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حاشیه سازی 
نمی تواند مطالبه گری حوزه انقالبی

 را خاموش کند

آیت ا... کعبی :

13 قانون اسنپ که از آنها بی خبرید

معاون بازرگانی داخلی
 سازمان صمت  قم:

ثبت نام در سامانه جامع 
انبارها  از پایان شهریور 
الزامی می شود

نخستین گزارش ساواک 
از حوزه  علمیه قم

خطر سکته بر اثر گرما را 
جدی بگیرید

حق الکشف برای معرفی محتکران  !
تنها راه تشویق مردم برای اطالع رسانی انبارهای محتکران و جابجایی های مخفیانه:

معاون شهردار قم:
زیرساخت های 

عمرانی قم نسبت به 
سایر کالن شهرها دو 

دهه عقب است

مهلت ثبت نام  مراکز تخصصی 
حوزوی در سامانه نجاح  برای 

به رسمیت شناخته شدن

مسئول دفتر هماهنگی و امور مراکز تخصصی و 
موسسات آموزش عالی حوزه های علمیه اعالم کرد:

گزارش ساواک از حوزه علمیه قم در 22 اسفند ماه 1335 

گرمای قم و لزوم توجه به سالمتی

 پیام استاندار قم 
به مناسبت هفته دولت

»بسمه تعالی«
مقدس جمهوری  نظام  در  الهی  بزرگ  توفیق  و  افتخار  باالترین  مردم  به  گمان خدمت  بی 
ترین  از مهم  و  ترین سطوح مدیریتی کشور  عالی  از  یکی  عنوان  به  و دولت  است  اسالمی 
جایگاه ها و عرصه های شایسته خدمتی، مجموعه ای خدمتگزار، در خدمت ملت و به عنوان 
بهره  با  اسالمی  انقالب  تاریخ  منتخب  های  دولت  شود.  می  محسوب  نظام  کارآمدی  نماد 
مندی از این موهبت ارزنده سعی و تالش وافری را در جهت ایفای وظایف و مسؤلیت های 
قانونی خود و شتاب بخشی به روند پیشرفت و توسعه کشور داشته اند و دولت تدبیر و امید 
نیز با درک اهمیت و حساسیت مسؤلیت کاری خود، بیشترین تالش و کوشش را در جهت 
ارائه خدمت صادقانه به مردم و ایجاد زمینه های تأمین امنیت، رفاه، آرامش و تعالی کشور 
داشته است، به ویژه در مقطح حساس و خطیر فعلی که دشمنان بیش از هر زمان دیگری با 
تدارک انواع توطئه ها و جنگ روانی وسیع در صدد دامن زدن به نارضایتی عمومی از طریق 
ناکارآمد جلوه دادن ارکان مدیریتی کشور و ضربه زدن به نظام اسالمی هستند دولت خود 
را موظف به تالش مضاعف دانسته و در این راه همه توان، امکانات، منابع و اختیارات خود را 
برای ساماندهی اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و برون رفت از مشکالت به 

وجود آمده بکار گرفته است و به یقین حفظ هوشیاری و تداوم 
هماهنگی و همراهی مردم با دولت و نیز اتحاد، همدلی و همراهی 
گروه های مختلف سیاسی در این مقطع سخت و تعیین کننده، 
مایه عزت و آبرو و اعتالی نظام و کشور بوده و نقشه های دشمنان 

را خنثی خواهد کرد.
و  اسوه  دو  باهنر  و  رجایی  شهیدان  شهادت  سالروز  نامگذاری 
الگوی شایسته خدمت صادقانه به نام هفته دولت فرصت و مجال 
مناسبی برای تبیین شأن و جایگاه واالی دولت در نظام اجرایی 
صداقت،  جمله:  از  خدمتگزاری  ناب  های  ارزش  ترویج  و  کشور 
پاکی، سخت کوشی، ساده زیستی، مردم داری و خدمت به مردم 
به عنوان شاخصه اصلی کارگزاران نظام اسالمی است. از طرفی 
در  و دستاوردهای دولت  بیان خدمات  برای  فراهم شده  فرصت 
این ایام، موجب افزایش شور و نشاط عمومی و امیدواری مردم به 
آینده شده و ترسیم گر افقی روشن از تالش صادقانه دولتمردان 
و حمایت همگان برای رفع نابسامانی ها و آبادانی کشور در برابر 

افکار عمومی خواهد بود.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر عرصه خدمتگزاری 
، فرا رسیدن هفته دولت و تقارن آن با اعیاد سعید قربان و غدیر را 
به تمامی دولتمردان و مسؤالن کشور خصوصاً مدیران و کارکنان 
شاغل در دستگاه های اجرایی استان قم، تبریک و تهنیت عرض 
نموده، توفیق همگی آنان را در راه خدمت به مردم عزیز و تحقق 
اهداف متعالی نظام اسالمی، از درگاه خداوند منان مسألت دارم.

سید مهدی صادقی
استاندار قم 

صفحه8

حضرت آیت ا... سبحانی در دیدار با نماینده ولی 
فقیه و رییس بنیاد شهید وامور ایثارگران ضمن 
هفته  افزود:  غدیر  و  قربان  بزرگ  اعیاد  تبریک 
دولت  خدمات  تا  است  مناسبی  فرصت  دولت 
برنامه  از  گزارش  این  و  شود  معرفی  جامعه  به 
های انجام شده و برنامه های در پیش رو مایه 

دلگرمی مردم است.
وی اضافه کرد: مالقات با مردم، ارایه گزارش ها، 
این  شوند  آگاه  و  مطلع  خدمات  از  مردم  وقتی 

مایه دلگرمی است.
وظیفه  به  اشاره  با  سبحانی  ا...  آیت  حضرت 
امور  و  شهید  بنیاد  در  رسانی  خدمت  سنگین 
بعد  یک  جنگ  مساله  کرد:  تاکید  ایثارگران 
است و رسیدگی به بازماندگان شهدا و ایثارگران 
تنها  نباید  که  است  دیگری  سنگینی  وظیفه 
دولت در این مساله دخیل باشد، در این راستا 

دولت نیازمند مساعدت ا.ست
نسل  سازی  توانمند  و  حمایت  کرد:  عنوان  وی 
این  توانمندی  از  مندی  بهره  و  ایثارگر  های 
نیروهای ارزشمند از وظایفی است که بنیاد باید 

دنبال کند.
تاکید کرد: خدمت در جامعه  تقلید  این مرجع 
به خانواده  به ویژه خدمت  اسالمی و مسلمانان 
با یاری خداوند متعال  ایثارگران  معظم شهدا و 

همراه است.
امروز  کرد:  تصریح  سبحانی  ا...  آیت  حضرت 
است  اسالمی  انقالب  و  والیت  از  داریم  هرچه 

امروز کشور 80میلیونی زیر بار ابر قدرتها نرفته 
و در برابر قدرتهای زورگو ایستادگی کرده و آنان 
در  بهتری  آینده  سازد،  می  تسلیم  به  وادار  را 

انتظار ملت ایران است.
با  قم  علمیه  حوزه  خارج  درس  برجسته  استاد 
برکت  به  ایران  اسالمی  انقالب  اینکه  بر  تأکید 
خون پاک شهدا تا زمان ظهور امام زمان )عج( 
و  شهدا  ایثارگری  مقابل  در  گفت:  پابرجاست 
جانبازان ما نیز وظیفه ای داریم و باید نسبت به 

انجام آن ها اهتمام داشته باشیم.
امور  و  شهید  بنیاد  بنیانگذار  اینکه  بیان  با  وی 
ایثارگران کار بسیار بزرگی را برای نظام جمهوری 
امور  و  شهید  بنیاد  گفت:  داد  انجام  اسالمی 
ایثارگران با عملکرد خود خانواده های ایثارگران را 
از نگرانی درآورد. کار بنیاد شهید و امور ایثارگران 
نیت خالص و صادق  با  اگر  و  بابرکتی است  کار 

همراه باشد، بهترین اعمال خواهد بود.
سخنان  به  اشاره  با  سبحانی  ا...  آیت  حضرت 
والمسلمین شهیدی در خصوص  حجت االسالم 
ایجاد اشتغال برای ایثارگران گفت: به صورت کلی 
ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار امری مفید و 
ارزشمند است و امیدواریم خداوند نظام و دولت را 

برای توسعه اشتغال کمک کند.
وی افزود: اعتقاد دارم کارها باید به دست مردم 
سپرده شود تا شاهد اشتغال بیشتری باشیم زیرا 
اگر کار در اختیار دولت باشد اشتغال زیادی انجام 

نمی شود.

آیت ا... سبحانی:

کارها به دست مردم سپرده شود مشکالت 
اشتغال و اقتصاد حل خواهد شد

امام رضا )ع( فرمود : پدرم به نقل از پدرش ) امام صادق )ع( ( نقل کرد که فرمود : روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است .
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مسئول دفتر هماهنگی و امور مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزه 
های علمیه:

اگر ظرف چند ماهه آینده مراکز تخصصی حوزوی
 در سامانه نجاح ثبت نشوند به رسمیت شناخته 

نخواهند شد 
  مسئول دفتر هماهنگی و امور مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزه های 
علمیه گفت: در حال حاضر مراکز تخصصی سامانه واحد ندارند و بنابراین، الزام کردیم 

ظرف چند ماه آینده تمام سوابق مراکز تخصصی 
وارد سامانه نجاح شوند که درغیر این صورت به 

رسمیت شناخته نخواهند شد.
حجت االسالم فرهاد عباسی پیش از ظهر شنبه 
های  مدیریت  آموزشی  معاونان  اجالسیه  در 
استانی حوزه های علمیه که در سالن اجتماعات 
آیت ا... حائری  مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
در قم برگزار شد اظهار داشت: دفتر مطالعات و 
حیطه  در  کارهایش  تمام  واقع  در  ریزی  برنامه 
که  کارهایی  و  است  ها  نامه  آیین  و  مطالعات 
انجام می گیرد به گونه ای مکمل در ادارات دیگر 

معاونت آموزش خواهد بود.
مراکز تخصصی صف مدیریت های استانی هستند

و  کرد  اشاره  تخصصی  های  رشته  بحث  به  وی 
سرفصل  و  کلیات  تدوین  و  ریزی  برنامه  گفت: 
های رشته ها در این دفتر انجام می گیرد و مراکز 
هستند. استانی  های  مدیریت  صف  تخصصی 

مسئول دفتر هماهنگی و امور مراکز تخصصی و 
موسسات آموزش عالی حوزه های علمیه افزود: در حال حاضر مراکز تخصصی سامانه 
واحد ندارند و بنابراین الزام کردیم ظرف چند ماه آینده تمام سوابق مراکز تخصصی همه 
وارد سامانه نجاح شوند و اگر دوره ای در نجاح ثبت نشود به رسمیت شناخته نخواهد 
شد.وی به درختواره دانش های حوزوی اشاره کرد و ابراز داشت: 11 حوزه دانشی به 
تصویب شورای گسترش رسیده است و اثر این درختواره این است که دیگر رشته ها 

منفعل نیستند و حوزه این رشته ها را در نظام آموزشی، رسالت خود می داند.حجت 
االسالم عباسی سفیران هدایت را کار پر خیر و برکت و از نقاط برجسته حوزه دانست و 
خاطر نشان کرد: حواشی نسبت به این سفیران ایجاد شد لذا آیین نامه و برنامه درسی 
آن دومرتبه مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت؛ سفیران هدایت به عنوان برنامه آموزشی 

جدی حوزه دیده می شود.
سفیران هدایت به عنوان یک نظام رسمی آموزشی حوزه های علمیه است

وی گفت: سفیران هدایت به عنوان یک نظام رسمی آموزشی حوزه های علمیه است 
کل  است.مدیر  حوزه  جاری  نظام  از  بیشتر  آن  مهارتی  های  دوره  که  تفاوت  این  با 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی در مورد برنامه جدید آموزشی توضیح داد: این 
نظام  نه   است  آموزشی  برنامه جدید 
هم  برنامه  این  لذا  جدید؛  آموزشی 
آن  اجرای  دوره  یک  اتمام  از  بعد 
گسترش  شورای  به  را  اصالحش  باید 
گزارش بدهیم؛ برخی اصالحات را به 
هیم  انجام  توانیم  می  ساالنه  صورت 
پایان  در  باید  نیز  اصالحات  برخی  و 
جدول  افزود:  بگیرد.وی  صورت  دوره 
آیین  در  که  کردیم  آماده  را  دروسی 
جدول  یک  این  و  شده  آورده  نامه 
پیشنهادی است و در این برنامه جدید 
مالک  و  نداریم  پایه  نام  به  چیزی 
قرار  درسی  ساعات  را  طلبه  پیشرفت 
داده ایم و مدرسه می تواند با رعایت 
را  جدول  این  ها  حداکثر  و  حداقل 

تغییر دهد.
حجت االسالم عباسی بیان کرد: منابع 
که  این  برای  است  فرصتی  بدیل، 
توانمندی های خاص طالب، استاد و منطقه دیده شود و در این کتب بدیل نیز بسته 
عمل نکردیم و پیشنهاد هایی که با سرفصل ها و اهداف آموزشی ما مطابقت داشته باشد 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی با بیان اینکه دفتر مراکز تخصصی وظیفه اجرایی 
ندارد و صرفا نظارت کننده و هماهنگ کننده است، گفت: مجوز های مراکز تخصصی 
منوط شده به یک ارزشیابی بر اساس شاخص هایی که این ارزیابی در حال انجام است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم:

ثبت نام در سامانه جامع انبارها از پایان
 شهریورماه الزامی می شود

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تاکید براینکه 
اصناف و کسبه نیاز است تا ثبت نام در سامانه جامع انبارها را جدی بکیرند 
انبارها را انجام ندهند هیچ گونه  افراد ثبت نام در سامانه جامع  گفت: اگر 

جابجایی بار نمی توانند داشته باشند.
به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف استان قم، امیرمحمدی چهر در ششمین 
اجالس ادواری اتاق اصناف استان قم که با حضور اعضاء هیات رییسه اتاق 
اصناف قم و روسای اتحادیه های صنفی در سالن همایش فرهنگ اتاق اصناف 
قم برگزار شد به سامانه جامع انبارها اشاره کرد و اظهارداشت: ثبت نام در این 

سامانه ازمدت ها قبل شروع شده و از 28 شهریور الزامی است .
وی با تاکید براینکه اصناف و کسبه نیاز است تا ثبت نام در سامانه جامع 
انبارها را جدی بگیرند افزود: اگر افراد ثبت نام در سامانه جامع انبارها را انجام 
ندهند هیچ گونه جابجایی بار نمی توانند داشته باشند چراکه می بایست در 

هرنوع جابجایی کاال مبدأ و مقصد مشخص باشد.
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با بیان اینکه مالک 
تشخیص کاالها در محاکم و مجامع قضایی ثبت در سامانه جامع انبارها است 
ادامه داد: اگر پلیس جلوی حمل باری را بگیرد که مبدأ و مقصدان نامشخص 
و ان کاال در سامانه ثبت نشده باشد می تواند ان را توقیف و به مراجع قضایی 

بفرستد.
وی در ادامه به شرایط موجود حاکم بر بازار و ضرورت و تاکید مقامات قضایی 
مبنی بر برخورد با احتکار کنندگان اشاره و گفت: برخورد با احتکار کنندگان 
تشدید شده و جلساتی نیز مرتب در این خصوص با مقامات قضایی برگزار 
می شود و با احتکار کنندگان طبق قانون برخورد و کاالهای انان نیز به حراج 

گذاشته می شود.
مجموعه  و  اتحادیه ها  روسای  از  درخواست  ضمن  پایان  در  چهر  محمدی 
اصناف مبنی بر ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات برای رفع چالش ها و مشکالت 
در پیش روی تصریح کرد: در شرایط کنونی آنچه که مهم است باید وضعیت 
و  چالش ها  کمترین  شاهد  که  ای  گونه  به  گرفت  نظر  در  را  بازار  و  مردم 

مشکالت باشیم.

به همت شهرداری قم صورت گرفت:
» اجرای دیوار نگاره آیت ا... مرعشی نجفی )ره(  و شهدای شاخص 

سپاه و ارتش استان قم« 

دیوارنگاره« آیت ا... العظمی مرعشی نجفی )ره(   و  شهدای شاخص سپاه و ارتش 
استان قم » به تصویر کشیده شد.

به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از روابط عمومی سازمان زیباسازی ،مدیر عامل 
سازمان زیباسازی شهرداری قم با اعالم این خبر گفت:» پروژه طراحی و اجرای 
نقاشی های دیواری مراجع و علمای عظام و نیز شهدای گرانقدر و شاخص یکی از 

اصلی ترین برنامه های امسال سازمان زیباسازی شهرداری قم است.
وی گفت: سازمان زیباسازی پروژه طراحی و اجرای نقاشی های دیواری مراجع 
و علمای عظام ، شهدای گرانقدر و شاخص و آثار مرتبط با حوزه دفاع مقدس به 
منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت علمای گرانقدر و تکریم دوران 

دفاع مقدس در دستور کار قرار داده است.
ا... آیت   « دیواری  نقاشی  گفت:  زیباسازی  سازمان  عامل  مدیر  منش  موسوی 

مرعشی نجفی و شهدای شاخص » در 300 متر مربع مساحت و بر روی دیوار 
اجرا شده است.

وی در ادامه گفت: در این طرح ها سعی شده است برای اولین بار از نظرات و 
طرح های هنرمندان بزرگ استان و کشور در زمینه طراحی و اجرا استفاده شود.

در ادامه موسوی منش  با اشاره به اینکه هر کدام از عناصر استفاده شده در 
نقاشی دیواری »شهدای شاخص« معانی خاص خود را دارد افزود: در طراحی این 
پروژه تالش شده است مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری وحدت میان قوای 

مسلح)سپاه و ارتش( نمایان باشد
حسین زه تابچی سرپرست معاونت طراحی و زیباسازی در ادامه بیان کرد: این 
نقاشی دیواری ضمن بیان اینکه سعی شده است تا در فرم بندی نقوش شکوه و 
عظمت سرداران شهید زین الدین و خلبان شهید اکبری از شهدای شاخص ارتش 
را نشان داده شود، گفت: رنگ های به کاررفته دراین نقاشی دیواری با الهام از 
رنگ های ایرانی و اسالمی بوده است. همچنین داود امیری مدیر هنری و اجرایی 
پروژه گفت: در طرح این نقاشی از دوقسمت فرم و محتوا بهره برده شده است 
که در قسمت فرم سعی شده است روحیه شجاعت، مقاومت و صالبت به تصویر 
کشیده شود و در قسمت محتوا مسائلی مانند تکریم و پاسداشت علمای گرانقدر 
و فرهنگ ایثار و شهادت بیان شود.موسوی منش مدیرعامل سازمان زیباسازی در 
پایان با اشاره به نشست های مشترک  سازمان زیباسازی با بیت آیت ا... مرعشی 
نجفی)ره(  و همچنین بنیاد حفظ و نشر آثار ارزشهای دفاع مقدس در این زمینه 
بیان داشت،افزود: در واقع به زودی فاز جدیدی از پروژه طراحی و اجرای نقاشی 

های دیواری با این مضمون را کلید خواهیم زد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان قم :
دفع زباله در قم با قدیمی ترین شیوه 

 ممکن انجام می شود

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان قم گفت: متأسفانه دفع زباله نه تنها 
در استان قم بلکه در کل کشور با قدیمی ترین شیوه  ممکن در دنیا، انجام 

می شود.

سید رضا موسوی مشکینی در نظر گرفتن پایگاه جدید برای دفن زباله در 
شهر قم را ضروری دانست و اظهار داشت: با توجه به مدت زمان زیادی که 
از دفن زباله های شهر قم در این سایت می گذرد، ظرفیت این سایت برای 
دریافت زباله رو به اتمام بوده و با توجه به طراحی کمربندی جدید برای شهر 
قم، و تداخل با این سایت، و همچنین نبود مدیریت زیست محیطی مناسب 
برای دفن زباله، نیاز است تا برای ایجاد پایگاه جدید برای دفع زباله ها در 

اطراف شهر قم مکان یابی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر پسماند کشور  طبق قانون  بر عهده سازمان 
دفن  برای  مشکالتی  سایت  این  در  گفت:  است،  محیط زیست  از  حفاظت 
با  مشکالت  این  خوشبختانه  که  داشته  وجود  صنعتی  و  شهری  زباله های 
توجه به پایش مشترکی که اخیراً با شهرداری قم انجام شده، اقدامات مناسبی 

مخصوصاً در راستای دفع پسماند های ویژه کارخانجات صورت گرفته است.

در  البرز  سایت  اینکه  بیان  با  قم  استان  محیط زیست  از  حفاظت  مدیرکل 
نزدیکی تاالب بهشت معصومه قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به باال بودن 
سطح آب های زیرزمینی در این منطقه و مجاورت تاالب بهشت معصومه با 
این سایت، وجود شیرابه های پسماندها، بهداشت آب های اطراف آن را تهدید 

می کند.

موسوی مشکینی با اشاره به نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست در روند 
دفع زباله های عفونی بیان کرد: روال کلی دفع این زباله ها به این صورت  است 
که قبل از دفن، با استفاده از دستگاه های بی خطر ساز، خطر زیست محیطی 
این زباله ها از بین می رود و سپس با اقدامات ویژه ای نسبت به دیگر زباله ها، در 

قسمت مجزایی از زباله های دیگر در سایت البرز دفع می شوند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه دفع زباله نه تنها در استان قم بلکه در کل کشور 
با اجرای  با قدیمی ترین شیوه ی ممکن در دنیا، انجام می شود و امیدواریم 
برنامه هایی مانند تفکیک زباله از مبدأ و ایجاد خط تولید کمپوست، بتوانیم 

مانند دیگر کشور ها از زباله ها بهره اقتصادی ببریم.

معاون شهردار قم:

زیرساخت های عمرانی قم نسبت به سایر کالن شهرها دو 
دهه عقب است

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: زیرساخت های عمرانی شهر قم نسبت به سایر 
کالن شهرها حداقل دو دهه عقب است.

به گزارش ندای شهرکریمه ، علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه شهرداری قم در حوزه 
عمرانی برای مدیریت وضعیت رکود اقتصادی پیش بینی های الزم را انجام داده است، 
اظهار کرد: اگر در یک فضای خوش پولی قرار داشته باشیم می توانیم تعداد پروژه های 
بیشتری را تعریف کنیم و تأمین زیرساخت ها را کوتاه تر کنیم، اما در وضعیت رکود 
اقتصادی، باید با مدیریت صحیح پروژه ها اولویت بندی شود به گونه ای که سرعت کار 

افزایش و هزینه ها کاهش یابد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با تاکید بر اینکه نگاه تخصصی به حوزه عمرانی در 

این شرایط بسیار کارآمد است، تصریح کرد: ما سعی کرده ایم در مجموعه شهرداری 
با یک نگاه کاماًل تخصصی و اولویت محور وارد پروژه های عمرانی شویم تا هم بتوانیم 

شهر را زنده و پویا نگه داریم و هم بتوانیم هزینه ها را مدیریت کنیم.
قاری قرآن با اشاره به اقداماتی که مجموعه مدیریت شهری در سال های گذشته در 
قم  در  مدیریت شهری  تیم جدید  که  زمانی  گفت:  است،  داده  انجام  عمرانی  حوزه 
مشغول به کار شد حوزه شهرسازی، عمران و حمل نقل در یک معاونت ادغام شده بود 
و یکی از کارهایی که انجام شد تفکیک این حوزه ها از یکدیگر بود؛ چراکه هرکدام از 

این حوزه ها نیازمند وقت و تمرکز الزم است.
وی با تاکید بر اینکه زیرساخت های عمرانی شهر قم نسبت به سایر کالن شهرها حداقل 
دو دهه عقب است، افزود: قم در کورس نسبت به کالن شهرهای دیگر از جمله اصفهان، 
شیراز، مشهد و ... عقب افتاده است و همین مسئله باعث شده بود که در دو سه دوره 
مدیریتی قبلی برای جبران این عقب ماندگی ها یک مقداری تعجیل شود، این عجله 
و شتاب باعث شده بود که پروژه های زیادی برای جبران این عقب ماندگی ها همزمان 
باهم شروع شود و از سوی دیگر تدابیر و پشتیبانی مالی الزم و مناسب نیز برای این 
پروژه ها پیش بینی نشده بود.معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به استفاده از 
منابع بانکی برای اجرای پروژه های عمرانی در دوره های قبلی مدیریت شهری، تصریح 
کرد: به همین خاطر وقتی این منابع سررسید شده بود، مشکالت خود را نشان می داد 
و از سوی دیگر بر روی منابع داخلی برای تأمین مالی این پروژه ها تمرکز الزم نشده بود.

قاری قرآن با تاکید بر اینکه در بدو ورود تیم جدید مدیریت شهری 14 پروژه نیمه تمام 
را احصاء و اولویت بندی کردیم، گفت: پروژه مونوریل، مترو، میدان امام خمینی)ره(، 
فاز 4 و 5 عمار یاسر، تقاطع معلم، تقاطع دانش، تقاطع مقداد، تقاطع امینی بیات، 
تکمیل رمپ و لوپ های پل غدیر، بلوار آیت اهلل بروجردی، چند پروژه خدمات شهری، 
توسعه فضای سبز و ... ازجمله این پروژه ها بودند.وی گفت: در حال حاضر تمام این 
پروژه ها تعیین تکلیف شده و یا به بهره برداری رسیده و یا از پیشرفت فیزیکی بسیار 

خوبی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم :

افتتاح و کلنگ زنی 1۲ پروژه آب رسانی و تصفیه فاضالب 
در هفته دولت در قم 

علیجان صادق پور در حاشیه  افتتاح و کلنگ زنی پروژه های آب و فاضالب استان قم در 
گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به برنامه های شرکت آب و فاضالب استان قم در هفته 
دولت اظهار داشت: در هفته دولت 12 پروژه با اعتباری بالغ بر 970 میلیارد ریال کلنگ 

زنی و افتتاح شده که از میان 9 پروژه افتتاح و 3 پروژه کلنگ زنی خواهد شد.
وی با بیان مهم ترین پروژه های آب و فاضالب استان، افزود: پروژه  فاینانس داخلی با 
8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب با اعتباری معادل 40 میلیارد ریال، پروژه احداث 
و  آب  شرکت  پذیری  سرمایه  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  خورشیدی  نیروگاه 
فاضالب بااعتبار 240 میلیارد ریال و پروژه دفع فاضالب مجتمع های مسکونی پردیسان با 

30 کیلومتر لوله گذاری و اعتبار 30 میلیارد ریالی کلنگ زنی خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با تأکید بر ضرورت تصفیه فاضالب شهری، 
از  تعدادی  فاضالب  دفع  جهت  پردیسان  شهرک  فاضالب  محلی  خانه  تصفیه  گفت: 
مجتمع های مسکونی مسکن مهر بااعتبار 20 میلیارد ریال و پروژه جمع آوری و انتقال 
آب شهرک قدس با پوشش جمعیت 20 هزار نفری و بااعتبار 20 میلیارد ریال افتتاح 
خواهد شد.وی با اشاره به دیگر پروژه های قابل افتتاح شرکت آب و فاضالب استان در 
هفته دولت ادامه داد: پروژه اصالح شبکه آب، پروژه توسعه شبکه فاضالب، توسعه شبکه 
آب، اصالح شبکه فاضالب، تکمیل زون های فشاری و رینگ های آبرسانی، حفر و تجهیز 
چاه در شهر جعفریه و اصالح شبکه های آب شهرهای اقماری استان ازجمله پروژه های 

قابل افتتاح است.

 ساخت سایت 1۰۰۰ هکتاری نیروگاه خورشیدی در 
قم در دست مطالعه است 

نیروگاه  هکتاری  هزار  سایت  یک  ساخت  برای  اینکه  بیان  با  قم  معاون  استاندار 
از  به منظور جلوگیری  کار  این  گفت:  مطالعه هستیم،  در حال  استان  در  خورشیدی 

پراکندگی نیروگاه های خورشیدی در سطح استان انجام می گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم از افتتاح سه نیروگاه خورشیدی در قم خبر 
داد و گفت: در کارگروه امور زیر بنایی دو زمین به متراژ 199 و 60 هکتار را به منظور 
ساخت  دیگر  مقررشده  همچنین  رسانده ایم،  تصویب  به  خورشیدی  نیروگاه  ساخت 
نیروگاه خورشیدی جدیدی را مصوب نکنیم به این معنی که نیروگاه های قبلی ساخته 

شود و سپس اقدام به ساخت نیروگاه خورشیدی جدیدی کنیم.
بهشتی خاطرنشان کرد:گاهی متقاضی برای ساخت نیروگاه خورشیدی تقاضای زمین 
دارد اما خط انتقال برق در آن محدوده وجود ندارد چرا که نیروگاه خورشیدی باید 

درجایی ساخته شود که خط انتقال برق داشته باشد، بنابراین باید به دنبال مطالبه 

برای  اینکه  بیان  با  کنیم.وی  اجتناب  جدید  مجوزها  دادن  از  و  رفته  قبلی  مصوبات 
ساخت یک سایت هزار هکتاری نیروگاه خورشیدی در استان در حال مطالعه هستیم، 
تصریح کرد: به منظور جلوگیری از پراکندگی نیروگاه های خورشیدی در سطح استان 

در حال انجام مطالعات هستیم تا به افراد متقاضی زمین برای تولید برق بدهیم.

در جلسه مشترک فرمانده انتظامی قم و
 جانشین ستاد امربه معروف و نهی از منکر قم مطرح شد:

 تعامل بیشتر نیروی انتظامی و ستاد
 امر به معروف و نهی از منکرقم

سردار  بین  همفکری  جلسه   4/6/97 مورخ  در  شهرکریمه  ندای  نامه   گزارشهفته  به 
عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان قم و حسینی جانشین دبیر ستاد امر به معروف 

و نهی از منکر استان قم برگزار شد.
در این جلسه موضوعاتی از قبیل برنامه های مشترک در هفته احیاء امر معروف و نهی از 
منکر و برنامه های دو جان تا پایان سال 1397، مطرح شد و مقرر شد که در نزدیک ترین 
زمان یکی از برنامه های مشترک یعنی برگزاری یک مانور با موضوع حمایت از آمرین 

معروف در هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر برگزار شود.

یادداشت سردبیر

احتکار اجناس در انبارهای بزرگ به دور از چشم مردم غیرممکن است،

راهکار تشویقی برای معرفی محتکران 
در نظر گرفته شود !

احمد نامداری - با وجود کشف انبارهای احتکار کاال در قم، مشکالت سطح 
عرضه و تقاضا نشان می دهد موش های کور محتکر حجم زیادی از کاال و 

اجناس مختلف را در انبارهای غیرمتعارف و غیرعادی پنهان کرده اند.
این روزها در قم برای خرید برخی کاالها باید مدتها در شهر گشت و گذار کرد 

تا بلکه بتوان به لطایف الحیل مختلف آن را خریداری نمود.
در آشفته بازار ارز و سکه متاسفانه مناطق اطراف و کوچه و پس کوچه های 
برخی محالت کالنشهرها به ویژه شهرمقدس  و زیارتی قم به انبارهای احتکار 
کاال تبدیل شده است و روزی نیست که ماموران اطالعاتی و سازمان تعزیرات 

به انبارهای پنهان تازه در حواشی شهر دست نیابند.
در اخبار منتشره خواندیم که طبق گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
از 10 انبار استان قم آلمینیوم، کاغذ، چایی، برنج، لوازم التحریر و  لوازم یدکی 
انبار احتکار در استان قم  موتورسیکلت کشف شده است و بزرگترین پرونده 
احتکار یک میلیون کیلوگرم انواع شمش و ورق آلومینیوم به ارزش بیش از 16 
میلیارد تومان در یک کارخانه سنگ بری تعطیل بود که واردات این کاال به 

کشور با ارز دولتی صورت گرفته بود. 
بازار نشان می دهد یک  این کشفیات در کنترل  تاثیر کم  گفتنی است که 
انبارهای مناسبی  جای کار می لنگد و محتکران برای اختفای معاش مردم 

را پیدا کرده اند.
از طرفی حمل و نقل حجم زیادی از کاال در سطح شهر بدون ایجاد حساسیت 
و اطالع مردم کار سختی است و اگر راهکاری برای تشویق مردم در معرف 
جابجایی ها و انبارکردن های مشکوک در نظر گرفته شود بدون تردید عالوه بر 

کاهش احساس امنیت محتکران حجم کشفیات را افزایش خواهد داد.
این پیشنهادی است که حتی در صورت یک اعالن رسانه ای تاثیر فراوانی در 
کاهش جابجایی ها و تالش محتکران برای پنهان کردن اجناس از دسترس 

مردم شریف قم و دست قانون خواهد داشت.
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۸ پیشنهاد جذاب برای زنده نگه 
داشتن واقعه غدیر

یادتان باشد عید غدیر، عید بزرگی برای همه شیعیان است و به همه توصیه شده است 
که غدیر را جشن بگیرند و در این روز شیعیان حضرت علی علیه السالم را شاد کنند. پس 

لزومی ندارد برای جشن گرفتن در این روز یا عیدی دادن حتما سید باشید.
سرویس سبک زندگی فردا: عید غدیر از بزرگ ترین اعیاد شیعیان است. در این روز به 
غیراز دید و بازدیدهای معمول اعیاد دیگر، شیعیان برای زنده نگه داشتن واقعه غدیر و 
عرض ارادت به امیرالمومنین علی  علیه السالم، به دیدار خانواده سادات که از نوادگان 
حضرت علی)ع( محسوب می شوند، می روند. در ادامه این مطلب را به نقل از همشهری 

آنالین بخوانید.
 

از خانواده سادات
 سادات نیز در این روز به نیابت از جد بزرگوارشان، میزبان مردم در خانه هایشان می شوند. 
در این میان نقش و وظیفه همسران سادات و آنهایی که عروس یا داماد خانواده سادات 
شده اند هم پررنگ ا ست و وظایفی ازجمله احترام خاص و ویژه گذاشتن به خانواده سادات 
و همراهی و کمک به آنها در این روز ازجمله کارهایی ا ست که از عروس ها و دامادهای 
خانواده سادات انتظار می رود. بیایید تصور کنیم 1427 سال پیش است. شما همسر یکی 
از فرزندان علی علیه السالم شده اید و مردم به مناسبت چنین روزی، قرار است به خانه تان 
بیایند و با این خاندان تجدید پیمان کنند. شما به عنوان عروس یا داماد این خانواده، چه 

می کنید؟ چه کارهایی از عهده تان برمی آید؟

همراه باشید
سعی کنید همسرتان را در پذیرایی و تکریم این روز یاری کنید و همراهش باشید. حتی 
اگر همسرتان، به دلیل سختی های احتمالی برپایی چنین مراسمی خیال میزبانی ندارد، 
شما او را تشویق کنید و بگویید که شما دوست دارید میزبان محبین اهل بیت باشید. این 
اطمینان را به همسرتان بدهید که در کارها و همه مراحل میزبانی او را همراهی می کنید 

و دوست دارید این روز با دیگر روزهای سال برایتان متفاوت باشد.

عیدی فراموش نشود
فراموش نکنید در روز عید غدیر مردم از سادات عیدی می گیرند. پس به فکر عیدی این 

روز هم باشید. می توانید به دادن شکالت یا اسکناس بسنده کنید. 
ولی اگر زمان و حوصله دارید، می توانید عیدی های فرهنگی یا بسته بندی شده تهیه کنید؛ 
مثال می توانید چند عدد شکالت را به همراه کاغذی که روی آن حدیثی نوشته اید، یا 
به همراه کتاب یا اسکناس، بسته بندی کنید و به مهمانان بدهید. برای بچه ها می توانید 
عروسک یا اسباب بازی های کوچک تهیه کنید. حتی می توانید به وسیله نمد یا پارچه، 

اسکناس های عیدی را تزئین کنید.
 اگر فرزند دارید، پیشنهاد می کنیم حتما هدیه هایی مختص به فرزندتان درست کنید تا 
او این عیدی ها را به مهمانان بدهد؛ مثال هدیه به فرزندان مهمانان را به عهده کودکتان 
بگذارید. داستان غدیرخم و والیت حضرت علی علیه السالم را از قبل برایش تعریف کنید 

و علت جشن و شادی آن روز را برایش بگویید.

به خودتان برسید
در اعمال روز عید آمده است که در این روز جامه نیکو و لباس آراسته بپوشید. حتی اگر 
از خانه بیرون نمی روید و در خانه هم مهمان ندارید، سعی کنید لباس های مناسب و تمیز 
بپوشید. اگر می توانید به مناسبت این عید، لباس جدید بخرید و بپوشید. اگر قصد خرید 
لباس جدید برای خودتان و فرزندانتان دارید به گونه ای برنامه ریزی کنید که این خریدها 
همزمان با عید غدیر باشد. این کار باعث می شود تفاوت غدیر با اعیاد دیگر برای خانواده و 
بچه هایتان پررنگ تر شود. زینت کردن و استفاده از عطر نیز در اعمال این روز آمده است.

هدیه بخرید
برای همسرتان هدیه بخرید. به او بگویید به مناسبت عید غدیر برایش هدیه خریده اید و از 
اینکه همسر یکی از نوادگان پیامبر هستید، خوشحالید. به فکر این نباشید که همسرتان 
بعدا برایتان جبران می کند یا نه. هدیه دادن حس خوبی بین شخص هدیه دهنده و 
هدیه گیرنده ایجاد می کند حتی اگر بدون دلیل باشد، و حاال چه دلیلی بهتر و باالتر از 
شادی در روز عید غدیر؟ حتما الزم نیست هدیه ای بزرگ و گران قیمت تهیه کنید، به هر 
میزان که می توانید هزینه کنید. مهم نفس هدیه دادن است. اگر فرزند دارید، هدیه خریدن 
برای او را نیز فراموش نکنید. سعی کنید از همین کودکی، عید غدیر را برای فرزندانتان 
پررنگ و با اهمیت جلوه بدهید. کاری کنید آنها در ذهنشان بماند که این عید با روزهای 

دیگر و حتی با اعیاد دیگر فرق دارد و اهمیت بیشتری باید برایش قائل باشند.

برای داماد سادات
سعی کنید این روز را برای همسرتان بین روزهای سال خاص کنید. کارهایی را که او 
دوست دارد شما انجام بدهید ولی به علت خستگی یا بی اهمیت بودن آن موضوع برای 
شما، در طول سال آن کارها را انجام نمی دهید، برایش انجام دهید. در کارهای خانه 
بیشتر از روزهای عادی کمک کنید. می توانید تهیه صبحانه یا ناهار روز عید را به عهده 
بگیرید. اگر آشپزی بلدید خودتان غذا بپزید یا همسرتان را به رستوران دعوت کنید. اگر 
فرزند دارید، در نگهداری و سرگرم کردن کودکتان بیشتر از روزهای دیگر کمک کنید. 
هدیه خریدن را هم فراموش نکنید. این روز را خاص کنید. فراموش نکنید که همه ما 
شیعیان به بزرگ داشتن و تکریم غدیر امر شد ه    ایم و تمام این کارها در تکریم این عید 

است.

برای عروس سادات
روز قبل از عید، زمانی را برای تمیز و مرتب کردن خانه درنظر بگیرید. عالوه بر سیدبودن 
همسرتان، یادتان باشد این عید از بزرگ ترین اعیاد ماست و باید سعی کنیم این عید 
را باشکوه و به خوبی برگزار کنیم. می توانید پوستر یا کتیبه هایی با مفهوم عید غدیر 
و تبریک این روز تهیه کنید و باالی در خانه یا دیوار داخل منزلتان آویزان کنید. با 

چراغ های ریسه ای نیز می توانید دور قاب یا وسایل خانه را تزئین کنید. می توانید شب 
عید به همسرتان پیشنهاد دهید با هم به مسجد محل بروید و بعد از نماز، بین نمازگزاران 
شیرینی یا شکالت پخش کنید، یا اینکه در خیابان بین عابرین پیاده شیرینی پخش 
کنید و عید غدیر را به آنها تبریک بگویید. به همسرتان پیشنهاد بدهید که روز قبل یا 
بعد از عید در محل کارش بین همکاران و دوستانش شیرینی پخش کند، یا اگر شغلشان 
به صورتی است که ارباب رجوع دارند، جعبه شیرینی یا شکالت روی میز بگذارند و به 

مراجعه کنندگان تعارف کنند.

عیدی برای همه
یادتان باشد عید غدیر، عید بزرگی برای همه شیعیان است و به همه توصیه شده است 
که غدیر را جشن بگیرند و در این روز شیعیان حضرت علی علیه السالم را شاد کنند. پس 
لزومی ندارد برای جشن گرفتن در این روز یا عیدی دادن و باقی پیشنهادهایی که گفتیم، 
حتما سید باشید. این عید مختص سادات نیست و همه شیعیان و دوستداران ائمه باید در 

این روز شاد باشند و سعی در شادکردن باقی شیعیان و محبین کنند.

طعام دادن در روز عید غدیر
یکی از اعمال روز عید غدیر که در اسالم و روایات مختلفی به آن اشاره شده، اطعام 

مومنان در این روز است.
 امام صادق)ع( می فرمایند: غذادادن به یک نفر در این روز مانند غذادادن به همه پیامبران 
و صدیقان است )مفاتیح الجنان، ص500(. به گونه ای که امام صادق)ع( اصاًل این روز را 

روز اطعام الطعام نامیدند )بحار، ج95 ، ص323(.
 

بنابراین با خانواده و دوستان و آشنایان تان گرد هم جمع شوید و برای این سنت حسنه ای 
که بر اجرای آن تاکید و سفارش شده است، فکری بکنید. اگر در توان خانواده تان باشد 
می توانید افراد فامیل را دور هم جمع کنید و آن روز با یک سفره ساده از آنها پذیرایی 
کنید. می توانید تعدادی از افراد را هم در ثواب این کار شریک کنید؛ مثال از دوستان خود 

مبلغی جمع کنید و با هم به فکر تهیه و توزیع غذا بین مردم باشید.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم
 

عیدانه غدیر خم

سادات کیانند و 
سیادت چیست؟

سیادت عنوانی است برای مردان و زنانی 
که در نسب خویش به حضرت هاشم بن 
( می رسند. هر  عبد مناف )جدهّ رسول اهلَلهّ
کس نسب او به هاشم بن عبد مناف یا 
فرزندان او برسد، سید محسوب می شود. 
هاشم  بنی  هاشم،  فرزندان  به   )1(
عموهای  به  اینان  از  برخی  می گویند. 
ابولهب، عباس و  و  ابوطالب  پیامبر مثل 

حمزه می رسند. بنابراین

فرزندان عباس عموی پیامبر که به آنان 
محسوب  سید  می گویند،  عباس  بنی 

می شوند.

و  طالب  نام های  به  ابوطالب  فرزندان 
نسل  و  علی)ع(  و  طیار  جعفر  و  عقیل 
سیدند.  هستند(  چه  هر  کنون  )تا  آنان 
)طیب  پسرانش  جهت  از  اسالم  پیامبر 
در  چون  ابراهیم(  و  قاسم  و  طاهر  و 
کودکی از دنیا رفتند، نسلی ندارد. فقط 
از طریق حضرت فاطمه زهرا)س( نسلش 
ادامه پیدا کرد. تمامی ائمه معصومین و 
فرزندان¬شان از طریق علی)ع( به هاشم 
برخی  انتساب  و سید هستند.  می رسند 
از سادات به پیامبر، شرافت چند برابری 
برای آنان است که از طریق دختر ایشان 
است.  فاطمه )س( حاصل شده  حضرت 
نامیده  پیامبر  ذریهّه  فعلی  سادات  اینکه 
چه  اگر  باشد.  می  جهت  این  از  شدند، 
به  پسر  طریق  از  نسل  و  فرزندان  غالباً 
)پدر بزرگ( منتسب می شوند، اما به  جدهّ
نقل  پیامبر  از  که  متعدد  روایات  جهت 
فرزندان  را  فاطمه  فرزندان  ایشان  شده، 
خود  به  را  آنان  انتساب  دانسته،  خود 
تأکید کرده. این موضوع در برخی تفاسیر 
همه  در  است.  آمده  کوثر  سوره  آیات 
جوامع انتساب به رهبران و شخصیت ها 
این  از  شود؛  می  محسوب  امتیاز  نوعی 
رو مردم به بستگان شخصیت های علمی 
از  این  گذارند.  می  احترام  سیاسی  و 
از  الهی.  نظر  از  نه  است،  اجتماعی  نظر 
آن جا که سادات ذریه پیامبر از فاطمه 
هستند،  هاشم  بنی  نسل  و  زهرا)س( 
اجتماع برای آنان حساب ویژه ای باز می 

کند و به آنان با دید احترام می نگرد.

اگر در روایات آمده که به سادات احترام 
امام  است.  پیامبر  جهت  به  بگذارید، 
حقی  نبوت  خاندان  »ما  فرمود:  رضا)ع( 
پیامبر می  به خاطر  داریم،  مردم  بر  که 

مسئولیت  اجتماعی  امتیاز   )2( باشد«. 
سادات را بیشتر می کند. بنابراین از آن 
رو که سادات به پیامبر منتسب هستند، 
باید مواظب رفتار خود باشند؛ زیرا انجام 
برخی اعمال از انسان های معمولی مشکل 
توسط  آن  انجام  ولی  نمی کند،  ایجاد 
انسان های با شخصیت و یا اشخاصی که 
به رهبران دینی منتسب هستند، مشکل 
بزنطی)راوی( می گوید:  ایجاد می کند. 
در خدمت حضرت رضا)ع( نشسته بودم. 
عرض  آمد،  میان  به  سادات  از  سخن 
و  شما  خاندان  از  منحرف  آیا  کردم: 
ما  »نیکوکار  فرمود:  یکسانند؟  شما  غیر 
اجرش دو چندان و بدکار ما گناهش دو 
چندان است«. )3( وظیفه ما آن است که 
نسبت به سادات احترام بگذاریم. همان 
طور که نسبت به سایر افراد احترام می 
گذاریم. البته می توانیم در قالب شرایط 
امر  آنان را   – تعریف شده توسط اسالم 

به معروف و نهی از منکر نمایم.

با رفتار و گفتار  همین طور سعی کنیم 
خود به آن ها بفهمانیم که سزاوار است 
کنند.  حفظ  را  سیادت  مقام  و  جایگاه 
نمی گردد که  بودن موجب  صرف سید 
سادات از این عنوان سوء استفاده کنند. 
امام رضا )ع( وقتی که برادرش )زیدالنار( 
و  کند  می  تعریف  خود  از  که  دید  را 
دائماً»ما  و  شده  مغرور  خود  سیادت  به 
فرمود:  گوید،  می   » چنان  ما  چنین، 
؟!  گویی  می  که  چیست  سخنان  »این 
فرزندان  و  باشد  درست  تو  سخن  اگر 
رسول خدا وضع استثنایی داشته باشند 
و خداوند بدکاران آنان را عذاب نکند و 
عمل نکرده، به آنان پاداش بدهد، پس تو 
از پدرت موسی بن جعفر نزد خدا گرامی 
به  تا  بندگی کرد  را  زیرا وی خدا  تری، 
نائل آمد و تو می پنداری  درجات قرب 
توانی  می  کنی،  خدا  بندگی  که  آن  بی 
قرارگیری  جعفر  بن  موسی  درجه  در 
را   » »انههّ عمٌل غیر صالح  آیه  «. سپس 

قرائت کرد و فرمود:

فرزند پیامبر و انتساب به پیغمبر و امام 
کافی نیست؛ عمل صالح الزم دارد. )4(

========

پی نوشت ها :
الخمس،  کتاب   ،2 ج  الوثقی،  عروه   -1

فصل 2، مسئله 3٫
2- بحاراالنوار، ج 31، ص 145 – 146٫

3- بحاراالنوار، ج 43، ص 230٫
ص  الهی،  عدل  مطهری،  مرتضی   -4

371٫

راههای اثبات سیادت 
   حضرت آیت ا.. مکارم شیرازی

مسأله 69 ـ سّید بودن سادات از راههای 
زیر ثابت می شود:

1ـ دو نفر عادل سیهّد بودن او را تصدیق 
کند )یک نفر نیز کافی است(.

2ـ در شهر و منطقه خود مشهور باشد که 
سیهّد است، خواه این شهرت سبب یقین 

شود یا گمان.
سؤال 70 ـ اگر سیادت شخصی از طریق 
خبردادن یکی از علمای انساب ثابت شود 
خبره  و  وثاقت  به  علما  از  زیادی  ه  عدهّ و 
بودن و عدالت آن عالم شهادت بدهند آیا 

ت است؟ قول آن عالم حجهّ
ثابت  با شرایط ذکر شده  جواب: سیادت 

می شود.
و  انساب  معتبره  کتب  آیا  ـ   71 سؤال 
در  که  هایی  نامه  نسب  و  رات  مشجهّ نیز 
خانواده های سادات موجود است و نوعاً 
سیادت  تأیید  در  رسیده،  علما  تأیید  به 

کافی است؟
رات و نسب نامه هایی که به  جواب: مشجهّ
برای  باشد،  رسیده  معروف  علمای  تأیید 

اثبات سیادت کافی است.
سؤال 72 ـ آیا ظنهّ و اطمینان حاصل از 
کافی  سیادت  اثبات  برای  شرعیهّه،  طرق 
امارات  از  غیر  که  این  به  ه  توجهّ )با  است 
قطع  دیگری جهت حصول  وسیله  یهّه  ظنهّ

به موضوع مذکور نداریم(؟
جواب: ظنون قویهّه و اطمینان کفایت می 
کند، و از همه بهتر شهرت به سیادت در 

محل تولهّد و زندگی است.
سؤال 73 ـ آیا شهرت کم، در حدهّ ظنهّ و 
اطمینان، برای اثبات سیادت کافی است؟ 
ه به این که شجره نامه در اختیار  با توجهّ

نامه  شجره  که  داریم  وظیفه  آیا  نیست، 
را پیدا کنیم؟

جواب: پیدا کردن شجره نامه الزم نیست; 
قابل مالحظه ای در محلهّ  اگر شهرت  و 
تولهّد و زندگی وجود داشته باشد، کفایت 

می کند.
حدهّ  در  صادقه  رؤیاهای  ـ   74 سؤال 
و  سیادت،  به  مربوط  ظن،  یا  اطمینان 
نیز ارتکازاتی که کثیری از مؤمنین بدون 
برایشان  قبلی  آشنایی  یا  ذهنی  سابقه 
حاصل شده، آیا نقشی در اثبات سیادت 

اشخاص دارد؟
جواب: این گونه امور برای اثبات سیادت 

کفایت نمی کند.
سؤال 75 ـ چرا وقتی پدر خانواده سیهّد 
است، نام سیهّد روی فرزند باقی می ماند، 
نمی  چنین  باشد،  سیهّد  مادر  اگر  ولی 

شود؟
از  عرف  در  انسان  نََسب  معموالً  جواب: 
همین  به  شود،  می  منشعب  پدر  طریق 
مطابق  کودکان،  فامیل  همیشه  جهت 
اسالم  در  و  شود،  می  ثبت  پدر  فامیل 
نسب خانواده از طریق پدر است; هرچند 
سیادت مادر نیز سبب احترام فرزند است.

سؤال 76 ـ آیا سیادت از طریق مادر به 
فرزندان او منتقل می شود؟

از جمله  احکام سیادت  از  بعضی  جواب: 
گرفتن خمس منتقل نمی شود و سبب 

آن در کتب فقهیهّه بیان شده است.

سؤال 77 ـ کسانی که تنها از طرف مادر 
سیهّد هستند، چه امتیازاتی دارند؟

از  و  دارند،  سیهّد  حکم  جهاتی  از  جواب: 
جهاتی ندارند. خمس نمی توانند بگیرند، 
توانند  نمی  لباس مخصوص سادات  از  و 
شرافت  جهاتی  از  ا  امهّ کنند;  استفاده 

سیادت دارند.

۲ داستان کوتاه از امیرمومنان حضرت علی)ع(
  

مردی خدمت علی علیه السالم آمد و عرض کرد:
یا امیرالمؤمنین من حاجتی دارم .

حضرت فرمود:
حاجتت را روی زمین بنویس ! زیرا که من گرفتاری تو را آشکارا در چهره تو 

می بین و الزم نیست بیانش کنی!
مرد روی زمین نوشت .

” انا فقیر محتاج ”  من فقیری نیازمندم .
علی علیه السالم به قنبر فرمود:

با دو جامه ارزشمند او را بپوشان .
مرد فقیر پس از آن ، با چند بیت شعر از امیرالمؤمنین علیه السالم تشکر نمود.

حضرت فرمود: یکصد دینار نیز به او بدهید!
بعضی گفتند:

یا امیرالمؤمنین او را ثروتمند کردی !
علی علیه السالم فرمود:

من از پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله شنیدم که فرمود:
آنگاه  بگذارید.  احترام  شخصیتشان  به  و  دهید  قرار  خود  جایگاه  در  را  مردم 

فرمود:

من براستی تعجب می کنم از بعضی مردم ، آنان بردگان را با پول می خرند ولی 
آزادگان را با نیکی های خود نمی خرند.

نیکی ها انسان را برده و بنده می کند
منبع :بحار : ج 41، ص 34 و ج 74، ص

روزی حضرت علی )ع ( از درب دکان قصابی می گذشت .
قصاب به آن حضرت عرض کرد:

یا امیرالمؤ منین ! گوشتهای بسیار خوبی آورده ام . اگر میخواهید ببرید.
فرمود: اال ن پول ندارم که بخرم .

عرض کرد من صبر می کنم پولش را بعدا بدهید.
فرمود: من به شکم خود می کویم که صبر کند اگر نمی توانستم به شکم خود 
بگویم از تو می خواستم که صبر کنی ولی حاال که میتوانم به شکم خود می 

گویم که صبر کند.
آری ، خاصیت نفس اماره این است که اگر تو او را وادار و مطیع خود نکنی او 

تو را مشغول و مطیع خود خواهد ساخت .
ولی علی )ع ( که در میدان جنگ مغلوب عمرو بن عبدودها و مرحب ها نمی 
شود، به طریق اولی و صد چندان بیشتر هرگز بر خود نمی پسندد که مغلوب 

یک میل و هوای نفس گردد

  

کاروان »غدیر تا ظهور« روز عید 
غدیر خم در قم برپا می شود

به نقل از روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، ابراهیم صدوقی ضمن تبریک 
ایام دهه والیت و عید غدیر خم، به تشریح برنامه های مسجد مقدس جمکران 
به مناسبت این عید بزرگ پرداخت و اظهار داشت: امسال برای دومین سال 
است که مسجد مقدس جمکران ویژه برنامه های خاصی را جهت بزرگداشت عید 

سعید غدیر خم برگزار می کند.

وی ادامه داد: با توجه به پیوند غدیر، مهدویت و انتظار و وظیفه ذاتی مسجد 
مقدس جمکران به عنوان پایگاه عظیم تشیع و میعاد منتظران حضرت ولی عصر 
با  فرهنگی  برنامه های  جمکران  مقدس  مسجد  فرهنگی  معاونت  حوزه  )عج(، 

رویکرد امام شناسی را در این ایام برگزار خواهد کرد.
که  ویژه ای  برنامه های  ازجمله  گفت:  مقدس جمکران  فرهنگی مسجد  معاون 
ویژه  جنگ های  اجرای  به  می توان  می شود  برگزار  غدیر  عید  روز  و  شب  در 
غدیر و مهدویت اشاره کرد. این جنگ ها از روز چهارشنبه هفتم شهریورماه در 
صحن های رسول اعظم )ص( و جامع امام مهدی )عج( ویژه کودک و نوجوان با 

حضور اساتید مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار می شود.

صدوقی افزود: کارگاه های امام شناسی، پرده خوانی عید سعید غدیر نیز در این 
ایام ویژه خانواده های زائرین مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه ویژه برنامه عید غدیر مسجد مقدس جمکران برپایی کاروان 
با عنوان »غدیر تا ظهور« است، بیان کرد: این کاروان با حضور مرجع عالی قدر 
و  عصمت  اهل بیت  محبان  و  عاشقان  عموم  و  شیرازی  مکارم  آیت اهلل العظمی 
طهارت )ع ( از ساعت 16 با گردهمایی مردمی در حرم مطهر حضرت فاطمه 
مسجد  سمت  به  مقدس  آستان  این  خادمان  بدرقه  با  و  آغاز  )س(  معصومه 

مقدس جمکران از مسیر بلوار پیامبر اعظم )ص( دنبال خواهد شد.
انسجام در  اهمیت  به  توجه  با  معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران گفت: 
برنامه ها، در طول مسیر حدود 20 نفر از مداحان اهل بیت )ع( به مدیحه سرایی 
مکان  این  خادمان  استقبال  مورد  مسجد  به  ورود  بدو  در  کاروان  و  پرداخته 
مقدس قرار خواهد گرفت و در ادامه در ساعت 18:30 اجتماع بزرگ مردمی در 
صحن جامع امام مهدی )عج( مسجد مقدس جمکران جهت تجدیدعهد با مقام 
توسط حجت االسالم والمسلمین  مختصر  عهد  دعای  قرائت  با  والیت  و  امامت 

میرزا محمدی شکل خواهد گرفت.
از  پذیرایی  صلواتی  متعدد  ایستگاه های  مسیر  طول  در  اینکه  بابیان  صدوقی 
کاروان را عهده دار هستند، خاطرنشان کرد: خادمان بخش های مختلف مسجد 
زائرین،  حضور  تسهیل  برای  غدیر  عید  روز  و  شب  در  نیز  جمکران  مقدس 

خدمات مختلف را ارائه خواهند کرد.
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 موتور برقی که با گاری 
به گذرخان قم قم آمد

ابوالحسن گرامی مورخ قمی با اشاره نحوه پیدایش 
 57 سال  از  پیش  تا  قم  شهر  قدیمی  محله   10
آستانه،  الوندیه،  سعید،  قاضی  محله  کرد:  اظهار 
چهارمردان، سیدان، سنگ بند، موسویان، باغ پنبه 

و زاویه از جمله محالت آن دوران بودند.
وی افزود: زمانی که در سال 201 هجری حضرت 
معصومه)س( در محله سبتیه وفات کردند، موسی 
بن خزرج که یکی از اشعریان بزرگ بود، ایشان را 

در باغ بابالن دفن می کنند.
به گفته این تاریخ پژوه قمی، باغ بابالن بزرگ ترین 
حرم  کنونی  محدوده  و  بود  قم  شهر  خارج  باغ 
پل  تا  اطراف  محالت  و  معصومه)س(  حضرت 

علیخانی را در برمی گرفت.
وی با اشاره به داستان ساخته شدن خیابان آذر، 
از  رضاخان  از سال 1308 یک شب  پیش  افزود: 
نزدیکی حرم مطهر رد می شود و وضعیت نابسامان 
تصمیم  و  می کند  مشاهده  را  آن  اطراف  بافت 

می گیرد خیابانی در آنجا احداث کند.
گرامی با اشاره به وجود سه خیابان اصلی در قم 
از  خیابان  اولین  کرد:  اظهار  اول  پهلوی  زمان  در 
ادامه  دارالشفا  تا محله  آغاز می شده  پل علیخانی 

داشته است.
این پژوهشگر تاریخ قم گفت: خیابان حضرتی در 
سنگ  قهوه،  حوض  خیابان  نام های  به  زمان  آن 

تراش و چراغ گاز خوانده می شده است.
وی افزود: قهوه خانه بسیار بزرگی در این خیابان 
وجود داشته که چای و قهوه به مسافران می داده و 
کنار آن هم یک باشگاه ورزش باستانی قرار داشت.

گرامی با اشاره به ماجرای آوردن نخستین موتور 
با  برق از تهران به قم و روشن شدن حرم مطهر 
برق برای اولین بار اظهار کرد: قاسم فروغی یکی از 
خدمه آستانه مقدسه بود. به او می گویند موتور برق 
در یکی از محالت تهران وجود دارد که اگر به قم 

بیاورندش، برق شهر قم را تأمین می کند.

مشکل صدای موتور برق

قم  به  گاری 6 چرخه  با  را  برق  موتور  افزود:  وی 
موتور  دادند.  قرار  گذرخان  در  ابتدا  و  می آورند 
برق با زغال سنگ می سوخته و بسیار صدا داشته 
است. یکی از علما شکایت می کند که این موتور 
برق صدای بدی دارد که آن را به خیابان حضرتی 

می آورند.
این تاریخ پژوه قم با اشاره به اینکه این موتور 

برق صد شعله برق به حرم حضرت معصومه)س( 
می داده، اظهار کرد: بعد از آن وقتی در سال 1313 
کارخانه ریسباف در قم ساخته می شود، دو موتور 
برق در آن احداث می شود و نیاز به این موتور برق 

از بین می رود.
بزرگ  درب  از  خیابان  وجود یک  به  اشاره  با  وی 
مسجد امام تا انتهای آب انبار سد عرب ابراز داشت: 
دو  به  این  می شود  احداث  ارم  خیابان  که  زمانی 
قسمت تقسیم می شود. قسمت باالیی خیابان ننه 
عباس و قسمت پایین خیابان آب انبار سید عرب 

نام می گیرد.
گرامی با اشاره به اینکه خیابان سوم از آستانه تا 
گذر جدا امتداد داشته گفت: قرار بوده خیابانی در 
نزدیکی حرم مطهر ساخته شود که علمای قم با 
می شود  گفته  و  می کنند  مخالفت  رضاخان  طرح 
است چرا که  این طرح مخالف  با  آیت اهلل حائری 
شیخان  در  و  بوده  اشعریون  از  که  او  اجداد  مزار 
دفن شده اند را خراب خواهد کرد. رضاخان هم به 
یک مهندس آلمانی دستور می دهد تا خیابان را به 
صورتی بسازد که نظر آیت اهلل حائری تأمین شود 
و در نهایت سه قسمت خیابان آستانه، باغ ملی و 

خیابان ارم ساخته می شود.

شکل گیری گاراژها و کاروانسراها

کاروانسراها  و  گاراژها  به شکل گیری  اشاره  با  وی 
اتوخراسان،  نبرد،  ایران  افزود:  محدوده  این  در 
زمان  آن  گاراژهای  جمله  از   ... و  نور  ترانسپورت 
بود. همچنین در سال 1326 گاراژ شمس العماره 
ساخته می شود که موجب رونق آن محله و بازار 

قم می شود.
این قم پژوه با اشاره به اینکه بازار قم در گذشته تا 
پل علیخانی ادامه داشته است، اظهار کرد: این بازار 
26 متر عرض داشته که در زمان ساخت خیابان 

آذر قسمتی از آن تخریب می شود.
وی با اشاره به تاریخچه کوچه ننه عباس افزود: ننه 
عباس دو پسر داشته که یکی از آن ها تحصیل کرده 
و مورد اعتماد مردم بوده و به شاگردی شفابخش 

می رود.
گرامی با اشاره به اینکه ابوالفضل تولیت از امام زاده 
بن بابویه تا بانک ملی سه خانه خیلی بزرگ داشت، 
اظهار کرد: همچنین محمد محمدی در این منطقه 
تبدیل  دبیرستان  به  که  می سازد  مکتب خانه ای 

می شود.
وی با اشاره به تاریخچه گذرخان گفت: مهدی قلی 
خان که حاکم قم در زمان صفویه بوده این گذر 
مغازه داشت که مهدی  این گذر 26  را می سازد. 

قلی خان 10 مغازه را برای طالب فقیر نذر کرد.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره نهم-سه شنبه 6 شهریور 1397-قیمت 500 تومان

نخستین گزارش ساواک از حوزه  
علمیه قم

حوزه علمیه قم که در آن زمان با گذشت قریب به 15 سال 
و  سیاسی  دینی،  علمی،  جایگاه  بروجردی  آیت ا...  زعامت 
اجتماعی خاصی پیدا کرده بود مهم ترین نهاد در مقابل رژیم 

پهلوی محسوب می شد.
پس از تشکیل ساواک یکی از اولین نهادهایی که کنترل و مراقبت از 
وضعیت و تغییر و تحوالت آن در دستور کار رژیم پهلوی قرار گرفت، 

نهاد روحانیت و به خصوص حوزه علمیه قم بود. 
آیت اهلل  زعامت  سال   15 به  قریب  گذشت  با  زمان  آن  در  که  قم  حوزه 
بروجردی جایگاه علمی، دینی، سیاسی و اجتماعی خاصی پیدا کرده بود 
از  به همین جهت  پهلوی محسوب می شد.  نهاد در مقابل رژیم  مهم ترین 
روزهای اولیه تشکیل ساواک حساسیت ها به این نهاد مردمی بیش از پیش 

شد. 
ماه  اسفند   22 در  قم  علمیه  حوزه  از  خود  گزارش  نخستین  در  ساواک   
1335 مطالب مهمی پیرامون زعامت آیت ا... العظمی بروجردی، مدرسین 
و اساتید سطح عالی حوزه و راهکارهای به انزوا کشاندن نهاد روحانیت قم 

را ارائه می دهد.
گزارشگر ساواک در ابتدای گزارش با عنوان "حوزه علمیه قم " می نویسد: » 

مرجع اول حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی به عنوان فرد اول شناخته 
شده است تعدادی بیش از پنج هزار نفر از طالب مقیم قم اساس معیشت 

آن ها به مساعدت آقای بروجردی منوط می باشد.«
به خصوص  تأمین مخارج آن  و  با تشریح نحوه مدیریت حوزه ها  ادامه  در 
ارائه می شود که در  اساتید سطح عالی حوزه  از  معیشت طالب، فهرستی 

این باره آمده است:
 » مراجع و مدرسین و سران درجه دوم حوزه علمی قم که هر یک واجد 
مقام اجتهاد و صاحب فتوا و مدرس علوم دین و مورد مراجعه مقلدین در 
زیر  به شرح  اهمیت  و  درجه  و  مقام  ترتیب  به  می باشند  از کشور  بخشی 

می باشند.« 
نکته جالب توجه آنکه در فهرست یاد شده که نام  کسانی همچون آیت ا... 

امام  نام  از   ، است  آمده   ... و  طباطبایی  عالمه  شریعتمداری،  گلپایگانی، 
خمینی با عنوان » حاج آقا روح ا... خمینی که از لحاظ درس حائز اهمیت 
است « یاد می کند  بطوری که در آن دوره با 500 طلبه در درس خارج خود 

بیشترین شاگرد را نسبت به سایر علما دارد.
گزارشگر پس از بررسی ابعاد مختلف حوزه علمیه در پایان برای تحت الشعاع 

قرار دادن اثرات حوزه قم چنین پیشنهاد می دهد:
 » اگر در تهران سازمان دینی به وجود آید و از مقدورات فعلی مثل مسجد 
سپهساالر دستگاه تولیت قم - دستگاه تولیت آستانه - در حوزه علمیه قم 
پرتو اندازد می توان غیرمستقیم این حوزه را تحت تأثیر ابهامات مفید قرار 
داد و بیش از هر دستگاه تبلیغی برای ارشاد و رهبری افکار عمومی بخش 

مهمی از مردم کشور اقدام نمود.

قصه نان سنگک در ایران
این ها اعضای گروهی  شاطر، خمیرگردان، نان پزان، نان درآر و پا دو… 
هستند که سال ها ست خوشمزه ترین نان سنتی ایران را برسر سفره های 
مردم می گذارند. مردانی که کنار تنها تنور مثلثی شکل دنیا می ایستند، و 

قدیمی ترین نان مثلثی شکل دنیا را می پزند؛ سنگک!

می گویند پخت نان سنگک پیش از ورود اسالم، در ایران روان بوده و در 
واقع اندیشه پخت آن را پزشک یکی از شاهان ساسانی می دهد. او برای 
شاه که به بیماری سختی دچار شده بود، تجویز می کند که نانی بخورد 

که روی ریگ )سنگ ریزه( پخته شده 
باشد.

البته در سالنمای کمیته نانوایان تهران 
که در تاریخ 19 اردیبهشت سال 1326 
در تهران منتشر شده است هم درباره 
پیدایش نانوایی و نان سنگک آمده که 
شیخ بهایی با تفکر و دور اندیشی، تنور 

سنگکی را نوآوری نمود…

واژه ها  فرهنگ  قدیمی ترین  طرفی  از 
»برهان  برده،  نام  گوارا  نان  این  از  که 
قاطع« است که در سال 1062 هجری 
گردآورنده  است.  شده  نوشته  قمری 
سنگک  واژه  معنی  در  فرهنگ  این 
هست  هم  نان  از  نوعی  »و  می نویسد: 
که بر روی سنگ ریزه های گرم بپزند.« 
دقیقاً  سنگک،  نان  تاریخی  پیشینه 
حدیث های  و  حرف  و  نیست  روشن 
اما  است.  شده  گفته  درباره اش  زیادی 
واژه  که  اینست  است،  آشکار  که  آنچه 
»سنگک« از دو جزء »سنگ« و »ک« 
است  نانی  آن  و  شده  ساخته  نسبت 
پخته  )ریگ(  سنگ ریزه  روی  بر  که 

می شود.

در بین محالت تهران مغازه های نانوایی 
این  قدیمی ترین  اما  مشغولند.  سنگک  نان  پخت  به  که  هستند  زیادی 
نانوایی ها را تا همین چند ماه پیش می توانستید در »گذر لوطی صالح« 
ببینید. گذری که در میان خیابان های مولوی و مصطفی خمینی پنهان 
نانوایی  شده و بیشتر از 100 سال، صدای باال رفتن کرکره قدیمی ترین 

تهران هر روز صبح در آن می پیچید.
گذر لوطی صالح از گذرهای اصلی با دیرینه ای تاریخی درون بازار تهران 
بوده که به نام فردی، معروف به »لوطی صالح« نامگذاری شده است. او 
بنا به گفته ای، از لوطی های تهران قدیم در زمان آقامحمدخان قاجار و به 
گفته دیگری از دلقک های درباری بوده است و زمانی در محله ای در جنوب 

بازار بین الحرمین و کوچه »هفت تن« زندگی می کرده است.

هنوز  نانوایی  بودیم،  رفته  قدیمی  نانوایی سنگکی  این  دیدن  برای  وقتی 
برجا بود اما تازه از فوت صاحب 81 ساله آن، یعنی »عبدالجواد کفاش«، 
گذشته بود و فرصت هم صحبتی با چنین پیرمردی که می توانست برای 
ما از گذشته ای بگوید که تاریخی بود برای خود، به سادگی از دست رفت.

نانوایی، سری  بازماندگان صاحب  از  انجام گفت وگویی  برای  وقتی دوباره 
ناباوری تمام متوجه شدیم که پس از فوت  با  به گذر لوطی صالح زدیم 
»عبدالجواد کفاش« این مغازه قدیمی برای همیشه بسته شده است. تنها 
پارچه ای با عنوان »این ملک به فروش می رسد« روی کرکره های پایین 

کشیده و خاک خورده این نانوایی قدیمی به چشم می خورد.

برادر »عبدالجواد  رساند که  دیگری  پیرمرد  به  را  ما  بعدی،  پیگیری های 
کفاش« بود. عبدالمحمد کفاش متولد 1313 است که بخشی از خاطرات 

نهفته در این نانوایی را برای ما زنده می کند. سرزنده و با نشاط از خاطراتی 
می گوید که هر جمله اش آدم را به سال هایی می برد که رایحه نان سنگک 

داغ در گذر لوطی صالح، هر رهگذری را به داخل این نانوایی می کشاند.

می گوید: »بعد از فوت پدر و مادرمان در سال های 1320 مادربزرگمان ما 
را به تهران و محله باغ فردوس آورد. من 12 ساله بودم و همراه برادرم با 
آشنایی یکی از همسایه ها به عنوان شاگرد در یک نانوایی سنگکی در خود 
باغ فردوس سرگرم کار شدیم که حدود سال های 1327 بود.« و تعریف 
رضاخان  که  زمانی  و  بوده  سرگرم  کفاشی  حرفه  به  پدرش  که  می کند 

نام مشهور  این  به  پدر  پایه حرفه  بر  را می دهد  دستور صدور شناسنامه 
می شوند.

او ادامه می دهد: »من پس از مدتی از نانوایی باغ فردوس بیرون آمدم و در 
نانوایی سنگکی در منطقه قلهک به مدت یک سال پادویی کردم و پس از 
2 سال هم در نیاوران مشغول به کار نون درآوردن بودم تا اینکه با رفتن به 
نانوایی در منطقه دربند به مدت 10 سال توانستم کار پخت نان سنگک را 

تا حد شاطری ادامه بدهم تا جایی که خودم استاد کار شدم.«

با  نانوازاده یا دستکم کارگر  یا  نانوا  از  در واقع در پخت نان سنگک غیر 
شرط  چون  بپردازد،  نانوایی  حرفه  به  نمی توانست  کسی  نانوایی،  سابقه 
این حرفه در درجه نخست، شناخت گندم بود، چون گندم در هر  الزم 
قسمت از ایران دارای ویژگیها و کیفیتی متفاوت از نظر پخت نان سنگک 
بود و در نتیجه شناخت گندم و آرد آن نیاز به تجربه و پیشینه زیادی 
داشت که ممکن نبود یک نفر نا آشنا به کار نانوایی از عهده اش برآید، به 
جز این ها، نانوا ها الزم بود که حتماً فن نانوایی یا دستکم خمیرگیری را 

به خوبی بدانند.

از »علی جغجغه« تا سهمیه بندی نان
عبدالمحمد کفاش که دیگر برای خود نانوایی شده بود با قبول مسئولیت 
»دکان داری« در سال 1340، وارد گذر لوطی صالح می شود، مغازه ای که 
برادرش از صاحب اصلی آن، که از نانوایان قدیم تهران بوده است در این 
سنگکی  نان  این  ساله   100 پیشینه  به  اشاره  با  او  می کند،  اجاره  محل 
برایمان توضیح می دهد که این نانوایی از قدیمی ترین نانوایی سنگکی های 
تهران است که بنای جدید آن برمی گردد به   همان سال 1340 که آن ها 

در آنجا سرگرم به کار شدند.

از او می خواهیم از دوستان و هم دوره های خود در گذر لوطی صالح بگوید، 
بر روی  پایشان  از مردهایی که دیگر صدای گیوه های پشت برگشته در 
زمین این محله به گوش نمی رسد، از آدم هایی بگوید که هر روز از صبح 
احوال  و  حال  و  می دید  خود  روبروی  نانوایی  در صف  را  آن ها  غروب  تا 
می کرد، از قدیمی هایی که دیگر حتی نشانی از آن ها در این گذر نیست 

جز خاطراتی که با گذر هر لحظه از یاد ها فراموش می شود.
چند نام را برایم پشت هم ردیف می کند. مثل خانواده مذهبی ناظم زاده، 
صاحب  از  دارد،  جگرکی  دکه  یک  گذر  آن  در  امروز  که  درویش  کاظم 
قدیمی ترین و بهترین کله پزی تهران در آن زمان، قهوه خانه و ماست بندی 
جغجغه«  »علی  نام  به  آن ها، شخصی  همه  میان  در  اما  نانوایی…  کنار 
نامش  صالح  لوطی  گذر  خاطرات  در  که  مردی  داشت،  جالبی  ماجرای 

ماندگار شده است.

کار علی جغجغه در این گذر، 
صف  که  می شد  شروع  زمانی 
پراز زن و مرد می شد  نانوایی 
و او برای آرام کردن بچه ها، و 
مرتب نگه داشتن صف، آن ها 
را به دور خود جمع می کرد و 
با جغجغه ای که از میوه نوعی 
سرگرم  را  بچه ها  بود،  بوته 

می کرد.
البه الی  کفاش،  عبدالمحمد 
قحطی هایی  از  خاطراتش 
دولت  آن  در  که  می گوید 
با  مردم  برای  را  نان  سهمیه 
مشخص  کارت  یک  دادن 
در  با  کسی  هر  که  بود  کرده 
کارت ها  آن  داشتن  دست 
دکان  در  پشت  شب  نیمه  از 
می گرفت،  نوبت  نانوایی 
را  خود  نان  سهم  صبح  تا 
»یک  می گوید:  کند،  دریافت 
واقعا  سنگک ها  نان  زمانی 
زمان  آن  بودند،  خشخاشی 
و  بود  آزاد  خشخاش  کشت 
برای  آن  دانه های  از  نانوا ها 
خوش طعم شدن نان سنگک 
از 30 سال پیش که کشت خشخاش قدغن شد،  اما  استفاده می کردند 

کنجد جای خشخاش را گرفت.«
آن  از  گفتن  هنگام  صالح  لوطی  گذر  قدیمی  شاطر  کفاش،  عبدالمحمد 
روز ها آنقدر شوق و ذوق دارد که در میان حرف هایش فراموش می کنیم 
که آن روز ها گذشته است و اکنون سال 1391 هجری شمسی است و 
دیگر صدای جغجغه »علی جغجغه« به گوش بچه های این گذر نمی رسد.

وقتی از او خداحافظی می کنم صدایش هنوز در گوشم است. صدایی که 
گذر  در  دیگر صبح ها  »کفاش ها«،  نانوایی  کرکره  پایین کشیده شدن  با 

لوطی صالح نمی پیچد.

حسنه یادت می یاد ؟
شعر طنز عالی با لهجه قمی 

یادته ایوون  تو  رفتم  شدم  بش  آونگون  من  پلکون           رو  بودی  کرده  درس  تو  اوهورو  یه 
یادته براسون  پشت  کشید  قیه  ممده  گرفت           گازت  سیاهه  سگ  میاد  یادت  حسنه 
یادته پامون  به  تنگیله  رفت  رودخونه  میون  بودیم           بازی  سگ  مشغول  میاد  یادت  بگو  راس 
یادته تیرون  بچه  مث  میمدیم  در  رفتیم  می  شم           می  یلت  اولو  ایلی  چوپوقه  سر  هاپه  هاپ 
یادته بون  توت  زیر  سرکه  سی  تو  نگفتی  چر  شاغالو           دم  بونه  توت  زیر  رو  تو  گزید  ُدنده  یه 
یادته زورقون  تو  بودی  بلد  عکه  خونه  یه  باغا           توی  نی  دیگه  قالتی  آلوچه  حسنه 
یادته درمون  بی  درد  بگیری  حناق  آخه  گیری           می  حرف  ازم  قه  چن  چمدونم  من  ُچُکنم 
یادته داغون  توی  لنگت  به  چسبید  خارجنگ  یه  آب           میون  زدی  شیجه  رودخونه  تو  یادته 
یادته تیرون  بچه  نگفتی  تو  ضربش  تو  تف  یهو           خوردی  ُهلیجه  ُهل  تا  دو  تو  ناودون  تو  از 
یادته ننجون  جون  خریدم  ازت  چوردونه  بو           چوردونه  ولی  نبو  بادکنک  که  روزا  اون 
یادته نادون  بچه  نشد  موچ  آوردی  پر   بیاری           پر  برام  دادم  بت  قنبلی  الک  یه 
یادته پاتون  باالی  الکو  کردم  سوتش  نیومه           تل  هی  و  کردم  برات  م  ا  حاج  اینقده 
یادته شاخراسون  دم  اومدی  اوصول  انقه  نزدم           پاپله  تو  به  اقصکی  رو  اون  من 
یادته سالطون  ماده  گرف  و  خورد  علیه  گیری           می  سواره  حناق  نخور  تنده  حسنه 
یادته یسمون  زی  زنیکه  نگرف  پنجم  واسش  خانم           کبری  ننش  که  بو  ریخ  بی  انقه  علیه 
یادته پامون  پشت  به  شاه  علی  ز  شالق  یه  آستانسیا         دم  رفتیم  چسبیدیم  درشکه  پش 
یادته بسون  پولو  درا  داغه  آش  و  داغ  آال  قمی           خراط  و  دگه  دگ  و  تیرونی  پشتک  خر 
یادته بیرون  سولخه  از  مه  نیو  ئیدیم  کو  هی  سوالخ           تو  رف  خرخاکیه  شاغالو  دم  دیدیمون 
یادته عربستون  زیر  رو  تاریکه  دالون  اون  قدیما           داش  دونه  کولن  خونتون  در  یادته 
یادته خیابون  تو  رو  اون  کردیم  می  آله  هی  گسنمونه           بیا  بسون  نون  یه  برو  گفتم  بت 
یادته ناربون  رو  همساخ  هم  شدیم  کش  هره  اکبره           رس  لشه  سر  آباد  شمس  تو  رفتیمون 
یادته مزقون  پشت  با  دهل  و  ساز  زنن  می  ری           می  رجه  داری  وختی  نشو  وریو  گفتیمون 
یادته خون  شتر  توی   هوا  تو  لیلک  حاجی  زدیم           می  فریاد  و  داد  هی  پشتبون  بال  رفتیم  می 
یادته خون  شاغال  زیر  زدی  بم   آرنج  کون  دری           پن  کو  اون  دم  بودی  زده  زل  من  به  تو 
یادته میدون  وسط  سمت  جو  من  یهویی  ها           کوچه  تو  اومدم  سراغت  سوندو  من  انقه 
یادته کادون  تو  کردم  قرچه  دندون  انقه  اومه           عشوه  کمی  یه  بتوله  وقتی  شدم  هورت 
یادته ارزون  چقه  خریدم  براش  خفتی  یه  پشتبون           را  وسط  گرفتم  ازش  ونگیش  یه 
ریسمون و  بند  با  که  می  درس  خودشو  اون  داییه           جون  بخوای  راسشو  نبو  قشنگ  بتوله 
یادته ننجون  جون  داش  ای  دیگه  حال  قدیما  قدیما         با  و  حال  کنن  دگش  آلش  میشد  کاش 

حسن فرساد
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تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه:

حوزه انقالبی زبان 
مطالبه گر مردم خواهد 

ماند
 روحانیت پناه و پشتیبان مردم در 

سختی ها است

تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم 
با صدور بیانیه ای نسبت به برخی حاشیه سازی ها 
توضیحاتی ارائه و اعالم کرد: حوزه زبان مطالبه گری 
مردم در برابر مسئوالن است و انشاء ا... چنین خواهد 

ماند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

»بسمه تعالی«
حوزه های علمیه نمی توانند سکوالر باشند این که 
ما به مسائل نظام کار نداریم به مسائل حکومت کار 

نداریم این سکوالریزم است.
مقام معظم رهبری در دیدار با علمای خراسان 

شمالی
1391/7/19

فضالء  طالب،  تجمع  از  روز  ده  حدود  گذشت  با 
به  فیضیه  مدرسه  در  قم  علمیه  حوزه  اساتید   و 
منظور ابراز همراهی حوزه با مردم در برابر مشکالت 
مسئوالن  از  گری  مطالبه  و  ها  روز  این  اقتصادی 
جهت چاره جویی  که دقیقا در راستای مطالبات 
مدیران  از  معظم  مراجع  و  رهبری  معظم  مقام 
کشور بوده گویی حاشیه سازی ها برای به فراموشی 
این  آخر  نمونه  ندارد.  تمامی  ماجرا  اصل  سپردن 
حاشیه سازی، نوشته ای است که با کمال تاسف 
در روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در تاریخ شنبه 
97/6/3 انتشار یافت. نویسنده ای که به قول خودش 
در تعریض به سخنران مراسم مکالی غیر حوزوی 
است از در دلسوزی برای حوزه و بزرگان آن برآمده و 
بر اساس توهماتی که پیدا است از جانب چه کسانی 
به وی القا شده تشکل اساتید سطوح عالی و خارج 
حوزه علمیه قم را که سالها است در حوزه فعالیت 
دارد و همایش ها و اجالسیه های خود را با حضور 
صدهاتن از اساتید معظم حوزه هرساله برقرار می 

کند آماج اتهامات سست قرار داده است.
همین جا الزم به ذکر است که برای پرهیز از دامن 
زدن به جنگ روانی مطلوب جریان سیاسی حامی 
نویسنده، تشکل اساتید که هیچ دخالتی در برنامه 
ریزی و برگزاری و دعوت از سخنران این گردهمایی 
نداشت از اظهار نظر نسبت به این حادثه صرف نظر 
کرده بود ولی پیدا است که این جریان به گمان خود 
بنا دارد گربه را دم حجله بکشد و صدای متن انقالبی 
حوزه را در سینه خفه کند. از این رو الزم دیده شد 

که نکاتی در ارتباط با این موضع عرضه شود.
1.چنانکه گفته شد تشکل اساتید هیچ گونه دخالتی 
در برنامه ریزی و برگزاری این جلسه نداشت. مطابق 
رویه ای که در بخش اطالع رسانی تشکل وجود 
دارد مراسم و همایش ها و گردهمایی های حوزوی 

که به ویژه توسط مراکز رسمی حوزوی برگزار می 
از  ها  علماء و شخصیت  نکوداشت  از جمله  شوند 
طریق سامانه پیامکی این تشکل اطالع رسانی می 
شود در این مورد نیز دو روز قبل از صدور پیامک 
از  این تجمع در فضای مجازی  به  تشکل، دعوت 
جانب گروه های متعدد اطالع رسانی شده بود. به 
ویژه اینکه گفته شده بود برخی از نهادهای رسمی 

حوزه هم در مدیریت جلسه مشارکت دارند.
در دعوت از سخنران جلسه نیز تشکل هیچ گونه 
دخالت یا مشارکتی نداشته است. روشن است که 
از سخنران محور اصلی برگزاری  دعوت کنندگان 
جلسه محسوب می شوند و هویت دعوت کنندگان 
نیز ناشناخته نیست. عالوه بر این حسب اطالع ما 
هیچ یک از اعضای شورای مرکزی تشکل در این 

جلسه حضور نداشته اند و غالباً در قم نبوده اند.
2. اصل برگزاری این جلسه و اعالم همراهی حوزه با 
مردم در شرائط اقتصادی کنونی امری مبارک است 
و نشان از پای بندی حوزه و روحانیت به رسالت الهی 
آنان در دفاع از حقوق مردم است. حوزه و روحانیت 
و بزرگان آن همواره پناه و پشتیبان مردم در سختی 
ها بوده اند و مواضع رهبر معظم انقالب اسالمی و 
دیگر مراجع معظم در روز های اخیر نیز در همین 
راستا قابل فهم است. حوزه زبان مطالبه گری مردم 
در برابر مسئوالن است و انشاء ا... چنین خواهد ماند.

3. با تمام احترامی که برای سخنران محترم جلسه 
قائل هستیم بر خالف نظر ایشان ما حوزه را سکوالر 
نمی دانیم بلکه سالها است که تشکل اساتید اعالم 
می کند که بحمدا... متن حوزه و بزرگان عزیز آن 
انقالبی و پشتیبان نظام هستند و جریان مخالف 
این  گرچه  است،  جدی  اقلیت  و  انزوا  در  انقالب 
اقلیت تالش می کند با چهره ای نه چندان آشکار بر 
مسیر حوزه تاثیرگذاری کند. یک روز در بیت و بعثه 
سردمدار شیعه انگلیسی حاضر می شود و روز دیگر 
به دیدار مسئوالن دولتی می رود، که شرح این ماجرا 

فرصت خاص خود را می طلبد.
4. حاشیه سازی پر حجم این جریان مرموز را در 
راستای هدف منفعل کردن جریان انقالبی که متن 
آنها  به  البته  و  تشکیل می دهد می دانیم  را  حوزه 
یادآور می شویم که از این ترفند هم طرفی نخواهند 
بست. متن انقالبی حوزه با هدایت مراجع معظم و 
جامعه محترم مدرسین در کنار حمایت از نظام و 
رهبری فرزانه آن زبان مطالبه گر مردم خواهد ماند. 
جریان انقالبی حوزه نیرومند تر از آن است که از این 

بادها بلرزد و صحنه را خالی کند.
5. در پایان همگان را به تقوای الهی و پرهیز از اتهام 
زنی و بداخالقیهای رایج در عرصه سیاست بازی فرا 
می خوانیم و به کسانی که چنین روش هایی را پیشه 
کرده اند یادآور می شویم که عاقبت و فرجام از آن 
متقین و صابرین است و سرانجام کجروان جز تباهی 

نیست.
حقوقی  پیگیری  برای  را  خود  حق  اینکه  ضمن 
اتهام های کذب و بی اساس نوشته یاد شده محفوظ 

می دانیم.

دبیرخانه  تشکل اساتید سطوح عالی و خارج 
حوزه علمیه قم

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم مطرح کرد:

رتبه نخست قم در تعداد شهدای مدافع حرم  
مزار شهدا در قبرستان شیخان ساماندهی نشد

سید جواد هاشمی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره 
به پروژه های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم اظهار کرد: پروژه 405 
واحدی این بنیاد تکمیل و تقدیم خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان 
شد، همچنین پروژه ای برای جانبازان اعصاب روان داشتیم که به دنبال 

کمبود بودجه تکمیل نشد.
ادامه داد: بیش از 425 شهید مدافع حرم در استان قم داریم که  وی 
این شهدا عمدتا در بهشت  مزار  و  آمار در سطح کشور است  باالترین 
معصومه)س( است، از جمع این شهدا، 165 شهید از تیپ زینبیون، 232 

شهید از لشکر فاطمیون و 24 شهید هم ایرانی بودند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم افزود: بیش از 58 مستند 
از مادران و پدران شهدا جمع آوری شده است، استان قم استان برتر در 
زمینه مسابقات قرآنی بنیاد شهید و امور ایثارگران شناخته شد و تعدادی از 
جانبازان قطع نخاعی استان به اردوگاه های تفریحی این بنیاد اعزام شدند.

هاشمی با اشاره به افراد زیرپوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان 
قم اظهار کرد: 3 هزار و 809 نفر طلبه و دانشجو زیرپوشش این بنیاد 

هستند  که نسبت به گذشته شاهد شد آمار این بخش هستیم.
در  قم  استان  در  را  جانبازان  سالم  پاالیش  برنامه های  داد:  ادامه  وی 
دوره های سه ماهه و 6 ماهه داریم، همچنین امسال 520 مورد خدمات 
دندان پزشکی به افراد زیرپوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم 

ارائه شد و 19 هزار و 516 نفر بیمه شده این بنیاد در استان قم هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم افزود: در سال جاری 74 
نفر از پزشکان عمومی و متخصص، افراد زیرپوشش این بنیاد را در منزل 

و مطب ویزیت کردند.
هاشمی با اشاره به طرح پاالیش سالمت والدین شهدا در استان قم اظهار 
کرد: سه هزار و 424 نفر از والدین شهدا و 397 نفر از همسران شهدا 
زیرپوشش این طرح در استان قرار گرفتند، همچنین جانبازان قطع نخاع، 
آزادگان و جانبازان شیمیایی هم به صورت مستمر مورد پاالیش سالمت 

قرار می گیرند.
وی ادامه داد: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با 500 نفر از 
جامعه هدف این بنیاد از جمله خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان در 

سال جاری دیدار داشته است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم افزود: 72 گلزار شهدا و 
چهار هزار و 748 مزار شهید در استان داریم؛ بزرگترین گلزار شهدای 
هنوز  متاسفانه  ما  و  است  جعفر)ع(  بن  علی  شهدای  گلزار  قم  استان 

نتوانستیم که مزار شهدا را در قبرستان شیخان ساماندهی کنیم.
هاشمی با اشاره به نخبگان زیرپوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
قم اظهار کرد: 433 نخبه شاهد و ایثارگر در استان داریم که حمایت های 
خوبی از آن ها می شود، افراد زیرپوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
قم رتبه های خوبی در کنکور سراسری امسال کسب کردند و اکنون 30 
نفر از اعضای جامعه شاهد و ایثارگر، عضو هیأت علمی دانشگاه ها هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال 300 نفر از جامعه هدف بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان قم شاغل شدند، از این افراد 125 نفر به استخدام 
دستگاه های دولتی درآمدند. امسال هزار و 341 نفر به مراکز مشاوره این 
بنیاد مراجعه کردند و در سال جاری 881 نفر از جامعه هدف بنیاد شهید و 

امور ایثارگران استان قم تسهیالت مسکن را دریافت کردند.

روز چهارشنبه هفتم شهریور

نمایش بازسازی واقعه غدیر در قم برگزار می شود
به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از روابط عمومی سپاه استان قم، امیر 
جعفری اظهار کرد: در عصر ما هیچگاه نباید اصل والیت را که زیربنای 
حقایق اسالمی، ضامن اجرای راستین و نشان دهنده طرز تفکر اسالمی در 
موضوع حکومت است، به بهانه های واهی ناگفته بماند.فرمانده ناحیه امام 
حسن مجتبی)ع( گفت: اکنون وقت آن رسیده که دنیای اسالم به عقل و 
درایت بازگردد و در راه شناخت اسالم حقیقی و معرفی آن به جهان امروز 
گام های  متین و رصین بردارد.وی ادامه داد: پیامبر اعظم)ص( در بازگشت 

از حجة الوداع در مقام و منزلت حضرت علی)ع( فرمود: علی)ع( را خود 
تربیت کرده و پرورش داده است و او دارای فضایل انسانی و سرآمد همگان 
و وصی و جانشین او است و بشریت را به راه راست هدایت می کند.جعفری 
ابراز کرد: با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و عنایت اهل بیت)ع( برنامه 
امسال جشن بزرگ واقعه غدیر خم  به همراه نمایش بازسازی واقعه آن  
توسط ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی)ع( از ساعت 17:30 روز 
چهارشنبه 7 شهریور ماه در پردیسان، بلوار آزادی، میدان شهدای منا، 
جنب مصلی و نمازجمعه پردیسان قم برگزار می شود.وی افزود: در این 
مراسم، حجت االسالم والمسلمین ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس 

شورای اسالمی سخنرانی خواهد کرد.

نقره جاکارتا به جای طال 
برای امیر ؛ آیا مهدی 
زاده دچار نوسان شده 

است؟
بازی  فینال  در  زاده  مهدی  امیر 
که  حالی  در  جاکارتا  آسیایی  های 
او  برای  را  آسان  پیروزی  یک  همه 
یک  مغلوب  کردند  می  بینی  پیش 
اندونزیایی شد. شکستی عجیب که 
نشان می دهد امیر با گذشت زمان 
به  نسبت  تری  پیچیده  مسیر  وارد 

گذشته می شود.
زاده  مهدی  امیر   : اسماعیلی  حامد 
برای سال ها به معنای واقعی امیر 
از  انبوهی  است.  بوده  ایران  کاراته 
مدال های طالی جهانی ، قهرمانی 
کاراته  و  آسیایی  های  بازی   ، آسیا 
ای  ویژه  موقعیت  در  را  امیر  وان 
است.در  داده  قرار  کشور  کاراته  در 
جاکارتا ، امیر مهدی زاده به دنبال 
بازی  از  پی  در  پی  طالی  دومین 
های آسیایی پس از طالی اینچئون 
2014 بود و به نظر می رسید طال 
اما یک  در چنگ مهدی زاده است 
فینال غیر منتظره ، همه برنامه ها 
را بر هم ریخت و در فینال او نه به 
سایماتوف و نه مدعیان اسم و رسم 
دار دیگرش باخت.حریف اندونزیایی 
، به هیچ وجه چه از نظر رنک و چه 
اما  نبود  زاده  مهدی  در حد  سوابق 
جنگجو بود و تالشگر. در این میان و 
با توجه به نتایج  مهدی زاده در یک 
سال گذشته در رقابت های مختلف 
که گاهی با ناکامی هایی نیز همراه 
بود این سوال به وجود می آید که 
شده  نوسان  دچار  زاده  مهدی  آیا 
است؟ چه عواملی سبب شده مهدی 
زاده با تاکید بر توان فوق العاده اش 
باشد؟در  نداشته  را  گذشته  اقتدار 
پاسخ به این سوال ، موضوع المپیکی 
پس  شود.  می  مطرح  کاراته  شدن 
سرمایه   ، کاراته  شدن  المپیکی  از 
روی  مختلف  کشورهای  در  گذاری 
بسیاری  و  یافته  افزایش  رشته  این 
از کشورهایی که هرگز کاراته را – 
گرفتند  نمی  جدی   – ما  بر خالف 
حوزه  این  در  طور جدی  به  اکنون 

را  خودرو  هستند.2  کار  مشغول 
تصور کنید که در جاده ای مشغول 
فاصله  دیگری  از  یکی  که  حرکتند 
زمان  از  حاال  دارد.  توجهی  قابل 
خاصی ، خودرویی که عقب تر است 
نحو چشمگیری  به  را  خود  سرعت 
افزایش می دهد اما خودروی جلوتر 
هر چه برای افزایش سرعت به همان 
میزان سرعت خودرو عقب تر تالش 
نتیجه  در  است.  فایده  بی  کند  می 
زمان  گذشت  از  پس  خودرو  دو 
مشخصی به هم می رسند و احتمال 
رقیب  از  تر  این که خودروی عقب 
پیشی بگیرد ، محتمل است. این ، 
داستان کاراته کاهای ایرانی و رقبای 
مشکالت  دلیل  است.به  خارجی 
ساخت  زیر  در  ضعف  و  اقتصادی 
اندازه  به  ایرانی  کاهای  کاراته   ، ها 
رقبای خارجی خود امکان برگزاری 
اردوهای حرفه ای در خارج از کشور 
، حضور در همه رویدادهای ممکن 
آماده  آل  ایده  روند  یک  اجرای  و 
پول  برنامه ها  این  ندارند.  را  سازی 
می خواهد و واضح است که شرایط 
اقتصادی هر روز بدتر می شود. در 
نتیجه مهدی زاده و امثال امیر ، در 
یک رقابت نابرابر قرار دارند.از سوی 
تدریج  به  زاده  مهدی  امیر   ، دیگر 
بدیهی  است.  روبرو  سن  افزایش  با 
یک  برای  سن  افزایش  که  است 
ورزشکار ، عامل کاهش دهنده توان 
بدنی و فنی است – گرچه همیشه 
حق  و   – دارد  وجود  استثناهایی 
داریم این فرضیه را در مورد نوسانات 
قرار  کنیم.  مطرح  زاده  مهدی  امیر 
و  باشد  اوج  امیر همیشه در  نیست 
انتظار این که او همواره باید در همه 
واهی  انتظاری  بگیرد  طال  رویدادها 
است.با این وجود ، امیر مهدی زاده 
در 2 سال باقی مانده تا المپیک که 
تالش  باید  اوست  ذکر  و  فکر  همه 
کند از حداقل امکانات حداکثر بهره 
را ببرد تا به رویای خود یعنی مدال 
امر  بپوشاند.  عمل  جامه  المپیک 
راهی طوالنی و سراسر افتخار را طی 
کرده و یک پایان خوش در 2020 
اتفاق است.–منبع: قم  جذاب ترین 

اسپورت

 آغاز به کار رویداد 
فرهنگی قم در مشهد 

مقدس
فرهنگی  سازمان  مدیرعامل 
ورزشی شهرداری قم از آغاز به کار 
رویداد فرهنگی گردشگری قم در 
به منظور معرفی  الرضا)ع(  مشهد 
استان قم در بوستان کوه سنگی 

مشهد مقدس خبر داد.
از  نقل  به  گزارش شهرکریمه  به 
فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط 
مجید  قم،  شهرداری  ورزشی 
رفیعی در حاشیه آغاز به کار این 
رویداد فرهنگی طی سخنانی اظهار 
داشت: رویداد فرهنگی گردشگری 
قم با عنوان »اُخت الرضا« به منظور 
معرفی استان قم با حضور ادارات 
و دستگاه های فعال در زمینه هنر، 
فرهنگ و گردشگری این استان، 
ورزشی  فرهنگی  سازمان  توسط 
مجموعه  در  که  قم  شهرداری 
بوستان کوه سنگی مشهد مقدس 
برگزار می شود.مدیرعامل سازمان 
قم  شهرداری  ورزشی  فرهنگی 
دستگاه های  حضور  به  ادامه  در 
این  در  استان  فرهنگی  مختلف 
و  کرد  اشاره  فرهنگی  رویداد 
اداره  خیریه،  امور  و  گفت:اوقاف 
کانون  ارشاد،  و  فرهنگ  کل 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
کل  اداره  بهزیستی،  کل  اداره 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 
گردشگری قم، اداره کل روستایی 
پژوهی  قم  مرکز  و  استانداری 
ازجمله دستگاه هایی هستند که با 
برگزاری 50 غرفه از فعالیت های 
به  هنری، فرهنگی و گردشگری 

معرفی استان قم می پردازند.

برنامه های  به  اشاره  با  وی 
فرهنگی  رویداد  این  جانبی 
شادی  جنگ  کرد:اجرای  تصریح 
سوغات،  نمایشگاه  برپایی  و 
و  عشایر  صنایع دستی  نمایشگاه 
تولیدکنندگان استان قم از دیگر 
»اُخت الرضا«  رویداد  برنامه های 
است.مدیرعامل سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری قم با بیان اینکه 
راستای  در  فرهنگی  هفته  این 
فرهنگی  سازمان های  تعامالت 
شهرداری های  ورزشی  اجتماعی 
می شود،  برگزار  کالن شهرها 
همکاری  تفاهم نامه   امضای  از 
فرهنگی گردشگری بین سازمان 
قم  شهرداری  ورزشی  فرهنگی 
و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  و 
زیارت شهرداری مشهد خبر داد .

با اشاره حضور غرفه مسجد  وی 
رویداد  این  در  جمکران  مقدس 
مقدس  مسجد  گفت:  فرهنگی 
جمکران به عنوان یکی از مهم ترین 
قطب های فرهنگی مذهبی قم، نیز 
در این رویداد, فعالیت گسترده ای 
آن  ازجمله  که  می کند  اجرا  را 
توسل  دعای  مستقیم  پخش 
مسجد جمکران در شب سه شنبه 
کوه سنگی  بوستان  در مجموعه 
می شود:  خاطرنشان  است.رفیعی 
گردشگری  فرهنگی  رویداد 
مناسبت  به  مشهدالرضا  در  قم 
با  و   والیت  دهه  گرامیداشت 
مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی 
معاونت های  و  قم  شهرداری 
شهرداری  زیارت  و  گردشگری 
مشهد از سوم تا دهم شهریورماه 
در بوستان کوه سنگی از ساعت 
عالقه مندان  میزبان   24 تا   19
کوه سنگی  بوستان  در مجموعه 

خواهد بود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اظهار کرد:

کلیه مستندات عملکرد این اداره کل برای بررسی  
توسط رسانه های استان در دسترس است 

مدیر کل ورزش و جوانان استان ضمن تشریح برنامه های هفته دولت این اداره کل، 
اظهار کرد: کلیه مستندات عملکرد این اداره کل برای بررسی توسط رسانه های استان 

در دسترس است.
به گزارش خبرنگار هفته نامه ندای شهر کریمه، حسن عابدی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با تبریک اعیاد قربان و غدیر و نیز هفته دولت عنوان کرد: شهیدان بزگواری همچون 
شهید رجایی باید الگوی دستگاه های اجرایی در کشور باشند و در هفته دولت بسترهای 
الزم برای ارتباط بیشتر مسئولین و مردم فراهم شودو نتیجه عملکرد دستگاهها به مردم 

ارائه شود.

و جلب  به خداوند  توکل  اهمیت  بر  تأکید  با  عابدی 
اعتماد و حمایت مردم، اضافه کرد: همکاری مردم در 
زمینه های مختلف از ذخایر معنوی دستگاه های دولتی 
است که مدیران باید با توجه به این موضوع درصدد 
برآیند.مدیرکل  نواقص  کاهش  و  خدمات  افزایش 
ورزش و جوانان استان قم ، فضاهای ورزشی استان قم 
تا قبل از انقالب را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: 
پیش از انقالب اسالمی ظرفیت های ورزشی استان قم 
تنها در سه مکان ورزشی خالصه می شد درحالی که 
امروز 100 مکان ورزشی در سطح استان وجود دارد 
که 21 مورد آن در 5سال اخیر به بهره برداری رسیده 
و درمجموع 800 میلیارد برای این اماکن هزینه شده 

است.
اماکن  از  زیادی  تعداد  سازی  آماده  بر  تأکید  با  وی 
ورزشی در مناطق محروم استان قم به ویژه روستاها 
در دولت دوازدهم، اضافه کرد: ایجاد خانه های ورزش 
روستایی برای رفع محرومیت جوانان در روستاها که 
به علت کمبود امکانات و یا جمعیت اندک از داشتن 
ورزشی  فضاهای  این  بودند،  محروم  ورزشی  سالن 
مجهز شده و در اختیار نوجوانان و جوانان عالقمند 

گذاشته شد.
عابدی همچنین از برنامه ها ی اداره ورزش و جوانان 
استان قم در هفته دولت خبر داد و گفت: تکمیل و بازسازی سالن های ورزشی تختی، 
تجهیز و بازسازی کفپوش 5 سالن ورزشی، احداث زمین چمن مصنوعی بخش قنوات، 
خورآباد و قلعه چم، تکمیل سالن چند منظوره شهدای شهرقائم و تکمیل و بازسازی 
سالن صرم از پروژه های قابل افتتاح معاونت توسعه منابع اداره ورزش و جوانان در هفته 

دولت است.
وی ادامه داد: بازدید جوانان و نوجوانان از پروژه ها و دستاوردهای ملی استان قم، جشنواره 
تجلیل از خیرین و فعالین حوزه ازدواج، اجرای نمایش آالء، همایش خانواده موفق و دیدار 
نخبگان جوان با مسئولین استان نیز به همت معاونت فرهنگی و امور جوانان این اداره نیز 

در هفته جاری برگزار می شود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم، بر پاسداشت مقام شامخ شهداء تأکید و خاطر نشان 
کرد: از برنامه های هفته دولت این اداره کل، بازدید از خانواده ی شهداء هشت سال دفاع 
مقدس و شهدای مظلوم مدافع حرم است که در برنامه های معاونت فرهنگی و امور جوانان 
است که به مناسبت هفته ی دولت در کنار برنامه هایی همچون دیدار با امام جمعه فردو و 

پاسخگوبی به مسائل و مشکالت ورزشی جوانان بخش های تابعه انجام می شود.

عابدی از برگزاری اولین جشنواره همگانی ورزش در آب ویژه بانوان خبر داد و تاکید 
کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه بانوان آسیب پذیر، نشست ویژه سبک زندگی ایرانی 
اسالمی، طرح سنجش و قامت غربالگری روستایی، همایش 30 دقیقه تندرستی ویژه 

کارمندان و طرح پارک گام در بخش ورزش بانوان درهفته جاری برگزار می شود.
وی از دیگر برنامه های این اداره کل در هفته دولت را بازدید از دفاتر خبرگزاری ها و 
روزنامه ها عنوان و تصریح کرد: برگزاری نشست های خبری، اطالع رسانی قبل و حین 
و  ورزش  اداره  مسئولین  و  مدیرکل  و هماهنگی حضور  دولت  هفته  برنامه ها ی  اجرای 
جوانان در برنامه های صداو سیمای استان قم با همکاری روابط عمومی اداره ورزش و 

جوانان از برنامه های این اداره در هفته ی دولت است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در 
رابطه با روابط مالی اداره ورزش و جوانان استان با هیئت های ورزشی و رسانه ها گفت: کلیه 
ماودات مالی در این اداره کامال شفاف و مشخص است و جای هیچ گونه ابهامی نیست و 
براساس شرایط و ضوابط قانونی بودجه ای در اختیار هیئت های ورزشی قرار می گیرد 
اما هیچ تعامل مالی بین این اداره و رسانه ها نبوده و اعتباری به آن ها پرداخت نمی شود.

وی همچنین در رابطه با اتهامات وارده از سوی برخی برنامه های ورزشی صدا وسیما 
خاطر نشان کرد: ناکارآمدی یک هیئت ورزشی تنها به سقوط یک تیم آن نیست و در 
مورد اتهامات وارده نیز تاکنون هیچ گونه مستنداتی ارائه نشده و در این زمینه پیگیریم..

ادامه در مورد سوال پیرامون ساز و کار  اداره ورزش و جوانان استان قم در  مدیر کل 
حمایت از تیم والیبال کریمه و دیگر تیم های حاضر در لیگ تاکید کرد: تیم های کشور 
باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین نیاز های مالی خود بهره برند، اما از آنجا که 

سیاست اداراه ورزش و جوانان
نیز حمایت از این گونه تیم ها است متناسب با افتخاراتی که تیم های کسب میکنند مود 
حمایت قرار می گیرند.عابدی همچنین به نقش رسانه ها در دامن زدن به حواشی و یا 
کاهش تنش ها اشاره کردو ادامه داد: مسائلی که در جلسه نشست خبری گذشته پیش 

آمد با هماهنگی الزم حل شده و بعد از این شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود.
وی در پایان با تاکید براینکه عملکرد اداره ورزش و جوانان شفاف است گفت: کارشناسان 
نخبه وزارت ورزش و جوانان با تعریف شاخص هایی جهت بررسی عملکرد ادارات ورزش 
و جوانان برای تمامی استان  های کشور، طی دوسال متوالی، استان قم را به عنوان اداره 
ورزش و جوانان برتر در سطح کشور برگزیده اعالم کردند، اینگونه نظرات و بررسی ها که 
کارشناسانه و آگاهانه است برای این اداره بسیار ارزشمند تر از نظراتی است که گاها بدون 
آگاهی به اداره ورزش و جوانان قم نسبت داده می شود و در این راستا نیز درب های اداره 
کل ورزش و جوانان استان بروی رسانه ها باز است و این آمادگی وجود دارد تا نمایندگانی 
از رسانه های استان برای بررسی و تهیه گزارش از مستندات عملرکد اداه کل ورزش و 
جوانان در حوزه های مختلف و مطابق آنچه اطالع رسانی شده است تهیه و صحت این 

خدمات را رسانه ای کنند.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره نهم-سه شنبه 6 شهریور 1397-قیمت 500 تومان



آقازادگی یکی از چالش های حکومت های 
مشروع یا غیرمشروع است که این یادداشت به 

بررسی این معضل پرداخته است.

 حکومت ها و چالش 
آقازادگی

حوزه  در  همواره  بشری  مهم  سؤاالت  از  یکی 
سیاست این بوده است که چرا پس از گذشت 
اندی از شروع حکومت ها، واپسگرایی و حتی 

شکست حاصل می شود؟
در  حاکمه  قوه  شکست  و  واپسگرایی  بررسی 
ایران  اسالمی  انقالب  در  خصوصا  تاریخ  طول 
بیشتر حائز اهمیت است؛ چراکه انقالب اسالمی 
ایران، چنان که نویسندگان متخصص و مشهور 
یا  اجتماعی  های  انقالب  شمار  در  اند،  گفته 

کبیر جای دارد.
انقالبی که از یک سو، سبب تغییر در اساس و 
نوع حکومت گردید و از سوی دیگر به تحول در 
مشی  خط  و  کشور  رسمی  و  غالب  ایدئولوژی 
ابعاد  در  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  های 
که  حیث  این  از  و  انجامید  خارجی  و  داخلی 
جزء انقالبات کبیر است، باید با جدیت بیشتر 
رفع  و  الهی  بزرگ  امانت  این  حفظ  جهت  در 

مشکالت و موانع آن قدم برداشت.
آری، از مشکالتی که نه تنها در طول چهار دهه 
تاریخ، حکومت  ابتدای  از  بلکه  اسالمی  انقالب 
سرنگونی  به  حتی  و  اند  بوده  مواجه  آن  با  ها 
رویش  است،  شده  منجر  نیز  حکومت  آن 
تدریجی اشراف متصل به قوه حاکمه و در پی 
جریان  این  به  متصل  های  آقازاده  رویش  آن، 
است و تبعیض های پیدا و پنهان ناشی از آن 
با اشکال مختلف  که همواره در حکومت های 
حاکمیت  آن  اساسی  اصول  از  عدول  موجبات 

مشروع و قانونی را فراهم نموده است.
و  آقازادگی  جریان  این  فشارهای  عبارتی  به 
تجدید  به  را  ها  آن حاکمیت  که  است  اشراف 
وادار  عدالت  پایه  بر  اساسی  اصول  در  نظر 
می کند، و یا اشتباه  های قوه حاکمه نیز آنها را 
به پس گرفتن برخی از اصول وا می دارد؛ و از 
این دست اشتباه ها می توان به سیاست های 
حمایتی قشری قوه حاکمه در به وجود آمدن 
مختلف  های  حوزه  در  گوناگون  های  تبعیض 
من جمله حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ... 
اشاره نمود که غالبا در دل این تبعیض ها نقش 
آقازاده ها را نمی توان نادیده انگاشت؛ خصوصا 
این تبعیض ها در طبقه اشراف و حاکمیت که 
طبقه  سمت  به  المال  بیت  سرازیری  موجب 
و  جانبه  قدرت همه  از  تدریجا  و  خاص گشته 
اقوام وتشکل های  انقالبیون و اقشار و  مشروع 
مردمی کاسته و بر قدرت قشری که صالحیت 

الزمه امر را هم نداشته اند افزوده است.
بی  با  ای  پدیده  چنین  رشد  که  آنجا  از  و 
عدالتی ها و تبعیض ها و افزایش فاصله طبقات 
به  امر  نهایت  در  است،  بوده  همراه  اجتماعی 

ناامیدی و سرخوردگی انقالبیون و عدم حمایت 
و  ناامیدی  این  و  منجر  انقالب،  اصول  از  آنها 
سرخوردگی مردم از قوه حاکمه در نظام مشروع 
مردمی یا همان شایسته ساالری)دموکراسی یا 
و  یا دیکتاتوری  نامشروع  نظام  به  تئو کراسی( 
تبدیل   ) اریستوکراسی  یا  )الیگارشی  موروثی 

می گردد.
این  به  پیش  از  بیش  طلبد  می  جهت  بدین 
در جهت  و  پرداخت  نوظهور  نه چندان  پدیده 
آن  پنهان  و  پیدا  پیدایش  عوامل  شناساندن 

اقدام نمود.

آقازادگی  ظهور  و  بروز  عوامل  جمله  از 
میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- عدم توجه و جدیت در برنامه ریزی منسجم 
و  آثار  و  آقازادگی  و  اشراف  پدیده  رویش  به 
انفالبیون؛  توسط  آن  از  ناشی  های  مفسده 
مذمت  انقالب  ابتدای  همان  از  اگر  عبارتی  به 
انقالبیون و  چنین پدیده ای و قبح آن توسط 
اقشار مختلف جامعه مورد توجه و تبیین قرار 
میان  آن  گسترش  و  رشد  شاهد  گرفت،  می 

طبقات اجتماعی نمی بودیم .
2- اشراف پرستی یا آقازاده پرستی و استقبال 
و بزرگ نمودن آگاهانه یا ناآگاهانه آنها توسط 
غیر  و  رسانه  از  اعم  انقالبیون  توجه  قابل  قشر 
رسانه است که می تواند به عنوان دومین عامل 
در  که  باشد  فاقد صالحیت  آقازادگی  پیدایش 
انقالب ما بلکه در غالب حکومت های مشروع و 

نامشروع خودنمایی می کند.
سلسله  یا  هخامنشیان  سلسله  مثال  عنوان  به 
و  اسالم  در  عباسیان  سلسله  و  ساسانیان 
حکومت یونان و خاندان قاجار و پهلوی و ... را 
می توان با این ویژگی اشراف گرایی یا آقازاده 
پرستی خواسته یا ناخواسته مشاهده نمود که 
در نهایت سقوط این خاندان ها و سلسله ها هم 
به دست بی کفایت همین آقازادها رقم خورده 
چنین  نیز  ما  انقالب  و  ما  جامعه  در  و  است 
پدیده ای در حال رشد است که می تواند در 
آن  سرنگونی  حتی  و  اسالمی  انقالب  انحراف 

بسیار دخیل باشد.
طلبد  می  رسد  می  نظر  به  اساس  این  بر 
انقالبیون از باب امر به معروف و نهی از منکر 
نسبت به این پدیده اقدام نمایند و بر اساس آیه 
شریفه: »إَِنهّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلَلِهّ أَتَْقاُکْم/ همانا نزد 
باتقواترین شماست«،  خداوندگرامی ترین شما 
معیار تقوا را در تکریم و انتخاب افراد برگزینند 
مختلف،  سطوح  در  پیش  از  بیش  آنها  از  و 
خصوصا سطح حاکمیت سیاسی جامعه استفاده 

نمایند.
حاکمتی،  های  دستگاه  طلبد  می  طرفی  از  و 
با قاطعیت و  انقالب اسالمی  قضایی و نظارتی 
جدیت بیشتری با رشد چنین پدیده ای مقابله 
و  جامعه  افزون  روز  پیشرفت  شاهد  تا  نمایند 
ارزش های اصیل آن باشیم. ان شاءاهلل - منبع: 

حوزه نیوز
  علی محمدی طلبه سطوح عالی حوزه و 
دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم

 متولیان مهدویت تبیین 

مناسبی به جامعه ارائه 
نمی دهند

از  عده ای  معقتدم  گفت:  رائفی پور  اکبر  علی 
مهدویت  به  آدرس محور  نگاه  اندیشمندان 
از  استراتژیک  نگاه  و  فهم  که  کسی  دارند؛ 
پازل  در  اربعین  که  می فهمد  دارد،  مهدویت 
ظهور است. آیا نگاه تمدنی برخی اندیشمندان 
منظر  از  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به 

مهدویت است؟
علی اکبر رائفی پور در پاسخ به این سؤال که 
چرا برخی متولیان اصلی امر مهدویت نسبت 
مثل  جهان  و  منطقه  در  جاری  جریانات  به 
عمل  بی تفاوت  حسینی)ع(  اربعین  ماجرای 
می کنندو این جریانات را در پازل ظهور مورد 
به  مناسبی  تبیین  و  نمی دهند  قرار  مطالعه 
معقتدم  بنده  افزود:  نمی کنند،  عرضه  جامعه 
دارند.  مهدویت  به  آدرس محور  نگاه  عده  یک 
گویی به من و شما بگویند باید به کهف   الشهدا 
آدرس  تو  به  بعد  کجاست؟  می پرسی  بروی. 
می دهند تا بروی. این یک نوع نگاه است. نگاه 
دیگر این است که برخی عالوه بر اینکه دارای

 این ویژگی هستند، یک چیز بیشتر از این را 
نیز دارند، آن هم یک فهم عمومی است. یعنی 
هندسه را می دانند. اما کسی که هندسه کلی 
چنین  می شود.  مواجه  چالش  با  نمی داند،  را 
روایات  در  من  به  را  اربعین  می گوید  فردی 
همان  حد  در  داشت،  وجود  اگر  بده.  نشان 

روایت برایش فهم ایجاد می شود.

متأسفانه اندیشمندان اسالمی ضرورتی برای 
پرداختن به وعده های آخرالزمانی نمی بینند

نگاه  و  فهم  که  کسی  اگر  اما  افزود:  وی 
که  می فهمد  دارد،  مهدویت  از  استراتژیک 
عده ای  اما  است.  ظهور  پازل  در  اربعین 
از  اربعین  که  داریم  روایت  کجای  می گویند 
نشانه های ظهور است! اما آیا نگاه تمدنی برخی 
از  اجتماعی  و  به مسائل سیاسی  اندیشمندان 
منظر مهدویت است؟رائفی پور با اشاره به اینکه 
مهدویت  به  راهبردی  نگاه  عده  یک  معتقدم 
محقق  نشانه  که  داریم  مواردی  ندارند، افزود: 
شده و روی زمین اتفاق افتاده، عده ای از همین 
دارد.  مشکل  سندش  می گویند  اندیشمندان 
در حالی که مهم ترین دلیل بر امکان چیزی، 

وقوع آن حادثه است.

حجت االسالم و المسلمین فرحزاد مطرح کرد:

جای خالی شبکه های تبلیغ فرهنگ غدیر

هزینه های میلیاردی وهابیون

 برای تضعیف غدیر

فرهنگ  یک  غدیر  این که  بیان  با  رضوی  در حرم  فرحزاد  المسلمین  و  االسالم  حوزه/ حجت 
منتهی به ظهور است، گفت: وهابی ها میلیاردها تومان هزینه کرده اند و با صدها شبکه رسانه ای 
و مجازی در حال تاثیر بر اذهان عمومی هستند، ولی متأسفانه ما در حمایت از امیرالمومنین)ع( 

اقدامی نکرده ایم یا خیلی اندک.
به گزارش خبرگزاری »حوزه« از مشهد، مراسم ویژه شب والدت دهمین اختر تابناک امامت 
با پخش صورت  با محوریت صحن جامع رضوی همراه  الهادی)ع(  النقی  علی  امام  والیت،  و 

سراسری در اماکن متبرکه برگزار شد.
با شعرخوانی محمد جواد  با قرائت زیارت امین ا... توسط رضا نریمانی آغاز شد و  این مراسم 
غفورزاده، همخوانی گروه سرود ولی عصر)عج( و مدیحه سرایی سید حسین محمد نیا ادامه 

یافت.
حجت االسالم و المسلمین حبیب ا... فرحزاد، سخنران این مراسم با تأکید بر دوری از افراط 
و تفریط در گرامیداشت مراسم های مذهبی، اظهار کرد: این تداوم مجالس و عرض ادب ها و 

روضه هاست که امام حسین)ع( را جهانی و پایدار کرده است.

غدیر یک فرهنگ منتهی به ظهور است
کارشناس دینی رسانه ملی با بیان اینکه عید غدیر از عاشورا، نیمه شعبان و همه ایام سال مهم 
تر است، ابراز کرد: بسیار کم پیش می آید که امام معصوم)ع( برای موضوعی سه بار به خداوندی 
که می شناسد قسم بخورد با این وجود امام صادق)ع( سه بار به خداوند سوگند یاد می کنند که 

پروردگار روزی را باالتر از روز غدیر خم خلق نکرده است.
حجت االسالم و المسلمین فرحزاد بر توجه بیشتر به خطبه روز غدیر تأکید کرد و با بیان این که 
پیامبر اکرم)ص( تبلیغ و ارسال پیام غدیر را تا روز قیامت بر ما واجب کرده است، گفت: ما در 

رابطه با مسئله غدیر کوتاهی کرده و جزو مقصرین هستیم؛ ما برای غدیر خم چه کاری انجام 
دادیم؟ آیا از مال و جانمان هزینه و یا برای این مهم تبلیغ کرده ایم؟وی با بیان این که غدیر 
یک فرهنگ، جریان، اعتقاد و باور است که به ظهور امام زمان)عج( منتهی می شود، عنوان کرد: 
وهابی ها میلیاردها تومان هزینه کرده اند و با صدها شبکه رسانه ای و مجازی در حال تاثیر بر 
اذهان عمومی هستند؛ در این بین ما چه تعداد شبکه برای امیرالمومنین)ع( ایجاد کرده ایم؟این 
کارشناس مذهبی تصریح کرد: پیامبر اکرم)ص( در روز غدیر خم، یاری گران و دوست داران امام 
علی)ع( را دعا و افراد بی تفاوت نسبت به ایشان را نفرین کرده است و این در حالیست که اغلب 
به اشتباه اینگونه برداشت می شود که پیامبر)ص( در این روز صرفاً دشمنان امیرالمومنین)ع( 

را نفرین کرده اند.

جای خالی شبکه های تبلیغ غدیر/ هزینه های گزاف در جام جهانی فوتبال
حجت االسالم و المسلمین فرحزاد با اشاره به هزینه های گزاف در عرصه  های مختلف از جمله 
فوتبال، گفت: در جام جهانی فوتبال عده ای میلیون ها تومان هزینه کردند تا رقابت ها را از نزدیک 
تماشا کنند؛ آیا ما یک صدم این مبالغ را برای غدیر و والیت امام علی)ع( هزینه کرده ایم؟ ما در 
این رابطه مقصریم و در قیامت مورد محاکمه قرار می گیریم.وی با تأکید بر این که امام علی)ع( 
میزان و تقسیم کننده بهشت و جهنم و نور محب علی بن ابیطالب)ع( خاموش کننده آتش 
جهنم است، ابراز کرد: محب امیرالمومنین)ع( آتش خاموش کن اختالف ها، تفرقه ها، دعواها و 

گناهان و به دنبال اصالح و یگانگی دل ها و نه تفرقه افکنی است.

برخی مردان سال ها برای خواستگاری رفتن تالش می کنند؛ اما 
به نتیجه نمی رسند و تا رسیدن به همسر ایده آل خود این راه 

را ادامه می دهند

امروزه پدیده خواستگاری های خیابانی و همچنین خواستگاری دختر 
از پسر متأسفانه در جامعه دیده می شود، این حرکت ها بی تردید با 
فطرت و ذات انسان ها کمترین سنخیتی را داراست. این گونه اتفاق ها 
جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  که  دهد  می  رخ  ایران  در  حالی  در 

مرسوم نیست.
البته برخی معتقدند که این پدیده امری ناپسند نیست؛ ولی از لحاظ 

عرف غیرمعمول و دون شأن است.
قالب  در  و  کشور  های  رسانه  در  امروزه  مردان  از  زنان  خواستگاری 
سریال و یا متون در برخی سایت ها دیده می شود.بحث های زیادی در 
این زمینه وجود دارد که بررسی آن به عهده خوانندگان گرامی است 
اما قصد داریم از لحاظ تفاوت های زن و مرد و از دیدگاه جایگاه زن و 

حقوق وی در اسالم نکاتی را ارزیابی کنیم.

جایگاه زن دلبری است

وقتی از جنس زن سخن می گوییم، درباره موجودی صحبت می کنیم 
از لحاظ روحی تفاوت های  که در کنار تفاوت های ماهوی جسمی،  
زیادی با جنس مرد دارد. عده ای با فریاد در بوق فمینیست بر این 
معتقدند که زن در همه جنبه ها با مرد مساوی است و دارای حقوقی 
دارند  اشتراک  مردان  با  امور  از  بسیاری  در  زنان  قطع  طور  است.به 
قوت  لحاظ  از  زنان  متفاوتند.  زنان  با  مردان  نیز  جهات  خیلی  از  اما 
جسمی نسبت به مردان در مرتبه پایین تری قرار دارند و زنان از نظر 
ظرافت در مرتبه ای باالتر از مردان هستند. این تفاوت ها خیلی واضح 
است یکی اینکه در دنیای مادی، برای تکمیل یک شی، شی دیگری 
غیرهمگون در کنار آن قرار می گیرد و خیلی از اتفاقات در دنیا، دارای 
پیش مقدمه و مقدمه هایی است که اگر نباشند نظم طبیعی و نظام 
رانندگی  نظیر  مشاغل سخت  در  زن  ریزد.فعالیت  می  هم  به  هستی 
مرد  کار کردن  بالعکس،  یا  و  یا مهندسی ساختمان،  ماشین سنگین 
درمانی  مشاغل  یا  منزل  در  فرزند  تربیت  نظیر  زنانه  های  پست  در 
مختص بانوان، درست است که از لحاظ ظاهری امکان پذیر است؛ اما 
از لحاظ روحی شرایطی را برای هر دوجنس ایجاد می کند که او را از 
مدار حرکت فطرت به سمت پیشرفت یا کند و یا متوقف می کند.مرد 
منطقی است و زن احساسی. اگر مردی در پاسخ به خواستگاری یک 
زن، پاسخ منفی بشنود می تواند آن را تحمل کرده و منطقی برخورد 
بنابر خالف  اگر  است  آفریده شده  معشوقه  فطرت  زن چون  اما  کند 
بر  قطعا  بشنود؛  منفی  جواب  و  کند   خواستگاری  مردی  از  فطرتش 
احساسات وی اثر منفی می گذارد و اینگونه نیست که بتواند این روند 

را مثل مرد ادامه دهد.
شهید مطهری در این باره گفته است: »این که از قدیم االیام مردان به 
عنوان خواستگاری نزد زنان می رفته اند و از آن ها تقاضای همسری 
از بزرگ ترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده  اند،  می کرده 
است. »طبیعت« مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن 
را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت زن را ُگل، و مرد را 
از تدابیر  بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. این یکی 
حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و 
در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. خالف حیثیت و احترام زن 
زنی  از  است که  ل  تحمهّ قابل  مرد  برای  بدود.  مرد  دنبال  به  است که 
خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آن گاه از زن دیگری خواستگاری 
کند و جواب رد بشنود تا باالخره زنی رضایت خود را به همسری با او 
اعالم کند؛ اما برای زن که می خواهد محبوب و معشوق و مورد توجه 
و عالقه باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حکومت 
کند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود 
دعوت کند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری رود.«دیده 
شده که برخی مردان سال ها برای خواستگاری رفتن تالش می کنند 
اما به نتیجه نمی رسند و تا رسیدن به همسر ایده آل خود این راه را 
ادامه می دهند اما دیده نشده برفرض مثال که زنی سال های متمادی 

برای انتخاب همسر مورد نظرش خواستگاری کند.
عرف جامعه ما و وصله ناجور خواستگاری دختر از پسر

برخی ممکن است سوال کنند که جو جامعه و عرف کشور ما این فضا 
را ایجاد ننموده تا این قضیه آزمایش گردد. در پاسخ باید اشاره نمود 
که نمونه های معدودی از کشورها این روند را دارند و نتایج خود را نیز 
دیده اند. مثال جمهوری گینه بیسائو کشوری در آفریقاست. این کشور 
از دنیا  در زمره فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. در این قسمت 
هم این دختران هستند که همسر آینده خود را انتخاب می کنند. آنان 
پیشنهاد خود را کامال علنی مطرح می کنند؛ به این شکل که یک ظرف 
قرمزرنگ  خوش طعم  سس  با  را  مخصوص  روغن  با  سرخ شده  ماهی 
تزئین می کنند و با هماهنگی قبلی با مادر پسر به خدمت پسر مورد 
نظرشان می رسند. در ضمن اینجا منطقه ای است که مردها در قبال 
این درخواست هیچ قدرتی برای »نه« گفتن ندارند و بعد از مشورت با 
مادر خود درخواست دختر را قبول می کنند. یعنی آنها روز بعد برای 
گرفتن جواب خود با دسته گلی سفید نزد داماد رفته و بعد از گرفتن 
جواب، دسته گل را به او تقدیم می کنند.شبیه این قضیه در کشورهایی 
نظیر مراکش، اوکراین، چین، شیکاگو و اسکاتلند وجود دارد؛ اما نکته 
قابل توجه در تمامی این نمونه ها این است که جنس زن باز برای ارائه 
خواستگاری خود از مرد مورد نظرش، کارهای عجیبی را متحمل می 

شود که می توان گفت با عظمت و احترام زن سازگار نیست.
که  است  اوکراین  کشور  غرب  در  لویو  شهر  فقط  اوکراین  کشور  در 
این چنین وضعیتی دارد. طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در این 

کشور، 85 درصد جمعیت این شهر تاریخی را زنان تشکیل می دهند.
موضوعی  چنین  وقوع  علت  اوکراین  جمعیت شناسی  کارشناسان 
داشتن  به  این شهر  خانواده های  تمایل  عدم  را  اوکراین  »لویو«ی  در 
فرزندان پسر عنوان کرده اند که در گذر زمان باعث بروز چنین مشکلی 
در این شهر که همان نابرابری تعداد زنان و مردان است، شده و همین 

نابرابری، دختران را به سمت خواستگاری رفتن سوق داده است.
و  زنان  »موسوا«  نام  به  چین  در  عجیب  قبیله ای  چین  کشور  در  یا 

دختران حاکمان اصلی محسوب می شوند و روسای قبیله تنها از میان 
زنان انتخاب می شوند.در این قبیله زنان انتخاب می کنند که با کدام 
این  دختران  ندارند.  رسمی  ازدواج  حقیقت  در  و  کنند  ازدواج  مرد 
منطقه حرف اول و آخر را برای ازدواج و انتخاب همسر خود می زنند و 
مردان پس از ازدواج در خانه زنان زندگی می کنند.در شیکاگو نیز وضع 
بهتر از این نیست. در این شهر دختران بعد از کلی تحقیقات درباره 
شغل و پیشنیه کاری! فرد مورد نظر با حلقه ای نقره ای رنگ و ساده به 
او پیشنهاد ازدواج می دهند. در این میان هرگاه پسر مورد نظر تمایلی 
به پذیرفتن درخواست ازدواج نداشته باشد، حلقه را رد کرده و روز بعد 

با گل سرخی برای دلجویی به دیدن خواستگار خود می رود!
در کشور اسکاتلند نیز وضع به شکلی دیگر است. سال کبیسه برای 
ملکه  یازدهم،  قرن  در  که  است  ویژه  بسیار  اسکاتلند  چون  کشوری 
مورد  پسر  از  تمایلشان  داد که در صورت  اجازه  به دخترها  مارگارت 
تاریخ 29  در  را  این رسم  مارگارت  کنند.ملکه  نظرشان، خواستگاری 
تاریخ،  و  روایت  همین  اساس  بر  داد.  رواج  کبیسه  سال  یک  فوریه 
عالقه شان  مورد  پسر  خواستگاری  به  یک بار  سال  چهار  هر  دخترها 
می روند. البته چندی بعد، رسم شد که اگر آن پسر پیشنهاد دختر را 
قبول نکند، مجبور است که در عوض یک دست پیراهن و یک جفت 

دستکش بچه گانه برای دختر بخرد تا کینه را از دل او پاک کند!
جایگاه  همچنان،  دارد  رواج  قضیه  این  که  کشورهایی  در  بینیم  می 
دختر از نظر ذاتی تغییری نکرده و فقط شیوه آن کمی تغییر یافته و 
عمال خواستگاری دختر از پسر مانند بسیاری از قوانین ناعادالنه آنان را 

می توان صرفا پوششی برای توجیه فمینیست ذکر کرد.

جای ریحانه و قهرمان عوض نشود

حال با این اوصاف ممکن است عده ای بگویند که ما در صدر اسالم و 
در زمان پیامبراعظم علیه و آله السالم این مساله را می بینیم. ازدواج 

شخص پیامبر خدا صلی اهلل علیه و  آله و سلم از این جنس است.
در اینجا چند نکته را متذکر می شویم. اوال اسالم این کار را ممنوع 
بیت  اهل  زندگانی  از  ای  نمونه  تنها  ایشان  ازدواج  ثانیا  است  نکرده 
علیهم السالم است که این اتفاق رخ می دهد و ثالثا ازدواج ایشان با 
واسطه از طرف حضرت خدیجه درخواست شده و تایید ایشان را در 
پی داشته است.ضمنا در هیچ یک از ازدواج های دیگر رسول خدا علیه 
و آله السالم و دیگر معصومین علیهم السالم این قضیه دیده نمی شود.

فطرت و روحیه زن این را ایجاب می کند تا خواسته شود

بر این اساس به گفته یکی از جامعه شناسان در چند سال پیش،  آمار 
خودکشی در میان دختران جوان هندی از سایر کشورها بیشتر است.

یونسکو  سازمان  از سوی  شناسان  روان  و  شناسان  جامعه  از  گروهی 
برای ریشه یابی این موضوع به کشور هندوستان رفتند بعد از تحقیق 
مشخص شد که چون در جامعه هندوستان این دختران هستند که به 
خواستگاری آقایان می روند. بعد از شنیدن چند جواب رد از سوی آنها 
به افسردگی و شکست عاطفی مبتال می شوند بنابراین آنها که روحیه 

لطیف تر و حساس تری دارند دست به خودکشی می زنند.
جالب این جاست که حتی در میان حیوانات نیز اقدام به جفت گیری 
از طرف جنس مذکر صورت می گیرد و این جنس مونث است که باید 

بپذیرد یا رد کند!
حال با وجود اشرف مخلوقات بودن انسان و واال بودن جایگاه زن به 
وضع  لطیفی  قوانین  زن  حریم  حفظ  برای  اسالم  نسل،  تربیت  دلیل 
کرده است. مثال اگر زنی طالق گرفته و یا همسرش فوت کرده است تا 
مدتی باید عده نگه دارد. این مدت برای زن، از چند جهت حائز اهمیت 
است. اول اینکه زن به دلیل مصیبت و یا فشاری که به او وارد  و روحیه 
احساسی او خدشه دار شده نیاز به یک فرصت برای بازیابی خود دارد 

و ایام عده می تواند برای او آرام بخش باشد.
دوم اینکه زن در این مدت به دلیل رابطه زناشویی ممکن است فرزندی 
در رحم داشته باشد و به گفته یکی از پزشکان اروپایی، رحم زن بر 

اساس روابط جنسی به مدت سه ماه نیاز به پاکسازی کامل دارد.
سوم اینکه اگر زن در طالق رجعی باشد، فرصت عده باعث می شود تا 
فشار روحی زن که حاصل طالق است، کاهش یافته و فرصت تفکر به 
زن داده تا اگر بر اثر احساس و یا مشکل دیگر، اقدام به طالق نموده با 
کوچک ترین عملی بتواند به همسر خود برگردد. این از نظر بار روانی 

بسیار برای زن آرامش بخش است.
زن از منظر اسالم دارای ویژه ای است که بحث مهم تربیت نسل بر 
عهده وی گذاشته شده است. احساسی بودن، جزئی نگری، چند وجهی 
و  ذاتی زن  تفاوت های  از  بسیاری  و  بودن  عمل کردن، گوش محور 
این نکته اشاره دارد که زنان کارگزار و قهرمان  به  مرد، همه و همه 
رفتاری  او  با  باید  که  هستند  لطیفی  موجود  و  ریحانه  بلکه  نیستند 
مهربانانه داشت و عظمت او حفظ شود.با این اوصاف، عده ای خواسته 
تنزیل  و  تخریب  جز  که  هستند  پازلی  تکمیل  حال  در  ناخواسته  یا 
رسانه  و  فرهنگ  مسئول  های  دستگاه  آیا  ندارد.  حاصلی  زن  منزلت 
نمی  بر دوش حس  را  باری  این مسأله  به  نسبت  های رسمی کشور 
سازی  فرهنگ  و  ها  کتاب  و  مطبوعات  ها،  سریال  و  ها  فیلم  کنند؟ 
عمومی چقدر می تواند در محافظت از جایگاه فرهنگ حرمت و احترام 
زن به عنوان یک موجود اثرگذار و نه کارگزار سهیم بوده و فعال باشد.و 
نکته آخر اینکه در بحث ازدواج از منظر اسالم، نکته وراثت و محیط 
برای انتخاب زنان توصیه شده است و این مساله آنقدر مهم است که 
تربیت فرزند به انتخاب صحیح زن برای همسری گره خورده است. با 
این وجود نیز آن که خواستگار است مرد است تا بهترین مادر را برای 

فرزندش برگزیند.

منابع:
سایت اطالع رسانی حوزه، پرسشها و پاسخهای دانشجویی؛ دفتر: 47 )خواستگاری(، ص: 

21
شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسالم

خبرگزاری ایسنا
زهرا آیت اللهی، حقوق زنان، برابری یا نابرابری )اقتباس(
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پدیده ای شوم علیه
 کرامت زنان؛

نقد مهدویِت سکوالر در سخنانی از رائفی پور



 13 قانون اسنپ 

که  از آنها بی خبرید
    حسن سیدی

دیگر  سرویس  هر  مثل  نیز  اسنپ 
آنها  از  است  ممکن  که  دارد  قوانینی 
را  این مطلب شما  باشید. در  بی اطالع 
با مهم ترین قوانین اسنپ آشنا می کنیم 
را  شما  است  ممکن  آنها  ندانستن  که 

دچار مشکل کند.
تاکسی های  از  استفاده  خوشبختانه 
جا  شهروندان  میان  آنقدر  اینترنتی 
معرفی  به  نیازی  دیگر  است که  افتاده 
عنوان  به  اسنپ،  نیست.  آنها  خدمات 
یکی از دو شرکت بزرگی که هم اکنون 
در تهران فعالیت دارد، کامال برای مردم 
شناخته شده است و روزانه هزاران سفر 

به واسطه آن انجام می گیرد.

به  مقرون  قیمت  استفاده،  در  سهولت 
صرفه و کیفیت باالی سفری که اسنپ 
در  شهری  تاکسی های  با  مقایسه  در 
موجب  می دهد  قرار  مسافران  اختیار 
شده تا مورد اقبال عموم قرار گیرد؛ اما 
شاید ندانید اسنپ نیز مثل هر سرویس 
دارد؛  را  خود  خاص  قوانین  دیگر 
از  مسافری  کمتر  شاید  که  قانون هایی 

آنها مطلع باشد.

اسنپ  از  استفاده  قوانین  و  شرایط 
داده  نشان  شما  به  نام  ثبت  زمان  در 
مثل  است  ممکن  این حال  با  می شود 
همیشه خیلی به آن توجه نکرده باشید. 
در این مطلب شما را با مهمترین قوانین 
اسنپ آشنا می کنیم که احتماال از آنها 
است  آنها ممکن  ندانستن  و  بی خبرید 

برای شما مشکل ایجاد کند.

1- اسنپ آژانس نیست
رانندگان اسنپ در استخدام این شرکت 
نیستند بلکه اسنپ تنها واسطه ای برای 
رانندگان شخصی  به  وصل کردن شما 
سفر  درخواست  وقتی  بنابراین  است. 
یا  قبول  به  مخیل  رانندگان  می کنید، 
آنها  نمی تواند  اسنپ  و  هستند  آن  رد 

را مجبور به قبول درخواست شما کند.

ساله   18 باید  نام  ثبت  برای   -2
باشید

طبق قوانین اسنپ افراد برای ثبت نام 
و استفاده از خدمات آن باید 18 ساله 
باشند  رسیده  قانونی  سن  به  و  باشند 
متوجه  اسنپ  که  صورتی  در  بنابراین 
این موضوع شود می تواند حساب شما 

را مسدود کند.

به  راننده  کارهای  مسئولیت   -3
عهده اسنپ نیست

کارها  قبال  در  مسئولیتی  هیچ  اسنپ 
و رفتار راننده که خالف قوانین کشور 
باشد را بر عهده نمی گیرد و در صورت 
از  باید  شما  موردی  چنین  دادن  رخ 

شخص خاطی شکایت کنید نه اسنپ!
از  استفاده  اجازه  فقط  فرد  هر   -4

یک حساب را دارد
هر فرد اجازه دارد فقط یک حساب در 
اسنپ بسازد. یعنی شما مجاز نیستید با 
اسنپ حساب  در  مختلف  چند شماره 
استفاده  از خدمات آن  و  باشید  داشته 

کنید.

5- دیگران حق استفاده از حساب 
شما را ندارند

حساب  نمی دهد  اجازه  شما  به  اسنپ 
خود را برای استفاده در اختیار اشخاص 
دیگران  به  را  آن  یا  دهید  قرار  دیگر 

واگذار کنید.

6- استعمال دخانیات ممنوع
از  استفاده  حین  دخانیات  استعمال 
نتیجه  در  است  ممنوع  اسنپ  خدمات 
می پذیرد  اسنپ  در  نام  ثبت  با  شما 

هنگام سفر سیگار، پیپ و... نکشید.
7- حداکثر 4 مسافر

طبق قوانین راهنمایی و رانندگی کشور 
هر خودرو حق حمل حداکثر 4 مسافر 
را دارد بنابراین سوار شدن بیش از این 
تعداد خالف قانون است و اسنپ نیز به 

شما اجازه این کار را نمی دهد.

8- ارسال کاال فقط با اسنپ باکس
نقل  و  حمل  سرویس  با  کاال  ارسال 
کاربران  ولی  نیست  مجاز  مسافر 
از  خود  کاالی  ارسال  برای  می توانند 

اسنپ باکس استفاده کنند.

9- سوار کردن سگ ممنوع است
از  استفاده  هنگام  نیستند  مجاز  شما 
به  را  حیواناتی   سایر  یا  سگ،  اسنپ 
داشتن  همراه  که  باشید  داشته  همراه 
آنها در خودرو طبق قوانین ایران ممنوع 

است.

خطرناک  مواد  داشتن  همراه   -10
ممنوع است

هنگام  نیستند  مجاز  اسنپ  مسافران 
خطرناکی  و  ممنوعه  کاالهای  سفر 
مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی، مواد 
اکتیو،  رادیو  مواد  سمی،  مواد  آتش زا، 
همراه  به  را  و...  سالح  منفجره،  مواد 

داشته باشند.

غیرقابل  تخفیف  کدهای   -11
فروشند

اختیار  در  اسنپ  که  تخفیفی  کدهای 
فروشند.  غیرقابل  می گذارد  شما 
همچنین طبق قوانین اسنپ شما مجاز 
به دادن این کدها به افراد دیگر نیستید.

12- هزینه پرداخت شده پس داده 
نمی شود

مبلغی که کاربران به عنوان هزینه سفر 
حساب  یا  می کنند  پرداخت  اسنپ  به 
استرداد  قابل  می کنند  شارژ  را  خود 
نیست و نمی توانند آن را از اسنپ پس 
درخواست  از  پس  همچنین  بگیرند. 
سفر حق اعتراض نسبت به هزینه آن 

را نخواهید داشت.

13- اطالعات شما ذخیره و استفاده 
می شود

اطالعات  می داند  مجاز  را  خود  اسنپ 
شخصی، اطالعات مکانی، اطالعات سفر 
و اطالعات دستگاه شما را ذخیره کند و 
مورد استفاده قرار دهد ولی هیچ کاربر 
مجاز نیست اطالعات سایر مسافران و 
استفاده  آنها  از  و  ذخیره  را  رانندگان 
کند. ضمنا وظیفه محافظت از اطالعات 

حساب شما برعهده خود شماست.
    شما هنگام استفاده از اسنپ چقدر 
به  تا  آیا  می کنید؟  رعایت  را  قوانینش 
حال با مشکلی مواجه شده اید که الزم 
می دانید اسنپ باید قانونی برای آن در 

نظر بگیرد؟

تاثیر سقوط ارزش ریال بر اقتصاد عراق

 فقدان زوار ایرانی، کسبه 

کربال و نجف را در آستانه 
ورشستگی قرار داده است

تاثیر وخیم کاهش  نامه ندای شهرکریمه  به گزارش هفته 
ارزش ریال موجب کاهش سفر ایرانی ها و علی الخصوص 
شده  شنیده  که  شده  عالیات  عتبات  به  زیارتی  سفرهای 
نگران  عراق  زیارتی  سایر شهرهای  و  نجف  و  کربال  کسبه 

سقوط خود به ورطه ورشکستگی کامل هستند.
می  نجف  در  زیارتی  دفتر  یک  مدیر  رابطه  همین  دئر 

گوید: 
یافته  کاهش  ایرانی  زوار  حجم  وضوح  به  ریال،  سقوط  با 
است واگر از مناسبت های خاص مثل عرفه و نیمه شعبان 
بگذریم، شاید حجم زوار نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به کمتر از 20 درصد رسیده باشد؛ حتی در نیمه شعبان و 
عرفه نیز نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی شاهد 

کاهش زوار هستیم.

شاید مجموع زوار ایرانی حدودا 50 یا 60 درصد آمار سال 
گذشته باشد.

هم اکنون تورم در عموم عراق حدود 3 درصد بوده و این 
رقم در برخی شهرها مانند موصل و تل عفر به حدود 10 

درصد هم می رسد
در نجف و کربال ما شاهد حدودا سه درصد منفی هستیم! 
یعنی به قیمت دینار عراقی، قیمت ها نسبت به سال گذشته 
3 تا 5 درصد کاهش یافته است! خب این نشانه چیست ؟!

به  وابسته  کربال  و  نجف  بازار  که  است  این  واقعیت 
تا  ایرانیان  تقاضای  زمانیکه  و  است  ایرانی  زوار  خریدهای 
این حد کاهش می یابد، عرضه کننده نیز مجبور است برای 

جلوگیری از ورشکستگی قیمت ها را کاهش دهد

رئیس شورای صنفی هتلداران عراق: 
پیش از این روزانه 35 پرواز از مبدأ ایران در فرودگاه نجف 
فرود می آمد؛ اما اکنون و در ایام عرفه تنها 12 پرواز طی 

روز از ایران در فرودگاه نجف فرود می آیند.
بتوانیم  تا  داده ایم  کاهش  درصد   50 را  خود  هتل  نرخ  ما 

همین زوار اندک را به حضور در هتل خود ترغیب کنیم.
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خطر سکته بر اثر گرما
به  که  است  گرمازدگی  نوع  شدیدترین  گرمایی  سکته 
درجه  حالت  این  در  دارد.  نیاز  پزشکی  فوری  اقدامات 
حرارت بدن فرد ممکن است تا 40 درجه سانتی گراد 

یا بیش از آن افزایش یابد.
گرمازدگی به افزایش غیر طبیعی درجه حرارت بدن گفته 
می شود که ناشی از شکست مکانیسم های تنظیم دمای 
بدن برای مقابله با گرمای محیط است. برای ثابت نگه 
ولی  است  اضافی الزم  گرمای  دفع  بدن،  دمای  داشتن 
با مشکل  باشد دفع گرما  هرچه هوا گرمتر و مرطوبتر 

بیشتری همراه است.
 این افزایش غیر طبیعی دمای بدن می تواند عواقبی را 
به دنبال داشته باشد.دکتر فاطمه دستغیب - کارشناس 
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی 

بیان کرد:
 مراحل گرمازدگی شامل خستگی گرمایی، گرمازدگی 
)سرگیجه ناگهانی پس از مدت زمان طوالنی در معرض 
سکته  است.  گرمایی  سکته  و  عضالت  گرفتگی  گرما(، 
گرمایی شدیدترین نوع گرمازدگی است که به اقدامات 
فوری پزشکی نیاز دارد. در این حالت درجه حرارت بدن 
فرد ممکن است تا 40 درجه سانتی گراد یا بیش از آن 
افزایش یابد.عالئم گرمازدگی در مراحل مختلف می تواند 
 ، تعریق،  عدم  سرگیجه،  و  سردرد  استفراغ،  و  تهوع  از 

پوست داغ خشک و قرمز، ضعف و گرفتگی عضالت تا 
اختالل در هوشیاری، ضربان قلب و تنفس سریع و غش 
متفاوت باشد که اگر این حاالت ادامه یابد می تواند به 
نارسایی ارگان های مختلف بدن، کم ا و مرگ منجر شود.

این دکتر داروساز ادامه داد: نوزادان و کودکان، سالمندان، 
افراد چاق، کارگران و ورزشکاران در فضای باز، افراد با 
بیماری زمینه ای مانند بیماری های قلبی و فشارخون، 
مصرف داروهای خاص مانند دیورتک ها بیشتر در معرض 
ابتال به گرمازدگی هستند. برای جلوگیری از گرمازدگی 
سعی کنید در ماه های گرم سال کمتر از خانه بیرون 
کنید.  پرهیز  گرما  در  حد  از  بیش  فعالیت  از  و  بروید 
همچنین در طول روز مقدار کافی مایعات بنوشید. لباس 
های روشن، گشاد و سبک بپوشید. از غذاهای کم چرب 
و کم نمک استفاده کنید.اگر فردی در اطراف شما دچار 
گرمازدگی شد اور را فورا از گرما دور کرده و به محلی 
خنک منتقل کنید. لباس های فرد را سبک کرده ، ملحفه 

خیس روی فرد انداخته و آب ولرم روی او بپاشید. 
یک پارچه سرد و مرطوب را به مچ دست، گردن، زیر 
بغل و یا کشاله ران بمالید. در صورت هوشیاری فرد را به 
دوش گرفتن و نوشیدن آب و مایعات خنک تشویق کنید.

اگر نشانه های گرمازدگی بهبود نیافت یا وخیم تر شد و یا 
احتمال سکته گرمایی وجود داشت فرد را سریعاً به مرکز 
درمانی منتقل کنید. در صورت داشتن هر گونه سوال 
تماس  شماره  با  دارو  رسانی  اطالع  مرکز  با  می توانید 

190 تماس حاصل کنید.

سادات در ایران

سلسله های سادات در ایران از فرط کثرت و تیره 
های بسیار، قابل شمردن نیستند. در هر شهر و دهی 
خاندان یا خاندان هایی از ذریه پیغمبر)ص( زندگی 
می کنند سکنه برخی از دهات مانند قدمگاه نیشابور 
و دهی در کردستان همه سیدند، خاندان هایی از 
شهرت  اسمی،  اضافه  به  »میر«  کلمه  با  سادات 
دارند؛ مانند میرسپاسی، امیر معزی، میرفندرسکی، 
میرداماد و بسیاری دیگر و این نمودار آن است که 
حال  هر  به  است.  بوده  امیرجائی  آنان  اعالی  جد 
سادات در ایران مانند کشور مغرب از احترام خاصی 
برخوردارند و مردم به آنان »آقا« و به زن هایشان 
»بی بی « می گویند، هر چند از طبقات پایین باشند.

در شهر مشهد سلسله هایی از سادات هستند که 
بعضی از آنان تعدادشان به هزارها می رسد: سلسله 
سادات  این  هستند،  سر  همه  از  رضوی  سادات 
تیره هستند.  از یک  و شیراز  قم  با سادات رضوی 
سلسله سادات شهیدی از اوالد میرزا مهدی شهید 

یکی از شاگردان مبرز 
که  بهبهانی  وحید 
نعمت  شاه  به  نسب 
رسانند.  می  ولی  اهلل 
مشهد  در  همچنین 
و  حسینی  سادات 
اینها  جز  و  سجادی 
قم  در  فراوانند. 
سلسله سادات رضوی 
از  برقعی  سادات  و 
مبرقع  موسی  اوالد 
اصفهان،  در  فراوانند. 
چند سلسله از سادات 
که  ها  عاملی  مانند 
مرحوم آیه اهلل خادمی 
روضاتی  بود،  آنها  از 
سید  اعقاب  ها، 
صاحب  محمدباقر، 
روضات  شریف  کتاب 
میردامادی  الجنات، 
دختری  اخالف  از  ها 
مشهور  فیلسوف 
ها،  ابطحی  میرداماد، 
خاندان  ها،  بهشتی 
مرحوم دکتر بهشتی، 
خاندان  ها،  نواب 

سلطان العلما یا خلیفه سلطان، میرفندرسکی ها از 
اوالد میرفندرسکی، میرلوحی ها و بسیاری از سلسله 

های دیگر.

همچنین در شیراز، کرمان، یزد، شوشتر و خوزستان، 
از جمله خاندان مرحوم سید نعمت اهلل جزایری. این 
خاندان ها اکثر به یکی از علمای نامی یا یک امیر 
تهران سلسله سادات  مقتدر نسب می رسانند. در 
اخوان، سادات جزائری، طباطبائی، امامی، بهبهانی 
سادات  های  خاندان  تبریز،  در  دیگران.  و  شیرازی 
طباطبائی )خاندان عالمه طباطبائی، صاحب تفسیر 
المیزان( که به دو تیره تقسیم می شوند: قضات و 
قاضی  پشت  در  پشت  اول،  تیره  ها.  االسالم  شیخ 
اند. همچنین  و تیره دوم شیخ االسالم تبریز بوده 
خاندانهای انگجی، شهیدی، حسینی و دیگر خاندان 
ها در تبریز هستند. در بروجرد خاندان طباطبائی که 
مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی از آنها است. جد 
اعالی ایشان سید محمد طباطبائی حسنی حسینی 
است. طباطبائی های کربال و خاندان بحرالعلوم هم از 

همین تیره هستند.

سادات در مغرب

تعداد نفوس سادات علوی در مغرب اقصی )مراکش( 
تن  ملیون  یک  از  متجاوز  وشاید  است  زیاد  بسیار 
باشند. زیرا در اواخر قرن دوم دقیقاً در سال 172 ق 
که ادریس بن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی 
بن ابی طالب )ع(، برادر کوچک محمدبن عبداهلل بن 
الحسن معروف به »نفس زکیه« )145 ق( در مغرب 
قیام کرد و سلسله »ادراسه« را تشکیل داد، سادات 
فراوانی از نسل او و برادرش یحیی، در مغرب پدید 

آمدند که تا کنون وجود دارند.
به  ملقب  متعددی  شخصیتهای  و  افراد  مغرب  در 
لقب » ادریسی « اند و نسب به ادریس بن عبداهلل، 
سرسلسله خاندان ادریسی می رسانند. عالوه بر این، 
شخصیت ها و خاندان های فراوانی با لقب »العلوی« 
در آن دیار وجود دارند و از احترام خاصی در بین 
مردم برخوردارند، مردم به آنها » سید« یا به تعبیر 

محلی »سیدی« می گویند.
سادات در کشور مغرب از تعداد بیشتر و از احترام 

باالتری برخوردارند.

سادات در اندونزی

از لحاظ کثرت  اینک  اندونزی که  بزرگ  در کشور 
نفوس مسلمانها، برترین کشور اسالمی است و در 
حدود 150میلیون جمعیت دارد، خاندان بزرگی با 
عنوان » علوی و علویها « زندگی می کنند که در 
طول تاریخ و تاکنون از احترام خاصی برخوردارند و 

بیشتر پست های باال را در دست دارند.

سادات در یمن

در بین زیدی های یمن، خاندان های متعددی از 
اوالد امام حسن و امام حسین )ع( از حدود 1200 
سال پیش اقامت کرده اند و در معرفی وشرح حال 
در  سادات  اند.  نوشته  ها  کتاب  آنان  های  سلسله 
دیار  آن  از  امامت  که دستگاه  نیز  اکنون  یمن هم 
برافتاده است، از احترام خاصی برخوردارند، چه آنها 
که به مذهب زیدی وفادار مانده اند، و یا به مذهب 
شافعی گرایش پیداکرده اند ولی عواطف و احساسات 
آنان مانند همه یمنی ها عواطف شیعی است. یمن 
نیز مانند عراق و ایران از آغاز، کشور اهل بیت )ع( 
بوده است. زیدیه در امام، شرط می دانند که یکی از 
فرزندان فاطمه )س( وعلی )ع( و از ذریه امام حسن 
یا امام حسین )ع( و فقیه و عادل و قائم به سیف 
باشد، در حالی که شیعه اثنی عشریه افراد مشخصی 
از نسل امام حسین را با شرایطی از جمله اعلم و اتقی 
و اشجع با وصف » عصمت « امامان خود می دانند.

سادات در عراق

در  سادات  های  خاندان  بعد،  به  )ع(  علی  عصر  از 
کربال،  نجف،  بغداد،  در  جمله  از  و  عراق  شهرهای 
کاظمین، حله، بصره، سامرا و دیگر جاها سکنی دارند. 
سادات کربال و نجف و کاظمین، اکثراً از خاندان های 
علمی معروف هستند؛ مانند خاندان های بحرالعلوم، 
طباطبائی، شیرازی، قزوینی، طالقانی، صدر،حکیم و 

جز این ها.
سادات محترمی هم در کربال، نجف، کاظمین و سامرا 
کلیددار اعتاب مقدسه اند، اما کلیدداران سید سامرا 
سنی هستند. در بغداد نیز از سادات سنی خاندان 

که  آلوسی؛  خاندان  جمله  از  دارند؛  وجود  هایی 
صاحب تفسیر مهم روح المعانی است.

سادات در عربستان

شرفای مکه که بیش از هزار سال در آن شهر امارت 
)ع(  امام حسن مجتبی  اوالدحضرت  از  اند،  داشته 
پدر  ایشان، شریف حسین،  امیر  آخرین  و  هستند 
ملک فیصل پادشاه عراق و ملک عبداهلل، پادشاه اردن 
بود که بعداً این دوخاندان در عراق و اردن، سلسله 

سلطنت تشکیل دادند.
ملک  اول،  فیصل  ملک  نوه  عراق  پادشاه  آخرین   
فیصل دوم بود. و آخرین پادشاه کشور هاشمی اردن، 

ملک حسین نوه ملک عبداهلل است.
 در ساحل خلیج عقبه در ینبع خاندان های سادات 
حسنی زندگی می کنند، در مدینه سادات معروف 
به نخاولی هستند. به هر حال در مکه و مدینه و 
دیگر نقاط عربستان، هم اکنون خاندان های سادات 
افشا  را  ها خیلی خود  وهابی  ترس  از  اما  فراوانند، 

نمی کنند.
هستند.  المالکی«  العلوی  »السید  خاندان  مکه  در 
بزرگ این خاندان، سیدعباس العلوی المالکی بود که 
من او را دیده ام. او مورد توجه ارباب طریقت بود 
و مریدانی در آفریقا و شام داشت و مدرس رسمی 
دکتر  فرزندش  اکنون  هم  و  بود.  هم  مسجدالحرام 
محمد العلوی المالکی همان سمت را دارد و مریدان 

پدر را دستگیری می نماید.

سادات در مصر

خاندان های سادات و نقیبان در کشور مصر فراوانند. 
سادات  از  عموماً  یا  غالباً  درمصر  طریقت  مشایخ 
هستند. در مصر علیا باالخص در شهر اسوان طایفه 
ای به نام » جعافره « زندگی می کنند با اقتدار و 
از  را  خود  آنان  مصر.  دولت  عنایت  مورد  و  شجاع 
فرزندان جعفربن محمدالصادق )ع( می دانند. جعافره 
مصر، خود موضوع قابل بحثی است و احتماالً تیره 
هایی از آنان از اعقاب جعفربن ابی طالب باشند. در 
این خصوص به کتاب عمده الطالب رجوع شود. این 
نکته مسلم است که مصریان عموماً نهایت عشق و 
عالقه را به اهل بیت )ع( دارند، عالوه بر نام حسن و 
حسین، نام حسنین در مصر فراوان است و خاندان 
های معروفی مانند خاندان حسنین هیکل نویسنده 
مصری در مصر یافت می شوند. ولی رابطه مصری 
ها با اهل بیت )ع( همه اش اظهار محبت و برگزاری 
جشن هاست نه عزاداری. مرحوم سید محسن امین 
جبل عاملی در کتاب معادن الجواهر ج 330/2 در 
از مصر، سال 1341 هجری  شرح دیدار دوم خود 
قمری نوشته است:»شیعیان در قاهره دو تکیه دارند؛ 
یکی از آن ایرانیها و دیگری از آن ترکها است. و در 
ایام عاشورای حسینی در هردو تکیه مراسم عزاداری 
و اطعام برقرار است. و عالوه بر شیعیان، سنی های 
مصری و سیاحان فرنگی هم در آن مراسم شرکت 
گفتن  سخن  صالحیت  گویندگان  اما  کنند.  می 
و مصیبت خواندن ندارند ومطالب واهی و دروغ و 
موهن برای مردم می گویند که جای تأسف است. 
جماعت  که  این  از  کتاب  درهمان  عاملی  مرحوم 
انبوهی از ایرانیان، درمصر زندگی مرفهی دارند اما 
به فکر یادگرفتن احکام و فرائض خود نیستند اظهار 

تأسف می کند. گویا ایرانیان درمصری ها تحلیل رفته 
اند و از ایرانی بودن و تشیع جز عناوین اصفهانی یا 

خراسانی چیز دیگری برای آنان باقی نمانده است.

در افغانستان و آسیای وسطی و ترکیه

از  اعم  از سادات  این بالد خاندان های بسیاری  در 
شیعه و اهل سنت ازقدیم تاکنون زندگی می کنند. 
الدین  جمال  سید  غلط،  به  که  اسدآبادی  خاندان 
می  منسوب  آن  به  را  افغانی  به  معروف  اسدآبادی 
دارند، در دهی به همین نام تاکنون به سر می برند. 
در میان افغانستان و ایران نیز خاندان های سادات 
فراوانند و نیز در سمرقند و بلخ و بخارا و دیگر جاها. 
همچنین در ترکیه دربین اهل سنت از خاندان های 
سادات فراوانند. علویون ترکیه که در اصل شیعه اثنی 
عشری بوده اند و فعاًل طایفه جدا به شمار می آیند، و 
لقب علویون به لحاظ عالقه خاص آنان به علی )ع( و 
غلو برخی از تیره های آنان درباره آن حضرت است و 
نه به واسطه ارتباط نسبی با آن حضرت؛ مانند علویون 
مغرب و اندونزی و دیگر جاها، گر چه در بین آنان 

علوی نسب هم وجود دارد.

در شبه قاره هند
در هند سلسله هایی از سادات زندگی می کنند و 
در میان آنان شخصیت های معروفی پیدا شده اند. 
سادات » پتنه « سادات صحیح النسبی هستند که 
اصل آنان از علویین نیشابور نشأت گرفته؛ یعنی اجداد 
آنان از نیشابور راهی هند شده اند. از میان آنان خاندان 
های معروفی برخاسته اند: خاندان »صاحب عبقات«، 
امام  خاندان  مودودی،  ابواألعالی  خاندان 
خمینی، و بنابر مسموع خاندان ابوالحسین 
ندوی نویسنده مشهور هند همه از سادات 
پتنه اند. برخی از سلسله سادات حسینی 
هند از اوالد امام زین العابدین )ع( هستند. 
هستند  متعددی  های  خاندان  ایشان 
که هر کدام لقب خاصی اتخاذ کرده اند: 
»عابدی«، » زین العابدینی « و برخی دیگر 
» سجادی « سلسله های سادات رضوی و 
نقوی که در هند و پاکستان پراکنده اند و 
ازاوالد حضرت هادی )ع( هستند، به کثرت 
در بین علما و شخصیت ها به چشم می 
خورند. سلسله هایی از حکم رانان شیعه و 
سنی علی التناوب بر حیدرآباد فرمانروایی 
سنی،  حاکمان  دوران  در  و  اند  داشته 
شیعیان مذهب خود را پنهان می کرده اند 
و تدریجاً فرزندان ایشان سنی شده اند با 
گرایش تشیع و عواطف و محبت به اهل 
بیت پیغمبر)ص(. در ناحیه »ملتا« در هند 
امارت  به  این، سیدی  از  پیش  قرن  چند 
مردن حدود 250  هنگام  و  است  رسیده 
فرزند بالواسطه داشته که آن ناحیه را مملو 
از اوالد پیغمبر)ص( کرده اند. در کشمیر، 
سادات صحیح النسب و بزرگواری زندگی 
می کنند که از میان آنان بزرگانی برخاسته 
اند، در کربال و نجف بیوتاتی از سادات »کشمیری « با 

همین لقب شهرت دارند.
عارف و عالم معروف، سید مرتضی کشمیری در نجف 

اشرف معلم اخالق بوده است.

سادات در چین
در چین هم نشانی از سادات هست. از جمله در کتاب 
حاضر العالم االسالمی آمده است: سید شمس الدین 
در قرون گذشته به چین رفته و اسالم را در آن مرز و 
بوم نشر داده است. »شمس الدین با لقب سید االجل 
بزرگترین شخصیت مذهبی و سیاسی مسلمان های 
چینی است، مزار وی، در استان »یوننان« در سمت 
جنوب غربی چین واقع و مورد احترام همه مسلمان 
های چینی است که گویا همراه تاتارها در قرن هفتم 
از بخاری به چین آمده است و احتمال دارد از سادات 
 « نام  به  ای  محله  در  خاندانش  باشند.  ناحیه  آن 
ناجاین « هم اکنون در همین استان زندگی می کنند 
و حدود 20 هزار نفرند. فرزندش ناصرالدین و پس از 
وی اوالد او جانشین پدر شده اند و عده ای از آنان به 
حکمرانی رسیده اند، بسیاری از اسامی مسلمان ها با 
کلمه » نا « آغاز می شودکه از نام ناصرالدین ماخوذ 
است. در آن جا مراسم عاشورای حسینی برگزار می 
شود و زن های مسلمان والدت حضرت زهرا )س( را 

طی مراسم مجللی جشن می گیرند.
سادات در یونان

ابوالفضل  حضرت  زندگی  شرح  کتاب  خاتمه  در 
اعقاب  به  راجع  مرعشی  اهلل  آیه  مرحوم  العباس، 
از  بزرگی  خاندان  اند:  نوشته  حضرت  آن  اوالد  و 

اوالدحضرت عباس در یونان زندگی می کنند.

اشاره ای به خاندان های سادات 
در ایران و دیگر کشورها
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زمانی که بنده ای  نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او 
حیاء می کند، و هنگامی  که از او طلب حاجت کرد، منصرف 

نشود، مگراین که حاجتش را برآورد.
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فرماندهی  حکم  با  که  شنیدید  خبرها  در 
به عنوان  تنگسیری  علیرضا  سردار  قوا،  کل 
پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
سردار  جانشین  و  معرفی  اسالمی  انقالب 
در  فدوی  سردار  که  حالی  در  شد.  فدوی 
نیروی  فرماندهی  به عنوان   1389 سال 
اساس  بر  و  شده  انتخاب  سپاه  دریایی 
فردی  هر  که  انقالب  رهبر  کلی  فرامین 
سال   10 یعنی  ساله،   5 دوره  دو  می تواند 
فدوی  سردار  اما  بماند،  انتخابی  سمت  در 
فقط 8 سال این عنوان را داشت، آن وقت 
به اهمیت انتخاب سردار تنگسیری به این 
نیز  برد. دریادار سیاری  عنوان پی خواهیم 
درست 10 سال در سمت فرماندهی نیروی 
دریایی ارتش بودند. اما اهمیت این انتخاب 
به کجا باز می گردد؟ به گزارش شهرکریمه، 
که  دارد  مهمی  بسیار  ابعاد  انتخاب  این 
رسانه های داخلی نتوانسته اند به خوبی ابعاد 

آن را واکاوی کنند.
برای بررسی بهتر این مساله، کافی است به 
واکنش رسانه های غربی، به ویژه آن دسته 
را  خود  بودجه  مستقیم  که  رسانه های  از 
دریافت  غربی  اطالعاتی  و  نظامی  مراکز  از 
می کنند، توجه کرد. برای همه آنها انتخاب 
تقریبا  عنوان،  این  به  تنگسیری  دریادار 
به  را داشته و نمی توانند  حالت یک شوک 
بیشتر  تقریبا  بگذرند.  آن  کنار  از  سادگی 
فرامنطقه ای  کشورهای  دریایی  نیروی 
تحت  محدوده  به عنوان  فارس  خلیج  در 
دریادار  تن  به  سپاه،  دریایی  نیروی  نظر 
که  می دانند  آنها  همه  و  خورده  تنگسیری 
اقتصادی  فشار  روزهای  در  انتخاب  این 
شدید بر کشور، بدون دلیل نیست. تاکنون 
یک  امریکایی ها،  بار  دو  انگلیسی ها،  بار  دو 
کانادایی ها  هم  بار  یک  و  استرالیایی ها  بار 
دریایی  نیروی  توسط  فارس  خلیج  در 
سرزمینی  آب های  به  تجاوز  دلیل  به  سپاه 
این  همه  قلب  در  شده اند،  دستگیر  ایران 

به  همه  از  بیش  نفر  یک  نام  دستگیری ها، 
چشم می خورد، سردار علیرضا تنگسیری.

به گزارش هفته نامه شهرکریمه ، او که زاده 
نادر  استانی که شهید  بوشهر همان  استان 
مهدوی و شهید بیژن گرد به عنوان دشمن 
برخواستند،  آنجا  از  امریکایی ها  خونی 
مبارزه  بحث  به  همه جانبه  و  عمیق   نگاهی 
به  این مورد کافی است  دارد. در  امریکا  با 
تنگسیری  پیشین سردار  مواضع  و  سخنان 
با  برخورد  نوع  و  شکل  ضرورت،  مورد  در 
و  فارس  خلیج  در  امریکا  دریایی  نیروی 
حسن  به  بتوان  تا  کرد  توجه  آن  از  فراتر 
این انتخاب توسط فرماندهی کل قوا توجه 
کرد. بدون شک، با این انتخاب و با توجه به 
این سردار  از  پیش  که  مواضعی  و  سخنان 
گفته  امریکا  با  برخورد  مورد  در  سلیمانی 
بود، ایران در حال حرکت به سمت برخورد 
سخت تر و تندتر با نیروی دریایی امریکا در 
خلیج فارس، به ویژه تنگه هرمز خواهد رفت.

این  از  پیش  تنگسیری  سردار  عملکرد 
برنامه  و  توانایی  جرات،  او  که  داده  نشان 
نفتکش ها  حرکت  کردن  محدود  برای  کار 
این  در  باری  و  نظامی  کشتی های  و 
است  نکته ای  همان  این  و  دارد  را  منطقه 
و  دارند  خبر  آن  از  خوبی  به  غربی ها  که 
راستین  فرزند  این  علیه  در حال سمپاشی 
ایران زمین هستند. بر اساس سیاست های 
اعالمی مقامات ارشد کشور مبنی بر اینکه 
نفت  ایران،  نفت  نشدن  صادر  صورت  در 
کشور دیگری هم صادر نخواهد شد، واقعیت 
این است که سردار تنگسیری باید در این 
برهه حساس تاریخی، خود را برای مدیریت 
رفتار و حرکت امریکایی ها از تنگه هرمز به 
و  مهیا کند  فارس  از خلیج  و خارج  داخل 
امریکایی ها نیز از روز گذشته حواس شان را 
بیش از پیش جمع کرده اند که زیاد فضولی 
پیچیده  شدت  به  گوششان  چون  نکنند، 

خواهد شد.منبع: کانال اخبار سوریه

نماینده  ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت 
مردم قم در مجلس شورای اسالمی اظهار 
به  منتسب  قول  نقل  سیف  آقای  داشت: 
معاون  نهاوندیان  بود  گفته  که   ایشان 
افزایش  دستور  جمهور  رئیس  اقتصادی 
لذا مطلبی  تکذیب کرد،  بود  داده  را  دالر 
که تکذیب شده را نمی توان پیگیری کرد 
و  تحقیق  بود  گرفته  صورت  اقدامی  اگر 
تفحص انجام می شد و اسناد و مدارک آن 
به دست می آمد اما االن پیگیری خاصی 

نمی توان انجام داد.

وی اظهار داشت: اما باور ما این است که در 
افزایش قیمت ارز خود دولت مقصر است 
جمهور  رئیس  از  ما  سواالت  از  یکی  لذا 
نوسانات قیمت ارز و شتاب خارج از حالت 
عادی قیمت ارز بوده است و رئیس جمهور 
هم کتبا و رسما اعالم کردند که روز سه 
شنبه 6 شهریور به مجلس می آیند و به 

سوال نمایندگان پاسخ می دهند.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
استدالل  ما  کرد:  تصریح  مجلس  خارجی 
داریم که خود دولت عامل این نابسامانی 
باعث  دولت  خود  و  است  ارز  بازار  در 
افزایش قیمت ارز شده است و باعث خارج 

شدن این موضوع از کنترل شد.
هم  ارز  توزیع  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ما  که  زمانی  آن  البته  است  مقصر  دولت 
این سواالت را  مطرح کردیم زمستان سال 
96 بوده و این توزیع ارز 4200 تومانی آن 
موقع نبود اما امروز یکی از موضوعاتی که 
می توان از دولت سوال کرد همین مسئله 

است، دولت چرا ارز را به این نحوه توزیع
 

مردم  واقعی  نیاز  که  کاالهایی  به  و  کرد 
نیست اختصاص داده شد.

نماینده مردم قم افزود: ممکن است گفته 
اما  است  همه  استفاده  مورد  موبایل  شود 
تومانی   4200 دولتی  ارز  با  موبایل  وقتی 
و  کننده  وارد  اینجا  در  شود  می  وارد 
آحاد  دست  به  و  برند  می  سود  خریدار 
دولتی  ارز  دارو  به  باید  رسد  نمی  مردم 

اختصاص داد.
ذوالنور بیان داشت: چون شبکه توزیع در 
ندارد، دولت  آزاد  بازار  اختیار دولت است 
می تواند کنترل کند که کاالهای اساسی 
با قیمت ارز دولتی به دست نیازمند اصلی 
و  لوکس  کاالهای  و  خودرو  ولی  برسد 
وارد  دولتی  ارز  با  که  چیزهایی  از  خیلی 
شده خارج از نیارهای اساسی مردم است.

حجم  دولتی  ارز  با  متاسفانه  افزود:  وی 
سگ  کردند،  وارد  قبرس  از  خر  زیادی 
وارد کردند، گل های تزئینی وارد کردند، 
خوراک سگ و داروی سگ های آپارتمانی 
وارد کردند، واقعا یک اتفاقات این چنینی 

رخ داده است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
متعال  خدای  نه  گفت:   مجلس  خارجی 
اند  بوده  مسئله  این  مقصر  که  کسانی 
امروز  که  مردمی  نه  و  بخشید  را  خواهد 
کنند  می  سرخ  را  خود  صورت  سیلی  با 
ما  گذشت  خواهند  هایی  آدم  چنین  از 
تالش  همه  مردم  خدمتگذار  عنوان  به 
انجام  موضوع  این  کنترل  در  را  خودمان 

خواهیم داد.

انتخابی مهم در خلیج فارس و پیامی برای جهانیان نماینده مردم قم مطرح کرد؛

واردات خوراک و داروی سگ 
و  خر  با ارز دولتی!

جزئیات جدید ترور 
حاجی عراقی در 
صحن کعبه توسط 
نیروهای سعودی

اظهارات خانواده و همراهان حاجی عراقی که 
اخیرا در عربستان در شرایط کامال مبهمی فوت 
کرده جزئیات جدیدی را از احتمال ترور وی 

توسط نیروهای امنیتی عربستان آشکار کرد.
مهر به نقل از اسکای پرس، خبر کشته شدن 
الحیدری«، حاجی عراقی در  »حسین حمید 
صحن کعبه و ادعای مقامات سعودی مبنی بر 

خودکشی وی موجی از واکنشها را برانگیخت.
حاجی  این  که  کردند  ادعا  سعودی  مقامات 
عراقی از مشکالت روانی رنج می برده و حدود 
یک ماه پیش فرزند خود را از دست داده بود 
این در حالی است که خانواده این حاجی اعالم 

کردند که وی کامال در صحت روانی بسر می 
برده و فرزندش را حدود 9 سال پیش از دست 

داده بود!
این  نزدیکان  و  خانواده  های  گفته  اساس  بر 
حاجی عراقی، وی دارای موکب عزای حسینی 
بوده و کامال به مسائل دینی پایبند بود و هرگز 

دست به خودکشی نمی زد. 
برخی از حاجیان که همراه این حاجی عراقی 
طواف  جریان  در  وی  که  کردند  اعالم  بودند 
کعبه فریاد لبیک یا حسین سر می داد و برخی 

حجاج به او حمله می کردند. 
نیروهای  که  شنیدند  ها  حاجی  این  بعدها 
امنیتی عربستان وی را بازداشت کرده و بعد 

خبر خودکشی اش را شنیدند.
مقامات سعودی اعالم کرده اند که در صورتی 
جسد این حاجی عراقی را تحویل خانواده اش 
خواهند داد که آنها برگه ای را مبنی بر اینکه 

متوفی مشکل روانی داشته امضا کنند.
پیشتر وزارت خارجه عراق اعالم کرده بود که 
خواهان اجرای تحقیقات در این خصوص است.

پراید به مرز ۴۰میلیون تومان رسید، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان کجاست؟

و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  نظارت  لزوم  بازار  آشفتگی  تشدید  با 
تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می شود اما این بخش 
سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو در 

سطح بازار ندارند.
به گزارش شهرکریمه ،کسب وکارشان قفل شده و کمتر خریداری در بازار دیده 
می شود همه به نوعی فروشنده هستند اما این شرایط برای واسطه گران با رونق 
روبه رو است به نحوی که از اختالف قیمت کارخانه تا بازار استفاده کرده و با 
شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار می کنند. البته 
بازار  آشفتگی  تشدید  در  خودروساز  شرکت های  فروش  نمایندگی های  سهم 
این روزهای خودرو کم نیست چراکه بنا به اذعان فعاالن بازار تعدادی از این 
نمایندگی ها به طرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری می کنند و در 
سطح بازار به فروش می رسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.البته سهم اصلی 
بالتکلیفی بازار متوجه شرکت های خودروساز است زیرا با عدم عرضه محصول 
افزایش تقاضا را ایجاد کرده اند اما از آن طرف خبری از ارائه خودرو به بازار نیست. 
جالب اینجاست صنعتی که پیش از این مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از 
خودروهای بازار بود امروز تحریم را بهانه و از کمبود قطعه صحبت می کند. از آن 
طرف افزایش نرخ دالر هم بر بهانه تراشی آنها برای افزایش قیمت ها اضافه کرده 
است.کنار این مشکالت دستگاه های متولی این صنعت طی دو ماه اخیر سکوت 
کرده و خبری از سیاست های خود برای مدیریت اوضاع نمی دهند در این شرایط 
فقط این مردم هستند که با ضرر روبه رو شده و مجبورند خودروهای 22 میلیون 

تومانی را در بازار 38 میلیون تومان خریداری کنند. اما سؤال اینجاست آیا 
سطح خرید مردم اجازه پرداخت چنین مبالغ هنگفتی را برای خرید یک خودرو 

می دهد؟
امروز بازار خود همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت پراید بود به نحوی 
که قیمت این محصول به مرز 40 میلیون تومان رسیده است و این موضوع برای 

مردم با عالمت سؤال های زیادی روبه رو است.
با قیمت 56 میلیون  تومانی  افزایش 3میلیون  با  قیمت پژوGLX 405 هم 
تومان، پژو207 اتوماتیک با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 108 میلیون 
تومان، سمند LX با افزایش 6 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، سمند 
EF7 با افزایش 4 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک 
با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 107 میلیون تومان و استپ وی اتوماتیک با 
افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 117 میلیون تومان به فروش می رسد.سعید 
مؤتمنی رئیس نمایشگاه داران خودرو در همین ارتباط با اشاره به اینکه متأسفانه 
نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت ها سلیقه ای تعیین می شود به خبرنگار 
تسنیم گفته است: امروز شرایط بازار به نفع واسطه هاست به این صورت که با 
خرید از نمایندگی ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می شود.

وی با اعالم اینکه متأسفانه برخی نمایندگی ها نیز محصوالت خود را با قیمت 
آزاد به بازار عرضه می کنند، افزود: هیچ نظارتی به عملکرد شرکتها و نمایندگی ها 

نمی شود آنها به دلخواه خودرو را قیمت گذاری و راهی بازار می کنند.
رئیس نمایشگاه داران خودرو با اعالم اینکه در خودروهای زیر 30 میلیون اختالف 
قیمت از کارخانه تا بازار به 13 میلیون رسیده است، گفت: در خودروهای 30 تا 
45 میلیون تومانی نیز اختالف قیمت کارخانه تا بازار از 20 تا 40 میلیون رسیده 
که این موضوع اصاًل منطقی نیست. در بازار قیمت خودروهای باالی 45 میلیون 

تومان نیز شاهد اختالف 39 تا 50 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است.

تبریک ویژه به عضو هیئت تحریریه ندای شهرکریمه

این روزهای شاد و نورانی مصادف است با آغاز زندگی مشترک جناب آقای 
محمد چهرقانی ، دبیر سرویس ورزشی هفته نامه ندای شهرکریمه، از صمیم 

قلب برای ایشان و همسر محترمشان آرزوی سالمتی می کنیم و امیدواریم
قطار زندگی مشترکشان همیشه به روی ریل های خوشبختی حرکت کند.

هیئت تحریریه هفته نامه ندای شهرکریمه

آیت ا...کعبی:

حاشیه سازی نمی تواند مطالبه گری حوزه انقالبی 
را خاموش کند

ا... عباس کعبی، عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان  ا... کعبی، آیت  آیت 
در  خراسان  علمیه  حوزه  اعزامی  اساتید  سراسری  اجالسیه  در  رهبری، 
مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد با اشاره به مبانی انقالب اسالمی و مسائل 
بنیادین،  انقالبی  و  بوده  انبیا  انقالب  جنس  از  اسالمی  انقالب  گفت:  روز 
ریشه ای، تمدن ساز و مردمی بود که بر اساس چندین مولفه شکل گرفت.

وی، مولفه نخستین آن را آموزه های اسالم ناب محمدی عنوان و تصریح 
کرد: انقالب اسالمی برپایه آموزه های مکتب اهل بیت و بر اساس مبنای 
نظریه پردازان اسالمی به ملت تبیین می شد که این سبب شد ایدئولوژی 
انقالب شکل بگیرد؛ از سوی دیگر حضور رهبری الهی بنیانگذار نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، امام خمینی به عنوان مرجع تقلید مسلم، اسالم شناس 
و مدبر در صحنه عمل به عنوان رهبری ملت و امت اسالمی سبب شد تا راه 

انبیاء الهی در پهنه ایران اسالمی زنده شود.
بنیان  گذاری  پایه  دیگر  مولفه  به  اشاره  با  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
نخبگان  دانشگاهیان،  روحانیت،  عظیم  شبکه  یعنی  اسالمی  انقالب  های 
و خواصی که در صحنه حاضر شده بودند، ابراز کرد: اینان بر اساس اسالم 
ناب و رهبری امام راحل)ره( هدایت امت و جامعه را بر عهده گرفته بودند، 
رهنمودهای امام را به اقصی نقاط ایران می رساندند و مردم را از ظلمت 
نجات می دادند و این حوزه های علمیه بودند که شبکه عظیمی که پشتوانه 

نهضت بود را شکل دادند.  
آیت ا... کعبی با اشاره به حضور امت در صحنه برای به بار نشستن انقالب 
تصریح کرد: امت اسالمی ضمن شناخت اسالم و رهبری انقالب و تعامل با 
روحانیون و دانشگاهیان متعهد وارد میدان شدند و به تکلیف الهی خود در 

مقابله با طاغوت عمل کردند.

وی با اشاره به مولفه پنجم در سیر پیروزی انقالب اسالمی عنوان کرد: صبر 
و پایمردی و مقاومت ملت ایران در کنار رهبری و تحمل انواع سختی ها 
و شکنجه ها در راه خداوند مولفه دیگری بود که سبب شد تا میان امت 
و امامت پیوند عمیق و راسخی برقرار شود و آنچه سبب شد انقالب شکل 
بگیرد بدون شک پیوند امت و امامت در عصر غیبت بود. با بیان این که 
در فیضیه جلسه با شکوهی از طالب برگزار شد، اما متاسفانه یک پالکارد 
بی ربط حمل می شود  که اگر چه در چند دقیقه پالرکارد حذف شد اما 
همه جلسه خوب را تحت الشعاع قرار دادند این پالکارد یا کار نفوذی های 
با واسطه به این مجلس رسید، و یک یا چند نفر محدود  دشمنان بود و 
با ساده لوحی حمل کردند. گفت: آن پالکارد چند دقیقه در فیضیه بود و 
تا  عکس آن را گرفتند و سناریو سازی کردند؛ عکسی را فتوشاپ کردند 

مراجع و بزرگان حوزه علیه سپاه نیز موضع بگیرند.
آیت ا... عباس کعبی با بیان این که آنان تالش می کنند با عناوین مختلف 
نفوذ کرده و به حوزه انقالبی صدمه زده و به جریان مرجعیت ضربه بزنند 
که همه حوزویان باید به هوش باشید، تصریح کرد: امروز رابطه مرجعیت 
و حوزه انقالبی رابطه حسنه است، نظام و حوزه باید باهم مرتبط شوند و 
محصوالت حوزه در چرخه نظام سازی و برنامه های جامع نظام قرار بگیرد.

حوزه های علمیه با حاشیه سازی از صحنه بیرون نمی روند

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که حوزه پاسخگوی مسائل دین 
مردم در عرصه های گوناگون نیز هست، افزود: حوزه صدای اسالم و مکتب 
اهل بیت)ع( و مردم عدالتخواه در صحنه بوده و خواهد بود و با این حاشیه 
سازی ها از صحنه بیرون نخواهد رفت؛ امروز رابطه صمیمی مرجعیت و والیت 
دشمن را عصبانی کرده و دشمن می خواهد در حوزه های اصیل شیعی کسی 
نباشد  که فریاد کننده مطالبات به حق مردم باشد این رسالت حوزویان است 

که   با شناخت دشمن با او مقابله و در برابر او ایستادگی کنید


