف شود 
و بحثی وجود نداشته باشد، این تیم به روند موفقیت خود ادامه می دهد و 
فکر نمی کنم مثل صبا شود؛ اداره کل ورزش و جوانان حامی این تیم است 
راستا  این  در  دارند،  مالی  توانایی  که  امیدوار هستم سایر دوستان هم  و 
جمع  در  حضور  شایسته  قم  فوتسالیست های  چون  باشند  داشته  کمکی 

مدعیان باالی جدول هستند؛ البته اگر دل به کار گروهی ببندند.
او یادآور شد: مگر تیم قرچک پول دارد که در بازی های خانگی همه تیم ها 
رفاقت و همدلی است که  آنها  اصلی موفقیت  را شکست می دهد؟ عامل 

امیدوار هستم بیشتر از قبل این موضوع را در تیم قم هم شاهد باشیم.
سوهان  تیم  از  که  حمایت هایی  به  راجع  قم  استان  فوتبال  هیأت  رئیس 
محمدسیما خواهند داشت، گفت: ما حمایت های خود را انجام دادیم و در 
ادامه نیز خواهیم داشت؛ از حق خودمان هم گذشت کردیم و کارهایی در 

نظر گرفتیم تا مشکلی برای موفقیت تیم فوتسال قم به وجود نیاید.
بهرامی خاطرنشان کرد: از مبلغ قراردادی که بازیکنان با باشگاه می بندند، 
را  پول  این  گفتیم  ما  که  است  استان  فوتبال  هیأت  حق  درصد  سه 
نمی خواهیم؛ از طرف دیگر ۲۵ درصد از مبلغ بلیت فروشی مسابقات لیگ 
همچنین  و  نمی کنیم  دریافت  را   ... و  محیطی  تبلیغات  از  درصد   ۱۵ و 

باشگاه  اداری  کارهای  بعضا 
را خارج از وقت تعیین شده 
انجام داده ایم تا به این نحو 
داشته  قم  تیم  به  کمکی 
زمانی  کرد:  اضافه  باشیم.او 
مسابقات سطح  در  که صبا 
تومان  بود، 6 میلیون  باالتر 
مسابقه  هر  برگزاری  برای 
از  امسال  ولی  می گرفتیم 
چنین  محمدسیما  تیم 
مبالغی را دریافت نمی کنیم 

و امیدوار هستیم این اقدام ها دیده شود.
رئیس هیأت فوتبال استان قم عنوان کرد: وقتی شخصی مثل دبیر هیأت 
فوتبال به عنوان نماینده ما به بازی های لیگ برتر فوتسال می رود و می گوید 
پولی نمی خواهم، باید کار او مورد توجه قرار بگیرد چون اصال وظیفه هیأت 

فوتبال نیست چنین کارهایی انجام دهد.
بهرامی ا تاکید بر اینکه تنها وظیفه ما نظارت روی عملکرد تیم ها است، 
اذعان کرد: مثال االن نفت تهران پول ندارد و نمی تواند در لیگ یک شرکت 
کند، هیأت فوتبال تهران می گوید پشیتبانی انجام می دهم؟ اصال اینطور 
چنین  قم  فوتبال  هیأت  مجموعه  قلبی  عالقه  حسب  بر  نیز  ما  نیست؛ 

کارهایی را برای نماینده لیگ برتر فوتسال استان انجام می دهیم.

  قلی زاده: کم کاری از باشگاه ما بود
با  مصاحبه  در  محمدسیما  سوهان  باشگاه  عامل  مدیر  قلی زاده،  رسول   
خبرنگار ما راجع به جلسه ای که در اداره کل ورزش و جوانان استان قم 
برای رسیدگی به اوضاع نابسامان این تیم داشتند، اظهار کرد: نشستی که 
با آقایان عابدی، مدیر کل و بهرامی، رئیس هیأت فوتبال استان داشتیم به 

خوبی و خوشی صورت گرفت و سوء تفاهم ها برطرف شد.
او در مورد تاخیر در شروع بازی اخیرشان مقابل سن ایچ ساوه به علت عدم 
حضور یگان ویژه و آمبوالنس در سالن نخلستان قم و ناراحتی ای که او از 
مسؤوالن برگزاری به ویژه هیأت فوتبال استان داشت، عنوان کرد: به نظرم 
باید درخواست کتبی حضور یگان  کم کاری از جانب باشگاه ما بود چون 

ویژه و آمبوالنس را به هیأت فوتبال می دادیم.
قلی زاده با بیان اینکه اوضاع تیم لیگ برتری فوتسال قم خیلی خوب است 
و از آن رضایت دارند، ابراز کرد: آقای عابدی زحمت کشیدند و جلسه ای 
گذاشتند و طبق صحبت هایی که انجام گرفت، قرار شد زمین تمرین تیم و 
همچنین تامین آمبوالنس و هماهنگی برای حضور یگان ویژه در مسابقات 
خانگی ما را بعد از درخواستی که داریم، هیأت فوتبال استان از همین حاال 
این موضوع نداشته  به  تا دیگر دغدغه ای راجع  انجام دهد  پایان فصل  تا 

باشیم.
مدیر عامل باشگاه سوهان محمدسیما در خصوص زمین تمرین تعیین شده 
برای تیم ابراز کرد: طبق درخواست ما قرار شد تمام تمرینات تا پایان فصل 
در سالن شهید حیدریان برگزار شود؛ مگر اینکه با تیم خاصی بازی داشته 

باشیم و دو، سه جلسه در سالن دیگری تمرین کنیم.
با  او در خصوص درگیری فیزیکی تماشاگران باشگاه سوهان محمدسیما 
هواداران سن ایچ ساوه در جریان دیدار اخیر دو تیم در لیگ برتر عنوان 
کرد: واقعیت این است مسؤوالن برگزاری بازی به ما گفته بودند ورود بوق 
و وسایل پُر سر و صدا به سالن نخلستان ممنوع است ولی این اجازه را به 

تماشاگران تیم مهمان داده بودند.
قلی زاده ادامه داد: به دلیل اینکه میزبان بودیم، مشکلی با تشویق و آوردن 
بوق از طرف تماشاگران تیم ساوه نداشتیم ولی آنها شورش را درآوردند 
و کاری کردند که بغل دستی آنها که هواداران قمی بودند، ناراحت شوند 
و درگیری به وجود بیاید؛ البته با وساطت ما و دیگر مسؤوالن این مسئله 

حل شد.
مدیر عامل باشگاه محمدسیما قم درباره وضعیت همکاری با فردی که عنوان 
کرده بود قرار است حامی مالی تیم آنها شود ولی به نظر می رسد خبری از 
پشتیبانی او از نماینده لیگ برتری قم نیست، اظهار کرد: پیگیری ها در این 
زمینه در حال انجام است؛ آقای احمدلو، رئیس اتاق اصناف استان قم به ما 
قول دادند رسیدگی در این خصوص را خواهند داشت و امیدوار هستیم در 

هفته جاری این مشکل با فرد مورد نظر برطرف شود.
او اضافه کرد: از مسؤوالن استان قم تقاضا دارم مثل فصل گذشته به فکر 
ما باشند چون این تیم تنها نماینده لیگ برتری قم در بین تمام رشته های 

تیمی ورزشی است و هواداران بسیار زیادی دارد.
قلی زاده یادآور شد: تیم ما نیازمند حمایت جدی مدیران استانی است و 
ان شااهلل نظر لطف شان را از ما برندارند و برای رفع مشکالتی که در تیم قم 

وجود دارد، تدبیری داشته باشند.
مدیر عامل باشگاه محمدسیما راجع به مقایسه این تیم با صبا و سرنوشتی 
که شاید در آینده به آن دچار شوند، عنوان کرد: از نظر مدیریتی که بنده 
می گویم اصال چنین احساسی نداشته باشید ولی با توجه به اینکه مشکالت 
مالی داریم و اسپانسر تیم که قرار شده هزینه ایاب و ذهاب را تامین کند، 

این کار را انجام ندهد، به مشکل می خوریم.

و  رسانه  اصحاب  ورزشی،  مدیران  استانی،  مسؤوالن  همه  کرد:  تصریح  او 
... به ما کمک کردند تا تیم موفق شود و امیدوارم این رویه ادامه داشته 
باشد تا نماینده فوتسال قم همچنان در لیگ برتر بماند و به نظرم بعید 
است اتفاقی مشابه صبا برای تیم فوتسال بیافتد؛ البته نمی شود آینده را 
ندهند  اجازه  ورزشی  و  استانی  انتظار می رود مسؤوالن  و  کرد  پیش بینی 

چنین اتفاق ناخوشایندی بیافتد.

آرامش بعد از طوفان در فوتسال قم



هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره پنجم-سه شنبه 9 مردادماه 1397

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم
مدیر مسئول و سردبیر:احمد نامداری

فنی و صفحه آرائی:محمدرضا چیت ساز-سرویس فرهنگی:سیدمحمد حجارحسینی 
سرویس اجتماعی:سعید غالمزاده - سرویس ورزشی: محمد چهرقانی

آدرس: خیابان فاطمی انتهای کوی17 شماره 56 تلفن:09123513668
لیتوگرافی و چاپ:شاخه سبز

Shahrekarimeh@gmail.com:پست الکترونیک

حضرت امام صادق)ع(:
َاِلی  و  ُهم؟  َمن  اَصحابِِه  اِلی  یُنَظُر  ِخصاٍل:  بَِثالِث  الَحقَّ  یَِصُف  َمن  یُعَرُف   

َصالتِِه َکیَف هَی؟ و َفی اَیِّ َوقٍت یَُصّلیها؟؛
ببینید  شود:  می  شناخته  ویژگی  سه  با  زند  می  َدم  حق  از  که  کسی 
دوستانش چه کسانی هستند؟ نمازش چگونه است؟ و در چه وقت آن 

را می خواند؟
محاسن ص 254، ح 281 

خاطرات رزمندگان و دالوران لشگر۱7 علی ابن ابیطالب )ع(
 در هشت سال دفاع مقدس

   نویسنده: مجید اسکندری فر
         

       )) اولین جمله بعداز قطع پا ((
رضا  امام  به  معروف  جاده  های  مین  در شلمچه  پنج  کربالی  عملیات  در 
نظم  مینها   . کردیم  می  خنثی  را  می شد  شهادت  راه  سه  به  منتهی  که 
دقیقی نداشت و از زمان کاشت آن هم چند سال می گذشت .حاج محمود 
نیکوصحبت فرمانده تخریبچی در حال توجیه نیروها  در ابتدای کار با رفتن 
روی مین پایش قطع شد . اسماعیل حیدری تخریبچی دیگری که از بقیه 
بچه ها بزرگتر بود در میان میدان مین بر اثر اثابت ترکش خمپاره مجروح 
شده بود برای حفظ روحیه بقیه بچه ها که کم سن وسالتر بودند ، صدایش 
در نمی آمد .مدام آنها را تشویق به پاکسازی وخنثی کردن مینها می کرد .  
در ادامه پاکسازی همین مسیرتخریبچی دیگری به نام محسن نی با رفتن 
روی مین پایش قطع شد ، اولین جمله ای که این تخریبچی نوجوان ۱6 

ساله گفت:  این بود . ) ای وای دیگه نمی تونم بیام جبهه (.   
   

خاطرات آسمانی ها

نامه شورای هماهنگی گروه های  متن 
حجت  به  خطاب  حوزه  فرهنگی 
االسالم و المسلمین منتظری  به این 

شرح است:
 دادستان محترم کل کشور

سالم علیکم؛ احتراما بدینوسیله مراتب 
اقدام  از  را  و شکایت خویش  اعتراض 
طّیب  دکتر  آقای  جناب  ساز  مسئله 
اعالم    fatfکنوانسیون امضای  در  نیا 
به عنوان مدعی  از جنابعالی  و  داشته 
پیگیری  و  رسیدگی  تقاضای  العموم 
این  به  نسبت  کیفری  و  حقوقی  ویژه 
موضوع را داریم. ضمناَ مستدعی است 

الخروجی  ممنوع  قرار  نیاز  صورت  در 
اوالَ:  که  گردد.چرا  صادر  نیز  ایشان 
قانونی  مراتب  طی  بدون  امضا  این 
برخی  متاسفانه  ثانیا:  و  صورت گرفته 
از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی امروز 
که مردم عزیز ما را درگیر کرده است 
نخبگان  از  بعضی  تحلیل  و  عقیده  به 
اجتماعی  سیاسی،  نظران  صاحب  و 
قرارداد  این  امضای  به  اقتصادی  و 
برمیگردد.پیشاپیش از سعی و اهتمام 
مردم  حقوق  استیفای  در  جنابعالی 
عزیز و جامعه اسالمیمان کمال تشکر 

و امتنان را داریم.

در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور صورت گرفت
هشدار شورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه در خصوص 

FATF امضای

                               ))مدیریت  عاطفی((

راوی :سردار حاج مجید آئینه ) فرمانده ادوات لشکر 17 علی بن 
ابیطالب علیه السالم (

در منطقه عملیاتی محرم با موتور می رفتم در مسیرم آقا مهدی زین الدین 
رادیدم  ، او هم با ماشین در حرکت بود. نم نم باران هم می آمد هوا سرد 
بود و موتور را کنار ماشین آقا مهدی نگه داشتم ،هنوز از موتور پیاده نشده 

بودم ،آقا مهدی از ماشین پیاده شد .
 پس از سالم و احوالپرسی اولین کاری که کرد چفیه اش را ازروی شانه 
خود برداشت و به گردن من پیچید، این کار آقا مهدی تمام وجودم را گرم 
کرد . پس از گذشت سالها هنوز این حرکت زیبای آن فرمانده دلها فراموش 
نکرده ام و همین روحیه همدلی این فرمانده شهید بود که همه رزمندگان 

را شیفته و مطیع کرده بود.

 2 عرضه کننده قطعات تقلبی خودرو با برندهای معتبر در قم دستگیر شدند 

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم از دستگیری ۲عرضه کننده قطعات تقلبی 
خودرو در قم خبر داد و گفت: این افراد قطعات فاقد کیفیت را با برندهای معتبر 

به بازار عرضه می کردند.
  پیام کاویانی اظهار داشت: متهمان قطعات فاقد کیفیت را دربسته بندی هایی 
با برند های معتبر داخلی و خارجی به بازار عرضه می کردند که توسط مأموران 
پلیس امنیت عمومی استان قم شناسایی و در عملیات غافلگیرانه هر دو نفر 

دستگیر شدند.
تقلبی خودرو و ملزوماتی چون کارتن  افراد ۱۰ هزار قطعه  این  از  وی گفت: 

مارک دار جعلی و برندهای تقلبی کشف و ضبط شده است.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم بیان کرد: نهایتاً متهمان به همراه پرونده 

متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
با عرضه کنندگان  با جدیت  استان قم  انتظامی  اضافه کرد: فرماندهی  کاویانی 
را  افراد سودجو  به  فعالیت  اجازه  برخورد کرده و هرگز  تقلبی خودرو  قطعات 

نخواهد داد .

صورت  در  تا  خواست  هموطنان  از  متواري  سارق   ۲ تصاویر  انتشار  با  قم  استان  آگاهي  پلیس 
شناسایي به کارآگاهان این پلیس اطالع دهند.

به گزارش شهرکریمه به نقل از پایگاه خبری پلیس، احمد کرمی اظهار کرد: حسب خواسته مقام 
از هموطنان درخواست می شود  به سرقت  متهم  دو  تصاویر  انتشار  بر  مبنی  قم  استان  قضائی 

درصورت شناسایی اطالعات خود را در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قم قرار دهند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: متهمان با کارت عابر بانک مسروقه از یک 

طالفروشی اقدام به خرید طال به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال کرده و متواری شدند.
و  های ۲۱8۲7۴۵  تلفن  شماره  با  افراد  این  شناسایی  در صورت  خواست،  هموطنان  از  کرمی 

۲۱8۲788 کارآگاهان پلیس را در جریان قرار دهند.

دانشجویی  تشکل های  اعضای  و  دانشجویان  از  جمعی 
آژانس  ماموران  بازرسی  به  اعتراض  در  یکشنبه  روز 
بازدید  همچنین  و  کشور  مراکزعلمی  و  دانشگاه ها  از 
این  در  دانشگاه شهیدبهشتی  از  بازرسان  این  احتمالی 

دانشگاه تجمع کردند.
دانشگاه  مرکزی  میدان  در  ابتدا  دانشجویان  گزارش  بنابراین 
شهید بهشتی )مقابل دانشکده دندانپزشکی( جمع شدند و از 

آنجا به سمت دانشکده هسته ای این دانشگاه حرکت کنند.
بسیج  همت  به  که  اعتراضی  تجمع  این  در  دانشجویان 
انجمن  اساتید،  بسیج  کشور،  سراسر  دانشگاه های  دانشجویی 
اسالمی  جامعه  و  وحدت(  تحکیم  )دفتر  دانشجویان  اسالمی 
دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد نسبت به حضور 

بازرسان آژانس در دانشگاه شهیدبهشتی هشدار دادند.
با حضور در مقابل دانشکده  ادامه تجمع خود  دانشجویان در 

هسته ای دانشگاه شهیدبهشتی زنجیره انسانی تشکیل دادند.
داشتن  دست  در  با  کنندگان  تجمع  است،  گفتنی 
علمی کشور  مراکز  از  بیگانه  عوامل  بازرسی  دست نوشته هایی 
چنین  جلوی  تا  خواستند  مسئوالن  از  و  کرده  محکوم  را 

بازرسی هایی سریعا گرفته شود.
آن  روی  که  داشتند  دست  در  پالکاردهایی  دانشجویان 

نیست«،  فروشی  کشور  علمی  آبروی   « همچون  شعارهایی 
»بازرسی از دانشگاه خدشه به استقالل ملی است«، »بازرسی 
از دانشگاه خطوط قرمز ماست«،» تحقیق و فناوری حق مسلم 
»به  دهیم«،  نمی  اجازه  هرگز  دانشگاه  از  »بازرسی  ماست«، 
امریکای شیاد اعتماد نمی کنیم« و » اسرار این ملت فروشی 

نیست« نوشته شده بود. 
فخاری زواره استاد دانشگاه شهیدبهشتی در این تجمع گفت: 
دانشگاه خانه ماست و ما سال ها از عمرمان را برای ساختن این 
خانه صرف کرده ایم و سختی های زیادی را تحمل کرده ایم.

وی خطاب به مسئوالن گفت:
را  تان  علمی  نوامیس  گونه  این  که  اید  کرده  معامله ای  چه   
اید؟ مگر در فرصت های مطالعاتی  نمایش گذاشته  به معرض 
اساتید در دانشگاه های دنیا آن ها اجازه می دهند که ما روی هر 
باید در  را چرا  موضوعی کار کنیم حال دستارد های خودمان 
معرض بازرسی شما قرار دهیم مگر شما چه داده اید که حاال 
تاکید کرد: وقتی  استاد دانشگاه  بازرسی می خواهید؟این  حق 
دشمن این گونه و بدون اجازه وارد حریم خصوصی اساتید ما 
می شود این کار بازرسی و بازجویی است و با سوابق آنها این 
بازرسی ها به جاسوسی ختم شده و گاه به شهادت دوستان ما 

منجر شده است.

تجمع اعتراضی دانشجویان در اعتراض به اعطای مجوز 
بازرسی آژانس از دانشگاه ها و مراکز علمی کشور

سارقان متواري را شناسایي کنید

مسؤول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان 
قم با اشاره به برنامه های انجام شده در مصالی 
قم طی دو سال اخیر، به تشریح آنها پرداخت.

حجت االسالم محمدباقر ولدان مسؤول شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه استان قم در نشست 
انقالب  ساله  چهل  سنگر  نمازجمعه   « خبری 
سالن جلسات مصالی قدس  در  که  اسالمی« 
نماز  برگزاری  قدمت  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
 ۴۰ گذشت  با  داشت:  اظهار  کشور  در  جمعه 
هفته  از ۲۰۰۰  بیش  اسالمی،  انقالب  از  سال 
تعطیلی  و  وقفه  هفته  یک  بدون  جمعه،  نماز 

برگزار شده است.

جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای  مسؤول 
نماز جمعه در  برگزاری  به  اشاره  با  قم  استان 
بیش از 9۰۰ نقطه از کشور بیان کرد: ۴۲ هزار 
عضو ستاد نماز جمعه در این 9۰۰ نقطه کار 

خادمی ستاد نماز جمعه را انجام می دهند.
انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  به  اشاره  با  وی 
بر  نماز جمعه خاطرنشان کرد:  اهمیت  درباره 
این که  بر  مبنی  انقالب  رهبر  فرموده  اساس 
و  بصیرت  ایمان،  تقوا،  قرارگاه  نمازجمعه 
اخالق است، مصلی نمازجمعه به عنوان ستاد 
مراکز  و  فعاالن  سازی  هماهنگ  و  ساماندهی 

فعال فرهنگی هر شهری قرار گرفته است.
حجت االسالم ولدان مطرح کرد: استان قم به 
عنوان استان پیشران در اقامه نمازجمعه از قبل 
در  کشور  پایتخت  کنار  در  هم  امروز  انقالب، 
از  این مسأله در جایگاه نخست قرار داشته و 

اثرگذاری خاصی برخوردار است.
با اشاره به فعالیت های مصالی قم در دو  وی 
سال اخیر بیان کرد: از ۲۰ فروردین سال 9۵ 
امروز  تا  شد  بازگشایی  قم  قدس  مصالی  که 

۱۲۰ نمازجمعه در آن برگزار شده که در این 
نمازجمعه،  برگزاری  بر  عالوه  ساله  دو  زمان 
اجتماعی،  فرهنگی،سیاسی،  فعالیت های 
برنامه های  و  مقاومتی  اقتصاد  فرهنگ  ترویج 
ورزشی، هنری، برگزاری نشست ها، همایش ها 
این  زائران و مسافران در  اسکان  و سمینارها، 

مکان برگزار شده است.
جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای  مسؤول 
قم در ۱۲۰  این که مصالی  بیان  با  قم  استان 
هفته اخیر، قریب ۱۰۰۰ برنامه جزیی و کلی 
مسافران  اسکان  مکان  گفت:  است،  داشته 
به  دادن  جای  و  قم  تهران  اتوبان  راه مانده  در 
مردم قم هنگام وقوع زلزله های اخیر، خدمت 
و  متنوع  برنامه  برگزاری  اربعین،  زائران  به 
اردوهایی برای جوانان، نوجوانان و کودکان در 
جوانان  مجمع  تشکیل  تابستانی،  فعالیت های 
عرصه های  در  جوانان  حضور  و  مطالبه گر 
مختلف همچون سخنرانی پیش از خطبه های 
و  مردمی  نمایش خانه  برگزاری  دانشجویی، 
گوشه ای  پسر،  و  دختر  اولی های  روز   جشن 
 ۱۲۰ این  در  شده  برگزار  راه اندازی  ازفعالیت 
هفته اخیر بوده که با همت مسئوالن و مردم 

انجام شده است.
وی همچنین به اقدامات انجام شده در جهت 
ایجاد ارتباط مستقیم با مردم و مسؤوالن اشاره 
قم  نمازجمعه  سایت  راه اندازی  کرد:  مطرح  و 
مرکز  راه اندازی   ،adinehqom.ir نشانی  به 
رسانی  خدمت  در  قدس  مصالی  نیکوکاری 
ستاد  راه اندازی  و  ساماندهی  محرومان،  به 
تمبر  از  رونمایی  مصلی،  در  استان  استهالل 
»نماز جمعه سنگر چهل ساله انقالب اسالمی« 
و برگزاری نمایشگاه عکس و آثار نمازجمعه از 

اقدامات انجام شده در این راستا است.

حجت االسالم ولدان تشریح کرد؛
گزارش عملکرد ستاد نماز جمعه قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:

مردم باور کنند کمبود آب داریم
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه مصرف آب در قم 
دارای روند افزایشی است، گفت: مردم باید این باور را داشته باشند که ما 

در کشور با کمبود آب روبه رو هستیم.
به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
قم، علی جان صادق پور در دیدار با مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مشکل کمبود آب در کشور را ناشی 
از سوءتدبیرها دانست و خاطرنشان کرد: باید این باور در مردم ایجاد شود 
که کشور ما با کمبود آب مواجه است لذا باید از منابعی که در اختیار داریم 
به درستی استفاده شود.وی روند افزایشی مصرف آب در قم را مورد توجه 
قرار داد و تاکید کرد: تنها راه برون رفت از چالش کمبود آب، سازگاری با 
کمبود آب و اصالح الگوی مصرف است که هم مردم و هم مسؤوالن باید در 
این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
قم با اشاره به طرح شرکت  آب و فاضالب مبنی بر استفاده مجدد از آب 
خاکستری در فضای سبز ساختمان ها یادآور شد: در گام نخست با همکاری 
این طرح  پیاده سازی  در حال  قم  استان  نظام مهندسی ساختمان  سازمان 
در یکی از ساختمان های در حال ساخت هستیم که امیدواریم بتوانیم در 

آینده این طرح را به صورت فراگیر اجرا کنیم.
وی در پایان با قدردانی از اقدامات سپاه در مدیریت مصرف آب، ابراز کرد: 
به منظور فرهنگ سازی و قدردانی از اقدامات صورت گرفته، واحدهای نمونه 
سپاه قم در زمینه مدیریت مصرف تجلیل می شوند.مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در این نشست یکی از 
چالش های اصلی کشور را استفاده غلط از آب در مصارف مختلف ذکر کرد 

و گفت: با وجود اینکه تأمین آب به سختی و با صرف هزینه های سنگین 
انجام می شود اما متأسفانه به درستی  مورد استفاده قرار نمی گیرد.وی با 
بیان اینکه باید تالش بیشتری برای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب صورت 
انجام دهیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل استفاده های بی رویه و 

مسرفانه برای برخی از نقاط کشور دو برابر نیاز، آب تأمین می کنیم.
محمد خلیلی پیر بر لزوم مدیریت مصرف آب در جامعه تاکید کرد و با

 اشاره به اینکه استفاده درست از آب باید به باور عمومی مردم تبدیل شود، 
با  باشد  الگوی مصرف  اساس  بر  در کشور  آب  از  استفاده  اگر  کرد:  اظهار 
همین منابع موجود می توانیم آب ۲۰ میلیون نفر جمعیت دیگر را هم در 

کشور تأمین کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکلیف رهبر معظم انقالب 
به سپاه برای کاهش مصارف انرژی واحدهای تحت امر، ابراز کرد: اقدامات 
ارزنده ای در این زمینه به ویژه در بخش آب صورت گرفته است که بر همین 
از واحدهای نمونه سپاه در زمینه  اساس برگزاری جشنواره ملی قدردانی 

مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم.
فاضالب  و  آب  مهندسی  بین الملل شرکت  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
کشور با بیان اینکه مردم باید از اقدامات و تالش های صورت گرفته در زمینه 
مدیریت مصرف آگاه شوند یادآور شد: وقتی این اهتمام در جامعه دیده شود 
توجه افکار عمومی به سمت جلب می شود و به نوعی فرهنگ سازی صورت 

گرفته است.


