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یک بام و دو هوای تجارت 
و فرهنگ در»مال « های قم

از  خالی  ساختمان  طبقه  ندای شهرکریمه-11 
اکثر  می گشتم  که  طبقات  در  می بینم؛  آدم ها 
مشخص  خالی  ویترین های  از  و  بسته  مغازه ها 
است که ماه هاست که کسی واردش نشده است. 
بدون  است،  باز  که  هم  مغازه هایی  توک  و  تک 
دارند  نظر مشتری های خاصی  به  و  مشتریست 
که در این ساختمان به اصطالح متروکه و خالی 
همکف  طبقه  به  کرده اند.  باز  مغازه  آدم ها!  از 
اکثرا  است،  بیشتر  تردد  کمی  اینجا  برگشتم، 
و طبقه 11  می روند  آسانسور  به سمت  یکسره 
را انتخاب می کنند؛ در طبقه 11 یک رستوران 
تقریبا شیک است که نمای نسبتا خوبی هم از 
شب های  کال  است؛  شلوغ  شب ها  و  دارد  شهر 
اینجا  خصوصا  است  رونق  پر  قم  رستوران های 

که حوالی میدان میثم و منطقه ساالریه است... 
هرکدام از شمایی که این ها را می خوانید قطعا 
اگر یکبار سری به مجتمع های تجاری شهر زده 
می شود؛  تداعی  برایتان  صحنه ها  این  باشید، 
شاهد  دیگری  از  پس  یکی  که  است  چندسالی 
سر بلند کردن ساختمان های تجاری بلندی در 
شهر هستیم که آنطور که مشخص است بیشتر 
می شوند  ساخته  ملکی  تجارت  و  کاسبی  برای 
یک  شاید  مردم.  استفاده  برای  بازاری  ایجاد  تا 
تار موی دکان های قدیمی لب خیابان و در دل 
بازارهای قدیمی شهر را که حس و حال زندگی 
پاساژها،  این  به  را  آدم ها  از  پر هستند  و  دارند 
امروزی  و  باکالس  و مجتمع های شیک،  مال ها 

نتوان فروخت...

یادداشت سردبیر
سرکشی به خانواده شهدای مدافع 
حرم و  جانبازان ، فرصتی مغتنم 

برای علما و بزرگان قم

آشفته بازار صبا 
روایت مّسن ترینو امید بریده  از فوتبال قمی ها !

 دونده جاده والیت
 که  امسال در مسیر

وصال آسمانی شد

بیانیه جمعی از اساتید اقتصاد 
اسالمی حوزه علمیه

مسّببان اصلی مشکالت اقتصادی امروز 
کشور بازخواست شوند

خبر روز

کنفرانسی به بهانه پایتختی فرهنگی قم؛

باز کردن پای »یونسکو« به 
حرم اهل بیت)ع(!

زمینه  تا  می کوشد  فرهنگی،  پایتخت  کنفرانس 
توسط  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  قم  ثبت  های 
انداز  چشم  ترسیم  نماید!  فراهم  را  "یونسکو" 
و  حدود  از  فراتر  قم  برای  ای  توسعه  و  فرهنگی 

سالیق افراد و موسسات خصوصی می باشد.

اقماری آن، که عماًل تحت  سازمان ملل و سازمان های 
از  تعاریف خود  با  باشند،  قدرت های جهانی می  سلطه 
خرده فرهنگ ها و ضرورت ایجاد فرهنگ مسلط بر آنها 
ماموریت خود را تعریف کرده اند، به بهانه های گوناگون 
در صدد انحالل خرده فرهنگ های ملل جهان در فرهنگ 

مسلط غربی و مدرنیته می باشند.
طرح  دیگر  و  فرهنگی  پایتخت  مسئله  طرح  رو  این  از 
"آیسسکو"  و  "یونسکو"  سازمان  سوی  از  مشابه  های 
نیز از همین دسته اقدامات و طراحی ها فهم می شود. 
مؤسسه آموزش عالی "طلوع مهر" نشستی را تحت عنوان 
اسالم«  جهان  فرهنگی  پایتخت  قم  کنفرانس  »اولین 
برگزار کرد.در این نشست که با ریاست و سخنرانی علی 
بنائی، و سخنرانی دکتر مجیدی )مدیرعامل انجمن ایرانی 
همکاری با یونسکو( و دکتر کریمی )دبیرکل کمیسیون 

ملی آیسسکو در ایران(، به مسائلی چون توسعه ظرفیت 
روی  پیش  قم، فرصت های  فرهنگی  و  های گردشگری 
اقتصاد فرهنگی قم، چشم انداز توسعه همه جانبه استان 
قم، هویت بصری شهر قم و... پرداخته شد.بر اساس اعالم 
زمینه  تا  می کوشد  کنفرانس  این  برنامه،  این  مسئوالن 
های ثبت قم به عنوان پایتخت فرهنگی توسط "یونسکو" 

و "آیسسکو"،  را فراهم می نماید!
بدیهی است که طراحی و برنامه ریزی سازمان هایی چون 
و  غربی  های  شاخصه  پایه  بر  "آیسسکو"  و  "یونسکو" 
سکوالر می باشد.این در حالی است که قم پایتخت فکری 
و معنوی جهان تشیع و مرکز حوزه های دینی با رویکرد 
دینی و مذهبی است و حساسیت های خاصی در خصوص 
اعالم  پایه  دارد.بر  وجود  قم  فرهنگی-اقتصادی  توسعه 
مسئوالن برگزاری این کنفرانس، تعداد موزه ها، پرده های 
همچنین  و  جشنواره ها  سبز،  فضای  سرانه  سینما، 
گردشگران خارجی از جمله شاخص هایی هستند که برای 
می شوند. گرفته  نظر  در  فرهنگی  پایتخت  عنوان  کسب 

بدیهی است که ترسیم چشم اندازهای فرهنگی و توسعه 
ای برای شهر مقدس قم )حرم اهل بیت( فراتر از حدود و 
سالیق افراد و موسسات خصوصی می باشد.ضروری است 
که این مهم، با دقت و حساسیت بیشتری توسط نهادهای 
دینی و حاکمیتی، به منظور صیانت از حرم اهل بیت)س( 
و مرکز فرهنگی و مذهبی اسالم و انقالب، پیگیری شود 
چشم  ترسیم  در  انحراف  و  سالیق  اعمال  هرگونه  از  تا 
آید. عمل  به  جلوگیری  قم  شهر  تعالی  و  پیشرفت  انداز 

الزم به ذکر است که سند آموزشی ۲۰۳۰ و دیگر اسناد 
بین المللی، که در صدد استحاله فرهنگی کشورهای در 
حال توسعه و توسعه نیافته می باشد، از سوی سازمان بین 

المللی یونسکو ارائه می شود! منبع: قمنا

کنفرانسی به بهانه پایتختی فرهنگی قم؛
باز کردن پای »یونسکو« به حرم اهل بیت!

خدمت به بارگاه نورانی حضرت علی ابن موسی الرضا 
علیه السالم و زائران آن حضرت آرزوی خیل عظیمی 
از عاشقان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت بوده 
و هرساله تعداد زیادی از درخواست های هم میهنان 
عزیز در موضوع تشرف به توفیق خادمی آن حضرت 

به آستان قدس رضوی واصل می گردد.

در دوره جدید و پس از انتصاب تولیت آستان قدس 
ایشان  انتصاب  حکم  مفاد  به  نظر  خصوصاً  و  رضوی 
ا... العظمی  از سوی رهبر معظم انقالب حضرت آیت 
خامنه ای )حفظه ا...( موضوع توسعه خدمت مد نظر 
قرار گرفته و ترویج مبانی فکری و سیره عملی حضرت 
السالم و بهره مندی زائران و مجاوران آن  رضا علیه 
حضرت – به ویژه مستمندان و مستضعفان- از فرصت 
زیارت و رفع استضعاف و توانمندسازی آن ها سرلوحه 

کار قرار داده شده است.
عالقه  عموم  که  فراهم شده  شرایطی  اساس  این  بر   
مندان و آرزومندان واجد شرایط خدمت به بارگاه منور 
رضوی بتوانند توفیق خدمت به آن حضرت را از مسیر 
خدمت به محرومان و مستمندان شهر و دیار خود و 
با مجموعه ها و  ارائه خدمت و همکاری تخصصی  یا 

موسسات آستان قدس رضوی بیابند.

که  ـ  عزیزان  این  که  است  این  بر  بینی  پیش  البته 
نامگذاری شده  این طرح تحت عنوان »خادمیار«  در 
اند ـ پس از گذران دوره اولیه خدمت به مستمندان 
مفاد  اساس  )بر  تخصصی  همکاری  یا  و  محرومان  و 
توفیق  از  بتوانند  آن(  های  دستورالعمل  و  نامه  آیین 
خدمت به زائران بارگاه رضوی ـ خدمت مستقیم در 
شهر مقدس مشهد و حرم مطهرـ نیز برخوردار گردند 
که نحوه انجام خدمت و همچنین بهره مندی از سایر 
معنوی  مراسمات  در  حضور  مانند  معنوی  امتیازات 

حرم  مراسم شستشوی  جمله  از  مختلف 
های  نامه  دعوت  از  برخورداری  مطهر، 
عزیزان  این  اطالع  به  حرم،  مهمانسرای 

خواهد رسید.

آرزومندانی  و  مشتاقان  تمامی  از  لذا 
اختصاصی  و  عمومی  شرایط  دارای  که 
عضـویـت در ایـن طـرح هستند دعـوت

 می شود درخواست اولیه خود را با تکمیل 
فرم ثبت نام به صورت دقیق اعالم نموده 
اولیه،  شرایط  احراز  و  بررسی  از  پس  تا 

مراتب جهت ادامه کار صورت پذیرد.

به  طرح  این  در  عضویت  عمومی  شرایط 
شرح ذیل می باشد:

)کارت  تمام  سال   ۲۰ سن  الف(حداقل 
برای  تحصیلی  معافیت  یا  خدمت  پایان 
الزامی  وظیفه  نظام  خدمت  مشمولین 

است(
جهت  الزم  توانمندی  از  برخورداری  ب( 

ارائه خدمت
ج( اشتهار به تّدین ، خوشنامی و اخالق 

مداری
های  ارزش  و  فقیه  والیت  به  التزام  د( 

انقالب اسالمی
ه( پایبند و متعهد به کلیه ضوابط، مقررات 

و شئونات
جهت ثبت نام به سایت:

 www.aqr.ir
آستان قدس رضوی مراجعه فرمایید.

شما هم خادم آستان قدس رضوی شوید
نحوه ثبت نام طرح خادمیاران رضوی

وضعیت نابسمانان باشگاه صبای قم موجب شده تا 
تیم های زیر مجموعه آن درآستانه انحالل باشند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، احمد کرمی اظهار کرد: 
در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو 
پارچه  محموله  حمل  به  اقدام  کشور  جنوب  از  تریلر 
قاچاق به مقصد تهران کرده و قصد عبور از استان قم 
پلیس  مأموران  کار  دستور  در  موضوع  است،  داشته  را 

آگاهی استان قرار گرفت.
بالفاصله  استان  قضائی  مقام  هماهنگی  با  گفت:  وی 

مأموران این پلیس به محل مورد نظر اعزام شدند.
افزود:  استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
مذکور  خودرو  پلیسی  اقدامات  انجام  با  سرانجام 
شناسایی و برای بازرسی به اداره مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز پلیس آگاهی استان منتقل شد.
وی گفت: در تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
مشخص شد محموله با اسناد ارائه شده مطابقت ندارد 
دستگیر  و  شناسایی  نیز  محموله  صاحب  ادامه  در  که 

شد.
 6 ارزش  به  پارچه  طاقه   1997 نهایتاً  افزود:  کرمی 
میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال کشف و متهمان نیز برای 
انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی استان شدند.

رئیس پلیس آگاهی قم خبر داد
کشف محموله 6.7 میلیاردی پارچه 

قاچاق در قم

پیشخوان

این هفته و در صورت تصویب قانون منع به کارگیری 
دولتی،  مدیر   12۰۰ حدود  مجلس،  در  بازنشستگان 
7۵ سفیر و 1۰۰ شهردار قادر به ادامه حضور در پست 

های مدیریتی خود نخواهند بود. 
به گزارش ندای شهرکریمه صاحب منصبانی که سال 
هاست بر کرسی ریاست تکیه زده اند ، تصویب چنین 
قانونی را در مقطع فعلی به ضرر خود دانسته و آن را 

به صالح نمی دانند.
با  بازنشستگان«  به کارگیری  »ممنوعیت  قانون 
جلسه  در  بار  اولین  برای  سال   ۵۰ سنی  میانگین 
علنی ۲۰ اردیبهشت 1۳9۵ مجلس شورای اسالمی 
تأیید شورای  اردیبهشت 1۳9۵به  تصویب و در ۲9 

نگهبان رسید.
 قانونی که تالش می کرد راه را برای اشتغال جوانان 
هموار کند اما با تبصره هایی که داشت نتوانست در 

عمل، آنطور که باید تاثیر گذار باشد.
به  منع  قانون  »اصالح  الیحه  کلیات  نهایت  در   
ماه سال جاری  دوم خرداد  بازنشستگان«  کارگیری 
جزییات  بررسی  وارد  مجلس  و  تصویب  مجلس  در 
این الیحه شد، اما در زمان بررسی جزییات، به دلیل 
بخش هایی  مغایرت  و  طرح  این  ایرادات  و  اشکاالت 
رئیس مجلس  علی الریجانی  برنامه،  قانون  با  آن  از 
خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای 

بررسی بیشتر شد. 
این طرح  که  کردند  موافقت  بار  این  نیز  نمایندگان 
این  به  شود.  ارجاع  مجددا  اجتماعی  کمیسیون  به 
جاری  سال  تیرماه  پنجم  نهایی  جلسه  در  ترتیب، 
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  گزارش  بر  بنا 
اسالمی کلیات طرح یک فوریتی اصالح »قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان« بنا بر اصالحاتی به تصویب 
رسید و در هفته پیش رو قرار است در صحن علنی 
مجلس مطرح و در صورت موافقت نمایندگان به اجرا 

در بیاید.
باید دید آیا باز هم البی و نفوذ کهنساالن مانع ورود 

جوانان به مدیریتی کشور می شود؟

مدیر   1200 و  شهردار    100
دولتی در انتظار برکناری
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قراردادن  از  باید  خانه خدا  زائران 
غیرضرور  مدارک  قیمتی،  اشیای 
چمدان های  در  وسایل  برخی  و 
بار  قسمت  در  تحویلی  بزرگ 
که  چرا  کنند،  خودداری  هواپیما 
شرکت های هوایی و بیمه در قبال 
مسئولیتی  آن ها  شدن  مفقود 

ندارند.

زائران  برای  نیاز  مورد  وسایل  از  یکی 
خانه خدا »چمدان « است که بر اساس 
دستورالعمل های سازمان حج و زیارت 
نظیر  امکاناتی  و  لوازم  زائران،  نظر  و 
بادبزن  کاله،  احرامی،  ساک  چمدان، 
یکسان  و  متحدالشکل  به صورت  باید 
در  تا  شود  تهیه  زائران  تمامی  برای 
گیرد،  قرار  استفاده  مورد  سفر  طول 
نبودن  اندازه  چرا که یک رنگ و یک 
و  مفقودی  امکان  می تواند  چمدان ها 
دیگر  حجاج  چمدان های  با  اختالط 

کشورها را ایجاد کند.
ابعاد مصوب چمدان زائران خانه خدا در 
 4۵.۳۵.۲۵ و   6۵.4۰.۳۰ جاری  سال 
آن ها  دستی  ساک  و  است  سانتی متر 
نیز باید در ابعاد ۳۵.۳۰.۲۰ سانتی متر 
زائران  را  دستی  ساک  این  که  باشد 
ببرند.  نیز  می توانند در داخل هواپیما 
می توانند  خدا  خانه  زائران  همچنین 
دو چمدان و یک ساک احرامی در این 

سفر معنوی به همراه داشته باشند.
مشخصات هر زائر نیز بر روی هر کدام 
از چمدان زائران خانه خدا قرار می گیرد 
تا مشکلی در روند خدمت رسانی ایجاد 

نشود.
از  که  باشند  داشته  توجه  باید  زائران 
همچون  قیمتی  اشیای  داشتن  همراه 
و مدارک  بهادار  اوراق  طال، جواهرات، 

شناسنامه،  گواهینامه،  ضرور  غیر 
و  کنند  خودداری  اعتباری  کارتهای 
پول و ارز تهیه شده را در چمدان های 
قرار  بار  قسمت  در  تحویلی  بزرگ 
ندهند، چرا که شرکت های هواپیمایی 
اشیا  شدن  مفقود  قبال  در  بیمه  و 
قیمتی، اوراق بهادار، مدارک و پول نقد 

هیچ گونه مسئولیتی ندارند.
نظیر  مایعاتی  نباید  زائران  همچنین 
سرکه، آبلیمو، مواد شیمیایی و وسایلی 
قوطی  فندک،  گاز،  کپسول  نظیر 
نوشابه و خودکار لیزری با خود حمل 
کنند؛ ورود اشیای فلزی و برنده مثل 
چاقو، ناخن گیر، کارد، چنگال، اسپری، 
هواپیما  داخل  به  نیز  اسباب بازی 

ممنوع است.
بخش نامه  به  توجه  با  این،  بر  عالوه 
خرید  امکان  دولت،  هیأت  مصوب 
حمل  غیرقابل  و  غیرمجاز  کاالهای 
فریزر،  یخچال  صوت،  ضبط  قبیل  از 
خیاطی،  چرخ  لباسشویی،  ماشین 
مشابه  وسایل  و  گاز  اجاق  آبگرمکن، 
برای زائران حج وجود ندارد؛ بر همین 
بازارگردی  از  زائران  است  بهتر  اساس 
بپرهیزند و از معنویات این سفر نورانی 

بیشتر بهره ببرند.
برای سهولت در حرکت کاروان ها، بار 
زائران )چمدان ها( حداقل یک روز قبل 
تحویل  فرودگاه  به  و  اخذ  عزیمت،  از 
داده می شود تا به همراه آنان به مقصد 

انتقال داده شود.
امسال بیش از 8۵ هزار ایرانی به حج 
اعزام های  که  می شوند  مشرف  تمتع 
از ۲7  اول  زائران خانه خدا در مدینه 
تا 19 مردادماه  تیرماه آغاز می شود و 
ادامه دارد و اعزام زائران مدینه دوم نیز 

از 8 تا ۲4 مردادماه صورت می پذیرد.

شرایط چمدان های زائران حج و ممنوعیت
 حمل برخی وسایل

براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، همه دستگاه 
های اجرایی می توانند کارمندان پیمانی واجد شرایط را 
پس از سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری و احراز 

صالحیت به استخدام رسمی آزمایشی درآورند .
 سپری شدن حداقل ۵ سال از استخدام پیمانی، پذیرش 
از طریق آزمون  های استخدامی و کسب حداقل 8۰ درصد 
میانگین امتیازات ارزشیابی ساالنه سه سال آخر از جمله 
شروط تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی 

است .
 استخدام رسمی آزمایشی کارمندانی که استخدام پیمانی 
آن از طریق قبولی در آزمون های آگهی استخدامی نبوده 
است، موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی و 

کسب حد نصاب نمره است .
 تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی هم 
پس از طی دوره رسمی آ زمایشی سه ساله و مشروط به 
کسب حداقل 7۵ درصد از مجموع امتیازات  " فرم تعیین 
صالحیت " طی دوره های آموزشی و تایید گزینش است .  
و  درصد   6۵ حداقل  فرد  مکتسبه  امتیاز  که  صورتی  در   
پایین تر از 7۵ درصد امتیاز کل باشد فقط دو ساله دیگر 

به او مهلت داده می شود .
 در صورت کسب حداقل ۵۵ درصد و پایین تر از 6۵ درصد 
امتیاز کل، وضع استخدامی فرد به پیمانی تبدیل می شود  
و چنانچه امتیاز ارزیابی کارمند کمتر از ۵۵ درصد امتیاز 

کل باشد حکم استخدامی او لغو می شود  .  

دستگاه های اجرایی قم در تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی تعلل نکنند

با توجه به ابالغ دستورالعمل تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی ، 
دستگاهها تبدیل وضعیت این کارکنان را در دستور کار قرار دهند.

رضا سلیقه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این 
تن  و  کار  از  دوری  فرهنگ  ترویج  متکدیان،  به  که کمک 
پروری است، اظهار داشت: افرادی که در خیابان ها و اماکن 
عمومی اقدام به تکدی گری می کنند، نیازمند نیستند و 
برخی از آنها به هنگام دستگیری تا 9۰ میلیون ریال پول 

نقد همراه خود داشتند.
از  آنها  وسایل  تمام  پذیرش  از  پیش  افراد  این  افزود:  وی 
قبیل پول و تلفن همراه ثبت و ضبط می شود، چون اگر 
یک ریال از آن کم شود، می توانند از ما شکایت کنند و 
همین محدودیت های قانونی امکان برخورد قاطع با آنها را 

با مشکل مواجه کرده است.
با بیان این که درآمد خوب حاصل  مدیرکل بهزیستی قم 
از تکدی گری که طبق گفته متکدیان روزانه تا ۲ میلیون 
ریال است باعث شده که این اشخاص حتی حاضر به کار 
تصریح  نباشند،  ریال  میلیون   1۰ ماهیانه  درآمد  با  کردن 
کرد: متکدیان پس از آزادی با توجه به درآمد خوبی که از 
این راه به دست می آورند، آن را دنبال کرده و تا جامعه 
آنها را طرد نکند این چرخه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

به مراجع  را  و آسیب مهم  این معضل  ما  البته  وی گفت: 
نیز  زمینه  این  در  جامعه  آگاهی  و  دادیم  گزارش  مرتبط 

بسیار ضروری است. 

سرازیری 6۰درصد آسیب های دیگر استان ها به قم
و  جغرافیایی  نظر  از  قم  خاص  شرایط  به  اشاره  با  سلیقه 
فرهنگی، آن را علت اصلی سرازیر شدن 6۰ درصد آسیب 
های سایر استان ها به قم دانست و افزود: این شهر پناهگاه 
امنی برای متکدیان و زنان آسیب دیده محسوب می شود و 

به همین علت ۵۰ درصد این افراد بومی قم نیستند.
وی با اشاره به پذیرش ساالنه یک هزار دختر و زن فراری 

از  پس  قم  استان  بهزیستی  بحران  در  مداخله  مرکز  در 
افزود:  شهرداری،  و  انتظامی  نیروی  توسط  آوری  جمع 
تعداد کودکان خیابانی پذیرش شده در این مرکز طی سال 
گذشته ۲4۰ تن بوده که 8۰ درصد آنها جزو کودکان کار 
هستند و به دلیل مشکالت اقتصادی خانواده ناچار به کار 

کردن شدند.

مدیرکل بهزیستی قم با بیان این که بهزیستی برای حمایت 
از این کودکان و خانواده های آنها تسهیالت ویژه اشتغال در 
نظر می گیرد، افزود: ما با کار کردن کودکان به شرطی که 

حقوق آنها رعایت و از تحصیل بازنمانند، مخالف نیستیم.
استفاده برخی  اذعان داشت: کودکان کار منشاء سوء  وی 
این  با  برخورد  برای  بهزیستی  ولی  گیرند،  قرار می  باندها 

پدیده به شدت مصمم است.

کاهش 13درصدی ازدواج در استان
وی همچنین نرخ ازدواج و طالق در سال 96 در قم را به 
ترتیب با 1۳ و 14درصد کاهش نسبت به سال 9۵ عنوان 
نسبت  به  را  طالق  آمار  که  این  به  توجه  با  افزود:  و  کرد 
جمعیت محاسبه می کنند، وضعیت طالق در قم همچنان 
نگران کننده است و طبق برنامه ششم توسعه کشور باید 
ساالنه ۲۵ درصد نرخ طالق کاهش پیدا کند، اما اگر این 
روند همین گونه ادامه پیدا کند هیچ امیدی به تحقق این 

امر نیست و باید برای ثابت نگه داشتن آن تالش کنیم.
مدیرکل بهزیستی قم همچنین جمعیت مددجویان تحت 
پوشش این سازمان در قم را ۲۵ هزارخانوار معادل 1۰۰هزار 
تن و هشت درصد کل ساکنان این استان دانست و گفت: 
این افراد شامل ۲۲ هزار معلول ذهنی و جسمی حرکتی و 

سه هزار زن سرپرست خانواده است.

متکدیان قم  روزانه تا 2 میلیون ریال در آمد دارند 

مدیرکل بهزیستی قم:

کمک به متکدیان، ترویج فرهنگ دوری از کار و تن پروری است، اظهار داشت: افرادی که در خیابان ها و 
اماکن عمومی اقدام به تکدی گری می کنند، نیازمند نیستند و برخی از آنها به هنگام دستگیری تا 9۰ میلیون 

ریال پول نقد همراه خود داشتند.

عالی  اساتید سطوح  از  دیدار جمع کثیری  در  تقلید  این مرجع 
و خارج حوزه علمیۀ قم که برای تشکر و تقدیر از مواضع ایشان 
نسبت به کنوانسیون FATF آمده بودند، با گرامی داشت سالروز 
ثامن الحجج  و میالد  فاطمه معصومه)س(  میالد مسعود حضرت 
اینکه  بیان  با  کرامت  دهه  آغاز  و  موسی الرضا)ع(  بن  علی 
استعماری است، چون سه  FATF یک کنوانسیون  کنوانسیون 
چیز در آن روشن نیست، گفت: اخیراً مجدداً این کنوانسیون را 
مطالعه کردم، دیدم سه مطلب در آن روشن نیست، نخست اینکه 
اما مصداق  باید مسدود شود،  می گویید منابع مالی تروریست ها 
کنند  تعیین  را  مصداق  آن ها  اگر  می کند؟  تعیین  کسی  چه  را 
قطعاً  که  نه،  را  داعش  اما  می دانند  تروریست  را  لبنان  حزب اهلل 

آن ها می خواهند مصداق را تعیین کنند.

که  دومی  مطلب  کرد:  عنوان  علمیه  حوزه  برجسته  استاد 
می خواهند  کنوانسیون  ارباب  که  است  این  گردد  روشن  باید 
حساب های بانکی را تفحص کنند که مبادا به تروریست ها کمکی 
شده باشد یا پول شویی صورت گرفته باشد، اما منظور از دیدن 
که  ببینند  می خواهند  را  حساب ها  تمام  آیا  چیست؟  حساب ها 
منظورشان تمام حساب هاست، یعنی تمام هزینه ها و درآمدهای 
مالی را در اختیار ما بگذارید و ما از همه ما باخبر باشیم، آیا هیچ 
اختیار  در  را  مالی اش  اسرار  تمام  که  می کند  را  کار  این  عاقلی 

دشمنانش بگذارد.
وی اظهار داشت: نکتۀ دیگر این است که باید شفاف سازی شود 
اگر کسی به تعهدات عمل نکرد چه می شود؟ آنچه می بینیم این 
است که این ها تصمیماتی برای تضعیف ما می گیرند و می خواهند 
به کشورهای مستقلی مانند ایران تحمیل کنند، چرا آن ها باید 
کنوانسیون تنظیم کنند و به دیگران پیشنهاد بدهند؟ چرا ایران 

کنوانسیون تنظیم نکند و در اختیار آن ها قرار ندهد؟
مرجع تقلید شیعیان افزود: بر فرض که این کنوانسیون را قبول 
به  هم  را  اسرائیل  کردیم،  صرف نظر  موشکی  مسئلۀ  از  کردیم، 

رسمیت شناختیم، بازهم آن ها قانع نمی شوند، چراکه می گویند 
قدرتی به نام ایران در منطقه نباید در مقابل ما باشد که بتواند 
سرنوشت داعش را در عراق، در سوریه و درجاهای دیگر تعیین 
آرامش  منطقه،  در  قدرتی  چنین  بودن  می گویند  این ها  بکند، 
با  می زند.وی  هم  بر  را  است  ما  نفع  به  که  چیزی  آن  یعنی  ما 
بیان اینکه حرف اصلی آن ها این است که ما تسلیم آن ها باشیم، 
ادامه داد: می خواهند تسلیم آن ها باشیم و قدرتی در مقابل آن ها 
نداشته باشیم، اگر کنوانسیون FATF را بپذیریم، نوبت حقوق 
بشر است، آن هم اگر پذیرفته شود، نوبت رسمیت اسرائیل است، 

سپس نوبت این است که ما باید برای همه چیز اجازه بگیریم.
بوده که  این  آیت اهلل مکارم شیرازی تصریح کرد: خواسته آن ها 
ما اجازه دهیم تمام حساب های بانکی ما موردبررسی آن ها قرار 
گیرد، بلکه آن ها در ادعای دیگری مایل هستند مراکز نظامی ما را 
بررسی کنند، ما می گوییم شما چرا اجازه نمی دهید که ما بیاییم 
مراکز نظامی شما را بررسی کنیم؟ درهرصورت این کنوانسیون 
یک طرفه به نفع دشمنان است و اگر ماده و شرطی بر آن بیفزاییم 

آن هم تشریفاتی است که از نظر آن ها قابل قبول نیست.
وی خاطرنشان کرد: پذیرش چنین کنوانسیونی خطرناک است، 
هم مصداق را آن ها تعیین کنند، هم تمام حساب های ما را آن ها 
بررسی کنند، همه کار یک طرفه باشد، آن ها تصمیم بگیرند و ما 
قبول کنیم و ما تصمیم بگیریم آن ها قبول نکنند، این غیر از ذلت 
داریم دالیل  اشکالی  و  ایراد  ما  اگر  بنابراین  باشد؟  چه می تواند 

روشن و شفاف دارد.
مصداق  که  کردند  قبول  اگر  افزود:  شیرازی  مکارم  آیت اهلل 
الحشد  لبنان،  اگر حزب اهلل  و  تعیین کنیم،  را دوطرفه  تروریسم 
ندانستند،  تروریستی  گروه های  جزو  را  پاسداران  سپاه  الشعبی، 
و اگر گفتند که فقط حساب های مشکوک را باید ببینیم و اگر 
هم  شما  و  است  دوطرفه  بلکه  نیست  یک طرفه  کار  این  گفتند 
می توانید حساب های ما را ببینید، در این صورت می توان قبول 

کرد.

آیت اهلل مکارم شیرازی:

هیچ عاقلی  اسرار مالی
   خود  را در اختیار 
دشمنان  نمی گذارد  

دستوری،مسئول سازمان بسیج سازندگی قم بیان کرد:در تابستان امسال ۲ 
قرارگاه سازندگی قم در داخل و خارج از محدوده این استان به فعالیت های 

محرومیت زدایی و خدمت رسانی به نیازمندان فعال شد.

قرارگاه  و  کرمانشاه  استان  در  الدین  زین  قرارگاه شهید  افزود:  ادامه  در  وی 
فعالیت  سازندگی  و  زدایی  محرومیت  در جهت  قم  در  رشید  ابراهیم  شهید 

دارند.
دستوری با اشاره به تدارک برنامه های متنوع سازندگی از سوی گروه های 
جهادی قم، گفت: در همین رابطه از ظرفیت ۲۰ گروه جهادی برای حضور 
و هر هفته حداقل ۲ گروه  استفاده خواهد شد  روزه در منطقه  مستمر 4۵ 
اقدامات  تا  الدین کرمانشاه مستقر می شوند  زین  قرارگاه شهید  جهادی در 
سازندگی و محرومیت زدایی در این استان و مناطق زلزله زده آن همچون 

روستاهای سرپل ذهاب با حضور نیروهای بسیجی دنبال گردد.
وی ادامه داد: این گروه های جهادی در ساخت ۲ مسجد و یک هنرستان در 

روستاهای حادثه دیده از زلزله، مشارکت می کنند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه علی ابن ابیطالب)ع( قم گفت: اردوهای 
جهادی خارج از استان، امسال به دلیل حادثه زلزله سال گذشته ای که در 
کرمانشاه روی داد و خسارت های زیادی را به زیرساخت های مورد نیاز مردم 

منطقه وارد کرد، در شهرها و روستاهای این استان انجام می شود.
وی عنوان کرد:زمین لرزه شدیدی شامگاه یکشنبه ۲1 آبان 96 با قدرت 7.۳ 
درجه در مقیاس درونی زمین )ریشتر( استان های کرمانشاه، ایالم و کردستان 
و بخش های گسترده ای از غرب و شمال غرب کشور را لرزاند. در جریان این 
زلزله 1۲ هزار واحد مسکونی در استان کرمانشاه به کلی تخریب شد و بیش 

از 1۵هزار واحد دیگر نیز آسیب دید.
بر فعالیت های یادشده توسط قرارگاه سازندگی  بیان کرد: عالوه  دستوری  
شهید زین الدین قم در کرمانشاه، برخی از گروه های جهادی استان نیز برای 

اجرای طرح های محرومیت زدایی به خوزستان و ایالم اعزام خواهند شد.
و  بهداشت  تولیدی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  و  فرهنگی  عمرانی،  و  فنی  های 

درمان و همچنین تبلیغات دینی ، خدمت رسانی می کنند.

فعال شدن 2 قرارگاه سازندگی قم برای محرومیت زدایی 

در  محمدچهرقانی:  شهرکریمه-  ندای 
راس  در  جابه جایی  موضوع  اخیر  روزهای 
مطرح  جدی  طور  به  قم  ورزش  مدیریت 
تازه ای  بحث  اخبار  این  واقع  در  ولی  شده 
رفتن  شایعه  اخیر  سال  یک  در  و  نیست 
حسن عابدی از مدیر کلی ورزش و جوانان 
استان قم و حضور فردی جدید در مقاطع 

مختلفی مطرح شده است.
عابدی چهار سال قبل بعد از آنکه ریاست 
جای  داشت،  عهده  بر  را  قم  کاراته  هیأت 
کل  مدیر  و  گرفت  را  جهان بینی  عباس 
ورزش و جوانان استان قم شد ولی با اینکه 
داشت،  قبولی  قابل  عملکرد  کار  شروع  در 
ابتدای دوران  نتوانست مثل  به مرور زمان 
انتقاد  مورد  تا حاال  کند  مدیریت اش عمل 
پیشکسوتان  برخی  و  رسانه  اهالی  جدی 

قرار بگیرد.
ورزشکاران  سوی  از  متعددی  افتخارات 
علی اصغر  شدن  بازیکن  بهترین  مثل  قمی 
امیر  قهرمانی  آسیا،  فوتسال  در  حسن زاده 
مهدی زاده در کاراته جهان و ... طی چهار 
قم  ورزش  نام  که  افتاده  اتفاق  اخیر  سال 
کرده  انداز  طنین  کشور  سراسر  در  را 
با  مقایسه  در  مشکالت  بیشتر  تعداد  ولی 
دستاوردها، هجمه ها را علیه عابدی بیشتر 

کرده است.
عدم حمایت و فراهم کردن بسترهای الزم 
برای حضور بخش خصوصی در ورزش قم 
و  ورزشکاران  یا  تیم ها  از  پشتیبانی  برای 
همچنین رفتن اسپانسرهایی که در گذشته 
اصلی ترین  از  یکی  بودند،  باشگاه ها  حامی 

انتقادات به نحوه مدیریت او بوده است.

ورزشکاران زیادی نیز در سال های اخیر از 
اوضاع نابسمانی که برای اعزام های خود به 
دیگر شهرها دارند و تقدیرهایی که در خور 
ابراز گالیه می کنند  آنها صورت نمی گیرد، 
و تیم هایی مثل هندبال بانوان هدف پویان 
هم که به دلیل مشکالت مالی از حضور در 

لیگ برتر انصراف داده اند، یکی از ضعف های 
بوده  قم  ورزش  در  عابدی  مدیریت  دوران 

است.
عدم  قم  ورزش  در  دیگر  مهم  معضل  اما 
در  مالی  گسترده  تخلفات  به  رسیدگی 
باشگاه صبا است که در سالیان اخیر به آن 
توجهی نشده و کاری کرده که حاال این تیم 
تومان  میلیارد   ۲۰ از  بیش  باید  دار  ریشه 
بدهی داشته باشد؛ ضمن اینکه بخش های 
یاسین  تندیس،  ماهان  مثل  خصوصی 
پیشرو و آذرخودرو نیز طی این چهار سال 

انصراف شان را از تیمداری اعالم کرده اند.
مدیر  تغییر  شایعه  گذشته  روزهای  در 
بیشتر  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل 
به  ولی  شده  عنوان  دیگری  مقطع  هر  از 
همیشه،  برخالف  بار  این  می رسد  نظر 
از چهار  بعد  و  باشد  این جابه جایی قطعی 
سال حسن عابدی صندلی خود را به مدیر 

جدیدی بدهد.
از  عابدی  برکناری  شایعه  اینکه  وجود  با 
می شود  شنیده  قم  ورزش  مدیریت  راس 
کل  اداره  معاون  رمضانی،  روح اهلل  ولی 
ورزش و جوانان استان قم در مورد شایعه 
برکناری حسن عابدی از مدیریت این اداره 
و ابالغ نامه پایان کار او به خبرنگار »ندای 
نامه ای  اظهار کرد: هنوز هیچ  شهرکریمه« 
مبنی بر چنین تغییراتی به اداره کل ورزش 

و جوانان استان قم نرسیده است.
استان های  امور  هماهنگی  معاونت  بخش 
ما  به خبرنگار  نیز  جوانان  و  ورزش  وزارت 
عنوان کرد تمام تغییرات مدیر کل استان ها 
نه از طریق نامه نگاری و اخبار استانی، بلکه 
اعالم  وزارتخانه  این  رسمی  سایت  از  ابتدا 

خواهد شد.
گفته  عابدی،  رفتن  شایعه  ماه ها  از  بعد 
می شود اگر قرار به هر تغییری در مدیریت 
اداره کل ورزش و جوانان استان قم باشد، 
در فصل تابستان و احتماال مردادماه اتفاق 

می افتد.

پایان کار عابدی 
در ورزش قم؟

شایعات زیادی مبنی بر تغییر مدیر کل ورزش و 
جوانان استان قم شنیده می شود که ممکن است 

به وقوع بپیوندد.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه کنوانسیون FATF یک کنوانسیون استعماری است، گفت: اخیراً مجدداً این کنوانسیون را مطالعه 
کردم، دیدم سه مطلب در آن روشن نیست و باید پاسخ آن داده شود و پذیرش چنین کنوانسیونی خطرناک است. 

احمدنامداری-درجریان سفر سال 1۳89 حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه 
ای، رهبر معظم انقالب اسالمی به قم،با وجود اینکه ایشان قبال نمایندگانی را 
به جهت دیدار و سرکشی از خانواده های شهدا اعزام کرده بودند،خود نیز به 
صورت سرزده به دیدار سه خانواده  از شهدای قم رفتند و به دلجویی از ایشان 

پرداختند.
با مطالعه وصیت نامه بسیاری از شهدا  می بینیم که در کنار سفارش به حمایت 
و پشتیبانی از نظام و انقالب، در بسیاری از موارد حمایت از روحانیت،علما و 
رضایی  محمد  وصیتنامه شهید  در  است.  تأکید شده  نیز  الشأن  عظیم  مراجع 
زال، دانشجوی جوانی که در جریان عملیات کربالی ۵ و منطقه عملیاتی جزیره 
بوارین به شهادت رسید، می خوانیم که :الزم است از علما و مراجع و فقها که 
در انقالب نقش مؤثر داشته و دارند، حمایت کنید و همواره در راه تحقق اسالم 

فقاهتی بکوشید.
شهدا سهم خود را در حمایت و تالش برای پایداری دین مبین اسالم،انقالب و 
استمرار جریان مقدس روحانیت و مرجعیت ادا کردند و هنوز هم که هنوز است 
ما شاهد تشییع شهدای گلگون کفن مدافع حرم بر روی دوش مردم شریف قم 

هستیم.
 لذا در این برهه حساس ، با توجه به منویات مقام معظم رهبری که خود به 
صورت مستمر،حضور سرزده و بی تکلّفی را در بیت شهدا دارند، الزم است تکریم 
و سرکشی از خانواده های شهدا، خصوصا شهدای مدافع حرم که بعضا در کشور 
و شهر ما غریب و مظلوم شده اند در جامعه ترویج و فرهنگ سازی شود و آنچه 
بزرگان و علمای اعالم قم جهت  به نظر می رسد حضور  این بین ضروری  در 
سرکشی به خانواده شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس و خانواده  بزرگ 

مدافعان حرم به شهادت رسیده و مدفون در قم است.
انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در طول این چهار دهه  
های  جانفشانی  و  ها  رشادت  از  را  خود  بالندگی  و  پایداری   ، شکوه   ، حیات 

شهیدان واالمقام و فداکاری ها و گذشتهای جانبازان و ایثارگران دارد .
توقع جامعه والیی و ارزشی قم این است که سرکشی و حضور در بیت نورانی 
خانواده شهدا در دستور کار عموم بزرگان قم قرار گیرد و به هر نحو مقتضی 
دلجویی از عزیزانی که در راه حفظ اسالم و کشور اسالمی بزرگترین سرمایۀ خود 

را از     دست داده اند فراموش نشود.

سرکشی به خانواده شهدای مدافع حرم 
و  جانبازان ، فرصتی مغتنم برای علما 

و بزرگان قم

یادداشت سردبیر
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 یک بام و دو هوای تجارت 
و فرهنگ در»مال « های قم

چندسالی است که یکی پس از دیگری شاهد سر بلند کردن ساختمان های تجاری 
تجارت  و  کاسبی  برای  بیشتر  است  که مشخص  آنطور  که  در شهر هستیم  بلندی 

ملکی ساخته می شوند تا ایجاد بازاری برای استفاده مردم

گزارش ویژه شهرکریمه

اکثر  می گشتم  که  طبقات  در  می بینم؛  آدم ها  از  خالی  ساختمان  طبقه   11
مغازه ها بسته و از ویترین های خالی مشخص است که ماه هاست که کسی 
واردش نشده است. تک و توک مغازه هایی هم که باز است، بدون مشتریست 
و به نظر مشتری های خاصی دارند که در این ساختمان به اصطالح متروکه و 
خالی از آدم ها! مغازه باز کرده اند. به طبقه همکف برگشتم، اینجا کمی تردد 
بیشتر است، اکثرا یکسره به سمت آسانسور می روند و طبقه 11 را انتخاب 
می کنند؛ در طبقه 11 یک رستوران تقریبا شیک است که نمای نسبتا خوبی 
هم از شهر دارد و شب ها شلوغ است؛ کال شب های رستوران های قم پر رونق 

است خصوصا اینجا که حوالی میدان میثم و منطقه ساالریه است...

هرکدام از شمایی که این ها را می خوانید قطعا اگر یکبار سری به مجتمع های 
تجاری شهر زده باشید، این صحنه ها برایتان تداعی می شود؛ چندسالی است 
که یکی پس از دیگری شاهد سر بلند کردن ساختمان های تجاری بلندی 
در شهر هستیم که آنطور که مشخص است بیشتر برای کاسبی و تجارت 
تار  یک  شاید  مردم.  استفاده  برای  بازاری  ایجاد  تا  می شوند  ملکی ساخته 
که  را  قدیمی شهر  بازارهای  دل  در  و  خیابان  لب  قدیمی  دکان های  موی 
حس و حال زندگی دارند و پر هستند از آدم ها را به این پاساژها، مال ها و 

مجتمع های شیک، باکالس و امروزی نتوان فروخت...

با توسعه شهرها و تبدیل ساختمان به یک کاالی تجاری در کشور، بلندمرتبه 
سازی و عمودی شدن ساختمان ها بسیار شدت گرفته  است؛ با این  حال در 
این  تعداد  و  می شود  مشاهده  طبقه ای  ده  چند  ساختمان  کمتر  قم  شهر 
ساختمان ها کمتر از انگشتان یک دست است که به نظر می رسد اکثر این 
از سکنه هستند؛ حال جای  ساختمان ها چه مسکونی و چه تجاری خالی 
این سوال وجود دارد با وجود تجربه ای که در این  سال ها به وجود آمده و 
همچنان با گذشتن سال ها از راه اندازی این ساختمان ها و خالی ماندنشان 
چرا باز هم یکی پس از دیگری این ساختمان ها در شهر قد علم می کنند...؟

»پاخور«  اصطالح  به  که  هستند  محلی  دنبال  به  فروشندگان  و  کاسبان 
بیشتری داشته باشد و هنوز هم که هنوز است با وجود اینهمه ساختمان های 
مدرن و مجتمع های تجاری و به اصالح »مال« ها، میل بیشتری به مغازه های 
بلوارامین  بوعلی،  بلوار  قم،  قدیمی  بازار  دارند. صفائیه ،  لب خیابان  قدیمی 
به  آنها  پیاده   که جمعیت  قم هستند  معابر شهر  پرترددترین  از جمله  و... 
خودروسواران می چربد و همین موجب شده مغازه های قدیمی و نه چندان 
باالی  اصطالح  به  باکالس  و  لوکس  مجتمع های  از  ارزشمندتر  آنها  لوکس 

شهر باشند.
 به جز این امر ذهنیت مردم و این تفکر که در مجتمع های تجاری به نسبت 
به مردم عرضه می شود، موجب شده  اجناس گران تر  بازارهای لب خیابان 
مجتمع های تجاری خالی شوند و این مجتمع ها بیشتر رستوران محور باشند 

تا بازارمحور.

همین امر کاربری بیشتر این مجتمع های تجاری را به اداری تبدیل کرده 
و واحدهای اداری که نیازی به حضور و تردد مردم ندارند، میل بیشتری به 
اجاره یا خرید در این مجتمع ها داشته باشند. با این وجود همچنان شاهد 
ساخت و ساز مجتمع های تجاری در شهرهستیم که بخشی از این امر به 
بدون ضابطه، طرح و  برمی گردد که  سیاست گذاری حوزه مدیریت شهری 
برنامه مشخصی و بدون هیچ پیوست فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقدام 
به صدور مجوز احداث این مجتمع ها می کند؛ البته نباید از سرمایه گذاری 
شهرداری و برخی دیگر ارگان های شهر هم در این حوزه غافل شد که جدا 

از اصل موضوع همین امر نیز جای سوال دارد...

مسوولیت بازگشت سرمایه  یا بهره وری به عهده بخش خصوصی است

موارد  اینکه  بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  نایب رئیس  بختیاری  حسن 
احداث  درخواست های  در  سرمایه  بازگشت  یا  اقتصادی  صرفه  به  مربوط 
ساختمان ها یا مجتمع های تجاری به شهرداری ارتباطی ندارد گفت: چیزی 
در  شهرسازی  حوزه  ضوابط  و  موارد  رعایت  می گردد  بر  شهرداری  به  که 
ساخت و ساز، تامین پارکینگ و... است و مسائل اقتصادی به سرمایه گذار و 

بخش خصوصی برمی گردد.
تجاری،  مجتمع  یک  ساخت  بودن  توجیه پذیر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اگر ساخت صورت  قطعا  و  است  سرمایه گذاران  نگاه  مبنای  بر  تشخیصش 
می گیرد بر مبنای پیش بینی آینده است خاطرنشان کرد: اینکه شهرداری 
کند  استنکاف  تجاری  مجتمع های  و  واحد  برای  پروانه  صدور  از  بخواهد 

امکان پذیر نیست.

افق و آینده شهر قم به  اینکه  بیان  با  نایب رئیس شورای اسالمی شهر قم 
کرد:  تصریح  است  دیده شده  مذهبی  گردشگری  رویکرد  با  عنوان شهری 
تفریحی  افق بحث واحدهای  این  برای  و زیرساخت ها  نیازمندی ها  از  یکی 
و تجاری و... است؛ البته شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم شده فعالیت 
بخش خصوصی را محدود کرده و شاید بخشی از عدم محبوبیت واحدهای 
تجاری به همین مساله مربوط باشد. مسیری هم که بخش خصوصی با تکیه 

بر ظرفیت سنجی ها انجام می دهد قاعدتا توجیه خواهد داشت.

فعالیت  سابقه  و  بوده  فعال  شهری  مسائل  حوزه  در  سال ها  که  بختیاری 
طوالنی مدت در شورای شهر قم دارد، در خصوص سرمایه گذاری شهرداری 
در چند مجتمع تجاری در شهر اظهار کرد: به غیر از مجموعه شمسه که 
رویکرد اصلی در احداث آن، تامین پارکینگ بوده، شهرداری ورود مستقیم 
به ساخت و ساز مجتمع های تجاری ندارد و مشارکت های فعلی یا آینده 
نیز براساس خواسته و نیاز سرمایه گذار است و مسوولیت اینکه این فضا نیاز 

هست یا نه جزو موضوعاتی است که بخش خصوصی باید تشخیص دهد.

نظر  مد  را  شهری  اقتصاد  ضوابط  تدوین  و  تامین  در  شهرداری  نقش  وی 

قرار داد و افزود: اینکه شهرداری در برنامه ریزی اقتصاد شهرداری بتواند به 
سرمایه گذار کمک کند، مثبت و درست است ولی مسوولیت اصلی بهره وری 

اقتصادی با سرمایه گذار است.

نقدینگی در قم بسیار باال است اما هدایت کننده درستی وجود ندارد

اینکه  بیان  با  این خصوص  نیز در  اقتصادی  ابوالفضل حجازی دبیر فعاالن 
کرد:  خاطرنشان  است  روبه رو  زیادی  چالش های  با  قم  در  سرمایه گذاری 
نقدینگی در قم بسیار باال است اما هدایت کننده درستی وجود ندارد و جایی 
که بتواند سرمایه ها را برای توسعه و آبادانی استان هدایت کند نداریم، نه 
کارشناسان خبره داریم نه افراد دلسوز و بیشتر، مدیران میزنشین داریم که 
مهم  برایشان  اجتماعی شان  جایگاه شخصیتی  و  قدرت  میز،  قیمتی  هر  با 

است، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قم شهر علما و خاستگاه انقالب و دومین شهر زیارتی 
کشور است اما از نظر سرمایه گذاری یک صدم شهر مشهد هم نیست گفت: 
حسینیه  و  مهمانسرا  هتل،  اقامتگاهی،  مجموعه  هزار  از  بیش  مشهد  در 
وجود دارد و سرمایه گذارانی از تمام شهرها وارد مشهد شده اند و چرا در قم 
سرمایه ها در بخش توریستی، زیارتی، تفریحی، مذهبی و... وارد نشده  است؟

ساختمان های  ساز  و  ساخت  افزایش  به  اشاره  با  اقتصادی  فعاالن  دبیر 
بلندمرتبه و مجتمع های تجاری در محدوده بلوارامین و ساالریه بیان کرد: 
آیا احداث مجتمع های چندین طبقه تجاری و اداری در بافت شهری سمت 
امکاناتی،  مشکالت  و  ترددی  مشکالت  این همه  با  غدیر  بلوار  و  بلوارامین 
شهرفروشی نبوده است و مسائلی که در گذشته تهران ایجاد شده و امروز 

مشکل ساز شده در قم در حال شکل گرفتن نیست؟

تبعات  منفی فقدان پیوست فرهنگی در احداث مجتمع های تجاری
شهر مقدس قم به عنوان خاستگاه انقالب اسالمی و ام القرای جهان تشیع، 
ظرفیتی فراملی و بین المللی در حوزه دینی، گردشگری و اقتصادی دارد و 
در این زمینه بالطبع باید الگویی برای جهانیان باشد؛ گردشگرانی که وارد 
این شهر می شود رفتار، سبک زندگی، پوشش و فعالیت های اجتماعی مردم 
را به عنوان الگویی از سبک زندگی اسالمی می شناسند و به همین خاطر 
باید نسبت به هر نوع فعالیتی که در این شهر با این ظرفیت بالقوه انجام 
می شود حساس بود و پیوستی فرهنگی و اجتماعی برای آن پیش بینی کرد.

دلیل  به  تجاری  مجتمع های  که  داده  نشان  کشور  شهرهای  دیگر  تجربه 

فضای بازتر و نظارت محدودتر بر آنها، امروز تبدیل به نوعی محدوده آزاد 
برای کسبه و مردم شده اند و به همین خاطر است که این مجتمع ها عمدتا 
مشتریان خاصی دارند که تبعات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی را نیز در پی 
دارد. به همین خاطر قبل از اینکه چنین شرایطی در شهری چون قم شکل 
بگیرد باید پیش بینی های الزم صورت گرفته و قبل از اینکه فضای غیرقابل 
کنترلی ایجاد شود، نسبت به تدوین بسته ای فرهنگی و اجتماعی در احداث 

این مجتمع ها اقدام کرد.

و  فرهنگی  پیوست  فقدان  از  انتقاد  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
وارد  را  شهر  در  تجاری  مجتمع های  فعلی  سازهای  ساخت و  در  اجتماعی 
دانست و گفت: متاسفانه در مجتمع هایی که در شهر قم یا شهرهای دیگر 
ساخته می شود موضوع پیوست فرهنگی به صورت جدی لحاظ نمی شود و 
نبود پیوست فرهنگی می تواند تبعات منفی در آینده برای شهر داشته باشد 
و الزم است در طراحی واحدهای تجاری توجه به پیوست فرهنگی به یک 

مبنا و دستور کار تبدیل شود.

در  تجاری  مجتمع های  و  بلندمرتبه  ساختمان های  ساخت  هم  حجازی 
دادن  سوق  و  مذهبی  جایگاه  از  شهر  کردن  خارج  سوی  به  گامی  را  قم 
مردم به سمت خروج از بافت سنتی و مذهبی دانست و تصریح کرد: هنوز 
فروشگاه های  این  و  آشنا هستند  بیشتر  قدیمی  و سنت  بافت  با  قم  مردم 
لوکس به جزاینکه می تواند کاالهای مصرفی را عرضه کند به سمت دیگری 
هدایت نمی شود؛ کاش این مجتمع ها به سمت فروشگاه های هایپر و هتل ها 
هدایت می شد تا مردم، خصوصا گردشگران بتوانند با حضور در آنها خدمات 

تجمیع شده تجاری، فرهنگی و اقامتی را دریافت کنند.
باید هرچه زودتر برای  اقتصادی اذعان کرد: مسوولین شهری  دبیر فعاالن 
تا  تجاری  مراکز  به  مجوز  ارائه  از  سرمایه گذاران  و  ملی  سرمایه های  حفظ 
در  سرمایه ها  این  چراکه  کنند  جلوگیری  فعلی  مجتمع های  شدن  تکمیل 
اصل ملی است و باید به سمتی هدایت شود تا قدرت سرمایه گذاری و توجیه 
اقتصادی برای این مراکز وجود داشته باشد و از طرفی پاسخگوی نیازهای 

شهر نیز باشد.
به طور کلی در حوزه سرمایه گذاری در احداث مجتمع های تجاری باید چند 

نکته مد نظر مدیران و تصمیم سازان شهری باشد؛
وظایف  حیطه  در  کاربری  نوع  یک  ساخت  حق  سلب  اگرچه  اینکه  اول   
با  سرمایه گذاری  بسته  نیازها،  با  متناسب  اما  نیست  شهری  مدیریت 
پیش بینی قابلیت های بازگشت سرمایه، سود و میزان سرمایه گذاری در شهر 
تدوین شده و به جای بی تفاوتی، سرمایه گذاران به سمت رفع مشکالت و 

نیازهای شهر سوق داده شوند.
 دوم، ایجاد عدالت اجتماعی در توسعه شهری یکی از اولویت های برنامه ۲۰ 
ساله شهر قم عنوان شده که در همین راستا ایجاد ارزش افزوده و تامین 
نیازهای عمومی جامعه باید در تمام مناطق توازن و تعادل داشته باشد که 

این امر شامل مجموعه های رفاهی و خدماتی نیز می شود.
 سوم اینکه قم شهری فرهنگی با سبقه و ظرفیتی مذهبی، دینی و علمی 
وساز  ساخت  باید  بین المللی  و  ملی  ارزشی  سابقه  همین  براساس  و  است 
شهری نیز صورت گیرد؛ تدوین پیوست فرهنگی برای مراکز عمومی که در 
شهر ساخته می شود از جمله مراکز تجاری، تفریحی و گردشگری ضروری 
این پیوست مد  باید در  الزامات و ظرفیت های سبک زندگی دینی  بوده و 

نظر قرار گیرد.
باید گفت که مسیری که در شهرهای تهران، اصفهان و حتی  در مجموع 
مشهد در حوزه سرمایه گذاری در احداث مجتمع های تجاری رفته شده و 
زخم های آن امروز سر باز کرده است نباید در قم تکرار شده و عالج واقعه 

قبل از وقوع باید... .

و  پوشش  زندگی،  سبک  رفتار،  می شود  شهر  این  وارد  که  گردشگرانی 
فعالیت های اجتماعی مردم را به عنوان الگویی از سبک زندگی اسالمی 
این  فعالیتی که در  نوع  به هر  باید نسبت  به همین خاطر  و  می شناسند 
شهر با این ظرفیت بالقوه انجام می شود حساس بود و پیوستی فرهنگی و 

اجتماعی برای آن پیش بینی کرد

محمدرضا آقا باقری

ندای شهرکریمه-محمد چهرقانی : بدهی های میلیاردی باشگاه صبای قم مشکل بزرگی در سالیان 
اخیر برای حضور این تیم در رقابت های کشوری به وجود آورده بود ولی حاال این مسائل به اوج خود 
رسیده است، طوری که تمام تیم های این باشگاه برای حضور در بازی های لیگ با معضل مواجه هستند 

و عالوه بر عدم منابع مالی مشخص، مدیری هم باالی سر خود ندارند.

انباشته شدن بدهی هایی که در دوران مدیریت های قبلی باشگاه صبا رقم آن تا تیرماه سال 96 به بیش 
از ۲۰ میلیارد تومان رسید، کاری کرد مسؤولیت اجرایی فصل قبل این تیم که در اختیار هیأت فوتبال 

استان قم بود و زیر نظر هیأت سه نفره مدیریت می شد، سر و شکل درست و مشخصی نداشته باشد.

دقیقا یک سال قبل سید مهدی صادقی، استاندار قم که رییس مجمع باشگاه صبا است، هیأت سه 
محمدرضا  استان،  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  عابدی  حسن  از  متشکل  که  کرد  مشخص  را  نفره ای 
کشوری فرد و علی زاهدی، دو مدیر عامل پیشین باشگاه صبا بودند که آنها هم مدیریت اجرایی تیم 

بزرگساالن را به کریم بهرامی، رییس هیأت فوتبال قم سپردند و به امور آن رسیدگی می کردند.

در یک فصل اخیر تیم بزرگساالن صبای قم از لیگ دسته اول به لیگ دو سقوط کرد و تیم امید صبا 
هم بعد از سه سال، از لیگ برتر کنار رفت و همین اتفاق برای تیم نوجوانان صبا رخ داد، اما در این 
بین تیم جوانان صبا موفق شد قهرمان لیگ یک شود ولی مشکالت مالی فعال سد راه حضور این تیم 

در لیگ برتر شده است.
بدهی های باشگاه صبا موجب شده که در حال حاضر پنجره نقل و انتقاالتی تیم بزرگساالن قمی ها 
بسته باشد و شرایط را به گونه ای کرده که آنها برای جذب بازیکن مجبور هستند مبلغی بین 4۰۰ تا 
۵۰۰ میلیون تومان به حساب فدراسیون فوتبال واریز کنند و این کار را 6 ماه بعد در نقل و انتقاالت 

نیم فصل هم انجام دهند.

از سوی دیگر با وجود اینکه تیم های مطرح ایران مثل پرسپولیس و استقالل هم بدهی مالی دارند، اما 
سنگ اندازی برخی مسؤوالن سابق باشگاه صبا نیز که گزارش هایی از این تیم به فدراسیون فوتبال 
می دهند، موجب شده تا تمام درب ها برای جذب بازیکن و حتی حضور جوانان قمی در این تیم بسته 

باشد که نگرانی آنها را به همراه داشته است.

شایعاتی مبنی بر پرداخت 6۰ میلیون تومان در اریبهشت ماه 96 از سوی یکی از ارگان های قم به 
مسؤوالن باشگاه صبا برای کمک به تیم های پایه مطرح است ولی گفته می شود مدیران وقت صبا این 
پول را به تیم های امید، جوانان و نوجوانان نداده اند که اینگونه مسائل هم یکی دیگر از معضالت عجیب 

تیم قمی ها به حساب می آید.)این خبر از سوی یکی از مدیران صبا به خبرنگار ما اعالم شده است.(
شکایت های زیادی از سوی بازیکنان سابق صبای قم از این باشگاه به کمیته انضباطی فدراسیون رسیده 
که مهم ترین آن برای نفراتی مثل علی دایی، مرتضی کاشی، فیلیپ خوزه ماچادو، ابوالفضل ابراهیمی، 
محمدامین آرام طبع و ... است و پیگیری آنها موجب شده تا اکنون پنجره نقل و انتقاالتی صبایی ها 

بسته باشد.

اما مهم تر از همه این مسائل، انصراف هیأت فوتبال استان قم از ادامه مدیریت صبا است که شرایط این 
تیم را به بحرانی ترین زمان ممکن رسانده و کاری کرده تا در آستانه شروع مسابقات لیگ دو وضعیت 
نامشخصی داشته باشد و از سوی دیگر اداره کل ورزش و جوانان هم تصمیم دقیقی در این باره نگرفته

 و حامیان مالی هم با بدهی هایی که این تیم دارد، برای مدیریت آن پیش نمی آیند.

به همین منظور مسؤوالن مربوطه در باشگاه صبا گفت وگوهایی با خبرنگار »ندای شهرکریمه« انجام 
داده اند که مشروح آن را در زیر می خوانید:

 بهرامی: دیگر کاری به صبا ندارم
به   تیم  این  در  ادامه حضورش  و  اوضاع صبا  مورد  در  قم  استان  فوتبال  هیأت  رئیس  بهرامی،  کریم 
خبرنگار ما گفت: سال گذشته کمیته سه نفره ای که از سوی آقای استاندار تعیین شده بود، مسؤولیت

اجرایی تیم بزرگساالن را بر عهده ما گذاشت و با وجود اینکه شرایط خوبی نداشتیم، برای کمک به
 جوانان قم این کار را انجام دادیم.

او در خصوص تداوم همکاری اش با باشگاه صبا اظهار کرد: چند وقت پیش نامه ای به اداره کل ورزش 
و جوانان استان قم زدم و عنوان کردم که دیگر مسؤولیت باشگاه صبا را قبول نمی کنم چراکه وقت، 

امکانات و بودجه مشخص نداریم.
بهرامی درباره شرایط حضور تیم بزرگساالن صبا در لیگ دو کشور عنوان کرد: برای باز شدن پنجره نقل 
و انتقاالتی فقط برای نیم فصل، باید 6۰۰-۵۰۰ میلیون تومان به حساب فدراسیون فوتبال واریز شود 

که همین آش و همین کاسه در نیم فصل نیز خواهد بود و دوباره مشکالت وجود دارد.
رییس هیأت فوتبال استان قم تصریح کرد: هر نوع تصمیم گیری برای ادامه فعالیت باشگاه صبا بر عهده 

کمیته سه نفره و اداره کل ورزش و جوانان استان است چراکه متولی ورزش هستند.

 وضعیت مبهم ادامه فعالیت صبا
روح اهلل رمضانی، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم راجع به انصراف هیأت فوتبال از مسؤولیت 
اجرایی باشگاه صبا و ادامه فعالیت این تیم به خبرنگار ما اظهار کرد: در جریان این اتفاق نیستم و باید 

با تشکیل جلسه در اداره کل راجع به این موضوع بررسی شود.
او ادامه داد: فعال هیچ تصمیم گیری ای برای ادامه فعالیت باشگاه صبا نشده است.

 انگار دوست دارند صبا نابود شود
اصغر زرگر، مدیر تیم جوانان صبای قم در گفت وگو با »ندای شهرکریمه« راجع به شرایط این تیم ابراز 
کرد: 4۰ روز دیگر بازی های ما شروع می شود ولی مسؤوالن اصال به فکر نیستند؛ جوانانی که با این 
همه تالش و زحمت توانستند از لیگ یک به لیگ برتر برسند و جبران ناکامی های رده بزرگساالن و 

امید را داشته باشند و آبروداری کنند، االن وضعیت نامشخصی دارند.
او ادامه داد: استانداری، اداره کل ورزش و جوانان و هیأت فوتبال استان قم تصمیمی برای تیم لیگ 

برتری جوانان صبا ندارند و اقدام نکردن آنها موجب شده تا جوانان مستعد تیم بالتکلیف باشند.
زرگر درباره زمان شروع تمرینات جوانان صبا گفت: به دلیل اینکه نمی دانیم چه ارگانی یا چه کسی 

امور تیم ما را هماهنگ و پشتیبانی می کند، نمی توانیم تمرین کنیم.

مدیر تیم جوانان صبا ادامه داد: به اداره کل ورزش و جوانان استان نامه زدیم و گفتیم تکلیف این تیم را 
مشخص کنند؛ در این نامه کل مخارج تیم در یک فصل که 1۲۰ میلیون تومان می شود را اعالم کردم 
و عنوان نمودم اگر ۵۰ درصد را پشتیبانی و هماهنگ کنند، به کمک اسپانسر و خیرین می توانیم در 

لیگ برتر شرکت کنیم ولی جوابی به نامه ما داده نشده و بچه های تیم سردرگم هستند.
او با اشاره به اهمیت شروع تمرینات جوانان صبا گفت: ما حتی زمین تمرین هم نداریم چراکه باید 
اداره کل ورزش یا هیأت فوتبال استان ما را پشتیبانی کنند تا بتوانیم تمرینات را شروع کنیم ولی 

چون نمی دانیم مسؤول ما چه فردی است و زیر نظر چه کسی هستیم، نمی توانیم کاری انجام دهیم.
زرگر یادآور شد: ظاهرا هیأت سه نفره ای که آقای استاندار سال قبل برای رسیدگی به امور باشگاه صبا 
مشخص کرده بود، زمان فعالیت شان که یک فصل بوده به اتمام رسیده و االن هم هیچ کسی پیگیر 

تیم ما نیست.

مدیر تیم جوانان صبا تصریح کرد: بازی های لیگ دسته اول امیدهای کشور دهم شهریورماه و مسابقات 
ما در لیگ برتر از روز ششم شهریورماه آغاز می شود و از سوی دیگر زمان نقل و انتقاالت رده جوانان 
سی اُم تیرماه الی بیستم مردادماه اعالم شده ولی هنوز نتوانستیم قراردادی ثبت کنیم و پول واریزی 

بازی ها را به سازمان لیگ داشته باشیم.
او با بیان اینکه انگار همه دوست دارند صبا یک طور نابود شود و حتی در رده پایه فعالیتی نداشته 
نباشد، گفت: امیدوارم آقای عابدی، مدیر کل ورزش و جوانان استان از بازیکنان بومی حمایت داشته 

باشند و برخی از مشکالت ما را برای حضور در مسابقات برطرف کنند.
زرگر یادآور شد: داوود عاصم آبادی، سرمربی تیم جوانان صبا با توجه به وضعیت فعلی باشگاه استعفای 
خود را به بنده داده و گفته با این شرایط نمی توانم کارم را ادامه دهم و با آبروی خودم بازی کنم چراکه 

تیم هیچ سر و سامانی ندارد و این اوضاع برای فوتبال استان ضرر است.

مدیر تیم جوانان صبا تاکید کرد: اگر این تیم های صبا که در لیگ های کشوری هستند، از این پس 
دیگر  قم  فوتبال  مستعد  جوانان  چراکه  کرد  اعالم  را  قم  فوتبال  مرگ  باید  باشند،  نداشته  فعالیتی 
نمی توانند نیم نگاه قبلی برای پیشرفت را داشته باشند و باید کارشان را در لیگ های استانی ادامه دهند.

آشفته بازار صبا و امید 
بریده  از فوتبال قمی ها !



هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره چهارم-دو شنبه 1 مردادماه 1397

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

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

آدرس: خیابان فاطمی انتهای کوی17 شماره ۵6 تلفن:۰9123۵13668
لیتوگرافی و چاپ:شاخه سبز

Shahrekarimeh@gmail.com:پست الکترونیک

حضرت رسول اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
َکالَبرِق  راِط  الصِّ َعَلی  َمرَّ  َکاَن  ِحیُثَما  الَجَماَعه  َعَلی  َحاَفَظ  َمن 

ِل ُزمرِه َمَع الّسابِِقین الَخاِطِف الاّلِمع ِفی أوَّ
برق  مانند  کند،  جماعت  نماز  بر  مداومت  و  محافظت  که  کسی 
از روی صراط  بهشتیان  و درخشان همراه نخستین گروه  سریع 

می گذرد.

ثواب االعمال، ص 343 

که  والیت  جاده  دونده  مسن ترین 
اقیلد  شهرستان  در  پیش  روز  چند 
درگذشت.  بود،  شده  حادثه  دچار 
دوره های  همه  در  که  ریگی  اصغر 
جاده والیت حضور داشت، در سانحه 
تصادفی که چند روز پیش رخ داد، 
باقی  دیار  به  دیروز  و  رفت  کما  به 

شتافت.

دونده  باسابقه دوومیدانی  
از  ریگی،  علی اصغر  شادروان 
از  و  دوومیدانی  باسابقه  دونده های 
پس  که  بود  ارتش  بنام  ورزشکاران 
از سال ها خدمت در این نهاد مقدس 
زمان  در  وی  بود.  شده  بازنشسته 
آخرین  در  و  داشت  ۵9سال  فوت 
جاده  مسیر  در  توانست  که  سالی 
والیت گام بردارد، همچون سال های 
گذشته فعال، خوش اخالق و مردم دار 

بود.
مرحوم  فوت  به  منجر  که  حادثه ای 
تیرماه   ۲۲ روز  عصر  در  شد،  ریگی 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 
کاروان در مسیر محل استقبال قرار 
ناگهان موتورسیکلتی  گرفته بود که 
فرعی  کوچه  از  سرنشین  دو  با 
و  شد  نزدیک  کاروان  انتهای  به 
کرد.  برخورد  به شدت  مرحوم  با 
ریگی  حادثه،  این  از  بعد  بالفاصله 
که به شدت از ناحیه سر آسیب دیده 

بود، به بیمارستان آباده منتقل شد و 
بعد ازظهر  روز،  از سه  متأسفانه پس 
دیروز در بیمارستان آباده درگذشت.

بنیان گذاران  از  ریگی  سرهنگ 
 9 در  و  بود  والیت  جاده  کاروان 
حضوری  کاروان  این  برگزاری  سال 
بعد  و  قبل  برنامه ریزی های  در  مؤثر 
است.  داشته  کاروان  برگزاری  از 
به  می توان  دونده  این  افتخارات  از 
سال  هشت  دوران  تمام  در  حضور 
دفاع مقدس در جبهه های حق علیه 
ریگی  شادروان  کرد.  اشاره  باطل 
متولد1۳۳8 بود و پنج فرزند از او به 

یادگار مانده است.
او،  همراهان  از  هوشیاران،  مهدی 
را کنار هم در جاده  که هر 9 سال 
گفت:  دراین رابطه  دویدند،  والیت 
سال گذشته سرهنگ ریگی مسابقه 
مدال ها  تمامی  و  کرد  برگزار  دو 
بین  را  خود  قهرمانی  کاپ های  و 
و  کرد  تقسیم  شرکت کنندگان 

هیچ چیز برای خود نگه نداشت.

 ادامه مسیر کاروان جاده والیت
با اینکه حادثه تلخ درگذشت مرحوم 
تحت تأثیر  را  کاروان  کل  ریگی، 
و  ناراحتی  موجب  و  داده  قرار  خود 
افسردگی همگان شده بود، دوندگان 
ادامه  خود  مسیر  به  والیت  جاده 

دادند. 

دویدن تا بهشت

خاطرات رزمندگان و دالوران لشگر17 علی ابن ابیطالب )ع(
 در هشت سال دفاع مقدس

   نویسنده: مجید اسکندری فر
 

        

  پر کاهی تقدیم به آستان کبریایی ا...
شهیدی در گلزار شهدای علی بن جعفرع قم دفن شده است که بر روی 
شهادش  محل  و  نشده  نوشته  شهید  خانوادگی  نام  و  نام  مزارش  سنگ 
عملیات بیت المقدس است. خانواده اش را پیدانموده راز این کار را جویا 
از  بعد  بود  نوشته   اش  نامه  وصیت  در  برادرم  گفت:   شهید  برادر  شدم 
پر کاهی   : بنویسید  آن  بجای  و  ننویسید  مزارم  بر سنگ  مرا  نام  شهادتم 
تقدیم به آستان کبریایی ا... و هرچند که برای خانواده سخت بود ولی به 

صیت برادرم عمل کردیم .
 نامش جاودان باد  شهید ابوالفضل حیدر زاده .   

))  تیر و ترکش ها ماموریت دارند   ((
حسن سعادتمند از رزمندگان واحد تخریب در باره شهید اسماعیل حیدری  
می گفت: در منطقه عملیاتی کربالی پنج صبح عملیات باید دژی که به 
میدان امام رضا ) علیه السالم ( منتهی می شد را پاک سازی می کردیم.  
با تعدادی از بچه ها با مسئولیت حاج محمود نیکوصحبت پای دژ حاضر 
شدیم ، ابتدای کارحاج  محمود رفت روی مین و پایش قطع شد. مسئولیت 
گروه پاکسازی افتاد گردن اسماعیل حیدری. در اینجا او را می دیدم که 
شجاعانه و بی هیچ ترس و واهمه ای مشغول پاکسازی شد و بقیه  در کنار 

او مشغول پاکسازی بودند.
به زمین می خورد رعب و وحشتی  وقتی گلوله های دشمن در کنارمان 
زمین می  روی  و خوابیدن  درازکش  به  وادار  را  انسان  که  ایجاد می کرد 
کرد. و اسماعیل اعتنای چندانی به انفجارها نداشت و اعتقادش این بود که 
هر تیر و ترکشی مأموریتی دارد و اگر تمام عالم جمع شوند که کسی تیر 
نخورد. اگر مأمور باشد آن تیر را خواهد خورد . به جرأت می توانم بگویم 
حیدری از معدود کسانی بود که به مقام و درجه یقین رسیده بود . روحش 

شاد و راهش پر رهرو باد. 

خاطرات آسمانی ها

ندای  نامه  هفته  خبرنگار  با  گفتگو  در  ذوالنوری  مجتبی  االسالم  حجت 
دارد، یکی  استضعاف حوزه های متنوعی  و  شهرکریمه می گوید:محرومیت 
حوزه مادی و دیگری حوزه معنوی. در جامعه ما افرادی هستند که بضاعت 
مادی ندارند تا برای خانواده و فرزندان خود کالس ، ایاب و ذهاب ، تفریح 
و مسافرتی فراهم کنند و بدتر از آن این که یک استضعاف فرهنگی متأتر از 
استضعاف مادی خود دارند که الزم است محور همه برنامه های مسئوالن ما 
ایشان  ارتقای وضعیت فرهنگی  به  ،توجه  آنان  در کنار رفع مشکالت ماّدی 

باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی افزود : بطور مثال در برگزاری 
برخی از برنامه های فرهنگی و مذهبی و یا حتی برخی از روضه ها و مجالس 
اهل بیت)س( و برنامه های فرهنگی،چه آنجایی که بانی شخصی دارد و چه 
و  محرومان  اکرام  به  توجهی  آن هستند  متولی  ارگانها  و  نهادها  که  آنهایی 
مستضعفان مشاهده نمی شود و در بین برنامه ریزان و آنهایی که باید بودجه 
اوقات  از  خیلی  در  محرومان  به  نگاه  الویت  این  کنند  تقسیم  را  شهر  های 

مغفول واقع می شود .
حجت االسالم ذوالنوری تصریح کرد،همانطور که حضرت امام )ره( فرمود این 
پابرهنه ها ولی نعمت ما هستند که از اول انقالب تا کنون بار همه مرارت ها 
و سختی ها را به دوش داشته اند و لذا طبیعی است که نقطه ثقل برنامه های 
ما توجه به همین اقشار باشد و جایگاه ویژه ای در این برنامه ها داشته باشند .

برنامه  در  هم  متاسفانه  افزود:  اسالمی  در مجلس شورای  قم  مردم  نماینده 
نامناسب آن به  سال 97 دولت که به آن معترض بودم و در رابطه به نگاه 
قم نطق مخالفتم را نیز در مجلس ایراد کردم و  هم در استانها و شهرستانها 
شاهد این آسیب جّدی اجتماعی در ابعاد مذهبی و دینی در الیه های پائین 

جامعه نیز هستیم.

نقطه ثقل طراحی برنامه 
های فرهنگی توجه به  
محرومان و دردمندان 

جامعه باشد

حجت االسالم ذوالنوری:

سایه سنگین خاموشی بر آتش نشانان قم
 سخنگوی آتش نشانی قم : خاموشی های شبکه توزیع برق نیمی از 

توان آتش نشانی را درگیر کرده است.
حمید کریمی با انتقاد از خاموشی های بی برنامه شبکه توزیع برق در قم گفت: 
نیمی از توان آتش نشانی درگیر مشکالت ناشی از این خاموشی ها شده است.

باعث  این خاموشی های  افزود:  قم  نشانی شهرداری  آتش  سخنگوی سازمان 
بروز آتش سوزی در نقاط مختلف شهر شده که پنجاه درصد توان آتش نشانی 
را برای اطفا حریق ترانس ها، تیرهای برق، منازل و کابل های برق درگیر کرده 
است.آقای کریمی گفت: عالوه بر آتش سوزی های ناشی از قطع و وصل شدن 
از چاه، بخش  از آسانسور و نجات مقنی ها  افراد  برق، نجات  برنامه  های بی 

زیادی از ماموریت های ایستگاه های آتش نشانی قم را تشکیل داده است.

جمعی از اساتید و محققان اقتصاد اسالمی حوزه علمیه در بیانیه ای 
صادر  ای  بیانیه  و  نگرانی  ابراز  کشور  اقتصادی  وضعیت  مورد  در 

کردند.
متن کامل بیانیه در ادامه می آید: 

و  مردم  دلسوِز  رهبری  و  انقالبی  مردمی  نعمت  از  که  شاکریم  را  خدا 
رهبری  معظم  مقام  که  است  دهه  یک  به  نزدیک  برخورداریم.  محرومین 
ایران اسالمی پرده  اقتصادی دشمنان علیه  از جنگ تمام عیار  )دام ظلّه( 
و  داخلی  ظرفیت های  بر  تکیه  را  آن  با  مقابله  اساسی  راهبرد  و  برداشته 

اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی معرفی نموده اند.

به  مسؤالن  برخی  گرایش 
زی ّاشرافی،  و  ثروت  گردآوری 
توده های  که  است  شده  باعث 
در  اجتماع  پایین  به  متوسط 
قرار  نومیدی  و  آسیب  معرض 

گیرند.
پیشتر  چه  هر  سالها  این  طی 

آمدیم با وضوح هر چه تمام تر متوجه شدیم دشمنان نظام اسالمی سعی 
دارند با استفاده از حربه تحریم اقتصادی، مردم و مسئوالن را از پیگیری 
نیروهای  از  بازدارند. در چنین شرایطی عده ای  انقالب اسالمی  آرمان های 
مؤثر داخلی نیز  با ارائه تحلیل هایی غیرواقعی از شرایط کشور و امید بستن 
مشکالت  و  داده   اشتباه  آدرس های  دائماً  مرزها،  از  بیرون  ظرفیت های  به 

اقتصادی کشور را تشدید  کردند.
امروز بر همگان روشن شده که دلخوش کردن به وعده های کشورهای غربی، 
که خود زمینه ساز جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ما بوده اند، نه تنها مشکلی 
را حل نمی کند؛ بلکه باعث معطل گذاشتن سرمایه ها و ظرفیت های داخلی 
و  متعال  خداوند  بر  توکل  با  مسئولین  هرگاه  داده  نشان  تجربه  می شود. 
روحیه ای جهادی، از ظرفیت های فراوان داخلی برای حل مشکالت استفاده 

کرده اند، به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند.
موفقیت های کشور در هشت سال دفاع مقدس و پیشرفت های اخیر کشور 
در زمینه هایی چون صنایع هسته ای، نانو، سلول های بنیادین، صنایع دفاعی 
و موشکی نمونه هایی از این قبیل است. در مقابل، هرگاه نسخه های وارداتی 
آسیب های  و  شده  تشدید  اقتصادی  مشکالت  شده،  اجرا  کشور  در  غربی 

جدی به اقتصاد و معیشت مردم وارد گردیده است.
فراوان  وعده های  دادن  قراردادها،  محرمانه سازی  اقتصادی،  آمار  تحریف 
بی سرانجام، ادعاهای غیرواقعی درباره بهبود وضع اقتصادی کشور و وجود 
شایعات فراوان درباره مفاسد اقتصادِی برخی مسؤوالن دولتی و وابستگان 

باعث شده از اعتماد مردم به مسئولین کاسته شود.
اکنون ما دلسپردگان به اسالم و انقالب اسالمی و مریدان امام خمینی و 
مقام معظم رهبری، سکوت روحانیت در وضعیت کنونی و آن چه بر اقتصاد 

کشور و معیشت مردم می رود را جایز ندانسته و اعالم می داریم:
یک. ادامه وضعیت موجود و دل بستن به سراب گشایش اقتصادی از طریق 
توافق با غرب، همچنان اقتصاد کشور را در بالتکلیفی نگه داشته و ضمن 
ایجاد خطای محاسباتی در مسئوالن و فعاالن اقتصادی، مشکالت اقتصادی 

کشور را بیش تر خواهد کرد.
دو.  بدون همکاری عناصر داخلی نفوذی در بدنه مدیران اقتصادی کشور، 
آمریکا حتی در همین حد نیز نمی توانست به ایجاد تالطم در اقتصاد کشور 
توفیق یابد. اکنون زمان آن است که اقتصاددانان غرب گرا به عنوان مسببان 

اصلی مشکالت اقتصادی کشور، مورد بازخواست قرار گیرند.
سه. مسئوالن قوای مقننه، مجریه و قضائیه باید به وظایف خود  در اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عمل نموده و  به تحقق این سیاست ها 

شتاب بخشند.
ظالمانه،  تحریم های  در  نه  موجود  اقتصادی  اعظم مشکالت  بخش  چهار. 
بلکه در رویکردها، مدیریت و عملکرد اشتباه مسؤالن اقتصادی ریشه دارد. 
از  استفاده  با  اقتصادی  و سیاست های  اصالح ساختارها  کنونی  در شرایط 

ظرفیت نیروهای علمی کشور ضرورتی اساسی دارد.
معیشت طبقات  بهبود  و  اقتصادی  عدالت  مهم  آرمان  به  بی توجهی  پنج. 
کم  درآمد و گرایش برخی مسؤالن به گردآوری ثروت و زی ّاشرافی، باعث 
شده است که توده های متوسط به پایین اجتماع به عنوان پشتوانه و سرمایه 

اجتماعی نظام اسالمی در معرض آسیب و نومیدی قرار گیرند.
و  قراردادها  محرمانه سازی  و  اقتصادی  اطالعات  و  آمار  تحریف  شش. 

بی سرانجام،  فراوان  وعده های  دادن  خارجی،  شرکت های  با  توافق نامه ها 
ادعاهای غیرواقعی درباره بهبود وضع اقتصادی کشور و وجود شایعات فراوان 
درباره مفاسد اقتصادِی برخی مسؤوالن دولتی و وابستگان به آن ها بدون 
اطالع رسانی کافی در مورد اقدامات انجام شده در برخورد با آن، باعث شده 
از اعتماد مردم به مسئولین کاسته شود. متأسفانه دستگاه های ناظر و قوه 

قضاییه در برخورد با این امور دچار سستی، بی تفاوتی و کم کاری شده اند.
به  بازگشت  تنها  کنونی،  مشکالت  از  رفت  برون  راه  ما  نظر  از  هفت. 
آرمان های انقالب، امام و رهبری، تکیه بر ظرفیت های داخلی و اجرایی کردن  
اقتصاد  کلی  سیاست های 

مقاومتی است.
برخی  جمع،  این  نظر  از 
از  رفت  برون  مهم  راهکارهای 

شرایط فعلی عبارتند از:
و  ایمان  ارتقای سطح  و  تعمیق   
کردن  نهادینه  و  جامعه  تقوای 
تالش  و  کار  اسالمی  فرهنگ 
فرهنگ  مقابل  در  مجاهدانه 

رانت جویی، اصالت سود و مصرف گرایی؛
فعال کردن ظرفّیت عظیم مردمی  با ایجاد »جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی« 
در قالب تاسیس »قرارگاه های  مردمی اقتصاد مقاومتی مسجد محور« جهت 
تمام  تدریجی  بسیج   و   تمدن ساز مسجد   و  الهی  از ظرفّیت  مددگرفتن 

ظرفیت های اقتصاد مردمی؛
ایجاد شفافیت کامل اقتصادی برای جلوگیری از سفته بازی، فرار مالیاتی، 
رانت جویی و فساد اقتصادی از طریق ایجاد سریع بانک جامع اطالعاتی)حاوی 

اطالعات بانکی،  مالیاتی،  گمرکی  و ...(؛
کنترل حجم نقدینگی و جهت دهی آن به سمت تولید و سرمایه گذاری های 

اشتغال آفرین  برای جلوگیری از نوسانات کنونی و آینده در اقتصاد کشور؛
بازگشت به مدل های اصیل بانکداری اسالمی مبتنی بر مشارکت در سود و 
زیان و پرداخت سود سپرده بر اساس عملکرد واقعی بانک ها و کاهش نرخ 
بانکی و به تبع آن نرخ سود سپرده ها در راستای حمایت  سود تسهیالت 
از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از رقابت مخرب بانک های خصوصی و 
موسسات اعتباری در افزایش سود بانکی و انحراف منابع آنها به سمت تامین 

مالی فعالیت های سفته بازانه؛
اصالح ساختار و روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده ، تصویب مالیات بر عایدی 
هزینه های  افزایش  و  داخلی  تولیدکننده  هزینه های  کاهش  سرمایه جهت 

سفته بازی و تسریع در اجرای سیاست صندوق مکانیزه فروش؛
ظرفیت سنجی دقیق از توان تولید کاالی داخلی در صنایع مختلف، تعیین 
سهمیه های وارداتی و برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره های تولید در داخل 
ابزارهای  از  استفاده  استراتژیک،  و  اساسی  کاالهای  حوزه  در  به خصوص 
تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای مدیریت واردات، مجهز کردن کامل گمرکات به 
تجهیزات کنترل خودکار واردات، شفاف سازی میزان واردات کاالها و بررسی 

تطابق آن با نیاز داخلی و  افزایش هزینه قاچاق؛
اتخاذ سیاست های هماهنگ ارزی و پولی و تصحیح نقشه ارزی کشور به 
همچنین  و  تهاتری  مبادالت  گسترش  پولی،  دوجانبه  پیمان های  سمت 
به  آن  تخصیص  عدم  و  ارز  تخصیص  در  شفافیت  ایجاد  تقاضا،  مدیریت 
و  داخلی  مشابه  دارای  کاالهای  تجملی،  و  لوکس  کاالهای  واردات 
مسافرت های خارجی غیرضروری و جلوگیری از خطاهای سیاستی همچون 

خطای پیش فروش بی رویه سکه؛
ایجاد انضباط مالی در دولت و تبدیل تهدید قطع صادرات نفت به فرصت 
برای بودجه ریزی بدون نفت،  جلوگیری از خام فروشی، تکمیل زنجیره های 
قانون   44 اصل  اجرای  در  تسریع  عمرانی،  بودجه  افزایش  داخلی،   تولید 
اساسی با واگذاری قاعده مند شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی 
و بهبود ساختار شرکت های سهام عدالت و شفاف سازی بودجه شرکت های 

دولتی و بررسی آن توسط مجلس؛

نظام  و  اسالمی  اصیل  ارزش های  حفظ  برای  ما  می داریم  اعالم  پایان  در 
مقدس جمهوری اسالمی تا آخرین قطره خون خود ایستاده ایم و در اطاعت 
حفظه ا... تعالی  خامنه ای  العظمی  ا...  آیت  حضرت  مسلمین  امر  ولی  از 
لحظه ای درنگ نخواهیم کرد. ما از دولت، مجلس و قوه قضاییه می خواهیم 
هماهنگ  به شکلی  و  ایستاده  دشمن  تهدیدات  مقابل  در  صالبت  با  که 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرا نمایند.

بیانیه جمعی از اساتید اقتصاد اسالمی حوزه علمیه

مسّببان اصلی مشکالت اقتصادی امروز کشور بازخواست شوند

دادن  قراردادها،  محرمانه سازی  اقتصادی،  آمار  تحریف 
درباره  غیرواقعی  ادعاهای  بی سرانجام،  فراوان  وعده های 
بهبود وضع اقتصادی کشور و وجود شایعات فراوان درباره 
مفاسد اقتصادِی برخی مسؤوالن دولتی و وابستگان باعث 

شده از اعتماد مردم به مسئولین کاسته شود

اقتصاد  گروه  علمی  هیات  عضو   ( میرمعزی  حسین  سید   -
یوسفی  علی  احمد   - اسالمی(  واندیشه  فرهنگ  پژوهشگاه 
)عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی و رییس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه( 
اقتصاد  گروه  علمی  هیات  عضو   ( موسویان  عباس  سید   -
) عضو  آتانی  رفیعی  ( - عطاا...  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علم و صنعت( - غالمعلی 
معصومی نیا )عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیرگروه 
اقتصاد اسالمی، بانکداری و مالی اسالمی دانشگاه خوارزمی( 
اقتصاد  - سید محمد کاظم رجایی )عضو هیات علمی گروه 
پژوهشگاه  رییس  و  خمینی  امام  پژوهشی  آموزشی  موسسه 
دانشگاه  علمی  هیات  )عضو  نیا  محقق  جواد  محمد   - قدر( 
عالمه طباطبایی و رییس انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه( 
دانشگاه  اقتصاد  گروه  علمی  هیات  )عضو  حبیبیان  مجید   -
عالمه طباطبایی و نایب رییس انجمن اقتصاد اسالمی حوزه 

علمیه( 
اقتصاد  گروه  علمی  هیات  )عضو  خلیلیان  محمدجمال   -
محمد   -  ) )ره(  خمینی  امام  پژوهشی  آموزشی  موسسه 
اسماعیل توسلی ) عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی )ره(( - محمدرضا مالک ) عضو شورای عالی 
مرکز راهبری  اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه( - مهدی رجایی 
نیا ) عضو شورای عالی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه 
علمیه( -  محمد جواد توکلی )عضو هیات علمی گروه اقتصاد 
معاون علمی  و  )ره(  امام خمینی  پژوهشی  آموزشی  موسسه 

هیات  عضو  و  علمیه  حوزه  مقاومتی  اقتصاد  راهبری   مرکز 
مدیره انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه( - سید عبدالحمید 
ثابت )عضو هیات علمی گروه اقتصاد جامعه المصطفی العالمیه 
 - علمیه(  حوزه  اسالمی  اقتصاد  انجمن  مدیره  هیات  عضو  و 
اقتصاد  مدیرگروه  و  علمی  هیات  )عضو  حسینی  رضا  سید 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه( - علی جابری ) عضو هیات علمی 

گروه اقتصاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(( 
اسالمی  اقتصاد  ) عضو هیات علمی گروه  - محمود عیسوی 
عضو   ( کاظمی  مصطفی   - )ره((  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو  هیات علمی گروه 

هیات مدیره انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه( 
اقتصاد  گروه  علمی  هیات  )عضو  تیرتاشی  خلیلی  نصرا...   -
دانشگاه آزاد واحد نراق( - محمد حسین کرمی )عضو هیات 
محمود   - دانشگاه(  و  حوزه  پژوهشگاه  اقتصاد  گروه  علمی 
آموزشی  موسسه  اقتصاد  گروه  علمی  هیات  )عضو  دهقانی 
بروجردی  پناهی  ا...  نعمت   - )ره(   خمینی  امام  پژوهشی 
رجایی  محمد   - المصطفی(  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو   (
باغسیاهی ) عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(( 
- سید مهدی معلمی )عضو هیات علمی پژوهشگاه المصطفی 
و عضو انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه( - مهدی خطیبی 
امام خمینی  پژوهشی  آموزشی  موسسه  علمی  هیات  عضو   (
)ره( و عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه 
( - محمد رادمرد ) پژوهشگر اقتصاد اسالمی و عضو انجمن 
اقتصاد اسالمی حوزه علمیه( - عباس شفیعی نژاد )پژوهشگر 

اسالمی  اقتصاد  انجمن  مدیره  هیات  عضو  و  اسالمی  اقتصاد 
حوزه علمیه( - محمد بیدار ) پژوهشگر اقتصاد اسالمی وعضو 
انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه( - سید حمید جوشقانی 
)پژوهشگر اقتصاد اسالمی وعضو انجمن اقتصاد اسالمی حوزه 
عضو  و  اسالمی  اقتصاد  )پژوهشگر  پناهی  سعید   - علمیه( 
ربیعی  اصغر  علی   - علمیه(  حوزه  اسالمی  اقتصاد  انجمن 
)پژوهشگر اقتصاد اسالمی و عضو انجمن اقتصاد اسالمی حوزه 
عضو  و  اسالمی  اقتصاد  )پژوهشگر  عسکری  قاسم  علمیه(- 

انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه( 
- عبدالخالق کریمی )پژوهشگر اقتصاد اسالمی و عضو انجمن 
اقتصاد اسالمی حوزه علمیه( - سعید مهدوی وفا )پژوهشگر 
علمیه(  اسالمی حوزه  اقتصاد  انجمن  و عضو  اسالمی  اقتصاد 
انجمن  عضو  و  اسالمی  اقتصاد  )پژوهشگر  مرتضی صالحی   -
موسوی  علی  محمد  سید   - علمیه(  حوزه  اسالمی  اقتصاد 
)پژوهشگر اقتصاد اسالمی و عضو انجمن اقتصاد اسالمی حوزه 

علمیه( 
انجمن  عضو  و  اسالمی  اقتصاد  )پژوهشگر  جمالی  یعقوب   -
)پژوهشگر  کریمی  سعید   - علمیه(  حوزه  اسالمی  اقتصاد 
اقتصاد اسالمی و عضو انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه(- 
اقتصاد  انجمن  اقتصاد اسالمی و عضو  ایزانلو )پژوهشگر  امید 
اسالمی حوزه علمیه(- محمدکاظم صباغی )پژوهشگر اقتصاد 
اسالمی و عضو انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه(- حسین 
اقتصاد  انجمن  عضو  و  اسالمی  اقتصاد  پژوهشگر   ( بحرینی 

اسالمی حوزه علمیه(

او  با  که  کسی  انسی نژاد:  محدثه 
دهه  خدام  از  یکی  کردم،  صحبت 
سه  مدت  به  او  بود.  حرم  هفتادی 
حرم  غبارروبی  بخش  در  و  سال 
او  از  وقتی  است.   کار  به  مشغول 
خادم  که  شد  چطور  اینکه  درباره 
برایم  او  کردم.  سوال  شد،  حرم 
گفت:»به خاطر آرامشی که در حرم 
حرف ها  تمام  می توانم  و  کردم  پیدا 
و غصه هایم را برای حضرت معصومه 
برای  همیشه  من  بگویم.  سالم ا... 
حضور در حرم لحظه شماری می کنم 
و روزی که متوجه شدم حرم، خادم 
با عالقه به  مجرد هم جذب می کند 
حرم رفتم تا من هم یکی از سرمه ای 

پوش های حرم شوم«
روز  اولین  حال  و  از حس  برایم  او   
خدمت در حرم این طور گفت:»اولین 
برای  داشتم  زیادی  استرس  روز 
از  بعد  رفتم.  حرم  به  زودتر  همین 
من  گفتند،  وظایفم  از  برایم  اینکه 
را فرستادند تا اطراف ضریح را جارو 
کنم. حس می کردم زمین و زمان به 

پرواز در آمدند«
 

حضرت معصومه )س( به روایت 
دختران خادم حرم 

کاری اش  شیفت  درباره  او   
می گوید:»شیفت کاری من از جمعه 
صبح شروع می شود و برای من هفته 

به جای شنبه از جمعه آغاز می شود« 
وقتی از او می خواهم خاطره ای برایم 
حرم  عراقی  زائران  از  کند  تعریف 
با  بیشتر  که  ارتباطی  از  می گوید. 
ماکو/آکو،  إی،  کلمه:»ِمّنا،  چند 
معصومه  سیده  زیاره،  مرافق/حمام، 
طریق«  مسیر/  روح/امشی/ حرک،  و 

شکل می گیرد.
از  وقتی  عراقی  زائران  معموال  اما   
پس قوانین حرم بر نمی آیند و مثال 
می خواهند در مسیر نماز بخوانند یا 
عکس بگیرند و خدام اجازه نمی دهند، 
دست  خدام  ضعف  نقطه  روی  فورا 
کربال..  می گویند:»ِمن  و  می گذارند 

ِمن امام حسین علیه السالم«.
 یعنی از کربال آمده اند و آنجا برایت دعا 
می کنند. او برایم گفت:»اینجاست که 
دیگر شل می شویم، به خصوص وقتی 
به چشمانت خیره می شوند و پر چادر 
یا دستان و پیشانی ات را می بوسند« 
را گرفته  در حالی که بغض گلویش  
از  ما  داد:»شکنندگی  ادامه  بود، 

چشمان مان پیداست.
 وقتی زائران عراقی اسم کربال یا نجف 
از  وقتی  حتی  می آورند.  زبان  به  را 
سامرا و کاظمین می گوید، ما ساکت 
می شویم.  در موارد زیادی اسم من 
می گویم  وقتی  و  می کنند  سوال  را 
»زهرا« به آسمان نگاه می کنند و تیر 

آخر را به قلبم می زنند«

یک از خادمان خانم حرم مطهر حضرت معصومه)س(
زائران عراقی نقطه ضعف خدام

 را خوب می دانند


