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مدافع  شهید  مطهر  پیکر  با  وداع  مراسم 
سه  بعدازظهر  رشید«  ابراهیم  حرم«محمد 
شهدای  معراج  در   ۱۳۹۷ تیر   ۱۲ شنبه 
قم  اهل  رشید  شهید  شد.  برگزار  تهران 
 ۲۰ مکانیزه  تیپ  تخریب  نیروهای  از  و 
رمضان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و مسئول جلوه های ویژه میدانی و 
انفجارات در مستند مسابقه »ضدگلوله« بود 
که طی عملیاتی مستشاری در مسیر جاده 
تدمرـ دیرالزور سوریه توسط برخورد با تله 

انفجاری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
تیپ  فرمانده  سفیدچیان  هادی  سرهنگ 
شهید  این  درباره  رمضان   ۲۰ مکانیزه 
که  حال  عین  در  ابراهیم  محمد  گفت؛ 
تخریبچی بسیار ماهری بود، برای همکاران 
و اطرافیان خود یک استاد اخالق هم بود. 
محمدابراهیم خود را یک نظامی محدود به 
پاسدار  من  می گفت  و  نمی دانست  پادگان 
جهان اسالم هستم. رفتار، اخالق و سلوک 
او نشان می داد در این دنیا ماندنی نیست و 

الیق شهادت است.

برادر شهید در معراج شهدا و بر باالی پیکر 
و حال حماسی  با حس  را  شهید سخنانی 
لطف  از  خالی  آن  خواندن  که  کرد  ایراد 
نیست. برادر شهید با چشمانی اشکبار فریاد 
می زد:ای دشمن ای وهابی و سعودی هیچ 

غلطی نمی توانی بکنی.
دست  ولی  آوردی  پائین  را  ما  های  اشک 

های ما را باال نمی توانی ببری
رئیس  آقای  وزرا،  و  جمهور  رئیس  آقای 
و  قضائیه  قوه  رئیس  وکال،آقای  و  مجلس 
خواهید  می  چه  هر  خدا  به  را  قضات:شما 
از داخلی و خارجی امضا کنید به یک قطره 
خون برادر ما نگاه کنید و سپس امضا کنید.

نه فقط برادر ما، بلکه همه برادرهای خانواده 
شهدا.خانواده ما هفت نفر آماده دارد و یک 

هدفمان همین هدف یعنی شهادت است.
یک پیام هم داریم خطاب به آقا:

مائی  مادرت زهرا مدیون  به جان  آقا جان 
اگر روی خون ما و جان ما و نفس ما حساب 
نکنی. قطره قطره خون ما برای تو است و 
جان و اعضا و جوارح ما برای تو است ای آقا

شما را به خدا هر چه می خواهید از داخلی و خارجی امضا کنید
 اول به یک قطره خون برادر ما توّجه کنید و سپس امضا کنید

برادر شهید مدافع حرم »محمدابراهیم رشید« خطاب به مسئوالن نظام:

حرف هایی که دولت نمی شنود
قم بارانداز مدیریت کشور 

احمد نامداری - آزمون و خطا روشی در علم 
مدیریت است که به جای خود و در برخی اوقات 
اجرایی  و  اداری  های  سیستم  پیشرفت  جهت 

پیشنهاد  مـی شـود و شـکی نیست مدیرانـی 
می توانند موفق تر باشند و محیط کار خودشان 
و  آزمون  برای  فضایی  که  کنند  هدایت  بهتر  را 

خطا برای خود و کارمندانشان فراهم کنند.
به  مربوط  روش  این  که  است  این  مهم  نکته 
محیط و سازمان های تازه شکل گرفته است و 
جمعیتی  بافت  و  متراکم  جمعیت  با  شهری  نه 

متفاوت.
پذیری  مسئولیت  الزمه  علی)ع(  امام  سیره  در 
کفایت  و  کردن  اداره  خوب  اسالمی  حکومت 
است، امام علی)ع( خطاب به مالک اشتر فرمودند: 
نمودن  و کفایت  اداره کردن  تو خوب  از  »قطعا 
امور مردم را خواسته و تو را به وسیله ایشان در 
آزمون قرار می دهم«. مسئوالن حکومت اسالمی 
نمی توانند مدیرانی را برای مردم در نظر گیرند 
و سپس امتحان کنند که تا چه اندازه این مدیر 
مفید عمل خواهد کرد و وقتی مثمرثمر نبود و 
نتیجه سوء نیز داشت هیچ مسئولیتی را نپذیرند.

انتقال  و  مدیریتی  شدهای  و  آمد  به  نگاهی  با 
که  یابیم  می  در  قم  به  دولتی  مدیران  برخی 
پارک  برای  محلی  بیت)س(  اهل  شهرکریمه 
مدیریتی  سیستم  بارانداز  یا  و  مدیران  موقت 

کشور شده است.
عنوان  به  همتی  تورج  انتصاب  نمونه   برای 
مورخ  قم در  از محیط زیست  مدیرکل حفاظت 
۲۰ آبان ۱۳۹6 و انتقال وی از قم در تاریخ  ۲۲ 
خرداد ۱۳۹۷ با عمر خدمتی کمتر از 8 ماه نشانی 
و  آزمون  بر  مبتنی  رویکرد  همین  از  بار  تاسف 
خطای عزل و نصب ها در دولت دوازدهم است 
که استاندار قم به عنوان نماینده عالی دولت باید 

در مورد آن به مردم پاسخگو باشد.

یادداشت سردبیر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم گفت: در 
راستای توسعه سیاست های عدالت محور صنعت حمل 
و نقل عمومی ، کامیون هایی که دارای بارنامه خارج از 

این استان داشته باشند، متوقف می شوند.

ابوالفضل جمالی در جلسه با مسئوالن صنف حمل ونقل 
از  حمایت  راستای  در  اقدام  این  گفت:  استان  عمومی 

کامیون داران قم صورت گرفته است.
قم  استان  در  کامیون  هزار  سه  از  بیش  حاضر  درحال 

فعال می باشد.

با  آمده  عمل  به  های  هماهنگی  پیرو  داد:  ادامه  وی 
مراجع قضایی، درصورت مشاهده کامیونهای حامل کاال 
که دارای بارنامه غیر استانی می باشند نسبت به عودت 

و تخلیه بارآنها اقدام خواهد شد.

وی درخصوص دیگر اقدامات حمایتی گفت: ازمهمترین 
ونقل  حمل  ذینفعان  دیگر  و  رانندگان  های  دغدغه 
عمومی ، افزایش نرخ حمل بار ، کاهش پرداختی حق 
،نظارت  خودرو  یدکی  لوازم  و  الستیک  تهیه   ، بیمه 
که  ...بود  و  ونقل  حمل  شرکتهای  فعالیت  بر  مستمر 
دراین رابطه تمهیدات الزم اندیشیده و بزودی به مرحله 

اجرا درخواهد آمد.

افزایش  به  توجه  با  گفت:  همچنین  درادامه  جمالی 
 4۰ سقف  تا  گاهی  که  بار  حمل  کرایه  ۲۰درصدی 
درصد نیز مشاهده گردیده ، سیاست یکسان سازی نرخ 

دردستور کار قرارگرفته است.

همچنین  و  کاال  و  مسافر  صنفی  های  انجمن  روسای 
جلسه  دراین  نیز  کاال  نقل  و  حمل  شرکتهای  روسای 
راهکارهای  ارائه  و  مطالبات صنفی  ای  پاره  درخصوص 

پیشنهادی به اظهار نظر پرداختند.

برخورد با دفاتر غیر مجاز صدور بارنامه ، پدیده واسطه 
گری و داللی ، سامان بخشی سیستم نوبت دهی جهت 
حمل بار ، تامین الستیک و لوازم یدکی خودرو از جمله 

خواسته های آنان بود.

 مدیرکل راهداری:
کامیون های دارای بارنامه خارج 

ازقم، متوقف می شوند

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:
برای تملک باغ های قم نیازمند 

بودجه ملی هستیم

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
قم گفت: بودجه خوبی توسط شهرداری برای تملک 
پیدا  اختصاص  قم  شهر  در  مانده  باقی  باغ های 

می کند، اما این بودجه کافی نیست.

پیام جوادیان با اشاره به عرصه چمن در شهر قم، 
درصد  چهار  تنها  شهر  این  در  چمن  کرد:  اظهار 
فضای سبز شهر قم را تشکیل می دهد، دو هزار و 
۱8۰ هکتار فضای سبز در شهر قم و پیرامون آن 
داریم و نسبت چمن به کل فضای سبز در شهر قم 

نسبت به شهرهای دیگر بسیار کمتر است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
قم ادامه داد: فضای سبز ۱۰ هکتاری در بلوار زائر از 
گذشته چمن داشت و به دلیل احتمال سیل در این 
بلوار، شرکت آب منطقه ای، شهرداری را از کاشت 

درخت در این بلوار منع کرده است.

جوادیان افزود: از سال ۱۳۹4 طرح مطالعاتی را با 
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان قم با عنوان 
گونه های درختی، درختچه ای، گل و گیاه مناسب 
با اقلیم شهر قم شروع کردیم، این طرح به صورت 
پایلوت به مدت زمان سه سال در یک مساحت پنج 
هکتاری در حال اجرا و نتایج خوبی به دنبال داشته 

است.

وی با اشاره به کاشت گونه های جدید در فضای سبز 
شهر قم، اظهار کرد: ۱۹ گونه خزان دار و برگ پهن 
بر اساس تحقیقات در سال گذشته در فضای سبز 

شهر قم کاشت کردیم.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
باغ های  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قم 
خوبی  بودجه  رفتند،  بین  از  قم  شهر  در  زیادی 
مانده  باقی  باغ های  تملک  برای  شهرداری  توسط 
این بودجه  اما  در شهر قم اختصاص پیدا می کند، 
کافی نیست و نیازمند بودجه استانی و ملی در این 

خصوص هستیم.

نارضایتی مردم و برخی هیئت های 
مذهبی از خلف وعده شرکت برق 

وقطع برق در روز دوشنبه

که  درحالی  شهرکریمه  ندای  گزارش  به 
کرده  سردرگم  را  مردم  پی درپی  خاموشی های 
و در گرم ترین روزهای سال در شهر کویری قم 
آورده  وجود  به  آن ها  برای  را  زیادی  مشکالت 
اختالل بوجود آمده در روز سوگواری امام صادق 
برخی  برای  را  مضاعفی  ناراحتی  السالم  علیه 

هیئت ها و مردم سوگوار پدید آورد.

و سازمان  ادارات  تعطیلی  به علت   در حالی که 
های دولتی و خصوصی در روز شهادت امام جعفر 
صادق)ع(،و کاهش مناسب بار مصرفی برق قم و 
اطالعیه های منتشره در فضای مجازی انتظار آن 
می رفت که برق قم در روز دوشنبه قطع نگردد، 
مواجه  برق  قطعی  با  قم  از  متعددی  های  بخش 
شدند که در این میان اختالل در برگزاری مجالس 
سوگواری حضرت امام جعفر صادق)ع( مشکالت 
زیادی را برای سوگواران و برگزارکنندگان ایجاد 

کرد.

اینکه طبیعی است که  با وجود  اساس  بر همین 
انتظار  نیست  بینی  پیش  قابل  ها  تمام خاموشی 
مردم جهت اطالع قبلی و آگاهی از زمان احتمالی 
قطع برق کامال منطقی و قابل درک هست ولیکن 
روال  در  نظمی  منتشره   های  اطالعیه  وجود  با 
اختالالت  و  نمی گردد  قطع و وصل ها مشاهده 
پیش آمده بسیار بیشتر از آن است که به حوادث 

پیش بینی نشده باز گردد.

نکته تاسف بار این است که با مراجعه به پایگاه 
اطالع رسانی شرکت برق قم نیز نمی توان بخشی 
ها  اطالعیه  دریافت  برای  را  توجهی  قابل  و  بروز 
به  توجهی  بی  از  نشان  یافت که  مرتبط  اخبار  و 
این  در  رجوع  ارباب  تکریم  و  مردمی  ارتباطات 

شرکت مهم است.

ارزشیابی  و  نظارت  سیستم  رسد  می  نظر  به 
رسانی   اطالع  بخش  در  قم  دولتی  های  دستگاه 
نیاز به بازنگری جّدی دارد و باید به صورت دوره 
پاسخگویی  و  رسانی  اطالع  عملکرد  مورد  در  ای 

ادارات پایش ها و بازرسی هایی صورت گیرد. 

افغانستانی  سرکارگر  عبدا... 
به   ۷۷ سال  »من  می گوید: 
اینجا  موقع  آن  و  آمدم  ایران 
کار  برای  افغان ها  ما  برای 
حاال  اما  بود.  بهشت  کردن 
ریال ایران ارزشش کم شده و 
همه بچه ها در این مدت ضرر 
برویم  کم  کم  باید  اند.  کرده 

ترکیه. 
از  افغان ها  مهاجرت  سیل 
مدت  کشورشان  به  ایران 
هاست شروع شده و باال رفتن 
پی  شوک های  و  دالر  قیمت 
از  را  آن ها  ارز،  بازار  پی  در 
ماندن در ایران منصرف کرده 

است.
و  تک  پیش  سال   6 نصیرا... 
او  است.  آمده  ایران  به  تنها 
که  است  سال  »دو  می گوید: 
می کنم.  کار  ساختمان  سر 
دستمزدم را ماهانه گرفته ام، 
در  کردن  کار  دیگر  حاال  اما 

ایران نمی صرفد.
پول  خانواده های مان  برای  ما 
باشد  قرار  اگر  می فرستیم 
نتوانیم  هم  را  کار  همین 
غذای  هم  روز  هر  و  بکنیم 
حاضری بخوریم، چه فایده ای 
کار  اینجا  ماه  یک  ما  دارد؟ 
کنیم به ما یک میلیون تومان 
هشت  می شود  که  می دهند 
پول  این  با  افغانی.  هزارتا 
در  ماه  یک  نمی شود  حتی 

افغانستان زندگی کرد«
رفیقش  می خواهد  نصیرا... 
صدای  با  و  کند  اذیتش  را  
و  »می رویم  می گوید:  بلند 
این  از  گردیم.  برنمی  دیگر 
کن،  خداحافظی  دیوار ها  درو 

خداحافظ تهران«.
مهاجرت  بازار  روز ها  این 

افغان ها به دوبی و ترکیه داغ 
است. حال استانبول برای شان 
است  موعود  کعبه  همان قدر 
ایران  پیش  سال   ۲۰ که 
تومان  میلیون   6 عارف  بود. 
می شمرد  را  ایرانی  پول  چک 
مشهد  اتوبوس  راننده  به  و 
 ۹ ساعت  قرارشان  می دهد؛ 
به  جنوب  ترمینال  از  شب 
نفری  است. سه  ترکیه  سمت 
انگار  اما  ندارند،  هم  گذرنامه 
مشکلی برای آن نیست. فقط 
هزارتومان   ۲۰۰ نفری  باید 
روی کرایه شان بگذارند تا از 

مرز ردشان کنند!
میان  در  جنوب  ترمینال  در 
مقصد  به  که  تعاونی ای  هفت 
تا   ۱۰ دارند،  مسافر  تایباد 
ایران  مرز  روانه  اتوبوس   ۱۵
که  می شوند  افغانستان  و 
درصد زیادی از آن ها افغان ها 
از  یکی  راننده  رضا  هستند. 
این اتوبوس ها می گوید: »االن 
شده.  کم  مهاجرت شان  سیل 
افغان  از  پر  اتوبوس ها  دی  از 
ترکیه  می روند  عده ای  بود. 
برمی  هم  عده ای  و  دوبی  و 

گردند افغانستان«.
حفر  در  که  کارگرانی 
می کنند،  کار  ایران  چاه های 
عبدا...  هستند.  افغان  همگی 
است  افغان  هم  سرکارگرشان 
به  و می گوید: »من سال ۷۷ 
اینجا  موقع  آن  و  آمدم  ایران 
کار  برای  افغان ها  ما  برای 
حاال  اما  بود.  بهشت  کردن 
ریال ایران ارزشش کم شده و 
همه بچه ها در این مدت ضرر 
برویم  کم  کم  باید  اند.  کرده 

ترکیه. 
منبع: قانون

آغاز سیل مهاجرت افغانستانی ها از ایران 
کارگران افغانی:

 دیگر ایران برای ما نمی صرفد

همراه با مراجع تقلید و علما:
مراسم عزاداری شهادت

 امام صادق)ع( برگزار شد

امام  حضرت  شهادت  عزاداری  مراسم  شوال،  پنجم  و  بیست  با  همزمان 
مکارم  عظام  دفاترآیات  در  جهان،  شیعیان  پیشوای  ششمین  صادق)ع( 
شیرازی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی،  نوری همدانی، 

سبحانی، جوادی آملی برگزار شد.
بر اساس این گزارش: عالوه بر دسته عزاداری هیئت ها، دسته عزاداری نیز 
با حضور حضرت آیت اهلل وحید خراسانی از دفتر این مرجع تقلید به سمت 
حرم حضرت معصومه)س( برگزار گردید و عزاداران  در هوای داغ تابستان 
ولی  به حضرت  را  این مصیبت  باکرامت  بانوی  این  در حرم  با حضور  قم، 

عصر)عج( تسلیت گفتند.
خاطرنشان می شود: شهر مقدس قم دیروز یکپارچه عزادار صادق آل محمد 
بود و مراسم عزاداری شهادت امام صادق)ع( در دفتر رهبر معظم انقالب، 
مراجع،  و  علما  سایر  بیوت  جمکران،  مسجد  معصومه)س(،  حضرت  حرم 

هیئت ها، مساجد و حسینیه ها نیز برگزار گردید.

اهل  علمای  از  جمعی 
ظهر  آفریقا  قاره  سنت 
دفتر  در  حضور  با  امروز 
واقع  الملل  بین  امور 
هادی  امام  صحن  در 
مطهر  حرم  السالم  علیه 
صفر  حجت االسالم   با 
فرهنگی  معاون  فالحی 
کریمه  مقدس  آستان 
و  دیدار  اهل بیت)س( 

گفت و گو کردند.
با اشاره به اینکه اهل سنت و شیعه  حجت االسالم  فالحی در این دیدار 
اعتقادها و منابع مشترک بسیاری همانند قرآن کریم و فرمایشات پیامبر 
اسالم)ص( دارند، اظهار کرد:  این منابع مشترک باید در ایران و کشورهای 

مختلف اسالمی شناخته و به صورت گسترده مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بر اساس آیات قرآن کریم پیامبر اسالم)ص( برای پیروان 
مذاهب و ادیان مختلف احترام قائل بودند، این سیره ایشان باید در میان 

به  اسالمی  مذاهب  پیروان 
سنت  اهل  و  شیعیان  ویژه 

الگوبرداری شود.
مطهر  حرم  فرهنگی  معاون 
معصومه  فاطمه  حضرت 
اینکه  بیان  با  علیها  سالم اهلل 
موجب  اسالمی  مذاهب  اتحاد 
می شود،  دشمنان  تضعیف 
تصریح کرد: دشمن به صورت 
برای  تالش  درحال  مستمر 
مذاهب  میان  تفرقه اندازی 
را  خود  اهداف  می تواند  اختالف  و  تفرقه  فضای  در  چراکه  است  اسالمی 

تحقق بخشد.
گفتنی است، علمای اهل سنت نیز در این دیدار با اشاره به ارتباط مطلوب 
این  گسترش  به  نسبت  قم،  مقدس  شهر  در  سنت  اهل  و  شیعیان  میان 
مذاهب  پیروان  میان  اتحاد  تقویت  و  مختلف  کشورهای  در سطح  ارتباط 

اسالمی ابراز امیدواری کردند.

 حضور جمعی از علمای اهل تسنن در حرم کریمه اهل بیت)س( 

دبیر هیأت موتورسواري و اتومبیلراني استان قم:
اتومبیلران قمی روي سكوي سوم ایران ایستاد

سیدمهدی صالحی اظهار کرد: در طول سال اعزام های متعددی در هر دو 
رشته  موتورسواری و اتومبیلرانی قم به پیکارهای قهرمانی کشور انجام 
می شود و یکی از اعزام های موفق به مسابقات درگ قهرمانی کشور صورت 
گرفت که در آن سعید طباطبایی عملکرد بسیار خوبی داشت و یک رتبه 

ارزشمند برای ورزش قم به ارمغان آورد.
وی با اشاره به رتبه سومی اتوموبیلران قم در نخستین راند مسابقات درگ 
قهرمانی کشور، عنوان کرد: این موفقیت ارزنده در کالس NA به دست 
آمد، در حالی که با حضور برترین های کشور شاهد برگزاری این دوره از 

رقابت ها در سطحی بسیار مطلوب از نظر کمی و کیفی بودیم.
برگزاری  امسال  افزود:  قم  استان  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  دبیر هیأت 
رقابت های درگ قهرمانی کشور در پنج مرحله پیش بینی و برنامه ریزی 
شده است و نخستین مرحله آن با حضور قهرمانان برجسته استان های 
را  خود  برترین های  و  رسید  انجام  به  البرز  هیأت  میزبانی  به  مختلف 

شناخت.
وی خاطرنشان کرد: این مرحله زیر نظر کمیته درگ فدراسیون و با عنوان 
حرفه ای  اتومبیلرانان  که  حالی  در  شد،  برگزار  هفتم تیر  شهدای  یادواره 
رشته درگ در هشت کالس به مدت دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند 

و سعید طباطبایی نماینده شاخص قم روی سکوی سوم ایستاد.
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محمد چهرقانی :   انتقال بی پایه و اساس باشگاه صبا از تهران به قم 
۱۰ سال هم طول نکشید تا مشخص شود معایب اش بیشتر از مزایای 
آن بوده و نه تنها نتوانسته جذب تماشاگر داشته باشد، جوان قمی را 
به فوتبال کشور معرفی کند و درآمدی به فوتبال و باشگاه ها بیاورد، 
بلکه فصل به فصل بدهی های میلیاردی را روی هم انباشته کرده و به 
افتخار و ریشه دار  پُر  تیم  این  احتمال منحل شدن  جایی رسانده که 

وجود داشته باشد.
اما در کنار بدهی های سنگین مالی و مسائل فنی، در اوایل اردیبهشت 
ماه ۹۷ موضوعی که مدت ها بسیاری از مربیان و اهالی فوتبال قم در 
محافل خصوصی و مجالس ورزشی به مدیران قم گوشزد می کردند و 
کشیده  ملی  رسانه  به  می دادند،  خبر  صبا  باشگاه  در  تخلف  وجود  از 
شد و افرادی، تمام پشت پرده های این تیم را افشا کردند و از اخاذی 
برخی مدیران فوتبالی و افرادی که در باشگاه صبا دارای سمت بودند، 

خبر دادند.
تمام  در  بلکه  قم،  در  فقط  نه  که  جنجالی  نود  برنامه  دو  آن  از  بعد 
فوتبال  مسؤوالن  طنز  به  شبیه  حرف های  کنار  در  و  کرد  صدا  ایران 
استان، تخلفات آنها را نشان داد، به نظر می رسید سازمان های نظارتی، 
دستگاه ها و مدیران استان قم به طور جدی به چنین موضوع مهمی 
بپردازند ولی با گذشت بیش از ۷۰ روز از آن اتفاق مهم، هیچ واکنش 

جدی در این رابطه مشاهده نشده است.

مبنی  شایعاتی  گذشته  سال های  در 
و  جوانان  برخی  از  پول  گرفتن  بر 
فوتبالیست  به  عالقه  که  خانواده هایی 
شدن فرزاندان شان دارند، برای حضور در 
صبا  بزرگساالن  ویژه  به  و  پایه  تیم های 
شنیده می شد ولی پس از سقوط این تیم 
به لیگ دسته اول،شنیده شده است که 
این اقدام خالف و نامتعارف که در هیچ 
کشور دیگری مشابه آن دیده نمی شود، 
از سوی برخی مدیران فوتبال و صبا رخ 

داده است.
ایران،  فوتبال  اول  دسته  لیگ  اخیر  فصل  در  جوانان  از  پول  گرفتن 
توسط مدیرانی که هنوز هم در راس مدیریت فوتبال قم هستند، تنها 
در روزهایی که برنامه نود به این موضوع پرداخت سر و صدای زیادی 
برپا کرد ولی به نظر می رسد حاال که دو ماه و نیم از آن اتفاق می گذرد، 

هیچ برخورد جدی با عامالن چنین کاری صورت نگرفته است.
مسؤوالنی که فصل قبل باشگاه صبا را مدیریت می کردند و دستی در 
آتش تیم های امید و بزرگساالن داشتند، به این فکر بودند با سقوط 
صبا به لیگ دسته دوم و انحالل این باشگاه، تمام بدهی ها و مهم تر از 
آن تخلفاتی که داشتند از یاد اهالی ورزش و مدیران استانی برود که به 

نظر می رسد اقدام آنها جواب داده و به نتیجه هم رسیده اند.
صبا،  باشگاه  پرونده  در  متخلف  افراد  و  مدیران  ماهه  چند  سکوت 
و  واکنش ها  رسانه ها،  از هجمه  رها شدن  برای  آنها  که  بود  تاکتیکی 
بحث  نوعی  به  تا  گرفتند  پیش  در  اخیر  ماه های  مردم طی  انتقادات 
اخاذی، جعل قراردادها، پول گرفتن از خانواده ها و ... به دست فراموشی 
سپرده شود که البته مدیران استانی و ورزشی قم هم وارد این بازی 

نشدند و هیچ واکنشی به این حواشی مهم نداشتند.
با شرایطی که باشگاه صبا دارد، به نظر می رسد این تیم طی یکی، ماه 
نهایتا یک سال دیگر منحل خواهد شد ولی موضوع مهمی  یا  آینده 
که انتظار می رود مدیران استانی و ورزشی قم به آن بپردازند، تخلفات 
از خانواده ها و  بوده که  بازگردان پول هایی  باشگاه صبا و  گسترده در 

جوانان گرفته شده و هیچ کس پاسخگوی مال باختگان نیست.

 راشکی: هیأت فوتبال قم ام الفساد است!
با  گفت وگو  در  قم  صبای  تیم  اخیر  فصل  سرمربی  راشکی،  مسعود 
فصل  که  تخلفاتی  مورد  در  کریمه«  شهر  »ندای  نامه  هفته  خبرنگار 
اخیر در این باشگاه رخ داده، اظهار کرد: واقعیت این است که احساس 
می کنم هیچکس پیگیر تیمی به نام صبا نیست و برای آنها)مدیران( 
فرقی نمی کند چنین باشگاهی باشد یا نه و حتی چه مسائل عجیبی 

در این تیم رخ داده است.

او ادامه داد: نمی گویم در ایران ولی اگر چنین فسادی در یک باشگاهی 
آن  دستی  زیر  افراد  آن  تا  ورزش  مدیر  می داد،  رخ  دنیا  جای  هر  در 
این  با وجود  ولی  برکنار می شدند  یا  استعفاء می دادند  و شهر  استان 
همه دزدی و تخلف گسترده در باشگاه صبا، هیچ اتفاقی در قم نیافتاد 

و مسؤوالن پیگیری درستی نداشتند.
راشکی یادآور شد: من و برخی افراد که در برنامه نود حرف زدیم، قمی 
استانی در  این مسئله درون  نداشتیم  اینکه اصال دوست  با  و  هستیم 
رسانه ملی عنوان شود، اما آنقدر در شهر خودمان رسیدگی نشد و برای 
مدیران مهم اهمیتی نداشت و جوانان بومی بی ارزش شده بودند که 

مجبور به انجام چنین کاری شدیم.
نابود  را  تیم  این  اینکه خیلی راحت  بیان  با  سرمربی سابق صبای قم 
کردند، گفت: تا زمانی که آقای کشوری مدیریت باشگاه صبا را برعهده 
داشت و نظارت می کرد، برنامه های این تیم فوتبالی پیش می رفت ولی 
بعد از واگذاری صبا به هیأت فوتبال قم، بالهای زیادی طی یک سال بر 

سر صبا آمد که حاال هم منجر به نابودی تیم شده است.
فوتبال  هیأت  توسط  یک  لیگ  به  از سقوط صبا  غیر  کرد:  تصریح  او 
این تیم سر بچه های مردم کاله گذاشتند،  قم، مدیران فصل گذشته 
را  باشگاه  تا  می آمد  اسپانسری  هم  اگر  و  گرفتند  پول  خانواده ها  از 
او  دور  آقایان  همین  بود،  صبا  به  کردن  دلش کمک  و  کند  مدیریت 
جمع می شدند و می خواستند از او هم پول اضافه بگیرند که آن حامی 

مالی را هم با این کارهای شان فراری می دادند.

راشکی با اشاره به اینکه فکر نمی کنم 
باشگاه صبا االن وجود خارجی داشته 
باشد و با بیش از ۲۰ میلیارد تومان 
کند،  فعالیت  جدید  فصل  در  بدهی 
زیادی  تعداد  نود  برنامه  در  افزود: 
علنا حرف از تخلف در باشگاه صبا و 
برخی افراد زدند ولی بعد از آن هیچ 
نهاد نظارتی پیگیر نشد که ماجرا چه 
بوده و اصال چرا این حرف ها را برای 

تیم قم زده اید.
سرمربی سابق تیم صبا یادآور شد: به ما گفتند سازمان بازرسی و اداره 
آگاهی استان به این قضیه ورود کرده ولی در واقع امثال من که در این 

موضوع متضرر شدیم، واکنشی که باید ببینیم را ندیدیم.
او ادامه داد: چند ماه از آن اتفاقات گذشته ولی هیچکس نگفته چرا 
حداقل ما این کار را کردیم و این آدم مقصر بوده یا خیر؛ اتفاق عجیب 
دیگر این بود که همین آقایان در قرارداد من دست بردند و جعل سند 
این  دادسرا  از طریق  بنده  البته که  نخورد؛  تکان  از آب  و آب  کردند 
موضوع را پیگیری می کنم ولی جای تعجب دارد چرا مدیران ذی ربط 
هیچ واکنشی به آن همه تخلف نداشتند و هیچ ارگانی، حتی استانداری 

به این موضوع نمی پردازد.
ام  استان قم  فوتبال  اینکه هیأت  بر  تاکید  با  تیم صبا  سرمربی سابق 
الفساد است، گفت: به غیر از فصل اخیر لیگ یک، دو سال هم در تیم 
امید صبا به عنوان مربی کار کردم و می دانم در هیأت فوتبال قم چه 
خبر است و چه تخلفاتی رخ می دهد که واکنش هیچ مرجع بازرسی را 

هم به همراه  ندارد.
راشکی تاکید کرد:

موضوع  این  به  می خواهم  فوتبال  فدراسیون  و  استانی  مدیران  از   
االن  سوختند؛  قم  استان  فوتبال  سرمایه های  چون  کنند  رسیدگی 
و آن شهر  این شهر  به در  بودند، در  بچه هایی که سال قبل در صبا 
هستند، زیر نظر مربیان مختلف تست می دهند و به من زنگ می زنند 
که چه کاری باید انجام دهیم؛ تازه همه فهمیدند چه سرمایه مهمی 

از قم رفت.

او با بیان اینکه مسؤوالن استانی دوست داشتند این اتفاق برای صبا 
بیافتد، گفت: با بدهی میلیاردی باشگاه، هیچ اسپانسری جلو نمی آید 
و اگر حتی یک درصد تیم در لیگ دسته دوم شرکت کند، ابتدا برای 
فدراسیون  به  را  بدهی هایش  از  تومان  میلیارد   4 باید  بازیکن  جذب 
اتفاقات  تمام  این صورت مطمئن هستم  در  کند که  پرداخت  فوتبال 

سال قبل مثل حضور بازیکنان پولی و ... باز هم رخ می دهد.

اخاذی بی دردسر در فوتبال قم، مدیران وارد بازی نمی شوند!
تخلفات باشگاه صبا و هیأت فوتبال قم با سکوت محض مدیران استانی، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش همراه شده است

تهیه  فرحبخش،  حسین  محمد 
خودش  قضا  از  که  سینما   کننده 
در  می داند،  انقالبی  و  متدین  را 
اظهاراتی وقیحانه روضه خوانی  امام 
و  متحجرانه  را  علیه السالم  حسین 
را   شخص  این  خواند.  بازی  حقه 
و  فارسی  فیلم  احیاگر  می توان  که 
سینمای قبل از انقالب خواند، اکثر 
فیلم هایش کپی برداری از فیلم های 
دقیقا  بعضا  و  است  انقالب  از  قبل 
اسم فیلم هایش نیز همان اسم های 
و  »شارالتان  مثل  است؛  قدیمی 

آبنبات چوبی«.
را  خوانی  روضه  شخص  این  حاال 
می داند.  بازی  حقه  و  متحجرانه 
نوشت:  چنین  اش  درباره  فارس 
فرحبخش،  محمد  حاج  فرزند  وی 
از پایه گذاران هیئت محبان حضرت 
زهرا)س( معروف به »متقدمین« در 
تهران(  بازار  )حوالی  مستوفی  گذر 
مناسبت های  در  فرحبخش  است. 
متعدد در منزلش مجلس عزاداری 
برپا می کند و طی یک سال گذشته، 
حجت االسالم ناصر نقویان در منزل 

او فراوان منبر رفته است.  

برکات روضه
اهل  ذکر مصیبت  معنای  به  روضه 
از  ایشان  برای  گریستن  و  بیت  
مهم ترین اعمالی است که در طول 
تاریخ خیلی از نا اهالن را اهل کرده 
و به مسیر بندگی هدایت کرده  و 
برکات زیادی از روضه امام حسین 
علیه السالم عاید بندگان شده است.

عزاداری  بزرگان  فرموده  به 
حسین  امام  برای  گریستن  و 
است  قربات  افضل  از  علیه السالم 
این  فضیلت  در  متعدی  روایات  و 
مطلب وجود دارد . واقعا جای تأسف 
را  خودش  مثال  که  کسی  که  دارد 
متدین و انقالبی می داند اینطور به 

روضه خوانی حمله می کند!
آیا این آدم هتاک نمی داند که امام 
معصوم فرمود کسی که در مصیبت 
یا  بگرید  علیه السالم  حسین  امام 
بگریاند بهشت بر او واجب می شود. 

آیا نمی داند که خود خدا روضه امام 
الهی  انبیای  و  خوانده  را  حسین 
گریسته اند؟!  حضرت  مصیبت  بر 
»نََفُس  نفرموده:  معصوم  امام  آیا 
نفس  تسبیٌح...؛  لُِظلِْمنا  الَمْهموِم 
مهموم و غمگین، برای ظلمی که به 
ما)اهل  البیت( شده، تسبیح است؟!

این شخص یا آشنایی با این آموزه ها 
ندارد که در این صورت خیلی بیجا 
نظر  اظهار  باره  این  در  می کند 
هم  دینداری  ادعای  و  می کند 
دارد و اگر هم با این روایات معتبر 
دارد  هم  ظاهرا  که  دارد  آشنایی 
بیان  را  وقیحانه  اظهارات  این  و 
می کند، جای تأسفی مضاعف دارد 
حقانیت  و  اهمیت  به  علم  با  که 
روضه خوانی چنین مطالبی را بیان 

کرده است.

سیره بزرگان در روضه خوانی
تلویزیون در  بوذری مجری  رسالت 
»مخاطب  تلویزیونی  زنده  برنامه 
هتاکی  این  به  پاسخ  در  خاص« 
نکته ای را از مرحوم آیت اهلل میرزا 
جواد تبریزی نقل می کند که روزی 
اشکال  طلبه ها  از  یکی  درس  سر 
می کند و ایشان جوابش را می دهد 
درس  از  بعد  نمی شود.  قانع  او  و 
که  می گوید  تبریزی   اهلل  آیت  به 
اشک  نیست!  روضه  مجلس  اینجا 
تبریزی حلقه  در چشمان آیت اهلل 
می زند و می گوید من می خواستم 

روضه خوان بشوم که مرجع شدم.
حائری  عبدالکریم  شیخ  سیره  در 
هم معروف است که ایشان همیشه 
مجلس درسش  با روضه همراه بوده 
بزرگان  که  است  این  غرض  است. 
به  خاصی  و  جدی  اهتمام  دین 
و  اوصاف  این  با  داشته اند.  روضه 
در خوشبینانه ترین حالت و دست 
کم این اوج جهالت است که کسی 
اینگونه به روضه خوانی حمله کند. 

اللّهم اْجَعل عواقَب اموِرنا خیراً  

بابک شکورزاده

می خواستم روضه خوان شوم، مجتهد شدم
روضه خوانی | پاسخ حسرت آمیز آیت اهلل تبریزی به شاگردش

کیفیت  بلیت ها،  قیمت  بهداشت، 
آب و ... استخرهای شهر قم مورد 

نظارت ویژه قرار می گیرد.
فصل  دلیل  به  کریمه:  شهر  ندای 
به  استخرها  از  استقبال  تابستان 
طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده 
ولی همین موضوع موجب شده تا 
قیمت  استخرها  برخی  مدیران 
بلیت ها را باال برده و از سوی دیگر 
توجه کمتری به مسائل بهداشتی 

داشته باشند.
باال رفتن شکایات مردمی موجب 
شد تا مشاهده ای از استخر حجاب 
و  ورزش  کل  اداره  نظر  زیر  که 
جوانان است و به بخش خصوصی 
اجاره داده شده، داشته باشیم که 
پی بردیم قیمت بلیت سانس های 
عادی)یک ساعت و ۳۰ دقیقه ای( 
 4 رشد   ۹۷ سال  در  استخر  این 
هزار   ۹ به  و  داشته  تومانی  هزار 
تومان رسیده که برای آن منطقه 
است؛  چشمگیر  رقمی  محروم 
عالوه بر آنکه از نظر بهداشتی هم 
استخر  این  آب  می رسد  نظر  به 

کیفیت مطلوبی ندارد.
اداره  بازرس  خاجه بیاتی،  علی 
کل ورزش و جوانان استان قم در 
کریمه«  شهر  »ندای  با  گفت وگو 
روی  نظارتی  مباحث  مورد  در 
موضوع  کرد:  عنوان  استخرها 
ایمنی جان شهروندان در استخرها 
برعهده منجیان غریق است که زیر 

فعالیت  غریق  نجات  هیأت  نظر 
با  جلسه  در  هم  ما  و  می کنند 
تعیین کردیم  بازرسی  این هیأت، 
تمام  از  بار  یک  هفته  دو  هر  تا 
استخرهای قم به ما گزارش دهد.

شنا  ورزشی  هیأت  داد:  ادامه  او 
آموزشی  کالس های  موضوع  به 
می پردازد و ما هم بازرسی از طرف 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
تعیین کردیم تا مسائل فنی، بهره 
برداری، نرخ کالس ها، تاسیسات و 
... را با همکاری این هیأت نظارت 

کنیم.
رسیدگی  در خصوص  خاجه بیاتی 
استخرهای  بهداشتی  مسئله  به 
تخصصی  موضوعات  گفت:  قم 
مرکز  نظر  زیر  استخرها  بهداشتی 
این  به  است؛  قم  استان  بهداشت 
صورت که بازرس مرکز بهداشت با 
همکاری ما هر چند وقت یکبار از 
آب استخرها نمونه برداری می کند 
و به آزمایشگاه می برد تا رسیدگی 
کیفیت،  کلر،  میزان  به  درستی 

بهداشت و ... آب داشته باشد.
و جوانان  ورزش  اداره کل  بازرس 
 8۰ افزایش  مورد  در  قم  استان 
درصدی قیمت بلیت سانس عادی 
نباید  کرد:  اظهار  حجاب  استخر 
هزار   ۹ استخر  این  بلیت  قیمت 
تومان باشد و مطمئنا به زودی این 

موضوع را رسیدگی خواهیم کرد.

نظارت ویژه روی استخرها در تابستان

دکتر سید مهدی میرغضنفری در رابطه با مصرف انگور می گوید: انگورهای 
حبه درشت و پوست نازک سفید یا زرد رنگ که کاماًل رسیده و شیرین اند و 

هسته داخل آن کوچک و قابلیت جویدن داشته 
باشند بهترین نوع انگور به شمار می روند.

 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
انگور  حبه  پوست  چه  هر  اینکه  به  اشاره  با 
ضخیم تر و هسته آن بزرگ تر و سفت تر باشد، 
هضم آن سخت تر و نفخ بیشتری ایجاد می کند 
دارند،  نفاخ  و  ضعیف  معده  که  افرادی  گفت: 
بهتر است پوست ضخیم انگور را جدا کرده و 
یا  از دهان خارج  هسته آن را پس از جویدن 
به جای انگور تازه از کشمش و مویز استفاده 

کنند. 
مصرف  کرد،  تصریح  فیزولوژی  متخصص  این 
بیشتر  را  آن  نفخ  پنیر،  و  نان  همراه  به  انگور 
می کند و به همین دلیل بهتر است کمی پودر 

زیره بعد از آن مصرف شود.
 

دکتر میرغضنفری توصیه کرد: بهتر است افرادی که دستگاه گوارش ضعیف 
دارند و عمل هضم غذا در آن ها سخت تر صورت می گیرد، انگور را دانه دانه 
میل کنند تا تماس آن با پرزهای چشایی بیشتر شده و بهتر هضم و جذب 
شود. در این حالت، عمل گوارش انگور بیشتر و نفخ کمتر دارد؛ این قاعده برای 

همه خوردنی ها صدق می کند.
 

این متخصص فیزیولوژی بیان کرد: انگور رسیده، طبع گرم و تر دارد و هرچه 
انگور، آن قدر  اما در کل مقدار حرارت  باشد طبع آن گرم تر است  شیرین تر 

نیست که مزاج شخص را از حالت اعتدال خارج کند. 
وی با اشاره به اینکه برخی افراد تا حدودی به شیرینی انگور حساسیت دارند 
سوزش  دچار  مصرف،  محض  به  و 
کمتر  موارد  در  و  و حلق شده  گلو 
و  بزند  آفت  دهانشان  است  ممکن 
اغلب واکنش مشابهی را به خربزه، 
گفت:  دارند  تندی ها  و  شیرینی ها 
برای جلوگیری  افراد می توانند  این 
از این حالت از انگورهای کم شیرین 
استفاده کنند. انگور انواع مختلف و 
متنوع، اما در اصل خواص مشابهی 

دارد.
 

چاق ها  کرد:  اظهار  همچنین  او 
بخورند  شیرین  انگور  زیاد  نباید 
آن  و  غذایی  وعده  جای  به  مگر 
مقابل،  در  اما  ملس؛  نوع  از  هم 
انگور  بیشتر  است  بهتر  الغر  افراد 
خیلی  که  افرادی  کنند.  میل  انگور  شیره  مانند  آن  فراورده های  یا  شیرین 
تمایلی به خوردن گوشت و غذا ندارند و دچار ضعف می شوند نیز برای جبران 
نیازمندی های بدنشان بهتر است از انگور استفاده کنند. انگور به سرعت جذب 
بدن شده و تأمین کننده خوب انرژی و رفع کننده ضعف است، ضمن اینکه 
مصرف کشمش و مویز قبل از انجام ورزش ها، کوهنوردی و فعالیت جنسی، 

برای افزایش توان و قدرت جسمانی توصیه می شود.
 به طور کلی مصرف انگور برای کسانی که مبتال به ترشحات زیاد بینی یا پشت 
حلق باشند یا نفخ و ریفالکس و آبریزش از دهان داشته باشند، زیان آور است 

و موجب تشدید عالئم و مشکالت آن ها می شود.

انگور را به شرط بخورید

براي نخستین بار رقابت هاي بسکتبال سه نفره قهرماني کشور مردان 
به میزباني استان قم برگزار شد و این درحالي بود که مراسم پایاني 
و توزیع مدال هاي قهرمانان این پیکارها با حضورمدیر کل ورزش و 

جوانان استان قم به انجام رسید.
به  قم  در  حالي  در  کشور  سال   ۲۳ زیر  نفره   ۳ بسکتبال  مسابقات 
اتمام رسید که تیم بسکتبال اصفهان با پیروزي مقابل تیم تهران در 
دیدار نهایي به عنوان قهرماني رسید و در دیدار رده بندي نیز بوشهر، 

چهارمحال و بختیاري را از پیش رو برداشت و سوم شد.
هیئت  همت  به  و  بار  نخستین  براي  که  مسابقات  از  دوره  این  در 
بسکتبال در استان قم به انجام رسید ۱6 تیم براي کسب عناوین برتر 

با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم هاي برتر
مدال و جوایز خود را از مدیر کل ورزش و جوانان استان قم، مسئوالن  

و مدیران فدراسیون و هیئت بسکتبال استان قم دریافت کردند.
مسئولیت برگزاري این مسابقات بر عهده محسن عباسي مسئول 

کمیته داوران هیئت بسکتبال استان قم بود که سالن شصد نفري 
 شهید محمود رضاییان محل برگزاري این رویداد کشوري بود.

هم زمان با فرا رسیدن سال روز 
شهادت)ع( ششمین اختر تابناک 
امامت، مراسم سوگواری شهادت 
امام صادق)ع( در دفتر آیت اهلل 

صافی گلپایگانی برگزار شد.
اهلل  آیت  مراسم  این  در  
تقلید  مرجع  گلپایگانی  صافی 
االسالم  حجت  شیعیان، 
حجت  اطالعات،  وزیر  علوی 

کل  دادستان  منتظری  االسالم 
کشور،طالب و روحانیون و اقشار 

مختلف مردم حضور داشتند.
این  در  شرعی  االسالم  حجت 
های  ویژگی  درباره  مراسم 
اخالقی امام صادق)ع( و اقدامات 
این امام همام در راستای ترویج 
سخنرانی  به  دینی  معارف 

پرداخت.

مراسم شهادت امام صادق)ع( با حضور
 آیت اهلل صافی گلپایگانی برگزار شد

تجلیل از برترین هاي بسكتبال سه نفره ایران با 
حضور مدیر کل ورزش و جوانان قم


