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جان برکف ، دل در میان آتش
گفتگویی به بهانه سالروز گرامیداشت  آتش نشانان، قهرمانان بی ادعای معرکه خون و آتش

 اولین کسی که به امام حسین)ع(
خیانت کرد چه کسی بود؟

خبرهای ویژه اربعین را در این 
شماره ندای شهرکریمه بخوانید

از تاریخ عبرت بگیریم

از تامین هزینه ویزای اهالی رسانه تا شرایط موکب:

صفحه6

آتش نشانان دریادالنی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین

گرانی به سفر اربعین هم سرایت کرد!
مدتی  شهرکریمه  ندای  گزارش  به  نامداری-  احمد 
است که برخی از مراجع عظام تقلید که نگران وضعیت 
و معیشت مردم هستند اعتراضات مختلف و بی سابقه ای را در 
مورد لزوم رسیدگی به وضعیت وخیم رها شده اقتصادی بیان 

می فرمایند.

کاالهاي  قیمت  افزایش  شیب  جاری  سال  ابتدای  از 
اساسي آنقدر تند بود که حتي مراجع تقلید و خطیبان 
نمازجمعه را نیز وارد صحنه کرد تا نسبت به این وضعیت 

واکنش نشان دهند.
روزنه  هنوز  که  موقعیتی  در  و  فروردین  بیست و سوم   
امیدی برای تالش مسووالن بود  آیت ا... نوري همداني، 
مسووالن  کشور،  در  موجود  گراني  و  تورم  از  انتقاد  با 
و  چاره اندیشي  و  جدیت  تالش،  به  را  دولتمردان  و 

برنامه ریزي اصولي براي رفع این مشكل توصیه کرد.
دو هفته بعد یكي از مراجع عظام تقلید قم نیز همان 
سخنان را تكرار کرد و با اشاره به گراني هاي اخیر در 
کشور گفت: مردم مشكالت معیشتي بسیاري دارند و 
باید مسووالن دولتي به رفع مشكالت مردم بپردازند و 

گراني ها را به صورت ریشه اي برطرف کنند.
چند روز قبل بود که حضرت  آیت ا... مكارم شیرازی در 
جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار 
شد فرمودند: اآلن مردم دادشان از گرانی بلند است، به 
مسئوالن باید گفت که ناراحتیم و نگران هستیم، گوش 
شنوا گاهی نیست، گاهی نمی توانند مشكلی را حل کنند 

گاهی می دانند و نمی خواهند آن را حل کنند. 
حضرت آیت ا...نوری همدانی هم مجددا در جلسه درس 
خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد فرمودند: 
مردم ازلحاظ معیشت در مضیقه و سختی هستند، این 

موضوعی بوده که به ارز و سكه مربوط نیست بلكه بر 
توجهات مسئوالن برمی گردد، مردم باید چه قدر باید صبر 
کنند، تا مشكالت معیشتی شان حل شود، مضیقه مردم 
یک مصیبتی در جامعه است که باید مسئوالن و مرجعیت 
به آن توجه داشته باشند، اگر بی کفایتی هست باید آن را 

موردتوجه قرار دهیم و با آن برخورد کنیم. 
در نهایت آیت  ا... صافي گلپایگاني نیز در پاسخ به نامه یكي 
از مقلدین خود در توصیه اي به مسووالن گفت: قدر این 
مردم خوب و همیشه در صحنه را بدانید و کشور را از 

گراني و بیكاري نجات دهید.

حال باید با توجه به شكسته شدن رکورد اعتراض به یک 
دولت توسط مراجع عظام تقلید پرسید اهالی دولت از 
چه روی به نقطه نظرات مشفقانه کارشناسان و منتقدان 

وضعیت فشل موجود عمل نمی کنند؟
از چه روی اسب افسار گسیخته گرانی در حال چموشی 
و نابودی زندگی خرد و کالن از مردم است و دولت با 
وجود بسیاری از راهكارهای ارائه شده که کامال اجرایی و 

عملی می نموده است توجهی نكرده است؟

لذا با توجه به مراتب فوق از محضر علما و مراجع عظام تقلید 
توقع داریم تا زمانی که دولت تالشی عملی را برای  کنتر 
وضعیت معیشت مردم شروع نكرده و به جای نگاه به بیرون 
کشور اتكا بر توان داخلی را آغاز نكرده از پذیرفتن هیئت 
دولت و مدیران ارشد آن خودداری کرده و از این طریق 
ایران را به  صدای اعتراض مردم شریف و صبور مردم 
گوش دولتی که هنوز برخی از وزارتخانه های آن بدون 
متصدی و برخی در آستانه استیضاح و برکناری هستند 

برسانند.

همزمان با دهه دوم محرم صورت گرفت :

استقبال هنرمندان و اهالی رسانه
 از مراسم  هیئت هنرو رسانه قم

در پی وضعیت وخیم اقتصادی کشور و فشار شدید بر مردم: 

 رکورد اعتراض مراجع به دولت شکسته شد! 

قیمت های تعیین شده برای ویزا و حمل و نقل، سفر اربعین امسال را گران خواهد کرد

آیت ا... مکارم شیرازی:
مسئوالن گاهی نمی توانند و گاهی  

نمی خواهند مشکل را حل کنند

شهردار قم:
نماینده جنگ اقتصادی در 
کشور تفکر لیبرالیسم است



2

آیت ا... حسینی بوشهری:

قوای سه گانه برای بی ثباتی اقتصادی فکر جدی کنند
گرانی در سطح جامعه غوغا می کند 

آیت ا... سید هاشم حسینی بوشهری ظهر در خطبه های نماز جمعه مصلی قدس، با اشاره 
به رشادت ها و دالوری های رزمندگان اسالم در برابر جبهه دشمن اظهار داشت: این در 
حالی بود که همه دشمنان اسالم و انقالب دست به دست هم داده بودند اما رزمندگان 
ما، با پشتوانه ملت، هدایت های حضرت امام و مسئوالن آن روز اداره کشور توانستیم 

بر دشمن غلبه کنیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با پیشكسوتان عرصه دفاع مقدس 
از  اگر ما دیر بجنبیم و روایتگری درستی  بیانات فرمودند  این  ایشان در  ابراز داشت: 
دفاع مقدس نداشته و واقعیت های دفاع مقدس را بیان نكنیم، امروز دشمنان انقالب 

و اسالم مستند می نویسند و 
واقعیت های تحریف شده را به 
داد،  خواهند  دیگران  خورد 
دفاع  به  است  الزم  بنابراین 
آن  واقعیت های  و  مقدس 
توجه ویژه داشته باشیم و آن 

را به آیندگان انتقال دهیم.

به  اشاره  با  قم  امام جمعه 
دشمن  اقتصادی  تحریم های 
اسالمی  نظام جمهوری  علیه 
دشمن  روز  آن  گفت:  ایران 
ایران  علیه  را  نظامی  جنگ 
جنگ  امروز  و  کرد  تحمیل 
به  نیازی  امیدوارم  اقتصادی، 
آن زمان ها نداشته باشیم هم 
نصرت الهی و هم دوراندیشی 
ما  ملت  کمک  به  مسئوالن 

بیاید.

حسینی بوشهری با گرامیداشت یادو خاطره سرداران دفاع مقدس ابراز کرد: جا دارد از 
سردار عرصه سخن و قلم مرحوم شهید حجت االسالم هاشمی نژاد که خدمات بزرگی در 

راه پیشبرد انقالب اسالمی داشتند یادی کنیم.

کینه  که  کسانی  گفت:  عسكرین  حرمین  تخریب  سالروز  به  اشاره  با  قم  امام جمعه 
را  مسلمانان  قلوب  و  اهل بیت)ع(  قلوب  نه تنها  دارند  دل  به  را  اسالم  و  اهل بیت)ع( 

جریحه دار کردند بلكه قلوب تمام آزادگان جهان را جریحه دار کردند.

وی با اشاره به حادثه تروریستی اهواز گفت: حادثه تلخی بود که اتفاق افتاد و شاهد 

شهادت و مجروح شدن عده ای از عزیزانمان بودیم، این حرکت قطعاً با دستور اربابان 
آن ها و کسانی که در منطقه زندگی کرده و مصاحبه می کنند که باید جنگ را به داخل 
کار صورت  این  آن ها  امكانات   و   تدارک  تسلیحات،  با  و  افتاده  اتفاق  بكشانیم  ایران 
گرفته است، ولی حضور پرشور مردم اهواز قهرمان در تشییع جنازه نشان داد که مردم 

ما بصیر و دوراندیش هستند.

امام جمعه قم با اشاره به مشكالت فراوان مردم اهواز تأکید کرد: مردم اهواز با وجود 
مشكالت فراوان خود بصیر و آگاه بوده و همیشه در برهه های حساس درصحنه حضور 
دارند، آفرین به این مردم می گوییم، دشمنان نیز به حسب ظاهر مشكل برای ما درست 

کردند اما پرونده جنایات خود را برای انتقام رزمندگان ما سنگین کرده اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن عرض تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش آموزان، 
با حرکت  اخیر کشورمان  این سال های  در  و حوزویان گفت: خوشبختانه  دانشجویان 
با  عظیم علمی مواجه بوده امیدواریم این حرکت علمی متوقف نشده و این مسیر را 

قدرت ادامه دهند.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور 
سخنران  گفت:  ملل  سازمان  در 
نظام  اقتدار  و  نظام  موضع  از  ایشان 
به  خطاب  جمهوری  ریاست  بود، 
گفت وگو  به  نیاز  ما  گفتند  ترامپ 
نفره  دو  عكس گرفتن  و  دوطرفه 
سخن  شما  با  همین جا  از  و  نداریم 
بدعهدی می کنید،  که چرا  می گویم 
چرا نهادهای بین المللی را از خاصیت 
در  موضع  این  امیدواریم  می اندازید، 

برابر دشمنانمان همواره باشد.

بر  تأکید  با  پایان  در  قم  امام جمعه 
مشكالت  به  مسئوالن  رسیدگی 
که  ما  داشت:  اظهار  مردم  اقتصادی 
قرار  تریبون  پشت  جایگاه  این  در 
و  باشیم  مردم  زبان  باید  می گیریم 
کنیم،  رسیدگی  مردم  مشكالت  به 
از قوای سه گانه می خواهیم این بی ثباتی موجود در عرصه اقتصادی کشور را یک فكر 
برون رفت  برای  کشور  برجسته  اقتصاددانان  از  و  کرده  برنامه ریزی  باید  کنند،  جدی 
مسئله کمک بگیرید، گرانی در سطح جامعه غوغا می کند، عده ای هم در نقش دشمن 

بازی می کنند، چرا وقتی کاالیی در اختیارمان هست این گونه برخورد می کنیم.

وی ادامه داد: آقایی که امكانات در اختیار تو است، کاال و سرمایه در اختیار تو است، 
مردم چه گناهی کرده اند، چرا سبب لبخند زدن دشمنان می شوید، بخشی از مشكالت 
به دشمن برمی گردد اما بخشی دیگر به مردم ما و درون کشور برمی گردد، دولت و قوه 

قضاییه باید در برخوردها تجدیدنظر کرده و قاطعانه برخورد کند.

شهردار منطقه چهار قم:

بررسی تهیه مستند داستانی 
امامزاده موسی مبرقع)ع(

سید امیر طباطبایی تهیه کننده و کارگران جوان قمی طی سخنانی در شورای 
فرهنگ عمومی استان خاطرنشان کرد: در قم به دنبال تهیه یک دانشنامه 
تصویری هستیم تا در این دانشنامه بزرگان شهر مقدس قم را به مردم معرفی 
کنیم که یكی از این شخصیت ها احمد بن اسحاق است که مستند داستانی 

آن تهیه و اکران شده است.
وی از امامزاده موسی مبرقع)ع( به عنوان یكی از بزرگان شهر مقدس قم نام برد 
و اضافه کرد: اکنون شهر قم برای معرفی بزرگان خود به عنوان شاخصه های 
فرهنگی این شهر ابزار مورد نیاز را در اختیار ندارد اما تهیه دانشنامه تصویری 

می تواند این خال را به شیوه مطلوب پر کند.
سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم نیز 
در این نشست بر لزوم مشارکت مجموعه های مختلف فرهنگی در راستای 
تهیه مستند داستانی امامزاده موسی مبرقع)ع( تاکید کرد و گفت: امیدواریم 
را  نیاز  مورد  گام های  قم  مفاخر شهر  و  بزرگان  معرفی  راستای  در  بتوانیم 

برداریم.
با  نشست  این  در  قم  استان  عمومی  فرهنگ  اعضای شورای  است:  گفتنی 
آرای مثبت خود تعیین آمار دقیق بیلبوردهای تبلیغاتی شهری و جاده ای و 
نوع مالكیت آن ها، اختصاص 20 درصد تبلیغات شهری و جاده ای به مباحث 
تخصیص هشت  و  قم  استان  در  تبلیغات شهری  کمیته  تشكیل  فرهنگی، 
برنامه های فرهنگی، هنری و قرآنی در  برای اطالع رسانی  بیلبورد مشخص 

مناطق هشت گانه شهری را تصویب کردند.

جهانی  روز  بزرگداشت  مراسم 
گردشگری با حضور مسئوالن استانی 
و جمعی از فعاالن گردشگری در تاالر 

مرکزی شهر قم برگزار شد.

سوگواری  ایام  با  که  مراسم  این  در 
قرین  السالم  علیه  الحسین  اباعبد...ا 
از  پرده خوانی  چندین  بود  شده 
سرود  و  بیت)ع(  اهل  سوگواری 

نوجوانان در این باره اجرا شد.
یكی از برنامه های مهم این بزرگداشت 
تقدیر و تجلیل از پیرغالمان اباعبد...ا 
انجمن های  تعدادی  و  الحسین)ع( 
گردشگری در حوزه های مختلف آن 
و  بیت)ع(  اهل  کریمه  زائران  به  که 

سوگواران حسینی خدمات ارائه کرده 
از  مراسم  از  دیگری  بخش  بودند.در 
روز  عزاداری  آیین  شده  ثبت  سند 
عاشورای هیئت چهل اختران قم در 

میراث فرهنگی کشور رونمایی شد.
در  قم  اختران  چهل  هیئت  رئیس 
حاشیه رونمایی از این اثر ملی اظهار 
کرد: دو میراث گران بها در قم وجود 

دارد
حضرت  حرم  آن  از  یكی  که   
معصومه)س( و دیگری حرم حضرت 
موسی مبرقع)ع(، فرزند بالفصل امام 

جواد علیه السالم است.
چهل  محمد  سید  االسالم  حجت 
موسی  هیئت  افزود:  اخترانی 

چهل  هیئت  به  معروف  مبرقع)ع(، 
اختران نزدیک به چهارصد سال است 
سوگواری  صفر  و  محرم  ایام  در  که 
می کند و بنده خادم پنجم آن هستم.

در  که  لوحی  تنها  کرد:  عنوان  وی 
شده  ثبت  عزاداری  آیین  از  کشور 
مبرقع)ع(  موسی  هیئت  به  مربوط 

است.
همچنین در این مراسم مجوز فعالیت 
و  کارگاهی  کارآموزی  مرکز  اولین 
بین کارگاهی هتل بین المللی قم به 

رئیس این هتل اعطا شد.
در گوشه ای از این مراسم نمایشگاهی 
از آثار گردشگری در قم برپا شده بود.

فرمانده انتظامی استان قم:

کامیون داران قمی بیشترین همکاری 
را با پلیس دارند

فرمانده انتظامی استان قم گفت: کامیون داران قمی بیشترین همکاری را با پلیس 
در کشور داشتند و هیچ موردی از تعرض به کامیون ها در استان گزارش نشده است.

اشاره  با  قم  استان  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  آقاخانی  عبدالرضا  سردار   
این هفته در سال جاری پلیس  ناجا در سال 97 اظهار کرد: شعار  به شعار هفته 

 13 از  که  است  مردم  امین  مقتدر 
مهرماه برگزار می شود و در این هفته 
برنامه هایی همچون پیاده روی، دیدار 
با خانواده های شهدا، سخنرانی پیش 
و  امدادی  چادر  برپایی  و  خطبه ها  از 

بهداشتی در قم خواهیم داشت.

مشترک  صبحگاه  داد:  ادامه  وی 
ساعت  در  استان  مسلح  نیروهای 
هفت صبح روز 14 مهرماه به مناسبت 
هفته نیروی انتظامی برگزار می شود، 
همچنین در این هفته شاهد برگزاری 
مسلح  نیروهای  فرماندهان  نشست 
استان، افتتاح کالنتری 25 پردیسان، 
پایگاه یكم آگاهی و ساختمان جدید 
قرارگاه پلیس راه در استان قم خواهیم 

بود.
افزود:  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
همایش طالیه داران فرهنگ ترافیک 
به میزبانی پلیس راهور در هفته نیروی 

انتظامی در استان برگزار می شود، همچنین برگزاری مسابقه ورزشی محلی، حضور 
کارشناسان پلیس فتا در مدارس قم، نمایشگاه تصویری حجاب و عفاف، در این هفته 

در قم خواهیم بود.
 

کاهش 5 درصدی وقوع جرایم
آقاخانی روند رشد پیشگیری از جرایم در استان قم را صعودی دانست و تصریح کرد: 
در یک ماه اخیر کاهش پنج درصد در کل جرایم در استان داشتیم، اشرافیت کامل بر 
جرایم در استان قم وجود دارد، طرح هایی در محالت در چند روز اخیر برای برخورد 

با اراذل و اوباش در استان اجرا شد و دستگاه قضایی در این زمینه قاطع است.

وی ادامه داد: تمام اراذل و اوباشی که بخواهند در استان قم خودی نشان بدهند، 
احضار خواهند شد، آن ها یا باید خودشان را اصالح کرده یا قم را ترک کنند، جایی 
برای اراذل و اوباش در استان وجود ندارد. همین نسخه برای سارقان و توزیع کنندگان 
مواد مخدر است، اجازه نمی دهیم که کسی آرامش را از مردم سلب کنند، دغدغه های 

امنیتی مردم در استان قم باید رفع شود.
 

6 هزار پرونده در کالنتری های قم مصالحه شد
فرمانده انتظامی استان قم افزود: در طول یک سال اخیر با ارائه خدمات مشاوره، 
در  پرونده  هزار   6 از  بیش 
به  استان  کالنتری های 
مصالحه رسید و این کار ارجاع 
را  قضایی  مراجع  به  پرونده ها 
داد. 86 درصد کشف  کاهش 
پلیس  توسط  جرایم  وقوع 
اخیر  در یک سال  قم  در  فتا 
درصد  هفت  گرفت،  صورت 
زمینه  در  اخیر  ماه   6 در  هم 
ولی  داشتیم،  کاهش  شرارت 
 12 قم  در  اشرار  بازداشت 
درصد در این مدت رشد پیدا 

کرد.

به مشكالت  اشاره  با  آقاخانی 
ترافیكی استان قم اظهار کرد: 
پلیس راهور استان برای تمام 
این مشكالت راهكار اندیشیده 
است و به تدریج این راهكارها 

به مرحله اجرا می رسد.

وی ادامه داد: کامیون داران قمی بیشترین همكاری را با پلیس در کشور داشتند، 
هیچ موردی از تعرض به کامیون ها در استان گزارش نشده است و برای جلوگیری از 
اخالل در روند حمل بار توسط این ناوگان، امنیت کامل را برای رانندگان کامیون ها 

در قم فراهم می کنیم.
فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: طی ماه های آتی بر تعداد نیروهای انسانی 
فرماندهی انتظامی استان قم افزوده می شود تا مشكالت کمبود نیروی انسانی پلیس 
در استان کاهش یابد. شرارت در استان قم کنترل شده است، اما به دنبال کاهش 
هر چه بیشتر این مورد در استان هستیم و همه در قم برای این کار تالش می کنند.

با مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان قم:

۲۰ درصد از تابلوهای تبلیغاتی استان 
به پیام های فرهنگی اختصاص می یابد

دادستان تهران گفت: تنها در یک مورد در سلفچگان سه هزار و پانصد 
خودروی وارداتی که مربوط به یک شرکت است توقیف شد.

حوزه/ اعضای شورای فرهنگ عمومی استان قم طی نشستی با آرای مثبت 
خود اختصاص 20 درصد از تابلوهای تبلیغاتی به پیام های فرهنگی، تعیین 
آمار دقیق بیلبوردهای تبلیغاتی شهری و جاده ای و نوع مالكیت آن ها و تشكیل 

کمیته تبلیغات شهری در قم را تصویب کردند.
در  قم  استاندار  صادقی  مهدی  سید  حوزه،  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش   به 
نشست شورای فرهنگ عمومی استان قم  که عصر امروز  در سالن جلسات 
پژوهشكده عالطمه طباطبایی)ره( برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: هر چند 
امسال نسبت به سنوات گذشته با تهدیدهای جدی تری روبرو بودیم اما در ایام 
برگزاری  مطلوب  به شیوه  توانستیم  مختلف  دستگاه های  مشارکت  با  محرم 
مراسم ها و برنامه های مختلف را دنبال کنیم که این هماهنگی و نظم مطلوب 

را مدیون هم افزایی و تعامل مطلوب میان دستگاه ها هستیم.
وی از فرا رسیدن هفته دفاع مقدس یاد کرد و افزود: طی این هفته دستگاه ها 
و مجموعه های مختلف برنامه ریزی های مختلفی را انجام داده اند که به شیوه 

مطلوب درحال دنبال شدن است.
استاندار قم با اشاره به اینكه سهم فرهنگ در بسترهای تبلیغاتی باید مشخص 

شود، عنوان کرد: تبلیغات محیطی استان قم نیازمند پیوست فرهنگی است.
همچنین، حمیدرضا دژاکام مدیرکل آموزش و پرورش استان قم ضمن تقدیر 
از حضور مدیران استان در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد: امسال 
فرهنگی  فعالیت های  محوریت  به عنوان  را  دارم«  دوست  را  نماز  »من  شعار 
میان  در  را  نمازخوانی  ترویج  بتوانیم  تا  گرفته ایم  درنظر  پرورش  و  آموزش 

دانش آموزان رقم بزنیم.
فرهنگ  شورای  در  قم  شهرداری  نماینده  میرهادی  هادی  نشست  این  در 
عمومی استان طی سخنانی از اختصاص 30 پرتابل تبلیغاتی شهرداری قم به 
فعالیت های فرهنگی یاد کرد و گفت: 6 بیلبورد در اختیار سازمان زیباسازی 
شهری و تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی شهرداری نیز در اختیار بخش خصوصی 

است.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره سیزدهم-دو شنبه 9 مهرماه 1397-قیمت 500 تومان

شهردار قم:

نماینده جنگ اقتصادی در کشور
 تفکر لیبرالیسم است

مرتضی سقاییان نژاد ظهر امروز در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در سالن 
همایش های بین المللی شهرداری قم برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت:

 تفكر بسیجی برای همه ما روشن است، در قرآن سه مرتبه امتیاز برای انسان قائل شده 
است، که باید شاخص های یک بسیجی باشد، از جمله آن ها تقوا، علم، بصیرت و جهاد 

در همه زمینه ها است که به غیر از این سه شاخص امتیاز دیگری ذکر نشده است.
سقاییان نژاد با اشاره به اینكه موضوع مدیریت جهادی و اقتصادمقاومتی از همین دسته 
بندی ها است گفت: بسیج از زمان پیامبر)ص( تشكیل شده است، درآن زمان عده ای 
آماده دفاع از اسالم و انقالب بوده اند، همانطور که در دوران 8 سال دفاع مقدس و اکنون 

نیز این افراد وجود دارند.
شهردار قم با بیان اینكه سیره امام حسین)ع( سیره رشد است ادامه داد: اکنون در ایام 
محرم قرار داریم و سیره بسیج همان سیره امام حسین)ع( است و سیره امام حسین)ع( 

ادامه سیره پیامبر)ص( است که باعث رشد و تعالی انسان می شود.
وی با اشاره به سخنان شهیدمطهری گفت: رشد به معنای این است که از سرمایه های 

در اختیار بتوان حفاظت و حراست کرد.
سقاییان نژاد با بیان اینكه امام حسین)ع( به خاطر اینكه از اسالم به عنوان یک سرمایه 
محافظت کند قیام کرد، ادامه داد: انقالب اسالمی امروز برای ما یک سرمایه است، و 
حفظ و حراست از آن رشد ما را به دنبال دارد و اگر نتوانیم از آن حراست کنیم ملت 

بدون رشدی هستیم.
شهردار قم با اشاره به موضوع جنگ اقتصادی گفت: دفاع مقدس برای ما یک الگو است 
و اگر کشور اکنون استوار بوده و دارای عزت است به برکت همان دوران است. در دوران 
دفاع مقدس تهاجم فرهنگی به حداقل رسید و در سال های بعد به اوج رسید که مقابل 
آن ایستادیم و اکنون هم دشمن جنگ اقتصادی را به راه انداخته است که باید مقابل 

آن بایستیم.
وی با اشاره به اینكه سرکرده جنگ اقتصادی آمریكا است ادامه داد: نماینده این جنگ 

در منطقه رژیم صهیونیستی و در داخل تفكر لیبرالیسم است.
سقاییان نژاد خاطرنشان کرد: بسیجی که در ادارات از آن صحبت می کنیم دچار بی بهره 
وری نیست، آنكه از جان خود مایه می گذارد نباید از این مشكالت بترسد و باید قیام امام 

حسین)ع( و جنگ تحمیلی را الگو قرار دهیم.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقالب در این ارتباط که در نظام هیچ بن بستی وجود 
ندارد گفت: بن بست خودمان هستیم، خودمان با احتكار و رانت و... مشكالت را ایجاد 
می کنیم و انسجامی که در قسمت های مختلف باید باشد نیست. جهیزیه نوعروسان 

نیازمند انجام شد.. 

شهرکریمه  ندای  نامه  هفته  گزارش  به 
سیدحسن رضوی در همایش گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس که در سالن همایش های 
بین المللی شهرداری قم برگزار شد، ضمن 
تبریک هفته دفاع مقدس و با اشاره به سالروز 
شكست حصرآبادان گفت: دالوری هایی که 
در جنگ اتفاق افتاد بخصوص از طرف بسیج 
بی نظیر بوده است و در بسیاری از کشورها 
این نگاه و تفكر بسیجی است که موجب 

موفقیت های بسیاری شده است.
در  انسانی  نیروی  موضوع  به  اشاره  با  وی 
سازمان ها اظهارکرد: بسیج ادارات مجموعه 
موجود  شرایط  این  در  که  دارد  وظایفی 
به  انسانی  نیروی  است،  شده  هم  مهمتر 
عنوان مؤلفه مهم در کشور است که باید از 

آن بیشترین استفاده بهینه را داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
قم با اشاره به اینكه اکنون در شرایط جنگ 
اقتصادی قرار داریم گفت: اکنون در اوج این 
جنگ قرار داریم، در این صورت وظیفه ما 
مهمتر شده است، باید با برنامه ریزی ها و 
فعالیت های خود امید را به جامعه تزریق 

کنیم تا از این شرایط عبور کرده و دشمن 
را دوباره مثل گذشته ناکام بگذاریم.

وی با بیان اینكه دولت در راستای عبور از 
این شرایط اقتصادی تدابیری اندیشیده است 
ادامه داد: برای عبور از این شرایط دولت 12 
بسته خاص تعریف کرده است که از هفته 
آینده اجرا خواهد شد و برای تمام شرایط 
اقتصادی که دشمن به دنبال تخریب آن 

است تدابیری اندیشیده شده است.
این  ما مسؤوالن  داد: وظیفه  ادامه  رضوی 
است که در راستای اجرای هرچه بهتر این 
بسته های حمایتی که به تصویب سران سه 
قوه رسیده است تمام تالش خود را انجام 
دهیم، باید تفكر بسیجی که تفكر نتیجه 
گرا و عملگرا است داشته باشیم تا شرایط 

به ثبات برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
قم با اشاره به بحث بهره وری گفت: آنچه که 
در کشور مغفول مانده بهره وری است، باید 
به غیراز برنامه های مالی، نیروی انسانی بسیار 
مهمتر است که باید خروجی خوبی داشته 

باشیم و شرایط را بهتر کنیم.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان قم خبر داد

ارائه 1۲بسته حمایتی توسط دولت
از هفته آینده

اولین سند ثبت شده آیین عزاداری هیئت 
چهل اختران قم رونمایی شد



مدال آوري ورزشکاران 
هیأت بیماران خاص قم از 

شنا و دوومیداني کشور
ورزشكاران هیأت ورزش هاي بیماران خاص و پیوند 
اعضاء استان قم موفق به کسب مدال هاي رنگارنگ 

از مسابقات ورزشي قهرماني کشور شدند.

یكی از اعزام های هیأت ورزش های بیماران خاص 
و پیوند اعضاء استان قم به تهران برای شرکت در 
مسابقات شنا پیوند اعضاء قهرمانی کشور انجام شد 
که با کسب یک عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره 

برای این تیم همراه بود.
شناگران پیوند اعضاء شرکت کنندگان از استان های 
مختلف برای کسب عناوین برتر مواد و گروه های 
سنی این دوره در استخر مجموعه ورزشی آزادی 
به آب زدند تا بهترین های کشور در سال 1397 
آزاددانا  علی  که  شرایطی  در  شوند،  مشخص 

مدال آور تیم قم در این مسابقات لقب گرفت.
از هفت  پیوند عضو  این مسابقات 20 شناگر  در 
به رقابت  با یكدیگر  استان در پنج ماده مختلف 
پرداختند که در رشته 50 متر آزاد گروه سنی 30 
تا 39 سال محسن مهری تهران قهرمان شد، علی 

آزاد دانا از هیأت بیماران خاص و پیوند اعضاء قم 
به مقام نایب قهرمانی رسید و رتبه سوم را اسماعیل 

هنرمندفرد از خراسان جنوبی کسب کرد.
در سومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی پیوند 
اعضاء زنان و مردان کشور نیز که با حضور 100 
ورزشكار از 21 استان به میزبانی مجموعه ورزشی 
آفتاب انقالب تهران به انجام رسید، مدعیان کسب 
عناوین برتر به مدت دو روز با یكدیگر رقابت کردند 
و ثریا پارس الری در بخش بانوان به همراه محمد 
چندین  قم  تیم  برای  بانوان  قسمت  در  اشراقی 

عنوان ارزشمند به ارمغان آوردند.
در رشته پرتاب وزنه بانوان و در رده سنی 40 تا 49 
سال ثریا پارس الری از تیم هیأت قم قهرمان شد، 
در پرتاب دیسک زنان بار دیگر ثریا پارس الری از 
قم روی سكوی قهرمانی ایستاد و در رشته پرتاب 
وزنه نیز پارس الری سومین مدال طالی خود را به 

دست آورد.
در مسابقات مردان و در گروه سنی 19 تا 29 سال 
این پیكارها محمد اشراقی از تیم هیأت بیماران 
عنوان  و  نخست  رتبه  قم  اعضاء  پیوند  و  خاص 
قهرمانی رشته پرتاب دیسک را کسب کرد، ضمن 
اینكه همین ورزشكار در پرتاب توپ بعد از نماینده 
خوزستان به مقام نایب قهرمانی و نشان نقره رسید 
تا پنج مدال این مسابقات نصیب قم شود.منبع: 

فارس قم

دو و میدانی در قم به یكی از رشته های موفق 
و  پور دو  تبدیل شده است و حضور رضا ملک 
جاکارتا  آسیایی  بازی های  در  قمی  کار  میدانی 

شاهدی بر این مدعا است.
در  قم  پسران  میدانی  و  دو  تیم های  همچنین 
همه رده های سنی از ابتدای امسال در مسابقات 
قهرمانی کشور قهرمان شده اند که قهرمانی های 

متوالی بدون تردید نمی تواند اتفاقی باشد.
هیئت های  بندی  رتبه  طبق  و  اساس  این  بر 
از سوی فدراسیون دو و میدانی،  استانی کشور 
هیئت دو و میدانی استان قم که سال گذشته نیز 
با جهشی قابل توجه به رده ششم کشور رسیده 
بود امسال باز هم رشد داشته و به رده سوم کشور 

رسیده است.
به یک قطب  قم  استان  این در حالی است که 
برای پرورش دو و میدانی کاران مدال آور نونهال، 

تبدیل شده است و ستاره های  نوجوان و جوان 
جوان این رشته در قم به تدریج در حال تصاحب 
رکوردهای برتر کشور در مواد مختلف هستند تا 
تاریخی در  امروز دو و میدانی قم در جایگاهی 

کشور قرار گیرد.
همچنین در موفقیت دیگری برای دو و میدانی 
ارزنده  مربی  و  قمی  قهرمان  ربانی،  محسن  قم 
پرش بانیزه ایران به کادر سازمان تیم های ملی دو 
و میدانی اضافه شد و حضور وی در کادر سازمان 

تیم های ملی برای ورزش قم افتخار است.
پرش  پوش  ملی  بانوی  توکلی  سپیده  مربی  او 
ارتفاع ایران در بازی های آسیایی جاکارتا و مهسا 
میرزا طبیبی رکورد دار پرش با نیزه زنان ایران 
است و محمد بنی آدم نفر اول پرش با نیزه مردان 

ایران نیز شاگرد اوست.

استان  تیراندازي  از هیأت  نمایندگي  به  تیم  دو 
قم در فصل جدید مسابقات لیگ برتر تیراندازي 
مردان و زنان باشگاه هاي کشور به میدان مي روند.

لیگ های  مسابقات  دوره  دوازدهمین  امسال   
هفته  از  کشور  بادی  سالح های  با  تیراندازی 
خط   80 سالن  میزبانی  به  ماه  آبان  نخست 
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود و 
از هیأت تیراندازی قم در آن به میدان  دو تیم 

خواهند رفت.
امسال در مسابقات لیگ سالح های بادی مردان 
باشگاه های کشور تیم هیأت تیراندازی استان قم 
حضور دارد تیمی که دومین سال متوالی حضور 
در لیگ برتر را تجربه می کند و از یازدهم آبان 
ماه با استعدادهای بومی این رشته وارد رقابت با 

حریفان خود در فصل 1397 می شود.
برنامه سه هفته از رقابت های لیگ برتر تیراندازی 
مردان ایران اعالم شده و بر اساس آن روز یازدهم 
آبان ماه باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت میزبان 
اینكه  ضمن  است،  نخست  هفته  رقابت های 
مسابقات هفته دوم روز دوم آذر ماه به میزبانی 
هفته  در  و  انجام می رسد  به  بیژن  تیم ساچمه 
سوم روز سی ام آذر ماه تیم هیأت تیراندازی قم 

میزبان است.

این در حالی است که تیم های باشگاه فرهنگی 
قم،  هیأت  بیژن،  ساچمه  مقاومت،  ورزشی 
دانشگاه علوم انتظامی امین، نیروی زمینی ارتش 
و باشگاه حفاری برای کسب مقام قهرمانی فصل 
باشگاه های  مردان  تیراندازی  برتر  لیگ   1397

کشور به رقابت می پردازند.
همچنین امسال رقابت های قهرمانی لیگ دسته 
تیم های  حضور  با  ایران  مردان  تیراندازی  اول 
تارگت،  گرمسار،  هیأت  همدان،  هیأت  فضا،  هوا 
هیأت اردبیل، هیأت البرز، پاس، زائر، آنشان و باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان به انجام می رسد تا دو تیم از این 
لیگ به مسابقات دوره بعد لیگ برتر تیراندازی مردان 

باشگاه های ایران صعود کنند.
در فصل 1397 لیگ های تیراندازی باشگاه های کشور 
تیم هیأت قم در لیگ برتر زنان نیز حضور دارد، تیمی 
که با هیأت همدان، هیأت قزوین باشگاه فرهنگی 
ورزشی نیروی زمینی ارتش و باشگاه مقاومت متشكل 
از استعدادها و تیراندازان بومی قم به رقابت خواهد 

پرداخت.
رقابت های لیگ برتر تیراندازی زنان ایران نیز از چهارم 
آبان ماه آغاز می شود و تیم هیأت قزوین میزبان مرحله 
نخست است، ضمن اینكه در لیگ دسته اول زنان ایران 
9 تیم به دنبال دست یابی به مجوز صعود به رقابت های 
لیگ برتر باشگاه های ایران در سال آینده هستند.

کانال خبر فوری قم ضمن انتشار پیام یكی از 
همسایگان ورزشگاه تختی  نوشت:

به اطالع میرساند ما تعدادی از ساکنین مجاور 
از  نداریم.  آرامش  )دورشهر(  تختی  ورزشگاه 
ساعت 5 صبح ورزش دوستان در زمین چمن 
آغاز حاضر می شوند و تا حدود 10 الی 11 شب 

مشغول هستند.
اما مشكل ما ورزش دوستان نیست. مشكل ما 
درگیری ها فحاشی ها و بی اخالقی های برخی 
افرادا است که  ما را در جلوی زن و بچه شرمنده 
میكند و وقتی بچه میپرسد بابا این حرف یعنی 

چه در میمانی که چه باید پاسخگو باشی،ما از 
صدای دادو بیادهای روزانه خسته ایم و انتظار 
رسیدگی داریم  شاهد ما داوران حاضر هستند 
نثارشان  را  ها  فحش  انواع  همیشه  معموال  که 

میكنند
به عنوان پیشنهاد جایگاه مربیان را به آن طرف 
کمتر  قدری  مزاحمت  تا  نمایید  منتقل  زمین 

شود
اصال در ورزشگاه نظارتی نیست و ظاهرا مسئولی 

ندارد در باز است ورود برای همگان آزاد

اشتباه تاثیرگذار فغانی در 
دربی 88

کارشناس داور فوتبال ایران گفت: با توجه به 
اینكه سهرابیان یک کارت زرد هم داشت باید 

در صحنه خطا بر روی نعمتی اخراج می شد.

علیرضا  قضاوت  در خصوص  سلیمانی  حیدر 
فغانی در دربی 88 از هفته هشتم لیگ برتر 
از  بیشتر  امروز  فغانی  داشت:  اظهار  فوتبال 
بازی  از هر  بازیكنان خسته شد، چون بیش 
دیگری سوت زد و خطاهای معمولی زیادی 

انجام شد.
وی افزود: دقیقه 55 روی علیپور در محوطه 

جریمه خطایی نشد و فغانی به درستی بازی 
روی  تبریزی  دقیقه 56 خطای  داد.  ادامه  را 
باید بگویم  سیدجالل حسینی درست بود و 
اتفاقات رخ داده در جریان بازی مثل پرتاب 
اشیا قابل قبول نیست و کمیته انضباطی باید 

به این اتفاق ورود کند.
مورد  در  کشورمان  فوتبال  داوری  کارشناس 
خطای سختی که آرمین سهرابیان روی نعمتی 
انجام داد و خیلی ها معتقد بودند او باید اخراج 
می شد تصریح کرد: داور این صحنه را مدیریت 
کرد و این حرکت کارت زرد داشت. با توجه 
به اینكه سهرابیان یک کارت زرد هم داشت 
باید در این صحنه اخراج می شد. این دربی پُر 

سوت ترین بازی بود.
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گرانی به سفر 
اربعین سرایت کرد

عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
پروازهای  بلیت  برای  که  قیمتی  از  تهران 
اربعین تعیین شده است، انتقاد کرد و هشدار 
داد: قیمت های تعیین شده برای ویزا و حمل 

اربعین  سفر  نقل،  و 
گران  را  امسال 
این  و  کرد  خواهد 
یعنی مردم کمتری 
مراسم  این  در 

شرکت می کنند.

در  غمخوار  اکبر 
قیمتی  به  انتقاد 
ها  ایرالین  که 
پروازها  بلیت  برای 
تعیین  اربیعن  در 
ایسنا  به  کرده اند، 
گفت: در توافقی که 

داشته اند،  یكدیگر  با  هواپیمایی  شرکت های 
نرخ پروازهای عراق در زمان اربعین که اوج 
سفر به این کشور است، از 2 میلیون و 200 
هزار تا 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین 
شده اما مالک آن ها برای نرخ گذاری پروازی 
که کل زمان رفت و برگشت آن بین تهران 
نمی رسد،  هم  نیم  و  ساعت  دو  به  نجف  و 

آن  را  نرخ گذاری  این  مبنای  چرا  چیست!؟ 
این  برای  ایرانی ها  بیشتر  که  زمانی  در  هم 
سفر در حال برنامه ریزی هستند، زیر سوال 

نبردند؟

وی اضافه کرد: شایعه شده عوارضی که در 
فرودگاه نجف قبال از هر شخص به قیمت 10 
به 20  است  قرار  اینک  گرفته می شد،  دالر 
دالر افزایش داده شود. اگر مقامات فرودگاه 
نجف مصرند این تصمیم را اجرا کنند، باید 

سریع تر مذاکره کرد تا این تصمیم همزمان 
با مراسم پیاده روی اربعین اجرا نشود.

او به چالش تأمین ارز مورد نیاز زائرانی که 
قصد سفر اربعین دارند، اشاره کرد و افزود: 
هزینه ریالی )377 هزار و 700 تومان( که به 

ازای ویزا گرفته می شود، در شرایطی گران تر 
تا چند  دولتی محاسبه شده که  ارز  نرخ  از 
ماه پیش هر مسافری که به خارج از کشور 
نرخ  به  مسافرتی  ارز  سهمیه  می کرد،  سفر 
اما حاال این زائران از سهمیه  دولتی داشت 

ارز دولتی محروم شده اند.

داد:  ادامه  زیارتی  گردشگری  فعال  این 
پیاده روی  مراسم  در  که  زائری  معتقدند 
چندانی  هزینه  می کند،  شرکت  اربعین 
به نظر  ندارد؛ درحالی که 
هزینه های جاری  می رسد 
این زائران از جمله حمل و 
نقل، اقامت و غذا در عراق 
همه  نگرفته اند.  درنظر  را 
عوارض  کنار  در  این ها 
هوایی(  سفر  )در  خروج 
افزایش  را  اربعین  هزینه 
می دهد که این یعنی عده 
زیادی از مراسم اربعین جا 

می مانند.

متأسفانه  گفت:  غمخوار 
با  مرتبط  دستگاه های 
تاکنون  اربعین،  مراسم 
این سفر مذهبی  گرانی  درباره  پاسخ شفافی 
نداده اند؛ در حالی که بیشترین شرکت کنندگان 
جامعه  کم درآمد  قشر  از  اربعین  مراسم  در 
هستند که درآمد دالری ندارند و تأمین این 

هزینه ها از توان اقتصادی آن ها خارج است.

ارتقای رتبه دو و میدانی قم در سطح 
استان های کشور

اخبار فرهنگی، ورزشی

نارضایتی تعدادی از ساکنین مجاور
 ورزشگاه  تختی

همزمان با دهه دوم محرم صورت گرفت :

استقبال گسترده هنرمندان و 
اهالی رسانه قم از برپایی 

هیئت هنرو رسانه قم
مراسم سوگواری دهه دوم محرم هیئت هنر ورسانه قم با استقبال 

جمع کثیری از هنرمندان و اهالی رسانه قم برگزار شد.
به گزارش ندای شهرکریمه هیئت هنر و رسانه قم که برای دومین 
سال پیاپی به همت جمعی از هنرمندان و فعاالن رسانه ای قم 

برپاشده امسال در سه شب پیاپی و در دهه دوم محرم اقدام به 

اقامه عزای آل ا... نمود که با استقبال گسترده عزاداران حسینی)ع( 
مواجه شد.

سخنرانان مراسم این هیئت که در محل مدرسه هدایت واقع در 
بلوار الغدیر برگزار شد آیت ا... میرباقری ،حجت االسالم داداشی و 
حجت االسالم حسینی الهاشمی ، مداح اهل بیت)ع( حاج حسن 
مالكی نژاد و شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی،عباس احمدی و 
سیدمحمدبابامیری و روایتگری حاج حسین کاجی،حاج حسین 

یكتا و حاج اسدا... گنجعلی بود.
طراحی محیطی متفاوت با حضور جمعی از خادمان هنری و رسانه 
ای و اساتیدی مانند مسعود نجابتی و سیدمهدی حسینی الهاشمی 
موجب شده بود تا استقبال سوگواران هر شب نسبت به شب قبل 
متفاوت و درخواست های زیادی جهت برپایی هیئت در مناسبت 

های مختلف اعالم شود.

در هر 2 بخش مردان و بانوان صورت مي گیرد

رقابت ۲ تیم قمي براي قهرماني لیگ برتر تیراندازي ایر ان دبیر هیأت کاراته استان قم خبر داد

کاراته کاهاي قم در راه سفر 
به سرزمین آفتاب تابان

کاراته کاهاي  گفت:  قم  استان  کاراته  هیأت  دبیر 
کشور  قهرماني  مسابقات  در  قم  آزاد  سبک هاي 
سهمیه  به  دست یابي  براي  ملي  تیم  انتخابي  و 

بین المللي با حریفان خود رقابت مي کنند.
سعید برخوردار اظهار کرد: قم یكی از استان های 
با سابقه و موفق در کاراته ایران به شمار می رود 
میادین  در  ایران  کاراته  افتخارات  به  نگاهی  و 
و  جهانی  جام  جهانی،  آسیایی،  بین المللی، 
پیروزی  از  بعد  سال های  در  آسیایی  بازی های 

انقالب موید این مهم است.

وی ادامه داد: کمتر پیش آمده که جای کاراته قم 
در تیم های مختلف ملی خالی باشد، در واقع قم 
همواره یكی از تیم های مدعی قهرمانی در میادین 
مهم داخلی بوده و با عضویت ستاره های این رشته 
در تیم های ملی، عناوین و افتخارات متعددی از 

مسابقات برون مرزی در کارنامه دارد.

دبیر هیأت کاراته استان قم افزود: در کنار بخش 
نیز  رشته  این  آزاد  سبک های  کاراته،  کنترلی 
دارند،  شده  کسب  افتخارات  در  ویژه ای  جایگاه 

سبک هایی که با توجه به برخورداری از مربیان با 
دانش و مجّرب، استعدادهای زیادی در آن فعالیت 
هیات های  از  یكی  به  را  قم  کاراته  و  می کنند 
سازمان  ورزشكار  و  مقام  کسب  نظر  از  شاخص 

یافته معرفی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: سبک های آزاد نیز در طول 
و  داخلی  رقابت های  به  مختلفی  اعزام های  سال 
اکنون  از جمله مسابقاتی که  برون مرزی دارند و 
به  می توان  دارد،  قرار  ما  کاراته کاهای  پیش روی 
کشور  قهرمانی  کاراته  آزاد  سبک های  پیكارهای 

اشاره کرد که بیستم مهر ماه به انجام می رسد.
برخوردار با اشاره به برگزاری این پیكارها در سالن 
آیت ...ا طالقانی شهر ری، ابراز کرد: این مسابقات 
انتخابی تیم ملی برای شناخت برترین ها به منظور 
مسابقات  در  ایران  آزاد  سبک های  تیم  حضور 
تا تیم ملی آذر  بین المللی ژاپن به شمار می رود 

ماه امسال در این پیكارها حضور یابد.

وی در پایان اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور 
آزاد  سبک های  بزرگساالن  ملی  تیم  انتخابی  و 
اوزان  شامل  انفرادی  کومیته  وزن  سه  در  ایران 
برگزار  کیلوگرم   75 اضافه  به  و   75  ،65 منهای 
می شود تا در نهایت دو کاراته کای برتر هر وزن در 

اردوی تیم ملی ماندگار شوند.

در صورت تحقق گمانه زنی ها مبنی بر تصویب نرخ 220 هزار تومانی جهت اخذ ویزای عراق از ابتدای محرم تا انتهای صفر 
و کنترل و نظارت بر قیمت بلیت اتوبوس ها می توان بخش قابل توجهی از هزینه های مسافران اربعین را که اکثرا از طبقات 

متوسط رو به پایین جامعه هستند، کاهش داد.

اربعین 97 بیش از سه  برابر سال 96 هزینه دارد
با یک حساب سرانگشتی هزینه های پیش روی مسافران اربعین مشخص شد
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از  تاریخ اسالم، بخشی  رجبی دوانی کارشناس و محقق 
زندگی »شبث بن ربعی« یکی از دشمنان و خائنین به اهل 

بیت )ع( را تشریح کرد.

محمد حسین رجبی دوانی کارشناس و پژوهشگر تاریخ اسالم، 
به موضوع نماد شقاوت و معرفی دشمنان امام حسین )ع(، به 
زندگی »شبث بن ربعی« یكی از دشمنان و خائنین به اهل بیت 

)ع( اشاره کرد و گفت: 
در بروز فاجعه  کربال شخصیت هایی بودند که از نخبگان و خواص 
کوفه به شمار می آمدند، اما نامی ننگین و سابقه ای بسیار پست 

از خود در تاریخ به جای گذاشتند. 

»شبث بن ربعی« یكی از آن چهره هایی است که مورد اعتماد 
بسیاری از رجال زمانه خود بود و با توجه به آنكه مسجدی به 
نام خود داشت، فردی با تقوا، ایمان و با اخالص شناخته می شد. 
اگرچه نام و طینت او برای افراد اهل معنا چهره ای ریاکار بود؛ 

ولی در حقیقت فردی متظاهر در کوفه شناخته می شد.

)ع(  امیرالمومنین  از  پیش  خلفای  زمان  در  ربعی«  بن  »شبث 
دارای اعتبار بود. او پس از پیامبر اکرم )ص( مرتد شده بود؛ اما 
با مرتدان، به سرعت  او  با روی کار آمدن خلیفه اول و مواجهه 
رنگ عوض کرد و به اسالم بازگشت. البته با این بازگشت خود 

مورد احترام خلفا هم واقع شد.

با  به خالفت رسید، شبث بن ربعی  امام علی )ع(  هنگامی که 
حضرت بیعت کرد و جزو سرشناسان کوفه به جنگ صفین رفت؛ 
شده،  زده  نیزه  به  قرآن ها  مشاهده  وقتی  جنگ  خالل  در  اما 
از نخستین کسانی بود که به امیرالمومنین )ع( فشار آورد که 

جنگ را متوقف کند. 

به  امیرالمومنین )ع( پذیرفته شد،  اینكه حكمیت  به محض  او 
مخالفت با امام علی )ع( برخاست و در جنگ نهروان فرماندهی 
نظام خوارج را برعهده گرفت. اما پس از بلوای این جنگ ناگهان 
ناپدید شد و به کوفه رفت. و موضع منفی علیه امیرالمومنین )ع( 
اتخاذ نكرد. پس از مقابله با »شبث«، امام علی )ع( نماز خواندن 

را در مسجد شبث نهی می کنند.

شبث بن ربعی بعد از شنیدن خبر قیام امام حسین )ع( آخرین 
نامه به امام )ع( را امضا کرد. اما وقتی عبید...ا بن زیاد به کوفه 
می آید، او از نخستین کسانی است که به امام حسین )ع( خیانت 
نیرو های  که  جنگی  در  و  می رود  عبید...ا  سوی  به  و  می کند 
عبیدا.. با حضرت مسلم بن عقیل )ع( دارند، فرماندهی مقابله با 

حضرت مسلم را برعهده می گیرد.

با آغاز جنگ و رویارویی یزید بن معاویه با اهل بیت )ع(، شبث 
با فرزندان رسول خدا)ص(  چه عقوبتی  که می دانست جنگ 
دارد، از رفتن به کربال اجتناب کرد و خود را به بیماری زد؛ اما 
عبیدا... بن زیاد او را مجبور به رفتن کرد. او وقتی به کربال رسید، 
برعهده  عاشورا  در  را  سعد  بن  عمر  لشكر  پیادگان  فرماندهی 

داشت.

پس از واقعه کربال به شكرانه شهادت امام حسین )ع( و فرزندان 
اهل بیت )ع( مسجد خود را تجدید بنا کرد و هنگام قیام مختار 
شبانه از کوفه گریخت و به بصره رفت و در مقابل مختار ایستاد. 
پس از شهادت مختار با زبیریان همراه شد و بعد از آن به بنی 

امیه پیوست و در نهایت در کوفه به درک واصل شد.

 

آیت ا... توکل:

رسانه ها ابعاد ساده زیستی 
رهبر انقالب را تبیین کنند

 پرهیز از اشرافی گری، مردم را به آینده نظام امیدوارتر 
می کند

به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از رسا نماینده خبرگان با 
تأکید بر لزوم ساده زیستی مسؤوالن، زندگی رهبر انقالب را 
الگویی از ساده زیستی دانست و گفت: اگر مردم ابعاد ساده 
زیستی رهبر معظم انقالب را بدانند، به امكانات زندگی خود 

اکتفا خواهند کرد.

آیت ا... سید رحیم توکل در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
رسا، به تبیین آسیب های گرایش به تجمل و اشرافی گری 
دین  علی  »الناس  حدیث   به  اشاره  با  و  پرداخت  مسؤوالن 
و  تجمل  به  گرایش  جامعه  مسؤوالن  وقتی  گفت:  ملوکهم« 
اشرافیت داشته باشند، مردم جامعه نیز از آن ها الگو برداری 

کرده و دیگر حامی مظلومان و محرومان نخواهند بود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: وقتی مسؤوالن از 
ساده زیستی فاصله گرفته و به صورت اشرافی زندگی کنند، 
مردم نیز در این مسیر قرار گرفته و به درآمد خودشان اکتفا 
نمی کنند؛ هنگامی که این اتفاق بیفتد، شخص ناچار است 
برای رسیدن به زندگی های اشرافی و تجمل گرایانه دست 

به حرام خوری بزند.

وی با اشاره به این که گرایش به اشرافیت از سوی مسؤوالن 
ابراز کرد:  هزینه های سنگینی را برای نظام به همراه دارد، 
تبدیل  فرهنگ  یک  به  جامعه  در  گری  اشرافی  که  هنگامی 
شود، مردم دیگر با زهد، تقوا، مبارزه با ظالم، قناعت و مواردی 
از این دست کاری ندارند، در نتیجه همه آن ارزش هایی که 

انقالب به دنبال آن بوده است، از بین می رود.

آیت ا...توکل خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هنگامی که مردم 
و  کنند  می  زندگی  ها  آن  همانند  مسؤوالن  کنند  مشاهده 
ساده زیست هستند، شكی نیست که دلگرم شده و با امید به 

آینده نظام در مسیر انقالب حرکت می کنند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: اگر رسانه ها 
بتوانند ابعاد ساده زیستی زندگی رهبر معظم انقالب را برای 
مردم روشن کنند تا بدانند که شخصی که در رأس همه امور 
زیستی  ساده  و  تقوا  و  زهد  ایشان  زندگی  سراسر  در  است، 
بود؛  نخواهند  ناامید  نظام  آینده  به  نسبت  دیگر  دارد،  وجود 
است  شهود  و  کشف  اهل  خود  که  آملی  زاده  حسن  عالمه 
فرمودند »من سه بار به تمام عمر رهبر نگاه کردم، در تمام 

عمر رهبر انقالب اندازه هسته خرما هم دنیاگرایی ندیدم«.

معظم  رهبر  زیستی  ساده  ابعاد  مردم  اگر  کرد:  مطرح  وی 
انقالب را بدانند، بدون شک به کمترین امكانات زندگی خود 

اکتفا خواهند کرد و دیگر از کسی الگو نخواهند گرفت.

اولین کسی که به امام حسین )ع( 
خیانت کرد، چه کسی بود؟

 

 فلسفه و پیشینه لباس روحانیت  
از قبا و لباده تا عبا و عمامه 

نگارش: حجت االسالم حسین رضایی

لباس  پوشیدن  بر  دالیلی  به  بنا  تاریخ  طول  در  دینی  عالمان  و  بزرگان 
روحانیت اصرار داشته اند که ازجمله مهم ترین این دالیل می توان به پیروی 
از سیره پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( و عمل به روایاتی که بزرگان دین 
نقل کرده اند اشاره کرد، چنان که پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: »رکعتان مع 

المأمة خیر من اربع رکعات« و ارزش اقامه نماز با عبا را تأکید می کنند.
اصوالً به سبب موضوعیت داشتن و تأثیر خاص این لباس است که مالحظه 
می کنیم دشمنان دین در برهه هایی از زمان با اعمالی چون برداشتن عمامه 
از سر روحانیون، ممنوعیت پوشیدن لباس روحانیت، تحقیر و تمسخر آن 
لباس و تخریب چهره  این  با  به مبارزه  لباس یكدست،  و ترویج پوشیدن 

روحانیت پرداخته اند.
هرچند این لباس محدودیت هایی را فرا روی روحانی قرار می دهد ولی با 
انگیزه پوشیدن این  توجه و تأکید به برکات و نقش سازنده آن، می توان 

لباس را در طالب افزایش داد.
از سوی دیگر تردیدی وجود ندارد که امروزه برای یک روحانی، یا اصل قیام 
به وظیفه تعلیم و تعلم و ارشاد و هدایت مردم درگرو ملبس بودن به لباس 
روحانیت است یا دست کم ملبس بودن به این لباس زمینه قیام به وظیفه را 
برای او بسیار مساعدتر می کند؛ بنابراین امروزه نیل به بخش مهمی از آنچه 
در فضیلت »عالم« و »علماء« گفته شده درگرو آن است که طلبه لباس 

روحانیت را در برداشته باشد.
اما عالوه بر این لباس روحانیت فواید و برکات دیگری نیز در پی دارد، این 
لباس می شود،  باعث تذکر ارزش های اسالمی به دیگران و صاحب  لباس 
کسی که این لباس را می پوشد به نحوی از راهی که انتخاب کرده دفاع 

اعالم  را  خود  اعتقادات  صراحت  به  و  می کند 
می دارد و این صراحت و شجاعت درنهایت موجب 

رسمیت و اعتالی آن اعتقاد می شود.

لباس روحانیت
لباس روحانیت یونیفرمی برای روحانیان بوده که 
در حقیقت معرف سمت و جایگاه فكری و عملی 
دسترسی  و  شناسایی  تا  است  جامعه  در  آن ها 
مردم به ایشان با سهولت بیشتری صورت گیرد. 
از آن جهت که از سویی این لباس شبیه به لباس 
پیامبر اکرم )ص(، ائمه اطهار )ع( و اصحاب صالح 
بوده و از دیگر سو دارای ویژگی های مورد توصیه 
در  لباس  این  که  به گونه ای  است  شرحاق االمی 
طول تاریخ همواره از ارزش ویژه ای برخوردار بوده 

و هست.
لباس  این  بدیهی است که صرف پوشیدن  البته 

ارزش خاصی برای فرد دارنده آن ایجاد نخواهد کرد بلكه التزام فرد مزبور به 
اصول و قواعد مقتضی سمت روحانیت، تنها عاملی است که فرد دارنده لباس 

و خود لباس را توأماً دارای ارزش می کند. 

ضرورت و هدف
در مورد ضرورت و هدف تلبس روحانیان به این لباس می توان به چند مورد 

اشاره کرد که در ذیل می آید:
1. تداعی و تذکر ارزش ها برای صاحب لباس:

این لباس به دلیل پیوندی که با دین، رسول خدا و ائمه هدی )ع( دارد، 
از سویی  تداعی  این  به خدا، اخالق و معنویت است.  تداعی کننده دعوت 
به منظور غفلت زدایی و ایجاد حالت توجه و تذکر در تربیت انسان ارزش 
فراوان داشته و از سوی دیگر منجر به جلب بهره های معنوی و عنایت های 

ویژه می شود.
احساس  روحانیت  لباس  پوشیدن  با  طلبه 
مسؤولیت بیشتری درباره رسالت الهی خود پیدا 
می کند. او در این لباس خود را سرباز رسمی امام 
زمان )عج( می یابد و تمام رفتار و گفتارش را در 

منظر آن حضرت می بیند.
به عنوان  لباس  این  از وی در  او می داند مردم 
روحانی و الگوی اسالم و تشیع انتظارات بیشتری 
داشته و رفتار و گفتار او را به حساب اسالم و 
برای  را  او  انگیزه  همه  این  و  می گذارند  شیعه 
مراقبت در همه ساحت ها، اهتمام بر خودسازی 
و تهذیب نفس و کسب دانش و معرفت بیش از 

پیش تقویت می کند. 

2. تداعی و تذکر ارزش ها برای دیگران:
روحانیت  لباس  در کسوت  روحانی  حضور یک 
مفاهیم،  از  انبوهی  معنای  به  جمع  میان  در 
دینی  الگوهای  و  ارزش ها  اصیل،  اندیشه های 

است که هر کدام از آن ها در حیات طیبه انسانی بسی نقش آفرین و مؤثرند.
اصوالً پوشیدن لباس روحانیت خود نوعی تبلیغ و ارشاد و راهنمایی مردم به 
صورت صامت و خاموش است که می توان آن را تبلیغ الگویی نامید. روحانی 
هنگامی که با لباس روحانیت در جامعه حضور می یابد به نحوی فریضه امر 

به معروف و نهی از منكر را احیا و مردم را به سوی خدا هدایت می کند.

3. اعالم آمادگی برای خدمات اجتماعی:
این لباس که لباس عالمان دین است برای ابالغ پیام دین، دفاع از وحی و 
ایفای وظیفه سترگ تعلیم و تربیت زمینه ارتباطی همواری را پدید می آورد 

که در آن فضا انتقال پیام به سهولت امكان پذیر است.
لباس روحانیت لباس مبارزه با بدعت ها و ضد ارزش ها، حمایت از ارزش های 
با  روحانی  است.  انبیاء  رسالت  از  پاسداری  و  تشیع  از مكتب  دفاع  دینی، 
پوشیدن این لباس خود را در خط مقدم این مبارزه می یابد و به جهاد علمی 

و عملی می پردازد.
به جلب  و  باشد  مؤفقی  ارتباط  با مردم  روحانی  ارتباط  اگر  این  بر  افزون 
اعتماد آن ها بینجامد، عالوه بر بهره های تبلیغی مستقیمی که از سخن او 
به مردم انتقال می یابد اثر مهم دیگری نیز دارد و آن جلب اعتماد مردم به 
دین و آموزه های آن و دفع و رفع پاره ای از مفروضات نادرست و شبهات 

بی اساس است.

اگر روحانی بتواند مخاطب خود را به این وسیله 
به صنف روحانی خوش بین، وابسته و مرتبط سازد 
برد نهایی او بیشتر خواهد بود. دوستان با دیدن 
روحانیت در این لباس به خود می بالند و در خود 
سربلندی  و  آرامش  نفس،  به  اعتماد  اطمینان، 
احساس می کنند و دشمنان از دیدن او به غیظ 
موتوا  گفت:  باید  دراین باره  که  می آیند  خشم  و 

بغیظكم.
کسی که این لباس را می پوشد به نحوی از راهی 
صراحت  به  و  می کند  دفاع  کرده  انتخاب  که 
و  صراحت  این  می دارد.  اعالم  را  خود  اعتقادات 
آن  اعتالی  و  رسمیت  موجب  درنهایت  شجاعت 

اعتقاد خواهد شد.
راز مخالفت دشمنان با این لباس و سایر نمادهای ارزشی منسوب به دین در 
همین نكته نهفته است. پوشنده این لباس باید توجه داشته باشد که هرچند 
پوشیدن این لباس برکات و آثار ارزشمندی دارد ولی کوتاهی و کم کاری و 
بی توجهی او در این راه نیز بی توفیقی و آسیب های فردی، اجتماعی، دنیوی 

و اخروی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. 

4. اعالم حضور اندیشه اصیل دینی:
این لباس اعالم موجودیت فرهنگ دینی در جامعه و نشانه ای از حیات و 
حضور اندیشه اصیل حوزه ای شیعی است. هرچه تعداد روحانی در جامعه ای 
بیشتر باشد هویت روحانی در نظر آن موجه تر و دارای رسیمت بیشتر است.

انتخاب خود گزینه  این  با  نفر طلبه شوند  از جوانان یک محله چند  اگر 
جدیدی پیش روی سایر جوانان نیز قرار داده اند در مقابل اگر در منطقه ای 
روحانیت به چشم نیاید یا نادر باشد، هویت صنفی روحانی در نظر مردم آن 
منطقه رسمیت نمی یابد و هیچ کس در انتخاب مسیر آینده خود، روحانیت 
را تصور نمی کند یا اگر تصور کند دور از دسترس و غیرممكن تلقی می کند.

نفس حضور روحانی در یک منطقه به معنی امكان انتخاب این راه برای 

دیگران است. درست نظیر حضور نونهاالن حافظ قرآنی در جامعه ما که 
برداشت نادرست غیرعملی بودن حفظ قرآنی را باطل کردند. 

5. تصریح به آرمان ها:
کسی که این لباس را می پوشد با قدرت و صالبت از راهی که انتخاب کرده 
دفاع می کند و به صراحت اعتقادات خود را اعالم می کند این صراحت و 

شجاعت درنهایت موجب رسمیت و اعتالی آن اعتقاد خواهد شد.
زنان مسلمان در اروپا برای حجاب خود که نماد آرمان و فرهنگ و اعتقاد 
آن ها است مبارزه می کنند و فرهنگ و آرمان های مذهبی خود را به نمایش 
می گذارند لباس هر انسان پرچم کشور وجود او است، پرچمی است که او بر 
سر در خانه وجود خود نصب کرده و با آن اعالم می کند که از کدام فرهنگ 

تبعیت می کند.

همچنان که هر ملتی با وفاداری و احترام به پرچم خود اعتقاد خود را به 
هویت ملی و سیاسی خویش ابراز می کند هر انسان نیز مادام که به یک 
سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و دل بسته باشد لباس متناسب با ارزش ها 

و بینش های خود را به تن می کند. 
لباس روحانیت لباس حضور اجتماعی است، لباس پیوند فكری و عملی با 
یک ایده است، لباس اعالم وفاداری نسبت به یک مكتب است. این لباس، 
لباس حمایت از یک آرمان بلند و تیز با جریان باطل است و روحانی با لباس 
خود سرباز آماده پا در رکاب یا دست کم سیاهی لشكر آیین جعفری و رونقی 

برای اندیشه تشیع به شمار می رود.
داشتن این لباس برای واجدان شروط بدون شک موجب تقویت جبهه حق و 
نگرانی و عصبانیت دشمنان اسالم است و به همین دلیل مانند همه اعمالی 
که به غیظ کفار می انجامد، عبادت به شمار می رود؛ والیطئون موطئا یغیظ 

الكفار و الینالون من عدو نیال االکتب لهم به عمل صالح.
پیامبر اکرم )ص( بر این نكته تأکید می ورزیدند که دشمن در مواجهه اول 
با جبهه مسلمین باید مرعوب قدرت و هیبت و کثرت آن ها شود، به همین 
دلیل پیرمردان ریش سپید را به رنگ زدن محاسنشان امر فرمودند تا دشمن 

به ضعف آن ها پی نبرد و به حمله و هجوم طمع نكند.
آیا شایسته است ما درجایی که این همه نیروی آماده به خدمت در اختیار 
داریم نیروی دین و اقتدار خود را ننمایانیم تا در معرض تعرض دشمن قرار 

گیریم. مخالفت دشمنان با این لباس و سایر نمادهای منسوب به دین که در 
قالب مقاله و توهین و تهدید و طنز و کاریكاتور و... ابراز می شود در همین 

نكته نهفته است. 

تاریخچه لباس روحانیت
و  باالپوش  اخیر  قرن های  تا  اسالم  از  قبل  ایران  در  مردم  معمول  لباس 
پیراهن های بلند )قبا( بوده که تا زانو یا پایین تر را می پوشانده است. آن ها 
برای پوشش سر از سرپوش هایی به شكل کاله، عمامه یا دستار استفاده 

می کرده اند.
لباس عرب های قبل از اسالم نیز عمامه و پیراهن بلند و ردا بوده است. پیامبر 
اکرم )ص( و اهل بیت )ع( از این لباس ها در موقعیت های گوناگون استفاده 
می کرده اند، مالک بن انس روایت کرده که حبرة مهم ترین جامه مورد عالقه 
پیامبر )ص( بود که در مراسم رسمی، از مالقات با نمایندگان قبایل مختلف 
آن را می پوشیدند. )8(، پیامبر اکرم )ص( در بیشتر موقعیت ها عمامه بر سر 

می گذاشتند ازاین رو ایشان را صاحب العامة کنیه داده بودند.
حتی برخی عمامه بستن پیامبر را از نشانه های بعثت و رسالتش دانسته اند 
که انبیای پیشین بدان خبر داده بودند. )9( درباره عمامه پیامبر نیز نوشته اند 
که گاهی آن حضرت زیر عمامه خود شب کاله می گذاشتند و گاهی عمامه 
عمامه های  پیامبر  می بستند.  بدون شب کاله  را 
حضرت،  آن  اصلی  عمامه  اما  داشتند  متعددی 
عمامه  این  و حضرت  بوده  یمانی  برد  از  و  سیاه 
را هنگام خطبه خواندن برای مردم و در برخی از 
فتوحات مهم هم چون فتح مكه بر سر داشته اند.

ظاهراً  که   – را  عمامه  این  اسالم  گرامی  رسول 
علی  حضرت  به  بعدها  بوده-  حرقانیه  نامش 
بخشیدند و حضرت آن را در نبرد صفین بر سر 
بستند. در روایات آمده است که پیامبر اکرم در 
تاج گذاری  عنوان  به  را  عمامه ای سیاه  غدیر  روز 
ازاین رو،   )10( گذاشت  )ع(  علی  سر حضرت  بر 
آن  یادبود  عنوان  به  سادات  و  )ع(  اطهار  ائمه 
سرپوش  عنوان  به  را  سیاه  عمامه  فرخنده،  روز 

برگزیدند.
شخصیت های اسالمی نیز در طول تاریخ از عمامه 
و ردا استفاده می کردند تا اینكه به تدریج عمامه و 
ردا در نزد خلفا از وضع ساده اش بیرون رفت و حالت تزیین به خود گرفت. 
با برقراری ارتباط سران کشورهای اسالمی با کشورهای اروپایی، به تدریج 
عمامه و ردا کنار گذاشته و به جای آن از کاله های مخصوصی استفاده شد. 

در وضع فعلی نیز مردم غالباً سر برهنه هستند.
معموالً  تاریخ  مختلف  دوره های  در  نیز  شعرا  و  قضات  روحانیان،  لباس 
نیز  هم اکنون  است.  بوده  تفاوت هایی  با  ردا  و  قبا  و  عمامه  از  مجموعه ای 
دانش آموختگان علوم دینی پس از چند سال تحصیل در حوزه با یک دوره 
فقه و معارف اسالمی، غالباً در پوشش ویژه و متفاوت از سایر مردم به لباس 

روحانیت در می آیند.

لباس و شواهد نقلی
بر  عالوه  لباس  این  که  کرد  استفاده  می توان  روایی  شواهد  مجموعه  از 
بهره های اجتماعی از ارزش و قداست ذاتی نیز 
برخوردار است. کسانی که در خواب یا بیداری به 
محضر امام عصر )عج( و دیگر ائمه )ع( مشرف 
کسوت  در  و  عمامه  با  را  بزرگان  آن  شده اند 

روحانی دیده اند.
عمامه  توصیف  در  نیز  )ص(  اکرم  پیامبر  از 
بیانگر اهمیت آن است؛  احادیثی نقل شده که 
»العمائم و قار المومن و عز للعرب فاذا وضعت 
وقار  مایه  عمامه  عزها؛  وضعت  عمائمها  العرب 
عرب  هرگاه  پس  است  عرب  عزت  و  مؤمن 
دست  از  را  عزتش  نهاد  کناری  به  را  عمامه ها 
داده است.«  »التزال امتی علی الفطرة ما لبسوا 
العمائم علی القالنس؛ امت من تا آنگاه که عمامه 
بر روی عرقچین می پوشد، بر فطرت )و اصالت 
سیماء  العمائم  »ان  است«.   باقی  دینی اش( 
االسالم و هی حاجز بین المسلمین و المشرکین؛ 
عمامه نشان اسالم و فاصله میان مسلم و شرک 

است«. 
رسول اسالم)ص( می فرمایند: »اال ان شرالشّر شرارالعلماء و ان خیر الخیر 
خیار العلماء؛ بدانید که بدترین بدان، علمای بدند و خوب ترین خوبان، علمای 
خوب اند«. و همچنین می فرمایند: »رکعتان مع العمامة خیر من اربع رکعات 
بغیر عمامة؛ دو رکعت نماز با عمامه از چهار رکعت نماز بدون عمامه بهتر 

است.« 
اعتموا تزدادوا حلما؛ عمامه به سر کنید تا بردباری تان زیاد شود. و »العمامة 
من المروة؛ عمامه از جوانمردی است« از دیگر روایت های موجود در این 
زمینه هستند، همچنین پیامبر اکرم )ص( در توصیف فرشتگان مأمور به 
یاری مسلمین در جنگ حنین می فرماید: »ایدنی ربی یوم حنین بالمالئكة 
تأیید  عمامه  دارای  فرشتگانی  به  روز جنگ حنین  مرا  معممین؛ خداوند 

کرد«. 
در روایت دیگری نیز بر پوشیدن عبا به ویژه در حال نماز سفارش شده است. 
سلیمان بن خالد گوید: »سالت اباعبدا... )ع( عن رجل ام قوما فی قمیص 
لیس علیه رداء فقال: الینبغی اال ان یكون علیه رداءاو عمامة یرتدی؛ از امام 
صادق )ع( درباره مردی سؤال کردم که بر گروهی امامت در نماز داشت 
امامت  این گونه  نیست  سزاوار  فرمودند:  امام  بود  نپوشیده  عبا  درحالی که 

کردن مگر اینكه امام با عبا یا عمامه باشد
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حق  مشتریان  به  اینترنتی  تاکسی های 
و  مبدأ  انتخاب  دادند،  فراوان  انتخاب های 
از  یكی  قدم،  چند  از  کمتر  دقت  با  مقصد 
تاکسی  مشتری  واقع  در  بود؛  انتخاب ها  این 
در  دقیقا  کند،  انتخاب  می تواند  اینترنتی 
محلی  چه  در  دقیقا  و  شود  سوار  محلی  چه 
تلفنی  تاکسی های  گرفتن  مشابه  شود،  پیاده 
بسیار  مكانیسم  تفاوت که  این  با  در گذشته، 
وجود  سفر  قیمت  محاسبه  برای  مشخصی 

دارد.

واقع  در   ، شهرکریمه  ندای  گزارش  به 
تاکسی رانی  رقیب  اینترنتی  تاکسی های 
امروزی  جایگزین  بلكه  نیستند،  خطی 
تاکسی های  سابق اند.  تاکسی تلفنی های 
و  کودکان  سفر  برای  را  بستر  اینترنتی 
شهری،  طوالنی  مسافت های  در  سالمندان، 
بدون نیاز به همراه فراهم کرده اند که از چند 
مشخصه  این  برای  می توان  گوناگون  منظر 

مزایایی ذکر کرد.
تعامل  جریان  نزدیک،  آینده  در  قطع  به طور 
اینترنتی  تاکسی های  مشتری،  نیاز  اساس  بر 
سفر  برای  مناسب  تمهیدات  ایجاد  به  را 
و  جسمی  کم توان  افراد  و  معلوالن  جانبازان، 
حرکتی هدایت خواهد کرد. اگر امكان انتخاب 
شود  مهیا  مسافران  برای  غیرفارسی،  زبان 
برای  دیگر  زبان های  به  مسلط  راننده های  و 
آمادگی  اعالم  توریست ها  به  سرویس دهی 
سفرهای  در  توریست ها  بزرگ  مشكل  کنند، 

شهری در ایران برطرف خواهد شد.
طریق  از  مشكل  دو  این  برطرف کردن 
و  است  آسان  بسیار  اینترنتی  تاکسی های 
ندارد،  دربر  عمومی  بودجه  از  هزینه ای  هیچ 
همین  برطرف کردن  برای  بگیرید  نظر  در  اما 
دو مشكل، اگر سازمان های عمومی یا دولتی 
باید  سازمان  چند  شوند،  عمل  وارد  بخواهند 
وارد عمل شوند، چقدر زمان، چقدر هزینه و 
چقدر برنامه ریزی نیاز است و آیا سازمان های 
توانست  خواهند  نهایت  در  دولتی  و  عمومی 
این مشكالت را حل کنند یا خیر؟ درصدی که 
مي کنند،  اخذ  راننده  از  اینترنتی  تاکسی های 
آژانس های  گذشته  در  که  ارقامی  مقابل  در 

تاکسی سرویس می گرفتند واقعا ناچیز است.
در ضمن در سفرهای به مقصد طرح ترافیک، 
نه تنها درصدی اخذ نمی کنند، بلكه در موارد 

در  می دهند؛  رانندگان  به  هم  جایزه  بسیار 
زمان هایی که بنا به هر دلیل رانندگان تمایل 
کمتری به خدمت رسانی دارند، مانند ایام عید 
نوروز، شرکت های تاکسی اینترنتی جوایزی به 
رانندگان می دهند تا آنان را به سفر بیشتر در 
این زمان ها تشویق کنند و با اهرم تشویق، به 
را  موارد  این  همه  می شتابند.  مسافران  یاری 
هیچ  که  متصور شد  نكته  این  در ضمن  باید 
بودجه ای از بودجه های عمومی و شهری برای 

این فرایند ارزشمند هزینه نمی شود.
راه اندازی  با  خصوصی  بخش   واقع  در 
تا  شده  گود  وارد  اینترنتی  تاکسی های 
احترام  و  کند  برطرف  را  بسیاری  مشكالت 
انتخاب  حق  داشتن  در  چه  را،  مشتریان  به 
سفر،  امنیت  در  چه  و  سفر  فرایند  در  چه  و 
مستوجب  به تنهایی  خود  این  و  کند  ایجاد 
باور  به  آنهاست.  ایجادکنندگان  از  تقدیر 
تهدید  تنها  نه  اینترنتی  تاکسی های  نگارنده، 
نیستندبلكه فرصتی طالیی برای کم کردن بار 

ترافیكی شهرها هستند.

مدیران شهری و نمایندگان مردم در شوراهای 
این  فعالیت  از  ممانعت کردن  به جای  شهر، 
جایگاه  است  بهتر  بخش خصوصی،  فعاالن 
و  بشناسند  رسمیت  به  را  خود  قانون گذاری 
به منظور رعایت منافع عمومی مردم به تدوین 
چارچوب قانونی فعالیت این شرکت ها بپردازند 
و در ضمن پذیرفتن هویت و ماهیت انكارناپذیر 
آنان، راه را برای توسعه هرچه بیشتر فعالیت 
از  تاکسی رانی  هزینه های  کاهش  و  آنان 

بودجه های عمومی هموارتر کنند.
که  مسئوالنی  و  مدیران  همه  از  است  بهتر 
می دانند،  تهدید  را  اینترنتی  تاکسی های 
دعوت شود فقط یک بار در ساعت یک بامداد، 
بدون راننده و خودرو شخصی خود، به سطح 
میادین  در  حتی  عمال  ببینند  تا  بیایند  شهر 
حمل ونقل  شبكه  از  خبری  هیچ  شهر،  اصلی 
راهی  مستأصل  مسافران  و  نیست  عمومی 
رانندگان  به  پرخطر  و  پرریسک  اعتماِد  به جز 
خودروهای شخصِی گذری ندارند و اگر تاکسی 
نوع  صدها  با  نباشد،  اطرافشان  در  اینترنتی 
خطر مواجه خواهند شد. مدیرانی که خودرو 
راننده  دارند هرگز حال مردمی را  با  شخصی 
را  روزانه شان  دغدغه  از  نیمی  حمل ونقل  که 

تشكیل می دهد، درک نخواهند کرد.

دکتر پرستو امیری| دکترای تخصصی روان شناسی سالمت

 پاییز فصل عجیبی است. انگار هزار رنگ و هزار چهره دارد. برای بعضی آدم 
ها پاییز پادشاه فصل هاست، فصل عاشقی و قدم زدن زیر باران و شنیدن 
این  نارنگی ها. در  نارنجی ها و  از  صدای خش خش برگ ها و لذت بردن 
بین،  بعضی افراد نه تنها از دیدن این همه زرد و نارنجی ها حال شان جا 
نمی آید بلكه پاییز برای شان همراه است با مالل و دلشوره، با بی حوصلگی و 
افسردگی. در ادامه، مطالب جالبی در این باره آماده کرده ایم که توصیه می 

کنیم تا آخر مطلب با ما همراه باشید.

  تقسیم بندی پاسخ های مردم به 3 دسته
روز اول پاییز در صفحه اینستاگرامم از دوستان و مخاطبانم خواستم تجربه 
خودشان را از پاییز با من در میان بگذارند و به طور مشخص به این سوال 
پاسخ بدهند که »چه کنیم با دلشوره و مالِل پاییز؟«. پاسخ ها بسیار جالب 
دادن  گوش  مانند  بودند،  منفعالنه  بیشتر  راهكارها  برخی  بودند.  متنوع  و 
انگیز،  هیجان  غذاهای  خوردن  کتاب،  خواندن  فیلم،  تماشای  موسیقی،  به 
نوشیدن چای در غروب ها کنار پنجره و ... . برخی راهكارها فعاالنه تر بودند، 
مانند پیاده روی و ورزش، ثبت نام در کالس های یوگا، معاشرت با عزیزان و 
سفر کردن و ... . اما برخی هم گفته بودند که چاره ای نیست جز تحمل کردن 
و این دسته از همه بیشتر بودند. چند پاسخ از این دسته عبارتند از: »باهاش 
خیالی«،  بی  به  »بزنیم  بشه«،  عادی  »بذاریم خودش  همین«،  بیاییم.  کنار 
»هیچ و هیچ و هیچ...«، »مدارا کنیم«، »مشاهده« و ...  اما چرا واکنش افراد 
به پاییز متفاوت است؟  چه راهكارهایی برای مقابله با افسردگی و دلگیری 

پاییزی وجود دارد؟ در ادامه به این سواالت پاسخ خواهیم داد.

  چرا برخی افراد در پاییز افسرده  می شوند؟
افراد در  الگویی وجود دارد که در آن  افسردگی،  اختالل  الگوهای  در میان 
بیشتر اوقات سال از شرایط خلقی نرمالی برخوردارند اما با شروع فصل پاییز یا 
زمستان )و در تعداد معدودی افراد در بهار و تابستان(، خلق آن ها افسرده می 
شود. واقعیت این است که طیف گسترده ای از افسردگی )از مالل و دلتنگی 
زمستان  و  پاییز  در  اساسی(  افسردگی  اختالل  یک  تا  گرفته  پاییزی  ساده 
گریبان خیلی ها را می گیرد و نمی توان گفت هر فردی که در این فصل 
احساس دلگیری و مالل دارد، لزوما دچار اختالل افسردگی فصلی شده است. 
هرچند برای این الگو علل مختلفی پیشنهاد شده است اما نمی توان قاطعانه 
پاییز و  نور در  این اختالل است. کاهش  ایجاد کننده  گفت که کدام عامل 
زمستان، کوتاه شدن روزها و طوالنی شدن شب ها، ابری بودن هوا، تغییر در 
کیفیت انتقال دهنده های عصبی مغز و هورمون ها که وظیفه تنظیم خلق و 
خو و احساسات را بر عهده دارند و تغییر در ساعت بیولوژیكی بدن، داشتن 

سابقه خانوادگی و آمادگی زیستی از عواملی هستند که پژوهش ها نقش آن 
را در ایجاد افسردگی در پاییز و زمستان تایید کرده اند.

  عالیم افسردگی در پاییز چیست؟
ناپذیر افسردگی است. سایر  اندوه و پوچی جزء جدایی  احساس مالل، غم، 
ها،  فعالیت  و  کارها  انجام  برای  انگیزگی  بی  و  حوصلگی  بی  شامل  عالیم 
قدرت  کاهش  آلودگی،  خواب  احساس  انرژی،  کمبود  و  خستگی  احساس 
تمرکز و حافظه، تحریک پذیری، بی قراری و عصبانیت زیاد، میل به انزوا و 
تنها بودن و تغییرات در اشتها و وزن که معموال با میل شدید به کربوهیدرات 

ها و شیرینی ها همراه است.
 

 با افسردگی پاییزی چه کنیم؟
اگر احساس می کنید که به این اختالل دچارشده اید، توصیه هایی به شما 
داریم تا با کمک آن ها و اجرایی کردن شان از امروز به پاییز بگویید: »سلطان 

فصل ها!«

1-از آفتاب پاییزی لذت ببرید: همان طور که گفتیم یكی از دالیل شناخته 
شده افسردگی در پاییز کاهش نور است. برای جبران این کاهش الزم است 
افراد روزانه دقایقی را زیر نور مستقیم آفتاب قرار بگیرند. آفتاب صبح، شما را 
سرحال می آورد. ورزش و پیاده روی زیر نور آفتاب می تواند یک راهكار عالی 
باشد. در طول روز پرده ها را کنار بكشید و اجازه دهید نور به داخل خانه 
بیاید و در ساعاتی که نور کمتر می شود از چراغ های پرنورتر استفاده کنید.

 2-برنامه منظم روزانه داشته باشید: یک برنامه منظم اجازه نمی دهد تنبلی 
بر شما غلبه کند. به موقع بخوابید و به موقع بیدار شوید حتی اگر روزهای 
اول این کار برای شما بسیار سخت باشد، اما خود را به اجرای برنامه ملزم 
کنید. زود خوابیدن و صبح زود بیدار شدن بهترین برنامه است زیرا شما می 
توانید حداکثر استفاده را از نور آفتاب و روشنایی روز ببرید. برای فعالیت های 
تان برنامه ریزی کنید. می توانید هرشب برنامه فردا را بنویسید یا به صورت 
هفتگی برنامه ریزی کنید. در برنامه روزانه عالوه بر وظایف و تكالیف روزانه 
دلیل  به  اگر  بگنجانید.  نیز  را  بخش  لذت  و  متنوع  های  فعالیت  اجباری،  و 
افسردگی از هیچ فعالیتی لذت نمی برید، به عادات قبلی خود رجوع کنید؛ 
قبال چه فعالیت هایی برای شما لذت بخش بود؟ فهرستی از آن ها را تهیه 
کنید و نوبتی در برنامه تان قرار دهید. بعد از مدتی خواهید دید مانند قبل از 

این فعالیت ها لذت می برید.

 3-ورزش و پیاده روی کنید: فعالیت منظم بدنی باعث ترشح هورمون های 
به نفس و  اعتماد  افزایش  اندام،  نشاط آور در بدن، سالمت بدنی و تناسب 

افزایش سطح انرژی می شود. ورزش های دسته جمعی و گروهی، ورزش در 
هوای آزاد و زیر آفتاب پاییزی انتخاب های بسیار خوبی هستند. اما مهم تر 
از این ها این است که ورزشی را انتخاب کنید که متناسب با شرایط زندگی 

شما بوده و بهانه ای برای انجام ندادن آن نداشته باشید.

 4-معاشرت کنید: اجازه ندهید میل به تنهایی و انزوا شما را در خود فرو 
ببرد. اغلب افراد افسرده به بهانه بی حوصلگی جواب تلفن ها و دعوت های 
دوستان و فامیل را نمی دهند، غافل از این که این کار بیش از پیش شما را 
بی حوصله و افسرده می کند. بهتر است یک سری قوانین ساده برای خود 
بگذارید؛ مثال هر هفته حتما به دو نفر از عزیزان تان تلفن کنید و با آن ها 
صحبت کنید و هر هفته حداقل یک بار با دوستان تان قرار مالقات بگذارید. 
خرید کردن، نوشیدن چای، تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی، خواندن 
کتاب، قدم زدن و ... تمام این کارها در کنار دوستان صمیمی لذتی دو چندان 
خواهد داشت. حمایت اجتماعی و شبكه دوستان می تواند از شما در برابر 
کنار  در  دلنشین  به عصری  را  پاییزی  دلگیر  و عصرهای  مراقبت  افسردگی 

عزیزان تبدیل کند.

5- از زیبایی های پاییز لذت ببرید: پاییز هم مانند دیگر فصل ها زیباست 
حتی اگر ما از آن لذت نبریم. از خانه بیرون بروید و پاییز را با دقت و نگاهی 
نو ببینید. هر بار روی یكی از حواس تان متمرکز شوید. روی آن چه که می 
بینید، می شنوید و می بویید تمرکز کنید. صدای پاییز را می شنوید؟ صدای 
باد، صدای باران، صدای خش خش برگ ها، صدای پرنده ها و ... طیف رنگ 
ها شگفت انگیز نیست؟ می توانید رنگ ها را از هم تفكیک کنید؟ به درختان 
نظر  از  ها  آن  زیباترین  است؟  متفاوت  ها  آن  رنگ  آیا  کنید.  نگاه  مختلف 
شما کدام است؟ قطرات باران، بوی خاک باران خورده، رنگین کمان، ابرهای 
آسمان، نور کش آمده آفتاب روی فرش و ... زیبایی های پاییز بی شمارند، 

کافی است آن ها را کشف کنید.

6-به یک متخصص مراجعه کنید: اگر فكر می کنید مشكل شما جدی است 
و با هیچ یک از این راهكارها حال تان بهتر نشد، حتما به یک متخصص روان 
شناسی یا روان پزشكی مراجعه کنید. اختالل افسردگی یک اختالل جدی 

و نیازمند درمان است.

7- فراموش نكنید این یک وضعیت موقتی است: از مالل پاییزی آشفته و 
سراسیمه نشوید؛ این یک وضعیت موقتی است. همان طور که گفتیم اغلب 
افرادی که در پاییز و زمستان دچار افسردگی فصلی می شوند، با عوض شدن 
به آخر  نكنید  بنابراین تصور  یابد.  بهبود می  بهار، خلق شان  فصل و آمدن 

دنیا رسیده اید. 
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چرا بعضی مدیران با سرویس تاکسی 
نگاهی روان شناسانه به افسردگی در پاییز و پاسخ های مردم به یک سوالاینترنتی مشکل دارند؟

چه کنیم با دلشوره و مالِل پاییز؟!

 پسری شش ساله دارم که دوستانش روی او لقب نامناسبی گذاشته 
اند. خودش چیزی به من نگفته اما چند باری شنیده ام که او را با آن 
لقب زشت صدا می زنند. به نظرتان من به عنوان پدرش باید چه کار 

کنم؟ تذکر من به دوستانش، شرایط را بدتر نمی کند؟
 

داشته  و حساسیت  توجه  نكات،  این  به  دارد که  قدردانی  گرامی، جای  پدر 
تلخ  از جمله خاطرات  دارید.  را  این آسیب جدی  با  آگاهانه  برخورد  و قصد 

عده ای از 
دوران  در  آنان  داشتن  نامناسب  لقب  و  اسم  بزرگ ساالن هم، شاید همین 
کودکی باشد و شاید برخی از والدین به این مسئله و رنجی که کودک متحمل 
می شود، توجهی ندارند و آن را جدی نمی گیرند. در ضمن گاهی دیده شده 
که حتی در برخی خانواده ها هم برای تنبیه کودک از القاب نامناسب استفاده 

می کنند که کودک را جدا آزرده خاطر می سازد و توان مقابله هم ندارد!

  نباید به جمع گریزی ختم شود 
این پدیده زشت و پیامد دردناک ناشی از آن باید بیش از پیش مورد توجه 
پیشگیری  و  فرهنگ سازی  در جهت  و  گیرد  قرار  مدارس  اولیای  و  والدین 
جدی اقدام کنند زیرا کودکی که با القاب نامناسب و رنج آور خطاب می شود، 
احساس حقارت می کند و گوشه گیری را برمی گزیند و دچار نوعی هراس 
مبادا درجمع،  تا  دارد  گریزی  و همواره جمع  اجتماعی می شود. در ضمن 
مجدد فردی این لقب نامناسب را تكرار کند و جمع گریزی و پناه بردن به 
او را از کسب مهارت ها و تجربه های اجتماعی محروم می کند و  تنهایی، 

کودک به مرور عالوه برافسردگی مزمن به سمت انزواطلبی نیز پیش می رود.
  چند پیشنهاد برای حل این مشکل

برای حل و پیشگیری از این آسیب نامحسوس دوران کودکی و نوجوانی، چند 
پیشنهاد ارائه می شود که به کمک شما والد گرامی و همه پدر و مادرهای 

دغدغه مند در این حوزه می آید.

  عزت نفس کودک را باال ببرید
کودکانی از القاب نامناسب رنج می برند و القاب روی آن ها ماندگار می شود 
که عزت نفس پایینی دارند و در نتیجه اقتدار و ابراز وجود نمی کنند و به 
ناآگاه خود تبدیل می شوند. پس یكی از  زنگ تفریح و سرگرمی همساالن 
کارکردهای ضروری والدین کمک به تقویت عزت نفس کودک است. والدینی 
می توانند گنج عزت نفس را در وجود کودک رشد دهند که خود از عزت 
نفس مناسبی برخوردار باشند. والدین با عزت نفس، انسان های مثبت نگرند 
از تحقیر، سرزنش،  او می کشند. در ضمن  به رخ  را  توانایی های کودک  و 
مقایسه و تهدید کودک پرهیز می کنند و به اندازه توان کودک به او مسئولیت 
می دهند و تشویق را هیچ گاه فراموش نمی کنند. وقتی کودک ما از عزت 
نفس و اقتدارکافی برخوردار باشد، وقتی با لقب نامناسب نامیده شود، خود را 
نمی بازد، حساسیت زیاد و ضعف از خود بروز نمی دهد و منفعل نمی شود. 
در این صورت است که دوستان او چون به مقصود خود که همان تضعیف 
روحیه طرف مقابل است نایل نمی شوند، احساس ناکامی و رفتار آزار دهنده 
آنان با روحیه باالی کودک ما خاموش می شود و دیگر از آن القاب نامناسب 

استفاده نخواهد شد.

  او را در خانواده ببینید
و  تفریح  ابزار  و  نامناسب  القاب  سوژه  همساالن  جمع  در  کودکانی  معموال 
سرگرمی دیگران می شوند که در کانون خانواده از نظر روانی دیده نمی شوند 

و بیشتر روی ضعف های آنان تاکید می شود. 
از طرفی همساالن آنان توانمند و الیق معرفی می شوند و به کودک القا می 
شود که ناتوان است. این گونه کودکان دچار احساس درماندگی و خود کم 
بینی می شوند و دوستان و همساالن وی از القاب نامناسب برای او استفاده 

می کنند. 

  تذکر به دوستانش فایده ندارد
می توان به دوستانی که از القاب نامناسب استفاده می کنند تذکر داد و تهدید 
کرد ولی این روش حتی یک مسكن هم نمی تواند باشد چون کودک موجودی 
پناهگاهی می شود و باید همواره تحت پوشش والدین باشد. بهتراست نقاط 
ضعف تربیتی در منزل و مدرسه مدنظر قرار گیرد و در جهت توانمند سازی 

روحی روانی کودک حرکت کنیم. 
بشر هیچ گاه نتوانسته است میكروب ها را نابود کند و از شر آنان در امان باشد 
بلكه به مدد خالقیت، علم و دانش خود با کشف واکسن، ناگیرایی در خود 
ایجاد کرده و دیگر نگران میكروب ها نیست. بنابراین ضرورت دارد هم والدین 
و هم اولیای مدارس، به طور جدی روی این پدیده آسیب زا به کودکان آگاهی 
دهند که القاب نامناسب روی دیگران گذاشتن از نظر روانی یک جنایت و از 

نظر دینی یک گناه محسوب می شود.

تربیت فرزند

دوستان پسر 6 ساله ام روی او 
لقب بدی گذاشته اند

عبدالحسین ترابیان| کارشناس ارشد روان شناسی

چرا نماز شرابخوار تا 

چهل روز مقبول نیست؟

چرا چهل روز؟ نه کمتر، نه بیشتر

شخصی به نام حسین بن خالد می گوید محضر 
کردم  عرض  السالم  علیه  رضا  حضرت  مبارک 
برای ما از پیامبر صلی ...ا علیه و آله روایت شده 
که فرموده اند: کسی که شراب بیاشامد تا چهل 
روز نمازش مقبول نیست، آیا این روایت صحیح 

است؟ حضرت فرمودند: راویان این حدیث ...
نقل  به  شهرکریمه  ندای  نامه  هفته  گزارش  به 
کبیره،  گناهان  از  یكی  »حوزه«،  خبرگزاری  از 
الكلی است که  شرابخواری و مصرف مشروبات 
در این نوشتار، پرسشی را مطرح و پاسخی از آن 

تقدیم حضور عالقمندان می گردد.

پرسش:
چرا نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نیست نه 

کمتر از آن و نه بیشتر؟

پاسخ:
گوید  می  خالد  بن  حسین  نام  به  »شخصی 
السالم عرض  علیه  رضا  مبارک حضرت  محضر 
کردم برای ما از پیامبر صلی ...ا علیه و آله روایت 
شده که فرموده اند: کسی که  شراب بیاشامد تا 
چهل روز نمازش مقبول نیست، آیا این روایت 

صحیح است؟
حضرت فرمودند: راویان این حدیث راست گفته 

و حدیث را صحیح نقل کرده اند.
مقبول  روز  چهل  تا  نمازش  چرا  کردم:  عرض 

نیست نه کمتر از آن و نه بیشتر!؟
حضرت فرمودند:  برای این که حق تعالی خلقت 
انسان را مقدر و معین فرموده با این بیان:  وقتی 
نطفه انسان در رحم مادر قرار می گیرد 40 روز 
تا  شود.  می  علقه  به  تبدیل  بعد  نطفه  حال  به 
40 روز سپس مضعه می شود و 40 روز به این 
حالت است )و همین طور جلو می رود تا خلقت 
می  شراب  شخصی  وقتی  بنابراین  شود(  کامل 
خورد آن شراب 40 روز در بدن او می ماند و تا 
این زمان که بقایا و ذرات شراب درجوف او باقی 

است نماز نباید مقبول درگاه الهی واقع شود.
* علل الشرایع، انتشارات مؤمنین، ج 2، ص 



آن  از  یكی  آتش نشانی  شهرکریمه  ندای  نامه  هفته  گزارش  به 
شغل هایی است که عشق می خواهد و تا حد زیادی فداکاری؛ و شاید 
نیست  حاضر  کسی  هر  بگوییم  اگر  نباشد  بیراه  چندان  حرف  این 
این مسئولیت را بپذیرد و لباس قرمز خطر را بر تن کند چرا که در 
در  انجام می دهند  بیدار  این سربازان همیشه  آنچه  موارد،  بسیاری 
ازای هیچ حقوق و مزایایی توجیه اقتصادی و عقالنی ندارد و فقط 
عشق به همنوعان است که آنها را وادار می کند به قلب حادثه بروند 
و از دل آتش و خاکستر، زندگی دوباره را به دیگران هدیه بدهند. 
مردان و زنانی که معیارشان در مقابل آتش، فقط ایمان است و بس.

حمید کریمی یكی از آتشنشان های با سابقه شهر قم مردی است که 
سال ها در این لباس به همشهریانش خدمت می کند و خاطرات تلخ 

و شیرین زیادی از این حرفه دارد.

چند سال پیش و چرا وارد حرفه آتشنشانی شدید؟
17 سال پیش تصمیم گرفتم در آزمون استخدامی سازمان آتشنشانی 
شرکت کنم و شاید دلیل این کار هم بر می گشت به سابقه ورزشكار 
بودنم؛ آن سال ها به صورت حرفه ای فوتبال بازی می کردم و حتی تا 
تیم منتخب نوجوانان استان هم پیش رفتم تا اینكه یكی از دوستان 
خبر استخدام در سازمان آتشنشانی را داد و من و گروهی دیگر از 
از رشته های  به صورت حرفه ای یكی  هم سن و سال ها که همگی 
ورزشی را دنبال می کردیم و شرط اول آتشنشان شدن یعنی آمادگی 
جسمانی را داشتیم، رفتیم و ثبت نام کردیم و در نهایت هم اسامی 
فوتبال،  همچون  مختلفی  رشته های  در  که  افراد  همان  از  نفر   40
اعالم شد  برگزیده  نفرات  عنوان  به  بودند  فعال  بدن سازی  و  کاراته 
که من هم جزو آنها بودم. از سال 81 که موفق شدم وارد سازمان 

پای  تا  که  بشوم، سوگند خوردم  آتشنشانی 
جان برای حمایت از همشهریانم تالش کنم 
و شكر خدا تاکنون پای این سوگند مانده ام.

تفاوت آتش نشانی قم در آن سال ها که 
االن  با  بودید  شده  حرفه  این  وارد  تازه 
حرفه ای  نیروی  نظر  از  هم  چیست؟  در 
و هم تجهیزات و امکانات و البته از نظر 

مدیریت.
هم  و  من  که  زمانی  بگویم  باید  خب 
نحوه  و  امكانات  شدیم  جذب  دوره ای هایم 
آن  داشت؛  زیادی  تفاوت  امروز  با  مدیریت 
قم  در  آتشنشانی  ایستگاه   6 فقط  سال ها 
فعالیت می کردند که بسیار کم بود. به خاطر 
مدیرعامل  زمان  آن  که  مومنی  آقای  دارم 
سازمان بود و دید خیلی بازی داشت، تالش 
انگیزه  با  و  جوان  نیروهای  تا  کرد  زیادی 
جذب شوند و این اولین گام مدیریتی برای 
آن  از  بعد  بود.  قم  آتشنشانی  کیفی  ارتقاء 
بودجه  و  گرفت  صورت  دیگری  حرکت های 
و  هفتم  ایستگاه های  راه اندازی  برای  الزم 

هشتم در اختیار سازمان قرار گرفت.
جذب 40 نفر نیروی جوان که همگی دارای آمادگی جسمانی باالیی 
هم بودند سبب شد بتوانیم از تجربه نیروهای قدیمی استفاده کنیم و 
در عین حال علم روز دنیا در حوزه آتشنشانی را هم فرا گرفتیم البته 
این ابتدای کار بود و نیاز به تجهیزات مدرن کامال احساس می شد 

ولی برای این منظور تغییر ساختار سازمان هم مهم بود.
در دوره های بعدی مدیرانی بر سر کار آمدند که جزو آتشنشان های 
باسابقه بودند و خودشان به همه ظرایف و مشكالت آگاهی داشتند، 
بود، عسكری  عملیات سازمان  معاون  که  منصوری  موسوی،  آقایان 
و  برای رشد کمی  آقای جعفری که همه  و چند سال گذشته هم 
با  امروز  که  جایی  تا  کشیدند  زیادی  زحمت  قم  آتشنشانی  کیفی 
پیگیری های مدیرعامل کنونی و مسئوالن شهرداری و البته عنایت 
ویژه دفتر رهبری به قم، تعداد ایستگاه ها دو برابر شده و 24 ایستگاه 

فعال با سه شیفت عملیاتی در قم وجود دارد.
در واقع باید گفت از این منظر، شاهد جهش چشمگیری در قم بودیم 
ایستگاه های آتشنشانی  از نظر تعداد  اولین شهر استاندارد کشور  و 
نسبت به جمعیت هستیم چرا که بر اساس این استانداردها، به ازای 
هر 50 هزار نفر جمعیت ساکن، یک ایستگاه باید وجود داشته باشد 

و این مهم در قم تحقق پیدا کرده است.
*این پیشرفت ها در چه بخش هایی بوده است؟

زمانی در هر ایستگاه، فقط یک دستگاه تنفس وجود داشت که آن 
هم بعد از هر بار استفاده برای شارژ مجدد به استان مرکزی ارسال 
می شد ولی در حال حاضر این تعداد به 500 مورد رسیده یعنی به 
ازای هر آتشنشان یک دستگاه که از نظر ایمنی و تجهیزاتی، نشانه 
گذشته  در  که  خودروهایی  است؛  مجموعه  مدیران  مثبت  عملكرد 

استفاده می کردیم همگی قدیمی و دارای عمر باالی 10 سال بودند 
اما در سال های اخیر با جذب 30 میلیارد تومان بودجه، خودروهای 
پیشرفته و به روزی تهیه شده اند که برخی از آنها در سطح کشور 
بی نظیر و تنها مختص قم هستند، شهری که بافت فرسوده زیادی 
دارد و برای این منظور نیازمند ماشین آالت امدادی سبک و سنگین 

مختلفی است.
با همه این اوصاف حقیقت آن است که شهر در حال گسترش افقی و 
عمودی است و مرتفع سازی در قم رونق پیدا کرده همچنین عالوه بر 
جمعیت ساکن، شاهد حضور میلیونی زائران در مناسبت های مختلف 

هستیم
بنابراین باز هم باید امكانات افزایش پیدا کنند به عنوان مثال بیشتر 
از دو نردبان 55 متری که در حال حاضر در آتشنشانی قم وجود دارد 
مورد نیاز است البته پیگیری هایی در این خصوص صورت گرفته که 
امیدواریم به نتیجه برسد ضمن اینكه تزریق نیروی جوان به مجموعه 
با  باشد چرا که  اولویت های شورای شهر و شهرداری  باید جزو  هم 
از مشاغل  یكی  عنوان  به  این حرفه  وزارت کشور،  بخشنامه جدید 
سخت و زیان آور در نظر گرفته شده و به زودی شاهد بازنشستگی 
بسیاری از پرسنل خواهیم بود، اگر تجربه این افراد به نسل جدید 
آتشنشان ها منتقل نشود، در آینده نزدیک با کمبود نیروی متخصص 

و حرفه ای در این عرصه روبرو خواهیم بود.

بحث اعمال قانون سخت و زیان آور بودن حرفه آتشنشانی را مطرح 
کرده اند خبر  انتخاب  را  که چنین شغلی  برای کسانی  این  کردید، 
آتشنشان های  رفاه حال  برای  هم  دیگری  اقدامات  آیا  است.  خوبی 

قمی صورت گرفته است؟

کرد  اشاره  مجموعه  مدیران  قانونمندی  به  باید  زمینه  این  در  بله، 
از  یكی  کردند.  سامان دهی  را  خوبی  اقدامات  واالنصاف  الحق  که 
صورت  به  ساعت   24 که  بود  این  گذشته  در  ما  کار  سختی های 
فعال مشغول انجام وظیفه بودیم و 24 ساعت استراحت داشتیم که 
این مسئله فشار زیادی بر روی پرسنل ایجاد کرده بود زیرا در روز 
استراحت هم مشغول انجام امور خانوادگی خود بودند و زمان زیادی 
سازمان،  کنونی  مدیرعامل  تالش  با  ولی  نداشتند  استراحت  برای 
ساعت   48 و  فعال  ساعت   24 صورت  به  وظیفه  انجام  دوره های 
استراحت در نظر گرفته شده که از نظر قانونی این روند صحیح است.

24 ساعت فعال بودن به چه صورت است؟ آیا به معنای حضور 
24 ساعته نیروها در ایستگاه هاست؟

نیروهای عملیاتی آتش نشانی به صورت 24 ساعته و در سه شیفت 
کاری در ایستگاه ها حضور دارند؛ شیفت ها هم به این صورت هستند 
همان  و  بعد  روز  تا  یک ساعت مشخص  از  نیروها  از  هر سری  که 
این روند به صورت چرخشی در  ایستگاه حضور دارند و  ساعت در 

تمام روزهای سال ادامه می یابد.

حرفه تان  از  که  خاطره ای  بهترین  همیشگی.  سوال  یک  و 
دارید.

می خواهم  من  ولی  باشد  تكراری  هم  سوال  این  جواب  شاید  خب 
خاطره ای برایتان بگویم که چندان تكراری نیست.

یكی از بهترین روزهای کاری ام مربوط می شد به زمانی که تملک و 
تخریب امالک در اراضی مربوط به طرح بلوار پیامبر اعظم)ص( اجرا 

می شد، در نزدیكی یكی از این خانه ها چاهی وجود داشت که از دید 
مجریان طرح پنهان مانده بود و دست بر قضا، کودکی در آن سقوط 
کرده بود. بعد از اطالع از حادثه و مراجعه سریع به محل، توانستیم 
تحویل  خانواده اش  به  و  بیاوریم  بیرون  سالم  و  صحیح  را  کودک 
را در آغوش  مادر، کودکش  زمانی که  به خاطر دارم  بدهیم. دقیقا 
گرفت رو به حرم حضرت معصومه)س( کرد و خطاب به ما گفت خدا 
خیرتان بدهد. آنقدر احساس رضایت داشتیم که با چشمان اشک آلود 
به گنبد حضرت نگاهی انداختم و زیرلب گفتم خدایا شكرت که در 
جوار این بانوی کریمه، توفیق خدمت به مردم را به من عطا کردی.

برای  مردم  از  شما  انتظار  باتجربه،  آتشنشان  یک  عنوان  به 
عملیات ها  موقع  در  همکارانتان  و  خود  با  بهینه  همکاری 

چیست؟
به  خطر  مواقع  در  دارند  دوست  و  هستند  دلسوزی  مردم  ایرانی ها 
طبق  باید  مختلف  شرایط  در  یاری گری  ولی  کنند  کمک  دیگران 

اصول باشد.
می شود،  تعریف  حادثه ای  هر  در  منطقه  سه  آتشنشان ها  حرفه  در 
آن  در  حضور  به  مجاز  آتشنشان ها  فقط  که  عملیاتی  داغ  منطقه 
هستند، منطقه گرم که مخصوص واحدهای پشتیبانی است و منطقه 
سرد که مردم باید پشت آن قرار بگیرند ولی گاهی شاهد تماشاگران 
زیادی از مردم در لبه خط داغ هستیم. این مسئله نه تنها کمكی 
به حادثه دیدگان نمی کند بلكه منجر به حوادث بعدی هم می شود 

ضمن اینكه در کار نیروهای امدادی هم اخالل ایجاد می کند.
چندی پیش یكی از انبارهای گاز مایع در قم آتش گرفت که فارغ 
از غیرمجاز بودن فعالیت این واحد، حضور گسترده مردم تماشاچی 
شدیم،  مواجه  آن  با  که  بود  بزرگی  مشكل 
گاراژ  درب  تا  بزرگ  و  کوچک  و  مرد  و  زن 
آمده بودند و هر چقدر از آنها خواهش کردیم 
فاصله ایمن را رعایت کنند همكاری خاصی 

نداشتند.
باشند که  نظر داشته  را مد  نكته  این  مردم 
خاصی  ایمنی  تجهیزات  به  آتشنشان ها 
برایشان  حادثه ای  هم  اگر  هستند،  مجهز 
اتفاق بیفتد از نظر پشتیبانی و بیمه و سایر 
نمی آید  وجود  به  برایشان  مشكلی  مسائل 
ولی اگر خدای ناکرده حادثه ای برای یكی از 
اتفاق بیفتد، هیچ کس پاسخگو  تماشاچیان 

نخواهد بود.
اگر کمكی الزم باشد حتما اعالم می کنیم و 
از افرادی که توانمندی الزم را داشته باشند 
محل  در  مردم  حضور  ولی  می گیریم  بهره 
سانحه دیدگان  و  خودشان  برای  تنها  حادثه 
ایجاد مزاحمت می کند هر چند خیلی ها به 
این نكته توجه نمی کنند و بارها شاهد بروز 
مسئله  همین  خاطر  به  زنجیره ای  حوادث 
جمعیت  ازدحام  اگر  حالیكه  در  بوده ایم 
وجود نداشت، حادثه به همان مورد اول ختم 

می شد.

با  آیا  بود،  نکته مهمی هم  را گفتید که  از مردم  خواسته تان 
مسئوالن شهری هم سخنی دارید؟

اگر انتظار و خواسته ای از مردم یا مسئوالن داریم نه برای خودمان 
بلكه برای شهر و شهروندان است. بله، از مسئوالن شهری و استانی 
هم انتظارات زیادی داریم که مهمترین آنها، توجه به تامین تجهیزات 

و نیروی انسانی است.
تا  گرفت  صورت  زیادی  تالش  گذشته  سال های  طی  چند  هر 
آتشنشانی قم از نظر تجهیزات ایمنی و ابزارهای مورد نیاز به جایگاه 
که  داریم  کمبودهایی  زمینه  این  در  هنوز  ولی  برسد،  قبول  قابل 
تجهیزات  و  ماشین آالت  از  بسیاری  است.  بودجه  تامین  نیازمند 
عالوه  و  هستند  خارجی  کشورهای  ساخت  سازمان  این  نیاز  مورد 
باز  ولی  شده اند  آنها  مشكل  بدون  ورود  مانع  هم  تحریم ها  این  بر 
از دید  نباید  این موارد وجود دارد که  تامین  برای  راهكارهایی  هم 

مسئوالن امر دور بماند.
جذب نیروی جوان و باانگیزه هم با توجه به همان موضوعی که در 
ابتدای گفت وگو داشتیم امری الزم و ضروری است که نباید مورد 

غفلت واقع شود.
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جان برکف،دل در میان آتش
گفتگویی به بهانه سالروز گرامیداشت روز آتش نشان

چرا 7 مهرماه روز
 آتش نشان شد؟

هفتم مهر ماه روزی است که برای تقدیر از رشادت های آتش 
نشانان به عنوان روز ملی آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده 
در  نشانان  آتش  از  تعدادی  شدن  شهید  بهانه  به  روز  این  و 
پاالیشگاهی که توسط دشمن بمباران شده بود نامگذاری شده 

است.

به گزارش ندای شهرکریمه، هفتم مهر ماه روزی است که به 
بهانه رشادت های آتش نشانان روز ملی آتش نشانی و ایمنی 
نامگذاری شده است. سال 1359 درست در همین روز بود که 
پاالیشگاه آبادان در جنگ ایران و عراق از سوی دشمن مورد 
حمله هوایی قرار گرفت. پس از این اتفاق آتش نشانان برای 
اطفای حریق وارد عمل شدند اما این بار آتش تنها دشمن آنها 
نبود، بلكه در حین اطفای حریق بار دیگر این پاالیشگاه بمباران 

شد و تعداد زیادی از آتش نشانان در این حادثه شهید شدند.

ستاد   79 سال  در  یعنی  اتفاق  این  از  پس  سال   20 حدود 
هماهنگی امور ایمنی آتش نشانی کشور پیشنهاد داد تا به بهانه 
این اتفاق هفتم مهر به عنوان روز ملی آتش نشانی و ایمنی 
نامگذاری شود و شورای عالی انقالب فرهنگی نیز آن را تصویب 

کرد.

جنگ آتش نشانان با آتش تمامی ندارد و آنها وقتی در ایستگاه 
صدای آژیر را بشنوند لحظه ای را برای رسیدن به محل حادثه 
تلف نمی کنند تا هر چه زودتر برای نجات جان و مال مردم دل 
به حادثه بزنند. رشادت های آتش نشانان داستان های فراوانی 
دارد که خط بسیاری از این داستان ها را ایثار و از خودگذشتگی 

تشكیل می دهد.

داستان های  همین  از  یكی  هم  گذشته  سال  ماه  دی   30
تهران  پالسكوی  ساختمان  که  زمانی  و  خورد  رقم  قهرمانانه 
در آتش می سوخت، نیروهای آتش نشانی دل به آتش زدند تا 
جان مردمی که برای حفظ مالشان اصرار به ورود به ساختمان 
گداخته را داشتند نجات دهندکه با ریزش ناگهانی ساختمان 

16 نفر از نیروهای آتش نشانی زیر آوار ماندند و شهید شدند.

پیام شهرداری قم به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی
شهرداری قم با صدور پیامی فرارسیدن هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی را به جامعه آتش نشانان تبریک گفت.

متن پیام شهرداری قم به این شرح است:

آتشنشاني شغل نیست بلكه عشق به خدمت و انسانیت است. گذشتن از خود، دالوري و رشادت در مسیر حفظ جان دیگران 
است و کساني که در این راه قدم میگذارند جان خود را در معرض خطر قرار مي دهند تا دیگران در آسایش باشند.

آتشنشانان در جایگاه سرباز حافظ جان و مال مردم هستند؛ همانگونه که سربازان و نیروهاي مسلح در مرزها حافظ تمامیت 
ارضي کشور هستند، آتشنشانان نیز در شهرها، روستاها و جاده ها خود را به خطر مي اندازند تا جان و مال مردم در خطر 

نیافتد.

مساله اي که به مناسبت این روز باید مد نظر داشت این است که پیشگیري و آموزش در اولویت فعالیت هاي آتشنشاني 
قرار گیرد. همانگونه که امروز آموزش هاي عمومي در جامعه افزایش یافته در زمینه ایمني و آتش نشاني نیز باید آگاه سازي 

عمومي در اولویت قرار گیرد.
 مهم ترین بعد حفظ جان و ایمني مردم در همین مساله نهفته است؛ ابعاد ایمني ساختمان ها، اماکن، خودرو و حتي ایمني 
شخصي باید به مردم اطالع رساني شده و نهادهاي فرهنگساز و قانونگذار نیز در زمینه متخلفان در زمینه حفظ شاخص 
هاي ایمني باید جدي تر عمل کنند. اگر شهر ایمن باشد و مردم آگاه شوند قطعا خسارات جاني حوادث بسیار اندک تر از 

امروز خواهد بود.
شهرداری قم ضمن تبریک این روز به تمام خدمتگذاران مردم در مجموعه سازمان آتشنشاني و خدمات ایمني و گرامیداشت 

یاد شهداي آتشنشان، از خداوند متعال توفیق روزافزون ایشان در جایگاه خدمت و سربازي ملت را خواهان است.

حمید کریمی یکی از آتشنشان های باسابقه قم است، مردی که 17 سال پیش وارد این عرصه شد و تاکنون پای سوگندی که روز اول خورده ایستاده است.
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حجت االسالم علیرضا پناهیان:

ویژگی های احداث موکب اربعین
با  سخنران مذهبی کشورمان در جمع معماران و طراحانی که برای آشنایی 
اصول طراحی موکب اربعین گرد هم آمده بودند ضمن تشریح ویژگی های زیارت 

اربعین، گفت: این راه عبادتگاه است و بر این اساس باید موکب طراحی شود.

به گزارش ندای شهرکریمه حجت االسالم علیرضا پناهیان، سخنران مذهبی 
کشورمان در تجمع معماران و شهرسازان حسینی که با موضوع »موکب و سبک 
زندگی اربعین« به همت مرکز معماری اسالمی حوزه هنری برگزار شد، طی 
سخنانی با اشاره به اینكه تصریحات و تأکیدات فراوانی برای پیاده روی به ویژه 
پیاده روی برای زیارت از ائمه معصوم)ع( رسیده است، گفت: این تأکیدات به 
حدی است که در برخی روایت ها فرموده اند که هیچ عبادتی با فضیلت تر از پیاده 
روی نیست. اولین جایگاهی هم که پیاده روی در یک عبادت تجربه می شود 
مناسک حج است. طواف، سعی بین صفا و مروه و مراحل مواقفی که بعد از 
طواف در عرفات، مشعر و منا هست نیز نیاز به پیاده روی دارد. به این امور 

پیاده روی برای زیارت خانه را 
باید اضافه کرد که برای آن ثواب 
زیادی ذکر شد و ائمه)ع( عموماً 
مكرر به صورت پیاده به خانه 
خدا مشرف می شدند. امام زین 
العابدین )ع( 30 بار پیاده مسیر 

حج را طی کرده اند.

رفتن  پیاده  داد:  ادامه  وی 
برای زیارت اولیای خدا تأکید 
حیات  زمان  در  حتی  و  شده 
برای  رفتن  پیاده  این  ائمه)ع( 
دیدن امام در تاریخ ثبت شده 
قبر  زیارت  خصوص  در  است. 
)ع(  امام حسین  ویژه  به  ائمه 
روی  پیاده  علی)ع(  و حضرت 
و  بسیار  تأکیدات  از  کردن 
که  است  بی نظیری  ثواب های 
نمی توان ثواب این زیارت را ذکر  
صادق)ع(  امام  از  گاهی  کرد. 
خیلی  شما  که  می پرسیدند 
به زیارت حرم تأکید می کنید 
ما  برای  را  زیارت  این  ثواب 
به  حضرت  که  کنید  تشریح 
امام  زیارت  ثواب  بیان  جای 
حسین)ع( شروع می کردند در 
خصوص پیاده رقتن به زیارت 

امام حسین)ع( صحبت کردن تا بر پیاده رفتن به این زیارت تأکید کنند.

این سخنران مذهبی کشورمان اظهار کرد: در تاریخ هم این پیاده روی مرسوم 
بوده حتی غیر از اربعین در هر زیارتی سعی می کردند مسیر زیارت امام حسین 
را پیاده بروند. البته این اقدام بیشتر رسم علما و خواصی از دوستان و محبان اهل 
بیت بوده است. اما طی 50 تا 60 سال اخیر موانعی برای این پیاده روی ایجاد 
شد که این پیاده روی مخفیانه انجام می گرفت، اما بالفاصله بعد از سقوط صدام 
پیاده روی به صورت آشكار شروع شد و ظرف دو سال کل کشور عراق را تحت 
تأثیر قرار داد بدون اینكه کسی این مسئله را تبلیغ یا سازماندهی کند، مردم 
خودشان در یک همایش باشكوه این شرایط را ایجاد و تعداد زائران را به سرعت 

به 20 میلیون رساندند.

وی با اشاره به اینكه این سفر یک هفته  تا 10 روزه تدارکات زیادی نیاز دارد، 
گفت: توقع زائران کم و محبت پذیرایی کنندگان بسیار زیاد است و موجب شده 
این همایش باشكوه رقم بخورد و سایر عالقه مندان هم به سرعت از ایران و سایر 
کشورهای اسالمی اضافه شدند و تازه بسیاری لذت زیارت امام حسین را در پیاده 

روی اربعین احساس کردند.

حجت االسالم پناهیان گرد هم آوردن ملت ها و نزدیک کردن دل ها را از نتایج 
این پیاده روی برشمرد و گفت: این پیاده روی تأثیرات زیادی را بر مسلمانان سایر 

کشورها و غیر مسلمانان داشته است.

در مسیر پیاده روی اربعین غذاهای چرب و شیرین نخورید

وی در ادامه سخنان خود به بیان بخشی از آداب زیارت امام حسین)ع( پرداخت 
و اظهار کرد: در مسیر زیارت امام حسین آدابی ذکر شده  است مثل اینكه غذای 
چرب و شیرین نباید زیاد خورد که منظور غذای خیلی مرغوب و غدایی است که 
در مراسم های عروسی و ... می خورند. امام صادق)ع( وقتی در مسیر زیارت بودند 
غذای خوبی برایشان آوردند که حضرت فرمودند مگر ما به عروسی می رویم ما 
به کربال می رویم غذای عزاداران را برای ما بیاورید. این توصیه به دلیل محبت 
به زائران این مسئله غالباً رعایت نمی شود و پذیرایی کنندگان دوست دارند 

سنگ تمام بگذارند ولی به هر حال سبک گرفتن و تفریحی برخورد نكردن جزو 
توصیه های این سفر هست.

حجت االسالم پناهیان ادامه داد: کمک کردن و خدمت کردن به زائران هم 
جزو سنت و سیره است و شاید اولین کسی که شروع به پذیرایی از زائران امام 
حسین)ع( کردند خود امام سجاد)ع( باشند که ایام عزا اجازه نمی دادند عزاداران 
خودشان غذا طبخ کنند و این غذا دادن به عزادار از آدابی است که در زمان 

حضرت رسول)ص( آغاز و باب شده است.
 اما متأسفانه ما در ایران برعكس اجرا می کنیم و هر کسی عزادار شد به دیگران 
غذا می دهد در حالی که عزادار نباید غذا طبخ کند بلكه دیگران باید برای خانواده 

عزادار غذا تهیه کنند.

وی افزود: اطعامی که در اربعین صورت می گیرد نیز شبیه بسیاری از اطعام هایی 
که ما در محرم داریم نیست. در ایام محرم معموالً متموالن و افراد برخوردار بانی 
تهیه غذا و خرج هیئت می شوند و زیاد رسم نیست اطعام ایام محرم توسط افراد 
کم بضاعت صورت بگیرد، اما در اربعین قدم به قدم که حرکت می کنید همان 
خرما یا میوه ای که به شما تعارف می شود، شاید تمام دارایی آن فرد باشد که به 

لب جاده آورده و تقدیم می کند و این امری مرسوم در عراق است.

آیت ا...  العظمی سیستانی فرمودند پیاده روی اربعین حتی به حوزه نیز 
نباید منسوب شود

پناهیان گفت: یكی از زائران تعریف می کرد که میهمان خانه ای شدیم که شكل 
بسیار فقیرانه ای داشت اما سفره ای بسیار مجلل و رنگین برای ما گسترده بودند ما 
با اصرار سؤال کردیم که شغل شما چیست که به ما گفتند دستفروش هستند اما 
هر روز بخشی از درآمدشان را برای ایام اربعین کنار می گذارند و اینگونه با چنین 

عشق و شوری این پذیرایی شكل می گیرد.
 خدمت آیت ا... العظمی سیستانی رسیدم ایشان فرمودند سعی ما این است 
که این حرکت حتی به حوزه علمیه هم منسوب نشود؛ کار خود مردم است و 
نمی خواهیم این کار را مدیریت کنیم همه آنچه می بینید کار مردم است. که من 
خدمت ایشان عرض کردم در ایران هم کار مردمی است و هر حرکتی صورت 

می گیرد معموالً مردمی است.

وی ادامه داد: یكی از علمای نجف که در مسیر موکب ایجاد کرده بود عنوان 
می کرد که اوایل دیگر علمای نجف از من سؤال می کردند که چه کسی موکب ها 

را هماهنگ می کند که من پاسخ می دادم کامالً مردمی هستند.

آنهایی که اربعین را تجربه می کنند دیگر نمی توانند آن را ترک کنند

این سخنران مذهبی کشورمان در ادامه به سایر مسیرهای پیاده روی اربعین که 
خلوت تر هستند و مجال خلوت و تفكر بیشتری به زائران می دهند مثل مسیر 
کنار رود از نجف به کربال یا مسیر موصل به کربال اشاره کرد و گفت: حالی را 
تصور کنید که وقت وصل شدن در روضه ها به شما دست می دهد، آن لحظه ای 
که به قول معروف سیمتان وصل می شود و عشق و وصل را تجربه می کنید، آن 
یک لحظه وصل روضه در پیاده روی اربعین به چند روز افزایش پیدا می کند و 
این اتفاق عجیبی است همین مسئله است که موجب می شود آنهایی که مشرف 

می شوند دیگر نمی توانند آن را ترک کنند.

انتظار داری هر لحظه شانه به شانه حضرت حجت)عج( شوی
حجت االسالم پناهیان با اشاره به اینكه هیچ جای دیگری نمی توان چنین لذتی 
را تجربه کرد، گفت: در این مسیر حضور حضرت حجت )عج( چنان مشهود است 
که هر لحظه انتظار داری شانه به شانه حضرت قرار بگیری و عنایت ایشان شامل 
حال تو شود و یكی از نشانه ها محبتی است که در این مسیر نسبت به همه حس 

می کنی و این محبت را امام حسین )ع( ایجاد کرده است.

وی مسیر پیاده روی اربعین را مسیر و خلسه معنوی عنوان و اظهار کرد: این 
مسیر مسجدی است که از ابتدا تا انتهای آن را مردم راه می روند. برخی ذکر 
می گویند و برخی قرآن و ادعیه گوش می دهند. مسیر تجربه لذت معنوی و ذکر با 
توجه و احساس قلبی است. شیرینی این مسیر را رزمندگان در شب های عملیات 
تجربه کرده اند. هر کس در این مسیر قدم برمی دارد ثواب شهیدی را دارد که در 

خون خود غلطیده است.

اندیشه انسان در مسیر پیاده روی اربعین باز و آماده فهمیدن بسیاری 
از معارف می شود

پناهیان در توصیف حاالت مسیر 
اندیشه  افزود:  اربعین  روی  پیاده 
آماده  و  باز  مسیر  این  در  انسان 
از معانی عمیق  فهمیدن بسیاری 
و  جلسات  که  نحوی  به  می شود 
بحث  و  گفت و گوهای این مسیر اثر 
فراوان تری بر دل و بهترین تفكر و 
می کند  ایجاد  قلب ها  بر  حكمت 
و این حالتی که حتی در بهترین 
در  مستمعین  بهترین  با  جلسات 
شهر نصیب افراد نمی شود. به همین 
دلیل است که افرادی که سال اول 
را دو روزه طی کردند،  این مسیر 
سال های بعد سه روزه، چهار روزه 
و حتی پنج روزه این مسیر را طی 
از فیوضات آن  بیشتر  تا  می کنند 

بهره مند شوند.

نباید محل سخنرانی و عزاداری 
از راه پیاده روی فاصله داشته 

باشد

این سخنران مذهبی کشورمان در 
خصوص ساخت موکب در مسیر 
اربعین نیز گفت: کار هنرمندانه و 
الگوی  به  تا  می خواهد  عارفانه ای 
و  برسید  اربعین  موکب  مناسب 
درک معنوی شما را در این مسیر کمک خواهد کرد. برخی از موکب های مسیر 
ابتدا محل ارائه خدمت، بعد محل استراحت و بعد در انتهای موکب محل برپایی 
مراسم عزاداری را ایجاد کرده اند برخی هم برعكس. موکبی که در ابتدای استقرار 
خود محلی برای عزاداری و مراسم درنظر گرفته است از این مسیر الهام می گیرد 
و مردم نیز از مراسم این موکب الهام می گیرند؛ نباید محل سخنرانی و عزاداری از 

راه پیاده روی فاصله داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر این راه را عبادتگاه بدانیم آنوقت به این فكر خواهیم  کرد 
که عبادتگاه باید چه محیطی داشته باشد؛ اگر به این فكر کنیم قدر مسلم 
طراحی موکب ها متفاوت خواهد شد. همچنین دیدن نماز جماعت کنار جاده 
بسیار دلچسب است و نباید هیچ حائلی بین نماز و این راه وجود داشته باشد و 

محل های کنار جاده را حداقل باید محل های عبادت در نظر گرفت.

پیاده روی اربعین در تابستان شب هنگام انجام می شود/ حسینیه های 
سوئیت نشود 

حجت االسالم پناهیان ادامه داد: در ساخت موکب باید به تفكیک مناسب محل 
استراحت بانوان و آقایان توجه کرد اما نباید به این صورت باشد که محل عزاداری 
بانوان را خیلی از محل پیاده روی دور کنید. پیاده روی اربعین از این پس در 
تابستان خواهد  بود و پیاده روی در شب صورت خواهد گرفت که از لذت بیشتری 
برخوردار است اما باید به فكر نورپردازی این مسیر و نیز تهیه وسایل سرمایش 
مناسب بود. همچنین باید محل استراحت همه در یک حسینیه مشترک ایجاد 
شود و تا جای ممكن این حسینیه ها به سوئیت تبدیل نشده حالت تشریفاتی 
پیدا نكنند. البته متأسفانه در برخی از مناطق شاهد هستیم که این اتفاق افتاده  
است ولی باید بنا براین باشد که مردم کنار هم جمع شوند و این کنار هم بودن 

موضوعیت دارد.

وی افزود: در خصوص نمادها هم باید به طرح ها و نمادهای ویژه مسیر مثل خیمه 
که متعلق به راه است برسیم نه نمادهایی که مربوط به حرم ها است به نحوی که 
وقتی کسی تصاویر این مسیر را می بیند متوجه شود که اینجا یک محل عبادت 

و مسیر کربال است.

آیت ...ا سبحانی:
پنجمین نشست تخصصی کمیته فرهنگی 

آموزشی اربعین استان قم برگزار شد
کمیته  تخصصی  نشست  پنجمین  شهرکریمه  ندای  گزارش  به 

فرهنگی آموزشی اربعین استان قم برگزار شد
پنجمین نشست تخصصی کمیته فرهنگی اربعین استان در قالب 
کارگروه تبلیغات محیطی و محصوالت فرهنگی با موضوع تبلیغات 
محیط شهری و تهیه جزوات در تاریخ 7/7/97 در دفتر نمایندگی 

بعثه مقام معظم رهبری منطقه قم برگزار شد.

پنجمین نشست تخصصی کمیته فرهنگی اربعین استان در قالب 
کارگروه تبلیغات محیطی و محصوالت فرهنگی با موضوع تبلیغات 
محیط شهری و تهیه جزوات در تاریخ 7/7/97 در دفتر نمایندگی 

بعثه مقام معظم رهبری منطقه قم برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاونت فرهنگی شهرداری قم  و دیگر اعضای 
گروه شامل ستاد بازسازی، اداره ارشاد، معاونت تبلیغ حوزه و آموزش 
روحانیون برگزار شد مقرر گردید که در مكانهای مقرر در سطح شهر قم 
به آرایش محیط با استفاده از بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی و... با موضوع 

اربعین با قوت هرچه بیشتر چون سالهای گذشته پرداخته شود.
گفتنی است همچنین جزوات و کتابچه های ارشادی مورد نیاز زائر 

مشخص و اعالم گردید.

معارف  و  علوم  پژوهشگر  و  مفسر،محقق 
و  حمایت ها  از  کرد:  اظهار  اسالمی 
مسئولین  و  دولت  گذشته  برنامه ریزی های 
باید تشكر کرد ولی امسال زائران اباعبدا...)ع( 
به حمایت های بیشتری از سوی مسئوالن 

نیاز دارند.
روز  در سخنرانی  انصاریان  استاد حسین   ،
در  هدایت  حسینیه  در  محرم  ماه  هفتم 
جمع هزاران نفر از عاشقان و دلدادگان عزای 
حسینی اظهار کرد:امسال از ابتدای محرم و 
حتی قبل از وارد شدن به این ماه عزیز ثابت 
کردید که نقشه ها و دسیسه های دشمن برای 
کم رنگ کردن محرم و عزای حسینی راه به 
جایی نخواهد برد و هر چه بتوانیم باید در 
تقویت و اجرای شعائر دینی به ویژه عزای 
سید و ساالر شهیدان تالش مضاعفی داشته 

باشیم.
حوزه های  تربیت  و  تهذیب  اخالق،  استاد 
علمیه با بیان اینكه اربعین حسینی نزدیک 
است، ادامه داد: امام صادق)ع( فرمودند برای 
مستطیع  که  کسانی  مدینه  و  مكه  زیارت 
هسستد و ضرر به جان و مالشان نمی رسد 
می روند ولی در راه زیارت اباعبدا... الحسین)ع( 
اگر مستطیع هم نیستی و یقین داری خطر 
هم وجود دارد باز هم به این سفر نورانی بروید.

این محقق خطاب به دولت مردان، گفت: باید 
از خدمات و تسهیالت گذشته دولت و بخش 
خصوصی تشكر کرد، اما امسال با این شرایطی 
که بر اثر تحریم ها به وجود آمده است، دولت 
باید با ارائه تسهیالت و خدمات ویژه برای 
زائران اربعین حسینی نسبت به تقویت این 
حرکت حسینی اقدامات ویژه علی الخصوص 
ارائه خدمات ریالی و ارزی ارزان قیمت داشته 
ویژه خصوصاً  تسهیالت  ارائه  با  باشد.دولت 
هزینه ویزا و ارز زیارتی و اقدامات شایسته 
و درخور شأن زائران اباعبدا...)ع(، نسبت به 
تقویت این حرکت مردمی که چشم جهانیان 
را به خود دوخته است حرکتی شایسته جهت 

اعزام به عتبات عالیات بنماید.
این مؤلف آثار اهل بیت)ع( یادآور شد: چند 
سال پیش آمریكا میلیون ها دالر برای تضعیف 
حرکت  شدن  کم رنگ تر  و  حسینی  عزای 
جهانی اربعین حسینی هزینه کرد، اما چه 
شد؟ پیر و جوان، زن و مرد با بچه های صغیر 
و کبیر خود،با حمایت های دستگاه های دولتی 
و بخش خصوصی توانستند این حرکت عظیم 
حسینی را پررنگ تر از گذشته برگزار کنند.

با حضور  اربعین حسینی  میلیونی  حرکت 
اقشار مختلف مردمی از سراسر دنیا از بیش 
از میلیون ها بمب اتم که آمریكا در هیروشیما 
رژیم های  و  استكبار  نابودی  برای  انداخت، 
کودک کش صهیونیستی،سعودی و آمریكا و 

سایر ایادی آنان اثرگذار است.
استاد انصاریان در بخش دیگری از سخنانش 
دارند،  مالی  بضاعت  کسانی که  به  خطاب 
دارند  مالی  بضاعت  که  افرادی  کرد:  اظهار 
می توانند برای سفر زائران اربعین حسینی و 
علی الخصوص سفر اولی ها هزینه کنند و دنیا 
و آخرت خود را رنگ و بوی حسینی ببخشند.

صادق)ع(  امام  از  روایتی  به  بااشاره  وی 
اظهار کرد: روزی فرد شاعری به خانه امام 
صادق)ع( وارد شد، حضرت فرمود شنیده ام 
شعرهای خوبی در مصیبت جد ما خوانده ای 
و آیا می توانی برای ما هم بخوانی؟فرد شاعر 
به  کرد  شروع  و  ا...،  رسول  یابن  گفت:بله 
نوحه خوانی از حضرت سیدالشهدا)ع( وقتی 
نوحه خوانی شاعر تمام شد حضرت تمام زنان 
اهل خانه را که در پشت پرده ای حاضر بودند 
را خطاب کرد که هر چه طال و نقره دارید 
بدهید و خود حضرت هم هر چه پول داشت 
جمع کرد و به شاعر داد گفت این مزد تو 
نیست و فقط هدیه ای است از طرف ما،مزد تو 
را خود خداوند خواهد داد. این روایت اهمیت 
موضوع و ارزش جایگاه هزینه کردن برای امام 
حسین)ع( را می رساند، لذا باید برای این مهم 

از یكدیگر گوی سبقت را بگیرید.

حجت االسالم انصاریان: 

کم رنگ شدن زیارت اربعین 
خواست آمریکا است

سامانه سماح برای 
نام نویسی زائران 

اربعین باز شد
در  حضور  مشتاقان  نام نویسی  امكان 
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در سامانه سماح فراهم شد.

زیارت  و  حج  سازمان  اعالم  اساس  بر 
تمامی زائران پیاده روی اربعین حسینی 
برای اعزام به عتبات در ایام اربعین باید 

در سامانه سماح نام نویسی کنند.

مرکزی  ستاد  دبیر  حیدری  شهریار 
آغاز  از  مهرماه   4 چهارشنبه  اربعین 
عتبات  به  سفر  متقاضیان  نام نویسی 

در مراکز منتخب خبر داد، اما در زمان 
اعالم آغاز ثبت نام، هنوز سامانه سماح 
باز نشده بود و امكان نام نویسی از طریق 

این سامانه وجود نداشت.

مرتضی آقایی مدیر کل عتبات سازمان 
هزینه  اینكه  به  اشاره  با  زیارت  و  حج 
ویزای اربعین امسال 377 هزار و 700 
سامانه سماح  گفت:  است،  تومان شده 
از عصر امروز 4 مهرماه برای نام نویسی 
امكان  و  باز  حسینی  اربعین  زائران 

نام نویسی فراهم شد.

حسینی  اربعین  سفر  مشتاقان  تمامی 
پیاده روی  حماسه  در  شرکت  برای 
سماح  سامانه  در  باید  حسینی  اربیعن 

نام نویسی کنند.

امكان ارائه ویزای رایگان به فعاالن رسانه ای حاضر 
در مراسم اربعین حسینی

کمیته   ای  رسانه  معاون  خوشرو،  رضا  محمد  سید 
فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین ضمن اعالم 
برگزاری دومین گردهمایی یاوران رسانه ای اربعین 
بیان کرد: در این گردهمایی که در تاریخ 18 مهرماه 
مصادف با سی ام ماه محرم برگزار می شود، ضمن 
با  مرتبط  کالن  راهبردهای  و  ها  سیاست  تبیین 
اقتضائات  کشور،  مسئوالن  توسط  اربعین  مراسم 
حسینی  اربعین  مراسم  پیرامون  ای  رسانه  فعالیت 

تشریح خواهد شد.

آموزشی  کارگاه   4 همایش،  این  در   : افزود  وی 
در  فعالیت  و  مستندسازی  خبرنگاری،  عكاسی، 
مراسم  پوشش  مورد  در  اختصاصا  مجازی  فضای 
این  مجرب  اساتید  و  شد  خواهد  برگزار  اربعین 
مرتبط  ای  رسانه  اقدامات  جهت  الزم  نكات  حوزه، 
از موسم، حین  اربعین را در مقاطع زمانی پیش  با 
کنندگان  به شرکت  اربعین  موسم  از  و پس  موسم 

ارائه خواهند کرد.
تصمیم  با  کرد:  امیدواری  ابزار  همچنین  خوشرو،  

کمیته  کشور،  اربعین  مرکزی  ستاد  اهتمام  و 
بر  عالوه  است  درصدد  اربعین  فرهنگی-آموزشی 
کنندگان،  شرکت  برای  آموزشی  گواهینامه  صدور 
از اصحاب رسانه که در این کارگاه  برای آن دسته 
در  دارند  تصمیم  و  اند  کرده  آموزشی شرکت  های 
مراسم اربعین نیز حضور داشته باشند، ویزای رایگان 

تأمین نماید.

الزم به ذکر است دومین گردهمایی یاوران رسانه ای 
و همكاری  اربعین کشور  مرکزی  محوریت ستاد  با 
و  رسانی  اطالع  کمیته  و  فرهنگی-آموزشی  کمیته 
و  رادیو  اتحادیه  مشارکت  و  اربعین  سازی  مستند 
تلویزیون های کشورهای اسالمی در روز چهارشنبه 
18 مهرماه در محل سالن همایش های وزارت کشور 

برگزار خواهد شد.

عالقمندان می توانند با مراجعه به ادرس اینترنتی 
resaneh.alarbaeen.ir  از ساعت 14 امروز) 7 
مهرماه 97 ( اقدام به ثبت نام درخواست خود برای 
شرکت در این گردهمایی را داشته باشند و متناسب 
برای  دعوتنامه  بندی،  اولویت  و  موجود  ظرفیت  با 

آنان صادر خواهد شد.

دومین گردهمایی یاوران رسانه ای اربعین، 
هجدهم مهرماه برگزار می شود
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از امام صادق علیه السالم روایت شده: 
امام  کاش  ای  می کند  آرزو  اینکه  مگر  قیامت  روز  در  نیست  کس  هیچ 
که  بیند  می  که  هنگامی  آن  بودم  کرده  زیارت  را  السالم  علیه  حسین 
با زوار امام حسین علیه السالم چه می کنند، چقدر نزد پروردگار مورد 

کرامت واقع می شوند.

 )وسائل الشیعه/ ج14/ص424(
هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره سیزدهم-دو شنبه 9 مهرماه 1397-قیمت 500 تومان

تقلید در درس های  از مراجع عظام  دو تن 
خارج خود در مسجد اعظم قم، به شدت راجع 
به اوضاع معیشتی مردم انتقاد و ابراز نگرانی 

کردند.
 آیت ا.... مكارم شیرازی با بیان این که »االن 
تصریح  است«،  بلند  گرانی  از  دادشان  مردم 

کرد: 
به مسئوالن باید گفت که ناراحتیم و نگران 
گاهی  نیست،  گاهی  شنوا  گوش  هستیم، 
نمی توانند مشكلی را حل کنند گاهی می دانند 
گزارش  به  کنند.  حل  را  آن  نمی خواهند  و 

تسنیم این استاد حوزه علمیه ادامه داد:
 قیمت ها روزبه روز و ساعتی شده، گروه هایی 
می کنند،  استفاده  وضع  این  از  که  هستند 
آن هایی که تجارت و صادراتی دارند سود برده 
دارند گرفتار  ثابتی  آن هایی که حقوق  اما  و 
به  باید  هستند،  اقتصادی  فراوان  مشكالت 
مردم بگوییم ما هم همدرد شما هستیم و از 

تمام گرانی ها و قیمت های جهنده نگرانیم. 

وی همچنین تصریح کرد: اقشار آسیب پذیر 
همچون  دارند  ثابتی  حقوق  که  هایی  آن  و 
گرفتار  بازنشستگان  و  کارگران  کارمندان، 
مشكالت شدید هستند، طالب نیز در ردیف 
اوضاع معیشتی  و  این فهرست هستند  آخر 

شان به هیچ وجه خوب نیست.
همچنین آیت ا... نوری همدانی هم در درس 
گفت:  قم،  اعظم  مسجد  در  خود  فقه  خارج 
مشكالت  تا  کنند،  صبر  قدر  چه  باید  مردم 
یک  مردم  مضیقه  شود،  حل  معیشتی شان 
مسئوالن  باید  که  است  جامعه  در  مصیبت 
اگر  باشند،  داشته  توجه  آن  به  مرجعیت  و 
قرار  موردتوجه  را  آن  باید  هست  بی کفایتی 

دهیم.
 این مرجع تقلید با بیان این که مردم از لحاظ 
معیشت در مضیقه و سختی هستند، افزود: 
این موضوعی است که به ارز و سكه مربوط 

نیست بلكه به توجهات مسئوالن برمی گردد.

قضائیه  قوه  اول  نمایهمعاون  ای  اژه  محسنی 
مفسدان  پرونده های  قضات  اینكه  بر  تاکید  با 
اقتصادی را زود رسیدگی کنند، گفت: مردم باید 

مزه برخورد با یک مفسد را بچشند.

غالمحسین  حجت االسالم  مشرق،  گزارش  به 
و  تودیع  آیین  در  امروز  ظهر  اژه ای  محسنی 
زنجان  استان  دادگستری  کل  رییس  معارفه 
عزای حسینی  ایام  مناسبت  به  تسلیت  ضمن 
اظهار داشت: خدا را شاکر هستم که در این ایام 
محرم توفیق سفر به زنجان پایتخت شور و شعور 

حسینی را به من داد.
به دشمنی  ادامه  قوه قضاییه در  اول    معاون 
بیگانگان با جمهوری اسالمی ایران اشاره و ابراز 
کرد: یک نماد شیطان و کفر در مقابل حق مطلق 
با ماهیت کلی نظام که  ایستاده است و آن ها 

همان اسالم است می ترسند و با آن مخالفند.
وی با بیان اینكه امروزه نماد کفر و نماد ظلم 
در مقابل نماد حق به مخالفت ایستاده تا حق را 
زمین بزند، گفت: در این جا بحث آمریكا و ترامپ 
و جمهوری اسالمی نیست و بحث ظلم و نظام 
سلطه در مقابل دین اسالم است و هدفش این 

است که پرچم اسالم را زمین بزند.
حجت االسالم  محسنی اژه ای با بیان اینكه امروزه 
کشورهای  برخی  و  عربستان  اسالم  از  آن ها 
ایران  اسالم  از  آن ها  گفت:  ندارند،  ترس  دیگر 

می ترسند.
مسئله  روز  یک  دشمنان  اینكه  بیان  با  وی 
هسته ای، یک روز بحث حقوق بشر را با مخالفت 
با ایران مطرح می کنند، گفت: آن ها با ماهیت 
بهانه  فرعیات  و  مخالفند  اسالمی  جمهوری 

هستند.
این  در  اینكه  بیان  با  قضاییه  قوه  اول  معاون 
شرایط باید با توکل به خدا، اتحاد، با تالش، صبر 
و با بصیرت و آگاهی از شیطنت های بیدادگران 
هم  گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  کنیم،  عمل 
همین طور رفتار کردیم و رمز پیروزی ما این 

موضوعات بوده است.
وی با بیان اینكه همه با هم با اتحاد زیر پرچم 
پیروز  شیاطین  مقابل  در  قطعا  باشیم  والیت 
خواهیم بود، عنوان کرد: نقش قوه قضاییه در این 

شرایط حساس تدبیر و اولویت بندی کارها است.
اینكه  بیان  با  اژه ای  محسنی  حجت االسالم 
دشمن امروز دست به آشوب، ظلم، ترور، فشار بر 
اقتصاد و فشار بر بانک می زند، گفت: قوه قضاییه 

باید حواسش به این موضوعات باشد.
پرونده های حساس  که  قضات خواست  از  وی 
جامعه را زود رسیدگی کنند چونكه چشم امید 
ملت ما هستیم و مردم باید مزه برخورد با یک 

مفسد را بچشند.
یک  فعلی  شرایط  اینكه  بیان  با  مسئول  این 
شرایط معمولی نیست که معمولی رفتار کنیم، 
ابراز کرد: مردم نخواهند پذیرفت که یک پرونده 
مفسد اقتصادی را چند ماه طول بكشد بررسی 

کنیم .
وی با تاکید بر اینكه باید با کسانی که مواد اولیه 
گفت:  برخورد شود،  با شدت  می کنند  انبار  را 

البته نباید دقت را فدای سرعت کنیم.
معاون اول قوه قضاییه گریزی به سخنان مقام 
معطم رهبری در خصوص قوه قضاییه زد و افزود: 
ایشان فرموده اند که قوه قضاییه باید 100 درصد 

انقالبی باشد.
اینكه  بیان   با  اژه ای  محسنی  حجت االسالم 
و  اقشار  تمام  با  باید  دادگستری  کل  رئیس 
مسئوالن ارتباط نزدیكی داشته باشد و در بطن 
از  با دیگران  تعامل مثبت  افزود:  باشد،  جامعه 
ویژگی هایی است که قضات باید داشته باشد و 

باهم در ارتباط باشند.
این مسئول با بیان اینكه قضات نباید دقت را 
فدای سرعت کنند، گفت: البته نباید هم وسواس 
زیادی خرج دهند و یک پرونده را یک سال طول 

دهند.
شدت  به  محتكرین  با  خواست  قضات  از  وی 
و  خواسته  محتكرین  گفت:  کنند،  برخورد 
ناخواسته با دشمن همكاری می کنند و فشار را 

به مردم تحمیل می کنند.
حجت االسالم محسنی اژه ای از قضات خواست 
تا با تدبیر پرونده های محتكرین را بررسی کنند، 
انباری که مواد اولیه ذخیره  گفت: نیاز نیست 
شده است تا زمان رسیدگی به فرد متخلف که 
چند ماه طول می کشد مواد اولیه بدون مصرف 

در انبار بماند و به مردم فشار بیاید.

رئیس هیئت مدیره قرارگاه اربعین قم گفت: امسال عالوه  بر مصالی قدس، 
در صحن جواداالئمه)ع( حرم مطهر حضرت معصومه)س( نیز میزبان زائران 

حسینی در اربعین هستیم.
با مسئوالن  امروز در دیدار  از ظهر  آیت اهلل سیدمحمد علوی گرگانی پیش 
قرارگاه اربعین قم که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: از شما 
تشكر می کنم که به زائران امام حسین)ع( خدمت گذاری می کنید و امیدوارم 
که از فرصت تبلیغی و فرهنگی به وجود آمده در اربعین حسینی بیشترین 

استفاده را ببرید.
مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: به امام حسین)ع( لقب ثاراهلل را داده اند 
که به معنای  خون خداست، اما خداوند از جسم داشتن منزه بوده و این لقب به 
معنای محو شدن ذات امام حسین)ع( در خداوند متعال است، امام حسین)ع( 
در راه خداوند متعال هرآنچه داشتند را فدا کردند و خداوند متعال نیز در 

دل های مردم محبت، شور و اشتیاق زیادی به زیارت ایشان انداخته است.
وی با تأکید بر اینكه باید از فرصت تردد زوار اربعین حسینی در قم بهترین 
استفاده فرهنگی را ببریم، گفت: زائران در مسیر زیارت اربعین امام حسین)س( 

دل های آماده و پاکی دارند و آماده پذیرفتن معارف دینی و فرهنگی هستند.
اربعین قم اظهار داشت: دو  ادامه این دیدار رئیس هیئت مدیره قرارگاه  در 
سال است که قرارگاه اربعین برای خدمت رسانی به زائران امام حسین)س( 

ایجادشده و از سال نخست راه اندازی این قرارگاه در محضر شما حضور یافته و 
از راهنمایی های شما بهره مند شده ایم.

حجت االسالم احمد حسین زاده با بیان اینكه در دو سال گذشته 140 هزار 
نفر زائر از 16 کشور جهان در قرارگاه اربعین قم حضور یافته اند افزود: مبلغان 
زیادی برای فعالیت های فرهنگی و دینی تبلیغی در این قرارگاه حضور یافته و 

از این فرصت بزرگ تبلیغی استفاده می کنند.
وی با اشاره به اینكه قرارگاه اربعین قم آماده میزبانی از زائران ایرانی و غیر ایرانی 
است ادامه داد: تعداد زیادی از زائران خارجی و به ویژه زوار پاکستانی روزهای 
زیادی در مسیر هستند و نیاز به استراحت و استحمام دارند و برای همین 
امكان اقامت سه روزه برای زائران خارجی و اقامت یک روزه برای زائران ایرانی 

را فراهم کردیم.
وی با بیان اینكه قرارگاه اربعین قم امسال عالوه  بر مصالی قدس در صحن 
جواداالئمه)ع( حرم مطهر حضرت معصومه)س( نیز میزبان زائران حسینی 
است، خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر رویكردی که در پاکستان به وجود 
آمده امسال زوار بیشتری نسبت به سال گذشته از این کشور خواهیم داشت و 
برای همین تعداد مبلغان مسلط به زبان پاکستانی را برای ارائه خدمات تبلیغی 

و فرهنگی در کنار خدمات رفاهی برای این زائران افزایش دادیم.

طالب،  جمعه،  نمازگزاران  از  جمعی 
اقامه  از  بعد  مردم  اقشار  و  دانشجویان 
شهرها  سایر  و  تهران  قم،  در  جمعه  نماز 
در اعتراض به تصویب FATF در مجلس 
و  انقالب  با وجود هشدارهای رهبر معظم 

دلسوزان انقالب تجمع کردند.

طالب،  جمعه،  نمازگزاران  از  جمعی 
اقامه  از  بعد  مردم  اقشار  و  دانشجویان 
شهرها  سایر  و  تهران  قم،  در  جمعه  نماز 
در اعتراض به تصویب FATF در مجلس 
و  انقالب  با وجود هشدارهای رهبر معظم 

دلسوزان انقالب تجمع کردند.
حاضران در این تجمع با در دست داشتن 
فاقد  را     FATFتصویب پالکاردهایی 
اسالمی  جمهوری  برای  منفعی  هرگونه 
این  که  کردند  تأکید  و  دانستند  ایران 
معاهده راه نفوذ دشمن به انقالب اسالمی 
را هموار کرده و ضربه های جدی به کشور 

خواهد زد.
در این تجمعات اعتراضی مردم، دانشجویان 
  FATFعواقب تصویب به  نسبت  و طالب 
ویژه  به  مسؤوالن  از  و  دادند  هشدار 
تسلیم  که  خواستند  مجلس  نمایندگان 
اساس  بر  تنها  و  نشوند  ها  فضاسازی 
اجازه  و  کنند  گیری  تصمیم  کشور  منافع 

ندهند این معاهده استعماری تصویب شود.

رهنمودهای  به  توجه  کنندگان  تجمع 
رهبرمعظم انقالب و عملیاتی کردن آن را 
تنها راه پیشرفت و برون رفت از مشكالت 
و  سرپیچی  هرگونه  و  دانستند  کشور 
انحراف از فرمایشات رهبر انقالب را سبب 
کشور  برای  ناپذیز  جبران  عواقب  و  نتایج 

عنوان کردند.
طومارها  کردن  امضا  با  حاضران  همچنین 
را کسانی که  اعتراض خود  هایی  بیانیه  و 
و  دادند  نشان  ندارند  توجه  ملی  منافع  به 
از     FATFخواستار خارج شدن تصویب

دستور کار مجلس شورای اسالمی شدند.
مردم شرکت کننده در این تجمع از اتكای 
و  غربی  های  نسخه  به  مسؤوالن  برخی 
های  نسخه  به  توجه  جای  به  خارجی 
داخلی انتقاد و تصریح کردند که دشمنان 
اسالمی  جمهوری  برای  هیچگاه  انقالب 
معاهده و  کرد  نخواهند  دلسوزی  ایران 

ایران و  FATF  تنها برای ضربه زدن به 
محدود کردن محور مقاومت است.

مسؤوالن  از  تجمع  این  این  در  حاضران 
مباحثی  طرح  جای  به  که  خواستند 
اقتصادی  به دنبال حل مشكالت   FATF
و معیشتی مردم با تكیه بر اقتصاد مقاومتی 

باشند

انتقاد شدید آیات نوری همدانی و مکارم شیرازی از مشکالت معیشتی

آیت ا... مکارم شیرازی:

مسئوالن گاهی نمی توانند و گاهی
 نمی خواهند مشکل را حل کنند

محسنی اژه ای:

قضات هرچه سریع تر پرونده های مفسدان 
اقتصادی را رسیدگی کنند
 مردم باید مزه برخورد با یک مفسد را بچشند

بعد از اقامه نماز جمعه صورت گرفت؛

تجمع مردم، طالب و دانشجویان در
FATF اعتراض  به تصویب 

شکالتهای نوتالی 
دولت روحانی

 ویدیویی از هجوم و درگیری مردم فرانسه 
براي خرید شكالت نوتالی تخفیف خورده 
منتشر شد که حاوی صحنه  اینترنت  در 
شكالت  خرید  برای  مردم  هجوم  های 

تخفیف خورده بود.

یک  که  جایی  است  فرانسه  کشور  آن 
اعالم  نوتال  محصوالت  برای  فروشگاه 

تخفیف 70درصدی کرد.
رسانه پروگراس به نقل از یک شاهد عینی 

مي نویسد:
بودند.  شده  وحشی  حیوان  مثل  »مردم   
نوتال  خاطر  به  را  خانمی  یک  موهای 
یک  هم  سالخورده  زن  یک  و  کشیدند 
نفر  چند  خورد،  سرش  بر  نوتال  شیشه 
بود  شده  خونی  دستانشان  هم  دیگری 

واقعا وحشتناک بود.«
می بینید که اگر در همان فرانسه ای که 
کشور  روشنفكران  شبه  از  بسیاری  قبله 
بیاید،  بیش  شرایطی  چنین  یک  ماست 
آنجا نیز مردم هجوم مي آورند آن هم نه 
بلكه  قحطی  بحران  یا  گرسنگي  ترس  از 

براي شكالت نوتال!

پس پروپاگاندای جدیدي که تبلیغات چی 
ها با متهم کردن مردم به خریدهای خارج 
چیزي  میبرند  پیش  کاال  و  ارز  قاعده  از 

بیشتر از فرافكنی و فرار به جلو نیست.
اینها مدام مدعی می شوند که اگر مردم 
حل  بحران  نیاورند  هجوم  خرید،  برای 
خواهد شد! این حرف همانقدر خنده دار 
است که بگویند؛ بحرانی که بحران نباشد 

بحران نیست!
اگر قرار بود همه مردم به شكلی واحد و 
انسانی  و  ملی  منافع  جهت  در  هماهنگ 
و  رفع  دولت،  افتضاحات  تا  کنند  حرکت 
به  احتیاجی  چه  اصال  آنگاه  شود،  رجوع 

داشتن یک دولت در کشور بود؟
وقتي دولت اسم نویسی مسابقه ای برای 
می  راه  بازار  قیمت  زیر  خودروی  خرید 
اي  عده  به  تومانی   4200 دالر  یا  اندازد 
مي دهد یا مدام از طریق سوبسید و رانت، 
مگر  میزند  هم  به  را  بازار  طبیعی  تعادل 
شكالتی  واکنش  جز  واکنشی  تواند  می 
دریافت  مردم  از  خورده  تخفیف  نوتالی 

کند؟
غارت  یک  کشور  در  که  است  سال   6
سازمان یافته بانكی و کامال آشكار را طرح 
گرفته  به گروگان  را  مردم  و  ریزی کرده 
انحرافی و امیدهای  اند و با طرح مسایل 
واهی در حال فرسودن مردم و خرید زمان 

هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران گفت: در زمان انتخابات نباید 
دنبال هنرپیشه و فوتبالیست برویم بلكه از متخصصان باید سؤال کرد و 

انتخابات بچه بازی نیست.

جمعه  نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی  در  نقدی  محمدرضا  سردار 
برگزار  قدس  مصالی  در  که  قم 
و خاطره  یاد  گرامیداشت  با  شد 
با بیان  هشت سال دفاع مقدس 
ایران در دوران دفاع  اینكه ملت 
در  امكانات  بدون  و  تنها  مقدس 
برابر ابرقدرت های دنیا ایستادگی 
در  ما  کشور  داشت:  اظهار  کرد، 
مقدس  دفاع  ابتدایی  سال های 
شرایط سخت و حساسی داشت 
اما توانست از این معرکه سرافراز 

بیرون بیاید.
وی با بیان اینكه پس از پیروزی 
کشور  شوروی  اسالمی  انقالب 
به  را  افغانستان  ما  همسایه 
به  افزود:  بود،  درآورده  اشغال 
مرزها  ناحیه  از  ما  دلیل  همین 
در  و  بودیم  مواجه  تهدیداتی  با 

ناحیه کشورهای  از  از گروه های تروریستی که  نیز برخی  داخل کشور 
بیگانه حمایت می شدند فعالیت های داشتند و شرایط به گونه ای بود که 

ما روزانه نزدیک به 40 شهید در کشور داشتیم.
این فرمانده دوران دفاع مقدس بیان داشت: دشمن بعثی عراق با پشتوانه 
حمایت آمریكا از غرب به کشور ما حمله نظامی کرد و این در حالی بود 

که ابرقدرت های جهان از او حمایت می کردند.
وی گفت: دشمنان کشور ما را دچار تحریم های شدیدی کردند و اجازه 
نمی دادند که حتی سیم خاردار نیز به ایران وارد شود و این در حالی 
بود که آمریكایی ها هرگونه امكانات الزم در اختیار عراق می گذاشتند تا 

با ایران وارد جنگ شود و رسانه های مختلف نیز در اختیار صدام بود.
سردار نقدی افزود: وقتی به تاریخ ایران نگاه می کنیم می بینیم که هرگاه 
دشمن به کشور ما حمله کرده است بخش هایی از کشور جدا شد اما به 

برکت انقالب اسالمی و حمایت مردم و حضور رزمندگان در جبهه ها 

ذره ای از خاک میهن اسالمی ما جدا نشد.
رتبه های  علمی  عرصه های  در  انقالب  برکت  به  اسالمی  ایران 

خوبی دارد
وی افزود: در زمان رژیم طاغوت بسیاری از مردم از نعمت سواد محروم 
که  شاهدیم  امروز  اما  بنویسند  را  اسم خود  نمی توانستند  بودند حتی 
ایران در عرصه های علمی رتبه های  انقالب اسالمی،  به برکت پیروزی 

خوبی دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با بیان 
اینكه در زمینه مباحث امنیتی 
سرویس های  به  گذشته  رژیم 
بود،  متكی  بیگانه  اطالعاتی 
توانست  اسالمی  انقالب  افزود: 
داخلی  توان  بر  تكیه  با 
و  کند  ایجاد  اطالعاتی  شبكه 
این  در  دشمنان  توطئه های 

زمینه خنثی شود.
وی عنوان کرد: روزگاری ایران 
نیازهای خود را از رژیم اشغالگر 
امروز  اما  می کرد  تأمین  قدس 
پیروزی  برکت  به  که  شاهدیم 
ارسال  توانایی  اسالمی  انقالب 

ماهواره به فضا را داریم.
سردار نقدی ادامه داد: ایران اسالمی امروز در دفاع از ملت های مظلوم 
جهان و منطقه پیشگام است و توانسته با فتح قلوب مسلمین و آزادگان 
جهان مرزهای معنوی خود را گسترده تر کند که این امر ناشی از پیروی 

ملت از فرامین رهبری است.
وی با بیان اینكه انقالب اسالمی در طول سال های پس از پیروزی نمره 
قابل قبول داشته است، افزود: کشور ما بر اساس رأی مردم استوار است 
و آن ها هستند که مسئوالن را در انتخابات مختلف بر سر کار می آورند و 

در زمان های مشكالت آن ها باید پاسخگو باشند.
این فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: نمره انقالب در این سال ها 
از  دوری  از  ناشی  هستیم  آن  شاهد  که  مشكالتی  و  است  بوده   20

آرمان های انقالب اسالمی بوده است.
وی بیان داشت: در زمان انتخابات نباید دنبال هنرپیشه و فوتبالیست 

برویم بلكه از متخصصان باید سؤال کرد و انتخابات بچه بازی نیست.

 پذیرایی از زوار اربعین در مصلی قدس و صحن 
جواداالئمه حرم مطهر حضرت معصومه)س( در قم 

سردار نقدی در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه قم:

زمان انتخابات نباید دنبال هنرپیشه  و فوتبالیست برویم

خبرنگار »یورو نیوز« از »تورقوزآباد«:

 نتانیاهو را سر کار گذاشته اند!


