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هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره هفتم-چهارشنبه 24 مردادماه 1397-قیمت 500 تومان

هفته نامه ندای شهرکریمه- احمدنامداری- تعاریف 
نزدیک  یکدیگر  به  بسیار  احتکار  اصطالحی  و  لغوی 
هستند و تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد، در تعریف 
طعام  یا  و  کاال  نگهداری  که؛  است  آمده  احتکار  لغوی 

مردم به انتظار گران شدن آن را گویند.
است  دادن  رخ  حال  در  روزها  این  که  ای  فاجعه 
ازسوی  دولتی  ارز  با  شده  تهیه  کاالهای  گران فروشی 
تعدادی از شرکت های واردکننده است که خیانتی بس 
بزرگ در حق هموطنان است و رصد بازار استان قم در 
با  همزمان  که  است  آن  نشان دهنده  گذشته  هفته های 
برای برخی  واردات  اعمال ممنوعیت  و  نوسان قیمت ها 
بدل  بازار  در  جدیدی  معضل  به  عرضه  عدم  کاالها،  از 

شده است .
جبران  از  نگرانی  علت  به  هم  خرده فروشان  سویی  از 
اقالم  برخی  فروش  از  خود،  گردش  در  سرمایه  نشدن 
احتکار  یا  انبار  اصطالح  به  را  آن  و  می کنند  جلوگیری 
می کنند. در آخرین سخنرانی رهبر معظم انقالب شاهد 
بودیم که ایشان از حرکتی که تحت عنوان افشای محل 
احتکار کاالهای اساسی و ارزاق عمومی مردم راه افتاده 

ابراز رضایت کردند و آن را حرکتی مفید نامیدند.

جهانی  استکبار  سابقه  بی  هجمه  در  و  روزها  این  در 
نظام  به  جانبه  همه  فشار  برای  منطقه  مزدور  ایادی  و 
اسالمی شاهد هستیم که به سبب بی کفایتی متولیان 
به  اساسی  کاالهای  و  اجناس  قیمت  کشور  اقتصادی 
ای  عده  میان  این  در  و  بوده  تغییر  حال  در  سرعت 
خارج  دسترس  از  حال  در  خبر  بی  خدا  از  سودجوی 

کردن هر چه که احتمال افزایش قیمت دارد هستند.
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 مفسدان اقتصادی را
 در میدان آزادی اعدام کنید

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی: 

با سردادن شعار »ندای مرجعیت احقاق حق ملت«؛

تقدیر طالب و روحانیون مشهد 
از مواضع اخیر آیت اهلل العظمی 

مکارم شیرازی

 رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم:

خریداری 250 دستگاه اتوبوس
 از روسیه در بن بست

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 

نخستین بوستان بدون چمن 
کشور در قم راه اندازی شد

 قاچاق و احتکار محموله ۷ میلیارد 
ریالی کولر گازی و پکیج در قم 

جانشین فرماندهی انتظامی قم خبر داد؛

صفحه7

توسعه چتر امنیتی با 
همکاری همه جانبه 

در استان قم

فرمانده انتظامی قم در جمع اصحاب رسانه خبر داد:

شهرکریمه  ندای  نامه  هفته  گزارش  به 
نخستین  در  آقاخانی  عبدالرضا  ،سردار 
در  انتصاب  از  بعد  خود  خبری  نشست 
که  قم  انتظامی  فرماندهی  ستاد  محل 
با آیین تجلیل از خبرنگاران به مناسبت 
با  بود،  همراه  خبرنگار  روز  مرداد   17
خبرنگاران  فعالیت  اهمیت  به  اشاره 
خبرنگاران  داشت:  اظهار  جامعه  در 
هستند،  مردم  و  مسئوالن  بین  واسطه 
تأثیر  و  بوده  ناجا  دیده بان  خبرنگاران 
مردم  به  ناجا  ارائه خدمات  در  بسیاری 

دارند.
خود،  سخنان  از  دیگری  دربخش  وی 
در  انتظامی  نیروی  برنامه های  از  یکی 
توسعه   ، را  جاری  سال  دوم  ماهه   6
همکاری  با  استان  این  امنیتی  چتر 
همه جانبه با تمام دستگاه ها و اصحاب 
راستا  دراین  گفت:  و  کرد  ذکر  رسانه 
استقرار 2 پایگاه پلیس آگاهی در سطح 

شهر در نظر گرفته شده است.
فرمانده انتظامی استان قم عنوان کرد: 
تقویت و تجهیز کالنتری ها و پاسگاه ها، 

از توانایی دستگاه ها درتوانمند  استفاده 
از  ناجا،  امنیتی  استعداد  نمودن   تر 

برنامه های دیگر من در قم است.
ظرفیت  از  جامع  استفاده  آقاخانی، 
های  ماموریت  تحقق  برای  ها  دستگاه 
افزود:  و  کرد  عنوان  ضروری  را  ناجا 
اصحاب رسانه نیز در کنار پلیس، نقش 

محوری و جامعی دارند .

حضور  با  مردمی  ارتباط  و  تقویت  وی 
با  کامل  و  جامع  ارتباط  قم،  درمساجد 
ارتباط  روحانیت،  و  علما  تقلید،  مراجع 
و  آزادگان  جانبازان،  شهدا،  خانواده  با 
تعامل  انتظامی،  نیروی  بازنشستگان 
سپاه  همچون  تامین  شورای  اعضای  با 
استانداری،  اطالعات،  اداره  پاسداران، 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاونت 
با  ارتباط  قضایی،  دستگاه  و  استانداری 
نمایندگان مردم قم در مجلس شورای 
به  توجه  و  بسیج  با  ارتباط  اسالمی، 
معیشت کارکنان را از جمله برنامه های 

نیروی انتظامی قم برشمرد.

استاندار هیچ حقی در عزل و انتخاب مدیران ندارد
احمد امیرآبادی :

در گزارش انبارهای معمول و 
نامتعارف محتکران تردید نکنید

و  بازرسی  کل  اداره  سرپرست 
قم  شهرداری  شکایات  به  رسیدگی 
به  رسیدگی  و  نظارت  هدف  با  گفت: 
برنامه ریزی صورت گرفته  با  شکایات، 
هر هفته در یکی از مناطق شهرداری 
حضور خواهیم داشت و ضمن پیگیری 
درخواست های شهروندی به رسیدگی 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از 
شهرنیوز، بها ء الدین دشتی با اشاره به 
اقدامات اداره کل بازرسی و رسیدگی 
راستای  در  شهرداری  شکایات  به 
افزایش رضایت مندی شهروندان قمی 

اظهار کرد: 
سیاست های  و  اهداف  راستای  در 
و  نظارت  حوزه  در  قم  شهرداری 
برنامه ای  در  شکایات،  به  رسیدگی 
هر هفته در یکی از مناطق شهرداری 
به  رسیدگی  و  شد  خواهیم  مستقر 
که  داشت  خواهیم  مردمی  شکایات 
 ( هفته  این  چهارشنبه  از  برنامه  این 

امروز( در منطقه 6 اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه حضور بازرسین 
در مناطق در راستای افزایش سالمت 
کرد:  بیان  می گیرد  صورت  اداری 
حوزه  در  عمدتاً  مردمی  شکایات 

و  است  ودرآمدها  امالک  شهرسازی، 
مقررات  و  قوانین  نقض  که  شکایاتی 
مابقی  و  است  رسیدگی  قابل  باشد 
که از نظر قانونی قابل پیگیری نیست 

اعالم مي شود.

سرپرست اداره کل بازرسی و رسیدگی 
قم  شهرداری  مردمی  شکایات  به 
برخی  اصالح  ضرورت  به  اشاره  با 
اداری  سیستم  در  معیوب  هاي  رویه  
رویه های  برخی  کرد:  خاطرنشان 
که  دارد  وجود  سیستم  در  معیوب 
در  را  اقداماتی  فرآیند ها  بهبود  برای 
فضایي  ایجاد  با  تا  داریم  کار  دستور 
آرام و سالم امکان خدمت رسانی بهتر 

به شهروندان ایجاد شود.

کل  اداره  تالش  به  اشاره  با  وی 
ایجاد  جهت  قم  شهرداری  بازرسی 
شهرداری  پرسنل  با  مناسب  ارتباط 
نقاط  و  چالش ها  راستا  این  در  گفت: 
بعد  و  می کنیم  شناسایی  را  ضعف 
می کنیم  سعی  تخصصی  بررسی  از 
و  ساز  ایجاد  و  پیشنهادات  ارائه  با 
را  شرایط  قانونمند  و  جدید  کارهای 
داریم  تالش  بخشیم، همچنین  بهبود 
مدیران  به  را  مردمی  نقطه نظرات 

اجرایی شهر منتقل کنیم.

بیان  با  هاشمی  محمدرضا  سید 
عملکرد  بر  نظارت  بحث  اینکه 
در  ریشه  شهروندی،  حقوق  و 
مفاهیم قرآنی، احادیث و روایات 
دین  بزرگان  کرد:  عنوان  دارد، 
همواره بر حقوق شهروندی تاکید 
از  بسیاری  امروزه  اگر  کرده اند، 
دموکراسی  از  غربی  کشورهای 
می  سخن  شهروندی  حقوق  و 
گویند، اسالم از 1400 سال قبل 
به این مسئله توجه داشته است، 
در نامه حضرت علی)ع( به مالک 
فرهنگی،  مسائل  تمام  به  اشتر 
اجتماعی، شهروندی و اقتصادی 

اشاره شده است.
که  خوبی  بسیار  کار  افزود:  وی 
دولت  توسط  اخیر  سال   3 طی 
حقوق  سند  بحث  شده،  انجام 
ابتدای  از  است،  شهروندی 
انقالب این مسئله وجود داشته و 
درحال حاضر به روزرسانی شده 

است.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
در  گفت:  استاندار  اجتماعی 
بند در خصوص  این سند، چند 
حوزه زیست محیطی، اجتماعی، 
دارد،  وجود  سیاسی  و  فرهنگی 
این سند،  کنار  وزارت کشور در 
سیاسی  گوی  و  گفت  منشور 

به  دادن  اهمیت  موضوع  با 
های  گروه  و  احزاب  جریانات، 

سیاسی، منتشر کرده است.
به  مسئله  این  کرد:  تصریح  وی 
این جهت است که دستگاه ها و 
ادارات بدانند که یک ناظر وجود 
نظارت  ها  آن  کار  به  که  دارد 
از این نظارت در  باید  می کند و 

جهت رضایت مردم است.
باالترین  اینکه  بیان  با  هاشمی 
اعتماد  کشور،  اجتماعی  سرمایه 
بهترین  داد:  ادامه  است،  مردم 
افزایش  مشکالت،  با  مبارزه  راه 
همه  است،  مردم  رضایتمندی 
رضایت  ایجاد  برای  کارها  این 
بین مردم است.وی در آخر بیان 
کرد: در کنار اینکه خداوند ناظر 
بر اعمال ما است، مردم هم باید 
نظارت  مسئولین  عملکرد  بر 
جهت  همین  به  باشند،  داشته 
از  را  بازرسین  که  شده  سعی 
بین اعضای سمن ها و تشکل ها 
انتخاب کنیم، تشکل ها نهادهای 
و  هستند  دولتی  غیر  مردمی 
قسمتی از بدنه مردمی محسوب 
ناظر  عنوان  به  اگر  و  شوند  می 
در جلسات حضور داشته باشند، 
خروجی این جلسات بهتر خواهد 

بود.

مجید رفیعی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده شهرداری 
و  پرداخت  مقدس  مشهد  در  قم  فرهنگی  هفته  مناسبت  به 
اظهار داشت: دهه فرهنگی قم در مشهد الرضا با عنوان »اخت 
الرضا« از یکم شهریور لغایت 10 شهریورماه در مجموعه کوه 
هنر،  حوزه  در  فعال  دستگاه های  و  ادارات  حضور  با  سنگی 
فرهنگ و گردشگری و تولیدکنندگان استان به منظور معرفی 

استان قم اجرامی شود.
فعالیت  از  قم  شهرداری  ورزشی  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل 
گسترده مجموعه های فرهنگی استان درمجموع 50 غرفه خبر 
داد و افزود: مسجد مقدس جمکران به عنوان یکی از مهم ترین 
داشته  گسترده ای  فعالیت  استان  مذهبی  فرهنگی  قطب های 
ویژه شب های  برنامه های  توسل،  دعای  ازجمله  برنامه هایی  و 
کارشناسان مذهبی  و  زنده پخش کرده  به صورت  را  جمکران 

مسجد جمکران نیز در محل نمایشگاه حضور خواهند داشت.
رفیعی یکی دیگر از مجموعه های حاضر در نمایشگاه را اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی کرد و 
اداره کل به معرفی ظرفیت های گردشگری استان  این  گفت: 
تولید  با حضور هنرمندان استان و  و صنایع دستی پرداخته و 
زنده  به صورت  زینت آالت  و  معرق  حوزه  در  صنایع دستی 

هنرمندان به نام استان را نیز معرفی می کند.
در  نیز  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  داد:  ادامه  وی 
به  و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  اداره کل  کنار 
معرفی ظرفیت گردشگری مذهبی استان و امامزادگان پرداخته 
و تیمی از کارشناسان و مشاوران در امور آسیب های اجتماعی 

نیز همراه این اداره کل به ارائه خدمات می پردازد.
اداره  قم،  شهرداری  ورزشی  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل 
ارائه  در  قم  فرهنگی  هفته  فعاالن  دیگر  از  را  بهزیستی  کل 
تصریح  و  دانست  مشهد  در  خود  توانمندی های  و  محصوالت 
کرد: هالل احمر استان نیز با تجهیزات و نیروی انسانی کامل به 
محل نمایشگاه آمده و ضمن ارائه خدمات درمانی به آموزش 

کمک های اولیه به زائران و شهروندان مشهدی می پردازد.
فرصت  نمایشگاه  این  در  را  پژوهی  قم  مرکز  حضور  رفیعی، 
مناسبی برای آشنایی زائران و شهروندان مشهدی با قم قدیم 
نیز  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  افزود:  و  خواند 
مسابقات  برگزاری  ازجمله  هنری  و  فرهنگی  برنامه هایی  با 
کتاب خوانی جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی حضور خواهند 

داشت.
ارائه سوهان و خرما قم در این نمایشگاه نیز خبر داد  از  وی 
به منظور  نیز  روستاها  امور  و  عشایر  کل  اداره  کرد:  تصریح  و 
معرفی ظرفیت روستاهای استان قم در 5 بخش شرکت کرده 
و با ارائه محصوالت و اجرای مراسم و آیین روستایی در قالب 
برپایی چادر عشایر و ساخت خانه روستایی برنامه هایی ویژه ای 

را در این هفته خواهند داشت.
اجرای  قم  شهرداری  ورزشی  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل 
با حضور هنرمندان  را  نمایشگاه  فرهنگی در شب های  استیج 
قمی از دیگر برنامه های فرهنگی این دهه معرفی کرد و گفت: 
از  برپایی نمایشگاه عکس و پوستر در حرم مطهر یکی دیگر 
اتفاقات خوب فرهنگی این هفته است که امیدواریم با استقبال 

گسترده ای روبه رو شود.
رفیعی از امضا تفاهم نامه ای جامع بین دو استان خبر داد و بیان 
کرد: تفاهم نامه همکاری بین معاونت فرهنگی شهرداری مشهد 
فرهنگ،  حوزه  در  قم  شهرداری  ورزشی  فرهنگی  سازمان  و 
تا  می شود  امضا  اجتماعی  مباحث  و  گردشگری  ورزش،  هنر، 
فعالیت های فرهنگی مشترکی بین دو قطب مذهبی کشور با 

هماهنگی و مدیریت بهتر انجام شود.
وی ادامه داد: قم مهمان معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
فرهنگی  هفته  معرفی  برای  وسیعی  تبلیغات  و  بوده  مشهد 
انتقال کاروان »اخت  قم در مشهد در حال اجراست و برنامه 
الرضا« به محل نمایشگاه و تور گردشگری مشهد مقدس را نیز 

به صورت رایگان برای مهمانان کاروان اجرا می کند.  

در جهت پیگیری درخواست های شهروندی و رسیدگی به شکایات مردمی صورت می گیرد

حضور بازرسین شهرداری در مناطق 
هشتگانه شهرداری قم

         مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم:

تشریح برنامه های هفته فرهنگی قم در مشهد مقدس 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم تصریح کرد:

اعتماد مردم؛ باالترین سرمایه 
اجتماعی کشور

           از قرمه سبزی ایرانی تا پیتزای ایتالیایی؛

 باتالق گاوخونی یا معده

یادداشت سردبیر
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در گزارش انبارهای معمول و نامتعارف محتکران تردید نکنید
یادداشت سردبیر

مدیریت  تخصصی  نشست  در  جوادیان  پیام   
همت  به  که  قم  شهر  سبز  فضای  آبیاری 
در  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان 
و  مدیریت  و  آب  هدررفت  کاهش  راستای 
بهینه سازی مصرف با حضور کلیه روسای ادارات 
سازمان ها  و  مناطق  سبز  فضای  کارشناسان  و 
و دست اندرکاران فضای سبز شهر برگزار شد، 
اظهار کرد: در همه دنیا به سمت بهینه سازی 
مساله  این  از  هم  ما  و  می روند  آب  مصرف 
مستثنی نیستیم؛ ما در  آبیاری فضای سبز 30 
درصد کم آبیاری داریم و این بدان معناست که 
قم 30  شهر  سبز  فضای  گیاهی  های  پوشش 
درصد کمتر از نیاز واقعی خود آبیاری می شوند.

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری قم با تاکید بر اینکه انتظار ما از رسانه ها 
و شهروندان این است که بجای انتشار مطالب 
علیه شرایط آبیاری فضای سبز مشکالت را به 
به سرعت  تا  دهند  اطالع  سازمان  کارشناسان 
از  اینکه بسیاری  مشکل حل شود، گفت: کما 
با ارتباط با سامانه 137  شهروندان این کار را 
انجام می دهند و به سرعت کارشناسان سازمان 
در جهت رفع مشکل اقدامات الزم را انجام می 

دهند.
جوادیان با بیان اینکه در راستای جلوگیری از 

هدررفت آب در فضای سبز پلیس فضای سبز 
وارد عمل شده و بخشی از وظایف آنها کاهش 
آب  هدررفت  نقاط  یافتن  در  متمرکز  و  یافته 
سیستم  استهالک  کرد:  خاطرنشان  شده اند، 
آبیاری، سهل انگاری کارگران فضای سبز، اشکال 
در طراحی سیستم آبیاری و... از جمله مسائلی 
است که هدررفت آب را موجب می شود و در 
این راستا برنامه ریزی هایی صورت گرفته است 
که از جمله این اقدامات آموزش کارگران فضای 

سبز است که به زودی برگزار می شود.
وی با تاکید بر اینکه نظارت ها بر روند آبیاری 
فضای سبز افزایش یافته است، بیان کرد: بخش 
نخستین  و  شده  از چمن حذف  توجهی  قابل 
بوستان بدون چمن کشور را راه اندازی کردیم 

که بوستان شهدای آذر است.
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
آبیاری  هزینه های  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری 
فضای سبز در شهر قم بسیار زیاد است و بخشی 
انجام  شرب  آب  از  استفاده  با  نیز  کار  این  از 
چاه  حفر  با  شده  مقرر  کرد:  تصریح  می شود، 
این کار را به صفر برسانیم، همچنین استفاده از 
پساب در دستور کار سازمان است و تصفیه خانه 

ثانویه پساب در حال راه اندازی است.

       مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

نخستین بوستان بدون چمن کشور در قم راه اندازی شد

عبور از مرز فرهنگ و بی اعتنایی به ارزش 
در شب  کمدی  فیلم  »اکران  با  دینی  های 

شهادت امام جواد)ع(« چه پیام هایی دارد.

تعطیلی نمایش فیلم های کمدی در شب و 
روز شهادت ائمه طاهرین جزء قوانین نمایش 

فیلم ها در کشور است.
باید نسبت  نمایش  از سویی شورای صنفی 
به نمایش فیلم های کمدی در شب و روز 
اجرای  به  پایبند  طاهرین)ع(  ائمه  شهادت 
قوانین باشد. و از دیگر سو اخبار صبحگاهی 
رادیو می گوید: در شب شهادت حضرت جواد 
االئمه علیه السالم، اکران فیلم های طنز در 

برخی سینماهای تهران برقرار بوده است.
برای  کشور  فرهنگی  مدیران  معیار  واقعا 

برجسته ساختن ایران چیست؟
آیا تصمیم گیران فکر می کنند اگر یک فیلم 
طنز در شب و روز شهادت به روی پرده سینما 

برود هیچ اتفاقی نمی افتد؟
اگر یک فرد غیر مسلمان بدون هیچ پیش 

بخواهد  و  شود  پایتخت  وارد  قبلی  فرض 
مسلمانان را بشناسد باید از چه مالک هایی 

استفاده کند؟
از مسجدهایی که در البه الی برج ها پنهان 

شده است؟
از معماری های غربی به کار رفته در ساختمان 
های مسکونی و اداری و حتی مراکز مذهبی؟

از وضعیت اسفبار پوشش مردان و زنان؟
یا از پخش فیلم های طنز و خنده آور در شب 

و روز شهادت امام مسلمانان و شیعیان؟
و  ارشاد اسالمی  و  وزارت فرهنگ  مسئوالن 
پاسخگو  باید  سینمایی  آثار  پخش  متولیان 
باشند و نباید تصور کنند وقتی که جامعه و 
افکار عمومی درگیر باال و پایین رفتن نبض 
مرز  از  شود  می  پس  هستند،  سکه  و  دالر 
فرهنگ و ارزش های دینی مخفیانه عبور کرد.

فرهنگ مایه هویت هر ملت است و هر ذره از 
آن کوتاه بیاییم هویتمان را ضعیف ساخته ایم.

         حجت االسالم محمدهادی سمتی، پژوهشگر و مبلغ حوزه علمیه قم

 اکران بی سرو صدای فیلم های کمدی در
 شب شهادت امام جواد
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هفته نامه ندای شهرکریمه- احمدنامداری- تعاریف لغوی و اصطالحی احتکار بسیار به 
یکدیگر نزدیک هستند و تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد، در تعریف لغوی احتکار 

آمده است که؛ نگهداری کاال و یا طعام مردم به انتظار گران شدن آن را گویند.
فاجعه ای که این روزها در حال رخ دادن است گران فروشی کاالهای تهیه شده با ارز 
دولتی ازسوی تعدادی از شرکت های واردکننده است که خیانتی بس بزرگ در حق 
هموطنان است و رصد بازار استان قم در هفته های گذشته نشان دهنده آن است که 
همزمان با نوسان قیمت ها و اعمال ممنوعیت واردات برای برخی از کاالها، عدم عرضه 

به معضل جدیدی در بازار بدل شده است .
از جبران نشدن سرمایه در گردش خود،  نگرانی  به علت  از سویی خرده فروشان هم 

از فروش برخی اقالم جلوگیری می کنند و آن را به اصطالح انبار یا احتکار می کنند.
 در آخرین سخنرانی رهبر معظم انقالب شاهد بودیم که ایشان از حرکتی که تحت 
عنوان افشای محل احتکار کاالهای اساسی و ارزاق عمومی مردم راه افتاده ابراز رضایت 

کردند و آن را حرکتی مفید نامیدند.
در این روزها و در هجمه بی سابقه استکبار جهانی و ایادی مزدور منطقه برای فشار 
همه جانبه به نظام اسالمی شاهد هستیم که به سبب بی کفایتی متولیان اقتصادی 
کشور قیمت اجناس و کاالهای اساسی به سرعت در حال تغییر بوده و در این میان 
عده ای سودجوی از خدا بی خبر در حال از دسترس خارج کردن هر چه که احتمال 

افزایش قیمت دارد هستند.
یکی از همشهریان قمی در تماس با تحریریه ندای شهرکریمه از وقوع پدیده ای خبر 

داد که در نوع خود بسیار عجیب و قابل توجه مسووالن استان است.
این شهروند قمی می گوید با توجه به افشای انبارهای معمول  احتکارگران در استان 
و ضمن  اند  رفته  غیرمتعارف  کاالها در محل های  انبارکردن  به سوی  افراد  این  قم، 
تماس با مالکان آپارتمان ها و اماکن متروکه اقدام به تخلیه اجناس خود در این اماکن 

با کرایه های نجومی می کنند.
تحریریه شهرکریمه ضمن درخواست از خوانندگان و همشهریان محترم استدعا دارد با 
توجه به آنچه که وقوع یک جنگ تمام عیار اقتصادی از سوی  دشمن می باشد نسبت 
به محیط اطراف خود حساس بوده و هرگونه تحرک و انبارکردن کاالهای مختلف را به 

اطالع مسووالن ذیربط و در اولین اقدام پلیس 110 برسانند.
تردیدی نیست این جنگ هم مانند تمام حمالت گذشته به رکن اصلی جبهه مقاومت 
پایان خواهد یافت و آنچه باقی می ماند روسیاهی به صورت نا هموطنانی است که در 

حال شرکت به عنوان ستون پنجم در سپاه دشمن هستند.

 طی ماه های اخیر که بخش اعظمی از اقالم مورد 
استفاده مردم با نوسانات قابل توجه قیمتی روبرو 
مجرمانه  اعمال  از  یکی  عنوان  به  احتکار  بوده، 
پیوسته است. جرمی که  وقوع  به  از پیش  بیش 
در  نیز  اجتماعی  آثار  اقتصادی،  اثرات  بر  عالوه 

پی دارد.
 اخبار کشف انبارهای احتکار کاال در قم در حالی 
هر روز به صدر اخبار استان می آید که چندی 
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  پیش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفته 
بود: وضعیت عرضه کاالها در استان به گونه ای 

است که امکان احتکار وجود ندارد.
 با این حال معاون اجرایی تعزیرات حکومتی قم 
در حالی از کشف شش انبار کاالی احتکاری در 
قم خبر داده است که چند روز پیش، کشف انبار 
احتکار آلومینیوم در قم در اخبار سراسری بازتاب 

داشت.
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی قم در خصوص 
گفت:  استان  در  کاال  احتکار  انبار  شش  کشف 
تعزیرات  بازرسان  اخیر  روز  دو  یکی  بازدید  در 
به  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  و  حکومتی 
لوازم  کاغذ،  مجاز  غیر  انبار  اصناف، شش  همراه 
و  شناسایی  افزار  نوشت  و  چای  برنج،  خانگی، 
نکردن  اعالم  و  عرضه  از  امتناع  اختفا،  اتهام  به 
برای  شده  تشکیل  پرونده  و  پلمپ  موجودی، 

رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مبارزه  تشدید  طرح  در  کرد:  عنوان  نیرومند 

روزانه  کاال،  عرضه  از  امتناع  و  اختفا  احتکار،  با 
و  مجاز  غیر  و  مجاز  انبارهای  بررسی  گشت های 
بنکداران، عمده فروشان و مراکز  سردخانه های 
پخش کاال و کسبه را بررسی و راستی آزمایی و 

با متخلفین برخورد می کنند.
عرضه  قم،  حکومتی  تعزیرات  اجرایی  معاون 
در  نشده  موجودی  اعالم  یا  احتکاری  کاالهای 
نقدی  جرایم  و  مصوب  و  رسمی  قیمت  به  بازار 
متخلفان  های  مجازات  از جمله  را  نقدی  غیر  و 

اعالم کرد.

ثبت  و  مجاز  غیر  انبارهای  صاحبان  از  نیرومند 
نشده هم خواست در اسرع وقت اطالعات انبار و 
کاالهای آن را در سامانه جامع انبارهای صنعت، 
معدن و تجارت ثبت و کد رهگیری دریافت کنند 
احتکار،  آنها مشول  این صورت کاالهای  در غیر 

اختفا و امتناع از عرضه شناخته می شود.
از صاحبان  تعزیرات حکومتی قم  معاون اجرایی 
انبار  موجودی  خواست  هم  مجاز  انبارهای 
کاالهای خود را به طور مرتب در فرصت قانونی 
به مراجع مربوط اعالم کنند تا مشمول مجازات 
موجودی  نکردن  اعالم  خاطر  به  قانون  در  مقرر 

کاال در انبار نشوند.
نیرومند از مردم خواست گزارش های خود را به 
شماره تلفن 124 تعزیرات و 135 بازرسی صمت 

اعالم کنند

           معاون تعزیرات حکومتی از مردم کمک خواست؛

کشف شش انبار احتکار کاال در قم

مهدی صادقی در نشست با دبیران و اعضای تشکل های مردم 
نهاد استان قم طی سخنانی مردم را محور حرکت رو به جلوی 
کشور دانست و اظهار کرد: برای قوام کشور و جامعه باید همه 
مسؤوالن  نگرش  تغییر  کنیم.وی  واگذار  مردم  خود  به  را  امور 
نسبت به سمن ها را در راستای افزایش بهره وری و نقش آفرینی 
در  این مسئله  افزود:  و  دانست  نهاد ضروری  مردم  تشکل های 
و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  خوبی  به  امید  و  تدبیر  دولت 
بوده  نهاد  مردم  سازمان های  کیفی  و  کمی  افزایش  آن  ثمره 
است.صادقی در ادامه شناخت تشکل ها از شرایط روز جامعه را 
الزمه ی تاثیرگذاری هرچه بیشتر در مسؤوالن و مردم دانست 
و اظهار کرد: فهم و درک واقعیت ها، شرایط و وضعیت جامعه و 

مخاطبان از پیش نیازهای فعالیت موثر سمن هاست.
وی نبود فرهنگ صحیح مشارکت را از نقاط ضعف کشور عنوان 
ابعاد مختلف به گونه ای است  کرد و گفت: ساختار کشور در 
که همه امور به دولت و حاکمیت متصل است و این وضعیت 
افزایش مشارکت های مردمی در  باید تغییر پیدا کند تا شاهد 

زمینه های گوناگون باشیم.
استاندار قم همچنین بر ضرورت حمایت نهادهای دولتی متولی 
و  برنامه ها  به  دستیابی  راستای  در  نهاد  مردم  تشکل های  از 
اهداف عام المنفعه ایشان تأکید کرد و گفت: تشکل های مردم 
نهاد نقش ارزشمندی در راستای تقویت مشارکت های مردمی 
برعهده دارند و همه دستگاه های اجرایی باید از سمن ها حمایت 
کنند.سید محمدرضا  هاشمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
به اهتمام مجموعه سیاسی استان قم در  با اشاره  استاندار قم 
راستای پیگیری جدی مطالبات و دغدغه های تشکل های مردم 
اصلی  سیاست های  جزء  سمن ها  از  حمایت  کرد:  اظهار  نهاد 
جدیت  با  نیز  قم  استان  در  و  است  دوازدهم  و  یازدهم  دولت 
پیگیری می شود.هاشمی حضور و مشارکت مردم را در کاهش 
ناهنجاری های اجتماعی، بسیار تأثیرگذار دانست و  آسیب ها و 
با  مشترکی  جلسات  در  سمن ها  راه   موانع  و  مشکالت  افزود: 

مدیران اجرایی مربوطه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

        استاندار قم:

پیشرفت کشور بدون حضور مردم در عرصه هاي مختلف امکان پذیر نیست



هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره هفتم-چهارشنبه 24 مردادماه 1397-قیمت 500 تومان

جانشین فرماندهی انتظامی قم خبر داد؛ در پی مکاتبه رئیس قوه قضائیه؛

چه اختیارات جدیدی به قوه قضائیه داده شد؟

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
اقتصادی  مفاسد  سران  اعدام  منتظر  مردم  بقیه  مانند  من  گفت: 
دستگیر شده در میدان آزادی تهران هستم که همه ببینند نظام 
مقتدرانه با فساد اقتصادی برخورد می کند.امیر خجسته امشب در 
اجتماع مردمی اظهار کرد: مسؤوالن خادم و نوکر مردم هستند و 
اگر تصور کنند ارباب هستند دیگر نمی توانند از حق آن ها دفاع 

کنند.
باشد و به  باید به موقع پاسخگو  این که مسؤول  بر  با تأکید  وی 
موقع حرف بزند، گفت: مردم کار خود را انجام داده اند و اکنون 

نوبت مسؤوالن است که از حقوق مردم دفاع کنند.
با  برخورد  مورد  در  رهبری  معظم  مقام  دستور  به  اشاره  با  وی 
مردم  به  کرد: هر کس  تصریح  و سکه  ارز  بازار  مسببان وضعیت 
خیانت و در بیت المال دست اندازی کرده باید معرفی و رسوا شود.

خجسته از کنترل بانک ها خبر داد و ابراز داشت: من مانند بقیه 
مردم منتظر اعدام سران مفاسد اقتصادی دستگیر شده در میدان 
آزادی تهران هستم که همه ببینند نظام مقتدرانه با فساد اقتصادی 
برخورد می کند.رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس 
بیان کرد: جمهوری اسالمی امن ترین کشور منطقه است و برخالف 

برابر آمریکا کوتاه  کره شمالی یا حتی روسیه و چین که گاه در 
آمده اند تنها کشوری که تمام قد در مقابل آمریکا ایستاده و او را 

مستأصل کرده ایران است.
ایران و آمریکا همواره رابطه گرگ و  اینکه رابطه  با اشاره به  وی 
میش بوده است، تصریح کرد: ترامپ از تمام جهان باج خواهی می 
کند اما با وجود حمایت های چهار کشور عرب منطقه و اسرائیل از 
قلدری آمریکا، این کشور قدرت عرض اندام در برابر ایران را ندارد.

خجسته منابع ایران را زیادتر از کل اروپا دانست و گفت: ما باید 
با وحدت در برابر آسیب هایی که به نظام وارد می شود بایستیم.

وی با اشاره به معرفی 31 مفسد اقتصادی کالن به سران سه قوه 
خاطرنشان کرد: از نظر قانون نباید نام این افراد پیش از محاکمه 
اقدام  انتظار  اما  آنها را معرفی نکردیم  عنوان شد به همین دلیل 

قاطع داریم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به حالت سردرگمی و بی نظمی که در اقتصاد وجود دارد، افزود: 
باید در برابر قاچاق اقدام قاطع شود، این وضعیت حاصل ناتوانی 
نیست بلکه حاصل نخواستن است؛ توصیه ما این است که کسانی 

که از میز و موقعیت خود می ترسند کنار بروند.

        رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی خواستار شد

اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی 

 از مقامات رسمی عراق تا کاربران فضای مجازی؛ 

موج انتقادات به العبادی

درباره  تحریم  عراق  نخست وزیر  که  بود  تیرماه   16 سه شنبه 
ایران گفت: تحریم را خطایی راهبردی و نادرست می دانیم اما 
برای حفظ منافع مردم خود به آن پایبند خواهیم بود. از آن 
حمایت نمی کنیم اما به آن پایبندیم. با این حال شخصیت های 
مختلف سیاسی از جمله فؤاد معصوم، رئیس جمهور، سید عمار 
حکیم، رهبر جریان حکمت ملی، نوری مالکی، معاون رئیس 
جمهور، همام حمودی، رهبر مجلس اعلی، مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر و ائتالف سائرون، و بسیاری از سازمان ها، نهادها 
و احزاب از جمله حزب فضیلت، جنبش اراده، جنبش کتائب 
سیدالشهدا، عصائب اهل الحق، مقاومت اسالمی نجبا و سازمان 
بدر با محکوم کردن اقدام یک جانبه آمریکا در خروج از برجام 
و تحریم ایران، بر پیروی نکردن عراق از این تحریم ها تأکید 
کردند. فضای مجازی نیز طی روزهای اخیر شاهد موج گسترده 
واکنش شدید شهروندان عراقی به موضع گیری غیرمسئوالنه و 
سؤال برانگیز حیدرالعبادی و مخالفت با تحریم های یک جانبه 
آمریکا علیه ملت ایران بوده است. کاربران عراقی به شیوه های 
مختلف مخالفت خود را با این موضع گیری العبادی نشان دادند. 
آن ها با هشتگ های »هم بستگی با ایران« و »العبادی نماینده 
ما نیست« به حمایت از ملت و دولت ایران در برابر تحریم های 
ظالمانه آمریکا پرداختند.محمود صادقی، عضو فراکسیون امید 
مطابق  عراق  دولت  نوشت:  خود  توییت  آخرین  در  مجلس، 
ماده 6 قطعنامه 5۹۸، هزار و 100 میلیارد دالر بابت غرامت 
خسارات مستقیم جنگ تحمیلی، به ایران بدهکار است. دولت 
غرامت  این  مطالبه  در  عراق،  مردم  تنگناهای  لحاظ  با  ایران 
با  به  جای جبران،  اکنون نخست وزیر عراق  تعلل کرده است. 

تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می کند!. 

خبری  پایگاه  از  نقل  به  شهرکریمه  ندای  نامه  هفته  گزارش  به 
پلیس، سرهنگ صیاد درویشی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی 
استان قم برابر اخبار واصله و با هماهنگی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی، محل احتکار تعداد زیادی 

کولرگازی و پکیج را در یک انبار شناسایی کردند.

وی گفت: در ادامه پس از دستور مقام قضائی و ورود مأموران به 
انبار مشخص شد تعداد ۹6 دستگاه کولر گازی و رادیاتور  داخل 
در مجموع به ارزش 7 میلیارد ریال نگهداری می شود که در این 
تعزیرات  و  تجارت  و  معدن  و  کارشناس سازمان صنعت  خصوص 
حکومتی 56 دستگاه از کولرها و رادیاتورها را احتکار و 40 دستگاه 

از آن ها را قاچاق اعالم کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به دستگیری متهم 
این پرونده و پلمب انبار مذکور، افزود: سرانجام نامبرده به همراه 
قضائی  مرجع  تحویل  قانونی  مراحل  انجام  برای  متشکله  پرونده 

استان شد.

اعتراف سارقان سیم و کابل های برق به 1۶ فقره سرقت در قم

به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
در  متهمان  گفت:  قم،  در  برق  کابل  و  سیم  سارق   2 دستگیری 

تحقیقات مأموران به 16 فقره سرقت اعتراف کردند.
فقره  چندین  وقوع  پی  در  داشت:  اظهار  کرمی  احمد  سرهنگ 
مأموران  کار  دستور  در  موضوع  قم،  در  برق  کابل  و  سیم  سرقت 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
سابقه  فردی  پلیسی،  اقدامات  انجام  با  ادامه  در  وی،  گفته  به 
برای  مأموران  و  زمینه سرقت شناسایی  در  مجرم حرفه ای  و  دار 
دستگیری نامبرده وارد عمل شدند.رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
را  نظر  مورد  محل های  قبل،  از  متهم  افزود:  قم  استان  انتظامی 
و  سیم  و  کرده  سرقت  به  اقدام  مناسب  فرصتی  در  و  شناسایی 
کابل مسروقه را توسط یک دستگاه خودرو وانت منتقل می کرد که 
سرانجام با تالش مأموران، محل تردد وی شناسایی و در اقدامی 

غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ کرمی گفت: در نهایت همدست وی نیز دستگیر و متهمان 
به همراه پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع 

قضائی استان شدند.

 قاچاق و احتکار محموله ۷ میلیارد ریالی کولر گازی و پکیج در قم 
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در اختیارات جدیدی که رهبر معظم جمهوری اسالمی به قوه قضائیه برای برخورد با 
مفاسد اقتصادی داده اند، چهار نکته جالب توجه بود:

1- احکام دادگاه جدیدی که بر اساس این اختیارات تشکیل خواهد شد، به جز اعدام 
)مثال حبس ابد(، قابل تجدید نظرخواهی نیستند. در این مورد در نامه آیت اهلل صادق 

الریجانی چنین آمده است:

» آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و الزم االجرا می باشد. احکام اعدام با 
مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.«

2- متهمان این دادگاه، صرفا از وکالیی که در لیست مورد تایید رئیس قوه قضائیه 
هستند می توانند وکیل انتخاب کنند. قسمتی از نامه رئیس قوه قضائیه که چنین 

مفهومی دارد در ادامه آمده است:

در  وکیل،  خصوص  در  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   48 ماده  تبصره  »مفاد 
دادگاه نیز مجری خواهد بود.«

گفتنی است تبصره ماده 4۸ در مورد جرائم امنیتی آن هم مرحله مقدماتی بررسی 

آنها است که در اینجا به جرائم اقتصادی و احتماال کلیه مراحل دادرسی،  تسری داده 
شده است.

3- به دادگاه، اختیاراتی قدری بیشتر از آنچه در قانون اساسی آمده در مورد غیرعلنی 
برگزار کردن جلسات دادگاه داده شده است. 

به  بر علنی بودن دادگاهها است، مگر  قانون اساسی آمده است اصل  در حالیکه در 
تشخیص دادگاه، در این نامه به اصل بودن علنی بودن این دادگاهها پرداخته نشده 

و صرفا آمده است:

»به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.«
4- این دادگاه و دادسرای مرتبط با آن در تعیین مدت بازداشت موقت متهمان، با 

نهادی که آن را محدود کند مواجه نخواهد بود:

»در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دالیل کافی به تشخیص 
قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور 
حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر 

گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.«

رئیس پلیس فرودگاه های کشور با اشاره به کشف مقادیری موادمخدر از حجاج ایرانی، از بازماندن تعدادی 
از زائران خانه خدا از حج خبر داد.

سردار حسن مهری، با  اشاره به اعزام  بیش از 51 هزار زائر از فرودگاه های سراسر به کشور عربستان، در 
خصوص کشف موادمخدر از این زائران اظهار کرد: تا االن بیش از 1.۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر از زائران 
و حجاج، کشف و ضبط شده است و متاسفانه تعدادی از زائرین به دلیل همراه داشتن موادمخدر از این 

سفر محروم شدند.
وی با اشاره به تصمیم گیری درخصوص اعزام به حج این زائران گفت: در جلسه کمیسیونی که در تهران به 
منظور اعزام این حجاج تشکیل می شود، دستورات قاطعی داده شده و بعضی از حجاجی که موادمخدر از 

آن ها کشف شده بود، ممنوع الخروج شدند.
رئیس پلیس فرودگاه های کشور ادامه داد: متاسفانه بعضی از این زائران که مدینه اولی بودند به دلیل همراه 
داشتن موادمخدر، سفر به مدینه منوره را از دست دادند و حتی در صورت موافقت کمیسیون با اعزام آن ها، 
این افراد مستقیماً به جده و سپس به مکه مکرمه اعزام می شوند و پس از پایان مناسک حج به سرعت به 

کشور برمی گردند و پس از برگشت، به پرونده آن ها رسیدگی می شود.

کشف حدود 2 کیلومواد مخدر از حجاج ایرانی

رئیس پلیس فرودگاه های کشور خبر داد 
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محفل خاطره گویی »گاهی آسمان« به مناسبت 22 مرداد ماه روز مقاومت با 
حضور خبرنگاران و مستندسازان  جبهه های مقاومت اسالمی دوشنبه شب 

در سالن سوره حوزه هنری استان برگزار شد.

در این نشست خبرنگاران و مستندسازان جبهه های مقاومت از جمله جنگ 
سوریه، عراق و ... خاطرات خود را بیان کردند و همچنین تصاویر و فیلم های 

تولیدی آنها روی پرده نمایش رفت.
محفل گاهی آسمان به خاطره گویی مبارزان، رزمندگان و مجاهدان اختصاص 

پیدا کرده که در عرصه های مختلف مقاومت توانسته اند نقش آفرین باشند.
منتظر الشرع، مجری و خبرنگار اعالم الحربی عراق از راویان این نشست 
بود. این خبرنگار سه سال در سوریه حضور داشته و پس از آن در عملیات 
مختلف عراق مانند موصل، بیجی، االنبار و.... علیه تکفیری ها فعالیت کرده 

است.
نیروهای  خروج  با  گفت:  خبرنگاری  به  خود  ورود  نحوه  به  اشاره  با  وی 
خأل  مقاومت  گروه های  تشکیل  و  ارتش  در  گسستگی  هم  از  آمریکایی، 
به سمت خبرنگاری جنگ  بنابراین  احساس می شد  مردم  به  اطالع رسانی 

جذب شدم.

این خبرنگار جبهه مقاومت عنوان کرد: زمانی که نیروهای مقاومت داعش از 
بغداد دور شدند بر اساس مصلحت به سوریه رفتم و ابتدا وارد حلب شدم. بر 
اساس شرایط به عنوان خبرنگار و تصویربردار بودم و برخی اوقات با اسلحه 
می جنگیدم.منتظر الشرع با بیان اینکه دوره های کمک های اولیه را گذرانده 
بودیم تا به زخمی ها کمک کنیم گفت: به عنوان مثال در قالب یک گروه 
سه نفری وارد عملیات شدیم به طوری که یک نفر فیلمبرداری و یک نفر با 

اسلحه مبارزه می کرد و یک نفر نیز توانست زخمی ها را منتقل کند.

داعش تله هایی برای از بین بردن فیلم ها قرار می داد
 وی خاطرنشان کرد: میکروفن، دوربین و دستگاه ضبط صدا همراه داشتیم. 
فیلم و صداها را ضبط می کردیم و به پشت جبهه می فرستادیم ولی برخی 

اوقات داعش سر راه تله هایی قرار داده بود تا فیلم ها را از بین ببرد.
مجری و خبرنگار اعالم الحربی عراق ادامه داد: داعش گروه خبرنگاری به اسم 
رصد داشت که به رصد کردن گروه های خبرنگاری مقاومت می پرداختند و با 
ماهواره شبکه های مقاومت را مشاهده می کردند و خبرنگاران را می شناختند 
و فیلم ها را دریافت می کردند تا آگاه شوند کدام منطقه در حال آزادسازی 

است بنابراین فیلم ها را می ربود و به سرکردگان می رساند.

 لحظه به لحظه جنگ خاطره است
به لحظه جنگ خاطره است گفت: خاطره ای که  اینکه لحظه  بیان  با  وی 
بنده را اذیت کرد شهادت دوستم بود. روز پیش از شهادت در زمینه فرهنگ 
عراق  و  عملیات سوریه  اکثر  در  و  کرد  رزمندگان سخنرانی  برای  شهادت 
به درجه شهادت  از زخمی شدن  عاشورا پس  روز  نهایت  در  و  بود  حاضر 

نائل شد.

منتظر الشرع خاطرنشان کرد: دوست بنده عالقه خاصی به امام حسین)ع( 
داشت و احادیث را حفظ می کرد و همیشه خوش خلق و خندان بود.

ولی  نبود  قوی تر  تجهیزات  و  زمینه خبرنگاری  در  داعش  عنوان کرد:  وی 
شیوه فیلمبرداری آنها ترسناک و شبیه فیلم های هالیوودی بود به این دلیل 
و  بود  شایعه پراکنی  آنها  مهم  کار  می شد.  پخش  مجازی  فضای  در  سریع 

کارشان را با شایعه جلو می بردند.

 داعش تونل هایی برای زندگی روزمره حفر می کرد
در  شده  مشاهده  عجیب  موارد  به  اشاره  با  مقاومت  جبهه  خبرنگار  این 
فتوحات جبهه های داعش گفت: تونل هایی در عراق و سوریه برای زندگی 
روزمره حفر می کردند که حتی دارای حمام، اتاق و سرویس بهداشتی بود.

وی خاطرنشان کرد: همه لحظات جبهه نبرد تجربه جانفشانی است. ذکر 
امام حسین)ع( به رزمندگان روحیه می داد بنابراین در عملیات بزرگ باید 
صبور بود تا بتوان کار خود را به درستی انجام داد. بسیاری از رزمندگان 

حاضر نبودند که عقب برگردند تا زمانی که کار به سرانجام برسد.
منتظر الشرع عنوان کرد: داعش در برخی عملیات از تک تیراندازهای زیاد 
و تله های انفجاری استفاده می کرد و گروه های مقاومت اذیت می شدند ولی 

در نهایت توانستند به موفقیت برسند.
وی ادامه داد: زمانی که عملیات طول می کشید یا یکی از رزمندگان شهید 
می شد. خاطرات کربال و حضرت زینب)س( را یادآوری می کردیم که مانند 
شوکی بود که سبب می شد رزمندگان به طور مجدد روحیه دریافت  کنند 

و به جنگ بپردازند.

خبرنگار جنگ و بحران باید خود را برای هر شرایطی آماده کند
حسین همتی، خبرنگار جبهه مقاومت نیز در بخشی دیگر از این نشست 
اظهار کرد: اوایل سال ۹1 گروه خبری از ایران وارد ناآرامی سوریه شد تا 

سکوت خبری شکسته شود.
وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران جنگ دو دسته هستند دسته ای می توانستند 

یک  هستند  مجبور  دیگر  گروه  خبرنگاران  ولی  باشند  جبهه  دو طرف  در 
طرف جبهه باشند و نمی توانند از زاویه و سوی دیگر روایت کنند.

تعدادی  گفت:  مقاومت  روایت  به  اشاره  با  مقاومت  جبهه  خبرنگار  این 
مقاومت  که  بود  این  آنها  دغدغه  و  شدند  جمع  همدیگر  کنار  دوستان  از 

کشورهای اسالمی در برابر جریان استکبار را روایت کنند.
وی ادامه داد: خبرنگار باید استقبال خود را برای روایت حفظ کند و رزمنده 
خبرنگار و بسیجی باشد. برای رزمنده بودن دوره های آموزشی پیشرفته را 

گذراندیم تا بتوانیم از سالح نیز استفاده کنیم.
از عملیات ها گفت: زمانی  از حضور در یکی  به خاطره ای  اشاره  با  همتی 
دوربین به دست داشتم و تک تیرانداز در حال شلیک بود که این تردید 
حاصل می شد که باید منتظر لحظه ای برای فیلمبرداری باشم یا دوربین را 

کنار بگذارم که سخت ترین شرایط بود.
 وی خاطرنشان کرد: خبرنگار جنگ و بحران باید خود را برای هر شرایطی 
آماده کند و توان جسمی خود را افزایش دهد تا بتواند امکانات و شرایط 

را مدیریت کند.
حسن رضایی، خبرنگار و مستندساز جبهه مقاومت با بیان اینکه خبرنگار 
بحران در خط مقدم درگیری است گفت: خبرنگاران ویژه این شرایط باید 
با این موارد آماده کنند تا عکس العمل مناسب  خود را برای مواجه شدن 

داشته باشند.
در پایان این مراسم از منتظر الشرع، خبرنگار و مجری اعالم الحربی عراق 

تقدیر شد.

روایت خبرنگاران جنگ از جبهه های 
مقاومت در عراق و سوریه

با حضور منتظرالزیدی خبرنگار عراقی و حسن رضایی و حسین همتی خبرنگاران  گروه روایت مقاومت برگزار شد:

مجری و خبرنگار اعالم الحربی عراق گفت: داعش گروه خبرنگاری به اسم رصد 
داشت که به رصد کردن گروه های خبرنگاری مقاومت می پرداختند و با ماهواره 
شبکه های مقاومت را مشاهده می کردند و خبرنگاران را می شناختند و فیلم ها 
را دریافت می کردند تا آگاه شوند کدام منطقه در حال آزادسازی است بنابراین 

فیلم ها را می ربود و به سرکردگان می رساند



از  با جمعی  نشست صمیمی  در  امیرآبادی  احمد   
خبرنگاران استان قم که در دفتر خبرگزاری فارس 
در قم برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: هر چند 
ما خواستار الحاق برخی از شهرها به قم هستیم اما 
و  الحاق  جمله  از  مباحثی  طرح  کنونی  شرایط  در 
نیست  وزارتخانه ها صالح  و  شهرها  از  برخی  انتزاع 
به  فرصتی  هر  از  و سلطنت طلب ها  منافقان  چراکه 

دنبال ضربه زدن به نظام اسالمی هستند.
به  نسبت  باید  مجلس  نمایندگان  کرد:  اضافه  وی 
داشته  بیشتری  توجه  می کنند  مطرح  که  مباحثی 
باشند چراکه گاهی این مباحث می تواند منشا یک 

حرکت و جریان مثبت یا منفی شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: در پرونده کرسنت بخشی از اسنادی که داوران 
در  مقاالتی  کردند،  ارائه  ما  علیه  الهه  دیوان  در 
روزنامه های داخلی ایران بوده است، وقتی که منشا 
را پیگیری کنیم متوجه می شویم که برخی در داخل 
کشور هزینه کردند تا این مقاالت در برخی رسانه ها 

منتشر شود.
وی با بیان اینکه همه نمایندگان دو اختیار و وظیفه 
اصلی برعهده دارند، مطرح کرد: نمایندگان باید در 
مرحله نخست طرح ها و لوایح را مصوب کنند و در 
کنار این رسالت نیز باید فعالیت های نظارتی خود را 
دنبال کنند که این رسالت دوم از اهمیت بیشتری 
مطلوب  شیوه  به  قانونی  اگر  چراکه  است  برخودار 

اجرا نشود نمی توان به نتیجه رسید.
تا  دهیار  از  نمایندگان  اینکه  بر  تاکید  با  امیرآبادی 
رئیس جمهور را مورد ارزیابی قرار می دهند، عنوان 
کرد: نماینده از طرف مردم وظیفه دارد بر عملکرد 
مدیران نظارت کند، اگر نماینده ملت نتواند بر کار 
احقاق  برای  حقیقت  در  کند  نظارت  مدیرکل  یک 

حقوق مردم تالش نکرده است.
بر اساس قانون استاندار حقی در عزل و نصب 

مدیران ندارد
وی ادامه داد: بر اساس قانون استاندار هیچ حقی در 
عزل و انتخاب مدیران ندارد و این رسالت بر عهده 
وزرا گذاشته شده است و استاندار وظیفه هماهنگی 

امور را بر عهده دارد.
امیرآبادی از انتصاب شهرداران زیر 200 هزار نفر و 
بخشداران توسط استاندار یاد کرد و گفت: انتصاب 

فرماندار با وزیر کشور و انتصاب استاندار نیز با رأی 
به همین  است  وزیر کشور  عهده  بر  وزیران  هیئت 
به  وزرا  اعتماد  رأی  ریشه  که  گفت  می توان  علت 

استاندار، رأی نمایندگان مجلس است.
خدمات  قانون  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وزرا  هم تراز  جایگاهی  مجلس  نمایندگان  کشوری 
دارند، مطرح کرد: طرح این مباحث به رفع مشکالت 

کشور کمکی نمی کند.
برخی آرزو دارند در قم مدیر شوند

عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
و  داشتند  فعالیت  استان  از  خارج  که  افرادی  کرد: 
می دارند  اذعان  خود  یافته اند  حضور  قم  در  اکنون 
که آرزو داریم قدرت سه نماینده مجلس قم را در 
استان خود در اختیار داشتیم.وی با بیان اینکه از دو 
هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار برای هزار و 100 

شهرداری کشور، 700 میلیارد تومان برای شهرداری 
قم جذب شده است، اظهار کرد: طی روزهای اخیر 
از طلب های شهرداری  نقد  تومان پول  3۸ میلیارد 
قم را احیا کردیم تا بتوانیم با حمایت شهرداری در 
حقیقت به مردم شهر کریمه اهل بیت)س( خدمت 

کنیم.
از مصاحبه رسانه ای اخیر خود در مورد  امیرآبادی 
عملکرد ضعیف مدیران ورزش و جوانان و آموزش 
به  نسبت  که  مدیرانی  افزود:  و  کرد  یاد  پرورش  و 
عملکرد آن ها منتقد هستم می توانند در صدا و سیما 

حضور یافته و نسبت به اظهارات اخیر بنده نظر و 
انتقاد خود را بیان کنند. ما در استان قم به دنبال 
انتصاب اقوام و آشنایان خود نیستیم اما دغدغه های 

مردم را به صورت جدی دنبال می کنیم.
وضعیت ورزش قم اسف بار است

وی وضعیت ورزش قم را اسف بار خواند و گفت: این 
موضوع که بنده در جلسات اداره کل ورزش و جوانان 
حضور می یابم دلیلی بر مطلوب بودن عملکرد این 

اداره کل نیست.
و  ورزش  کل  مدیران  درباره  داد:  ادامه  امیرآبادی 
جوانان و آموزش و پرورش گفتم که عملکرد آن ها 
ضعیف است، اگر آن ها انتقاد و نظری دارند می توانند 
ورزش  وزیر  به  را  خود  نارضایتی  این  دهند.  پاسخ 
اساس  بر  که  گفت  نیز  او  و  کردم  اعالم  جوانان  و 
ورزش  اداره کل  عملکرد  شده  انجام  ارزیابی های 
جوانان  و 
قم  استان 

ضعیف 
اما  است 
ر  ا ند ستا ا
مخالف  قم 

تغییر 
کل  یر مد
ین  ا
عه  مجمو

است.
هیأت  عضو 
ئیسه  ر

مجلس 
ی  ا ر شو
به  می توانند  استانی  مدیران  اینکه  بیان  با  اسالمی 
راحتی به بنده دسترسی داشته باشند، تصریح کرد: 
بنده  جوانان  و  ورزش  اداره کل  مسئوالن  گفته  به 
یافته ام  حضور  اداره کل  این  مختلف  جلسات  در 
نزدیک  از  را  آن ها  عملکردهای  نیز  علت  همین  به 
ارائه گزارش در  برای  مشاهده کرده و فرصت الزم 

اختیار آن ها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اعزام امیرحسین بادی تنیسور 
قمی به علت مشکل سربازی به بازی های آسیایی با 
مشکل روبه رو شده بود، بنده روز یکشنبه متوجه 

درحال  دوشنبه  روز  ظهر  تا  و  شدم  موضوع  این 
تالش بودم تا توانستم امکان اعزام این ورزشکار را 
فراهم سازم اما اگر تا روز گذشته هم به بنده اطالع 
نمی دادند معلوم نبود این جوان اکنون چه وضعیتی 

داشت.
معاونان  هاشمی  و  غضنفری  داد:  ادامه  امیرآبادی 
فرهنگی  میراث  مدیرکل  همچنین  و  استاندار 
مطلوبی  شیوه  به  را  خود  رسالت های  توانسته اند 

دنبال کنند.
نیروی  جدید  فرمانده  آقاخانی  سردار  عملکرد  وی 
مطلوب  را  اصفهان  استان  در  قم  استان  انتظامی 
از  که  هستیم  موضوع  این  موافق  افزود:  و  خواند 
ظرفیت نیروهای قمی استفاده کنیم اما باید مدیران 
قوی و توانمند را پرورش دهیم و بنده این موضوع 
را به برخی از افراد از جمله شهردار گوشزد کرده ام.
سوال از وزیر کشور درباره وضعیت فرودگاه قم
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
اشاره به اینکه هزار و 200 نفر در ارتباط با موضوع 
کرد: موضوع  قم سرگردان هستند، مطرح  فرودگاه 
فرودگاه بین المللی قم را از وزیر کشور سئوال کردم 
به  احترام  و  رفاقت  علت  به  نمی توانم  بنده  چراکه 
استاندار از حقوق مردم بگذرم، اگر فکر می کنند که 
عزل مدیران وظیفه استاندار است امیدواریم نسبت 

به عزل مدیران ضعیف اقدام کنند.
وی با بیان اینکه کشور در حوزه اقتصاد با فسادها 
اظهار  است،  رو  روبه  بزرگ  اقتصادی  مفسدان  و 
کرد: موضوع بدهی فردی که در قم دارای دانشگاه، 
گرفتن  برای  و  است  گاوداری  و  فرهنگی  موسسه 
را  تومانی تالش می کند  میلیارد  تسهیالت چندین 
تسهیالتی  او  به  نمی دهیم  اجازه  و  کردیم  پیگیری 
میلیون   300 و  میلیارد  دو  وی  چراکه  شود  داده 

تومان معوقات بانکی دارد.
امیرآبادی از حضور سرزده خود در مجتمع اصناف 
قم و دیدار با مدیران برخی از اتحادیه ها یاد کرد و 
گفت: با هماهنگی های انجام شده نخستین محموله 
هزار   30 کیلویی  قیمت  به  روسیه  از  گرم  گوشت 
مجلس  رئیسه  هیأت  می شود.عضو  قم  وارد  تومان 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: بنده در کار اجرایی 
که  هستم  متوجه  خوبی  به  اما  نمی کنم  دخالت 

مشکل کنونی ضعف مدیران استانی است .

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست خبری فارس اعالم کرد:
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روح اهلل امراللهی در جمع  
خبرنگاران، با بیان اینکه 
کمیسیون  کاری  حوزه 
نقل  و  حمل  و  عمران 
دو  در  قم  شهر  شورای 
می کند  فعالیت  بخش 
بخش  یک  کرد:  اظهار 
مرتبط  ما  فعالیت 
عمرانی  معاونت  با 
سازمان های  و  شهرداری 
تابعه و بخش دوم مرتبط 
نقل  و  حمل  حوزه  با 
سازمان های  و  شهرداری 
تاکسیرانی،  اتوبوسرانی، 
ترافیک  و  نقل  و  حمل 

و... است.

اینکه  بیان  با  وی 
سرفصل بودجه های عمرانی 
شهرداری بیش از هزار و 
500 میلیارد تومان است 
پروژه  چند  کرد:  تصریح 
عمرانی مهم در سال های 
اجرایی  شهر  در  اخیر 
جمله  آن  از  که  شده 
در  کریمه  زیرگذر  پروژه 
است. اعظم  پیامبر  بلوار 

عمران  کمیسیون  رئیس 
شورای  نقل  و  حمل  و 
اسالمی شهر قم با تاکید 
بر اینکه در حوزه عمران، 
عمران  و  توسعه  سازمان 
را  پروژه هایی  شهرداری 
در دست اقدام دارد بیان 
می شود  پیش بینی  کرد: 
پروژه های میدان ولیعصر 
باقی بخش های تقاطع  و 
دی   ۹ پل های  مجموعه 
نزدیک  آینده  در  نیز 
شود. بهره برداری  آماده 

اقدامات  به  اشاره  با  وی 
حوزه  در  گرفته  صورت 
ترافیک  و  نقل  و  حمل 
دغدغه  بیشترین  گفت: 
بحث  حوزه  این  در  ما 
با  قم  مترو  است؛  مترو 
پیش  مطلوبی  مطالعات 
رفته و جانمایی خط دوم 
صورت  درستی  به  نیز 
تغییراتی  اگرچه  گرفته 
ایستگاه ها  و  مسیر  در 
در  که  گرفته  صورت 
خدمت رسانی  راستای 
است  بوده  مردم  به  بهتر 
و در نهادهای مربوطه به 

تصویب رسیده است.

منوریل جنبه پنهانی از 
مردم ندارد

بر  تاکید  با  امراللهی 
منوریل  پروژه   اینکه 
از  پنهانی  مساله  دیگر 
کرد:  اظهار  ندارد  مردم 
در  که  بدی  تجربه  با 
خط  در  داشتیم  منوریل 
جنبه های  مترو  دوم 
مختلفی دیده شده تا در 
آینده به مشکل نخوریم.

جانمایی  به  اشاره  با  وی 
برای  گرفته  صورت 
دوم  خط  ایستگاه های 
هسته  محدوده  در  مترو 
تصریح  شهر  مرکزی 
سازمان  امیدواریم  کرد: 
میراث فرهنگی همکاری 
بیشتری با مجموعه شورا 
و شهرداری داشته باشند 
را  پروژه  این  بتوانیم  تا 
برسانیم  سرانجام  به  نیز 

چرا که شورا و شهرداری 
میراث  حفظ  دغدغه  نیز 
دارند. را  شهر  تاریخی 

عمران  کمیسیون  رئیس 
شورای  نقل  و  حمل  و 
در  کرد:  اضافه  قم  شهر 
 14 قم  مترو  دوم  خط 
پیش  امروز  تا  ایستگاه 
است.وی  شده  بینی 
پیش بینی  به  اشاره  با 
قطار  تبادلی  ایستگاه 
قم  مترو  و  سریع السیر 
گفت: اگر این ایستگاه به 
فاصله  برسد  اجرا  مرحله 
قم  فارس  خلیج  بلوار 
امام خمینی  فرودگاه  تا 
طی  دقیقه   40 از  کمتر 
شد.امراللهی  خواهد 
ایستگاه  این  گفت: محل 
مسجد  محدوده  بین 
بلوار  جمکران،  مقدس 
ایستگاه  و  فارس  خلیج 
چالش  در  قطار  مرکزی 
توانستیم  ما  که  بود 
کنیم  برقرار  شرایطی 
بلوار  مسیر  در  پروژه  تا 
اجرایی  فارس  خلیج 

شود.
پارکینگ  سال  پایان  تا 
های شهر ساماندهی می 

شوند
وضعیت  به  اشاره  با  وی 
قم  شهر  پارکینگ های 
بیان کرد: شورا به مساله 
کرده  ورود  پارکینگ ها 
شاهد  سال  پایان  تا  و 
خواهیم بود بخش عمده 
پارکینگ ها  مشکالت 
ضمن  می شود؛  برطرف 
تعرفه  افزایش  با  اینکه 
مخالفت  نیز  پارکینگ ها 
کمیسیون  کردیم.رئیس 
نقل  و  حمل  و  عمران 
با تاکید  شورای شهر قم 
بر اینکه جانمایی ترمینال 
شهر  جنوب  مسافربری 
بگیرد  صورت  باید  قم 
خاطرنشان کرد: در حوزه 
لوایح  نیز  تاکسیرانی 
مورد  شورا  در  مختلفی 
بررسی قرار گرفته که از 
تکلیف  تعیین  جمله  آن 
اینترنتی،  تاکسی های 
حمل  ناوگان  تعرفه بهای 

و نقل بار و... است.

شرکت های بخش 
خصوصی تاکسیرانی 

باید کاهش یابد
فعالیت  به  اشاره  با  وی 
بخش  شرکت   14
تاکسیرانی  در  خصوصی 
تعداد  اینقدر  گفت: 
یافته  افزایش  شرکت ها 
به  نسبت  هزینه ها  که 
نیست  متناسب  درآمدها 
از  بیشتر  هزینه ها  و 
همین  به  و  شده  درآمد 
درستی  خدمات  خاطر 
نمی شود.امراللهی  ارائه 
قرارداد  اینکه  بیان  با 
و  حمل  شرکت های 
نقلی تا سال 1401 است 
که  داشتیم  تالش  افزود: 
ادغام  را  آنها  از  برخی 
داشته  حذف  یا  کنیم 
باشیم اما شاهد همکاری 
شرکت های حمل و نقلی 
به  اشاره  با  نیستیم.وی 

مشکل بیمه تاکسی داران 
بیمه  سهم  کرد:  اضافه 
توسط  باید  تاکسی داران 
دولت پرداخت شود و در 
حال حاضر حدود 2 هزار 
بیمه  تاکسی داران  از  نفر 
هستند و در حال حاضر 
6 هزار و 500 تاکسی در 
بر  مازاد  که  داریم  شهر 

نیاز شهر هستند.
قم  شهر  شورای  عضو 
وضعیت  به  اشاره  با 
اینترنتی  تاکسی های 
باید  کرد:  بیان  شهر  در 
گیرد  صورت  مطالعاتی 
هزینه  و  درآمد  که 
اینترنتی  تاکسی های 

چگونه است.

خریداری 250 دستگاه 
اتوبوس از روسیه در 

بن بست!
وضعیت  به  اشاره  با  وی 
اتوبوسرانی قم بیان کرد: 
یارانه ای  هیچ  دولت 
اتوبوسرانی  بخش  در 
در  نمی کند؛  پرداخت 
 50 از  بیش  گذشته 
 ۸0 حدود  هزینه  درصد 
اتوبوس ها  میلیون تومانی 
پرداخت  دولت  توسط 
قیمت  امروز  اما  می شد 
 650 حدود  اتوبوس 
و  است  تومان  میلیون 
یارانه ای  هیچ  هم  دولت 
نمی کند. پرداخت 

به  کرد:  اضافه  امراللهی 
شهرداری  خاطر  همین 
و  نوسازی  به  مجبور 
قدیمی  ناوگان  بازسازی 
با  است.وی  شده  خود 
برنامه ریزی  به  اشاره 
خرید  برای  شهرداری 
گفت:  روسیه  از  اتوبوس 
عامل  بانک  شهر  بانک 
بود  اتوبوس ها  فاینانس 
به  کار  این  هنوز  که 
و  است  نرسیده  سرانجام 
این  مسیر  است  ممکن 
برسد. بن بست  به  کار 

با  قم  شهر  شورای  عضو 
اشاره به وضعیت خطوط 
اتوبوسرانی شهر قم بیان 
طولی  خطوط  اگر  کرد: 
کارکرد  شهر  برای  امروز 
باید  مناسبی ندارد شاید 
گیرد؛  صورت  اصالحاتی 
در  که  پیاده راه هایی  با 
مسیر هسته مرکزی شهر 
قطعا  می شود  اجرایی 
در  اتوبوسرانی  خطوط 
آینده نزدیک به بن بست 
زمان  در  رسید.  خواهد 
از  برخی  در  نیز  اجرا 
تحول  طرح  این  خطوط 
خطوط اتوبوسرانی موفق 
بیان  با  است.وی  نبوده 
فردوسی  بلوار  اینکه 
حدفاصل میدان پلیس تا 
بروجردی،  آیت اهلل  بلوار 
روحانی،  شهیدان  بلوار 
کاشانی،  محتشم  بلوار 
پایان  تا  تعاون  بلوار 
مردم  اختیار  در  سال 
قرار خواهد گرفت افزود: 
در  نیز  پروژه  تعدادی 
مرحله مناقصه و آغاز به 

کار در شهر قم است.

          رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم:

استاندار هیچ حقی در عزل و انتخاب مدیران نداردخریداری 250 دستگاه اتوبوس از روسیه در بن بست

آیا ادیسون به جهنم می رود؟

 اگر ادیسون و امثال او بر طبق وظایف عقلي شان عمل کرده باشند و 
را مي  یافتند  اگر حق  به طوري که  باشند  نبوده  اهل عناد و لجاجت 
در مقابلش ایستادگي نمي  کردند بر حقانیت راه خود اطمینان داشته  

اند، ...
* پرسش

آیا مي توان باور کرد ادیسون که با اکتشاف نیروي برق، خدمت بسیار 
بزرگي به خلق کرد، صرفا به دلیل مسلمان نبودنش در قیامت پاداشي 
نمي گیرد؟! آیا در بین مسلمانان هم کسي بوده که مانند ادیسون چنین 

خدمت علمي عظیمي را به خلق کرده باشد؟!
* پاسخ

براي روشن شدن موضوع باید به این نکته توجه کرد که تقوا دو نوع 
است:

1- تقواي قبل از ایمان  دیني
2- تقواي بعد از ایمان  دیني

در آیات اول سوره مبارکه بقره مي فرماید: "الم ذلک الکتاب ال ریب فیه 
هدي للمتقین الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوة...".

این قرآن هدایت کننده متقین است؛ متقین یعني افرادي که عناد و 
لجاجي ندارند و اگر بفهمند فالن مطلب حق است، ایمان مي آورند. این 
گونه افراد از متقین  اند، منتهي متقین قبل از ایمان دیني. به عبارت 
دیگر مراد از تقواي پیش از ایمان، سالمت فطرت خدایي و حقیقت جوي 
آدمي است. در مقابل، افرادي که عناد و لجاجت دارند، مانند ابوجهل و 
ابولهب و دیگران قرار دارند. متقین قبل از ایمان، مانند سلمان و ابوذر 
و بالل و دیگران که وقتي حق را درک کردند ایمان آوردند و هیچ گونه 

لجاجت و عنادي نداشتند. بنابراین اگر ادیسون و امثال او عنادي با حق 
نداشته اند، از متقین محسوب مي شوند و در سوره نساء مي فرماید: "... 
اال المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان ال یستطیعون حیلة و ال 
یهتدون سبیال فاولئک عسي اهلل ان یعفو عنهم و کان اهلل عفّواً غفورا1ً"

مگر مردان و زنان و کودکاني که ضعیف نگاه داشته شده اند و )براي 
هدایت و آشنایي با حقیقت( نه چاره  اي دارند و نه راهي را مي  شناسند.

و  مقدمات  این  با 
این  مي توان  مطالب 
گرفت  نتیجه  طور 
و  ادیسون  اگر  که 
طبق  بر  او  امثال 
عقلي شان  وظایف 
و  باشند  کرده  عمل 
لجاجت  و  عناد  اهل 
نبوده باشند به طوري 
مي   را  حق  اگر  که 
مقابلش  در  یافتند 
ایستادگي نمي  کردند 
خود  راه  حقانیت  بر 
اند،  داشته   اطمینان 
جهنم  به  و  معذورند 
مورد  و  نمي روند 
مي   قرار  خداوند  عفو 

گیرند چراکه:
نیست   دلیلي   اوال:   
جهنم   به   این ها  که  
جهنم   مي روند؟ 
کساني  مخصوص  
با  یا  و  نموده   با حق  و حقیقت  مخالفت   از روي  علم  و عمد   است  که  
امکان شناخت  و پیروي  راه  حق  از آن  سرباز زده اند. لیکن  ما نمي دانیم  
تفسیر  در  طباطبایي  عالمه  مرحوم  هستند.  دسته   جزوکدامین   اینها 
المیزان مي فرماید: "خداوند، جهل به امر دین و هر ممنوعیت از اقامه 
اما  الهي شامل آن نمي  شود،  را ظلم شمرده است و عفو  شعائر دین 
شده   استثنا  ندارند،  محیط  تغییر  و  انتقال  بر  قدرت  که  مستضعفین 
اند. استثناء به صورتي است که اختصاص ندارد به این که استضعاف 
به صورت خاصي باشد. همانطور که ممکن است منشأ استضعاف عدم 
امکان تغییر محیط باشد، ممکن است عدم درک ذهن از حقیقت باشد، 
قرار  این هم مورد عفو  باشد.  انسان متوجه حقیقت نشده  یعني ذهن 

مي  گیرد"2.
ثانیا: پاداش  هر کس  متناسب  با انگیزه هایي  است  که  براساس  آن  تالش  
اگر  بنابراین   است .  بوده  آن   جستجوي   در  که   خواست هایي   و  نموده  
او تالش  نموده  است،  ادیسون  و... براي  رضاي  خدا و خدمت  به  خلق  
پاداش  آن  باخداست.  ولي  اگر براي  نشان  اشتهار، نام  آوري  و ...  کاري 
تا  است  نکرده   کاري   خویش   آخرت   و  خدا  براي   واقع   در  باشد  کرده 
خداوند به  ایشان  پاداشي  دهد؛ بلکه  پاداش آن  همان  اشتهار و نام آوري  
خواهد بود. همچنانکه  در این  دنیا پاداش  عمل  هرکسي  به  عهده  کسي  
و  علمي   خدمات   ثالثا:  دیگري .  نه   است  کرده   کار  او  براي   که   است  
تکنیکي  خدمت  صرف  نیست  بلکه  دو وجهي  است  و در پناه  آن  هزاران 
 خیانت  و بال براي  بشریت  نیز پدید مي آید. در این  جا ممکن  است  گفته  
شود که  مخترع  و دانشمند مسئول  این  امور نیست ؛ زیرا قصد او خدمت  
است  و بس . پاسخ این است که  البته  در مواردي  چنین  است  لیکن  از 
این  جا همان  نکته  پیش  به  دست مي آید که  مالک  ارزش  کار دانشمند، 

"که   ورزیده   تأکید  این مساله   بر  اسالم   و  اوست   مقاصد  و  نیات   همان  
نیاتشان  محاسبه  مي شود".رابعا: تصور عامیانه   اعمال  آدمیان  بر اساس  
ابتکارات ، اختراعات  و پیشرفت هاي علمي  را تماما  و خام  این  است  که  
منسوب  به  شخص  مخترع  و دانشمند مي دانند در حالي  که  این نگرش  
هم  از چشم  انداز جامعه  شناسي  علم ؛ نادرست  است  و هم  از نظردیني .

دارد  تاریخي   و  جمعي   هویتي   علم   علم ،  شناسي   جامعه   نظر  از  الف ( 
عوامل   یعني ،  است ؛  ادوار  همه   و  بشریت   تمام   به   متعلق   آن   رشد  و 
گوناگوني  در پویایي  آن  نقش  داشته  و زمینه هاي ایجاد جرقه اي  در ذهن  
دانشمند را پدید مي آورد و تالش ها و مطالعات  شخص  دانشمند جزئي  

از هزاران  مقوله  موثر در رشد دانش  است .
ب ( در چشم  انداز دیني  نیز عوامل  اشاره  شده  در باال خالقیت  ذهني  
ازآن   امر موثر دیگر همه  و همه   اراده  وي  و هر  و  توان   عالم  و مبتکر 
خداوند است  و اگر او استعداد کافي ، سالمت  و دیگر شرایط  الزم  را در 
اختیار وي  قرار ندهد، به  نتیجه اي  نخواهد رسید. البته  این  نافي  اختیار 
و تالش خود شخص  نیست ، لیکن  باید توجه  داشت  که  جهت  انتساب  
این  امور به  خداوند بسیار قوي تر از جهت  انتساب  به  شخص  عالم  است .
باید به این نکته توجه داشت که حداکثر کاري که این قبیل افراد انجام 
بعد  فقط  و  جهان  این  آسایش  و  رفاه  راستاي  در  بوده  عملي  داده اند 
دانشمندان اسالمي  بوده است در حالي که  نظر  این جهاني آن مورد 
و  سعي  و  داشته اند  توجه  انسان ها  روحاني  و  بعدمادي  دو  به  همواره 
همت آن ها در تکامل وپویایي انسان در هردو جهان بوده وبا کمي دقت 
متوجه خواهیم شد که پرورش بعد روحاني انسان حساس تر وسخت تر 
و فراگیرتر مي باشد و در عین حال از اهمیت واال و غیر قابل مقایسه اي 
با بعد مادي و دنیوي برخوردار مي باشد؛ چرا که در سایه رشد معنوي 
پیدا  دست  فراوان  پیشرفت هاي  به  آن ها  که  است  انسان ها  روحي  و 
مي کنند که این پیشرفت هاي مادي بازتاب ضعیف و کوچکي از آن ها 
بیش نیست. بسیاري از اختراعات و نوآوري هایي که در جهان امروز 
نام  به  اکثرا  که  است  اسالمي  دانشمندان  زحمات  حاصل  آنیم  شاهد 
دانشمندان  آوردهاي  دست  هنوز  است.  شده  جعل  غربي  دانشمندان 
اسالمي - ایراني در دانشگاه هاي بزرگ جهان تعلیم و تدریس مي گردد. 
فکر مي کنید اگر چنین دستاورد هایي نبود، علم و تکنولوژي غرب به 
غربي  استعماري  کشورهاي  چرا  مي کنید  فکر  مي رسید؟  مرحله  این 
.... طي صدها سال نسخ خطي  انگلیس و فرانسه و پرتغال و  خصوصا 
هنوز هم مي برند.  و  یغما مي بردند  به  را  اسالمي  و  ایراني  دانشمندان 
فکر مي کنید علت اینکه بسیاري از آثار باستاني و فرهنگي کشورهاي 
علت  چیست؟  کنیم  جستجو  غربي  کشورهاي  در  بایستي  را  اسالمي 
اصلي این امر چیزي جز سرقت علمي و فرهنگي نیست. چرا بایستي 
بیابیم؟  فرانسه  و  انگلستان  در  را  شفا  و  قانون  کتاب  اولیه  نسخه هاي 
مهیا  کشورها  این  در  علمي  سرقت هاي  و  تغییر  و  جعل  زمینه  چون 
مستضعف  دانشجوي  و  آن هاست  دست  در  تبلیغ  ابزار  االن  مي شود. 
ما فکر مي کند که دانشمندان غربي در اوج قله و دانشمندان ایراني یا 
ما  اسالمي در حضیض ذلت هستند!!! چرا که منبع علمي دانشگاهي 
ترجمه اي از نویسندگان غربي است. آن ها هستند که دست آوردهاي 
با  و  مي برند  و  برده  یغما  به  را  اسالمي  کشورهاي  پژوهشي  و  علمي 
روش هاي مختلف به تحریف و سرقت آثار علمي مي پردازند. همین االن 
هم چنین است. هرجا دانشمند فرهیخته اي بیابند با روش هاي مختلف 
تطمیع و تهدید مي کنند و از او استفاده مي نمایند و هرجا نتوانند چنین 

دانشمنداني را جذب نمایند روش حذف و ترور را در پیش مي گیرند.
منبع: خبرگزاری حوزه

  پي نوشت ها:
1 .سوره مبارکه نساء، آیات ۹6، ۹7 و ۹۸

2 . تفسیرالمیزان، ج 5، ص 

پاسخ به شبهات
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هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره هفتم-چهارشنبه 24 مردادماه 1397-قیمت 500 تومان

 فرمانده سپاه قم:
عصر  احمدی  غالمرضا  سردار 
صمیمی  نشست  در  یکشنبه 
شاعران و مدیران فرهنگی و هنری 
اجتماعات  سالن  در  قم  استان 
شهید  هنری   – فرهنگی  مجتمع 
یکی  افزود:  آوینی،  مرتضی  سید 
از شئونات دفاع، در عرصه فرهنگ 
کسی  هر  زمینه  این  در  که  است 

باید به وظیفه خود عمل کند.

نظام  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
در  ما  همه  و  دارد  نیازمندهایی 
افزود:  داریم،  وظیفه  آن  تامین 
یکی از این نیازمندی ها در زمینه 

مسائل فرهنگی و هنری است.
های  ویژگی  بیان  با  ادامه  در  وی 
فقه،  زمینه  در  قم  کرد:  اظهار  قم 
فقاهت، علم و ادبیات دارای جایگاه 
محفل  در  باید  و  است  نظیری  بی 
شعری که در این استان برگزار می 
فعال  حضور  انقالبی  شاعران  شود، 

داشته باشند.
احمدی بر لزوم مقابله با نقشه های 
کرد: دست  بیان  و  تاکید  دشمنان 
و پایی که دشمن می زند به دلیل 
با  برخورد  در  اش  ناتوانی  و  عجز 
به  و  است  ایران  اسالمی  انقالب 
خود  های  هدف  به  خداوند  لطف 
اسالمی  انقالب  با  مقابله  برای 
نخواهد رسید.وی گفت: در معرکه 
تکفیری  جریان  که  ای  ساله   7
است،  کرده  خود  درگیر  را  منطقه 
جوانان قمی برای حضور در میدان 
حضور  تکفیری  جریان  با  مقابله 
بسیار فعالی دارند و در این مساله 
جزو استان های برتر کشور هستند.

 زبان گویای شعر از نقاط قوت 
ایرانیان است

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
قم نیز در این جلسه، با بیان جایگاه 
شاعران  گفت:  آیینی  شعر  در  قم 

در  شعرخوانی  جلسه  در  قمی 
محضر رهبر معظم انقالب اسالمی 
که  داشتند  پررنگی  بسیار  حضور 
این موضوع نشان دهنده توانمندی 
باالی شاعران استان در شعر آیینی 

می باشد.
در  کاشانی  حسینی  موسی  سید 
اشاره  با  دیگر سخنان خود،  بخش 
به ارزش شعر و تاثیر آن در جامعه 
گفت: یکی از نقاط قوت ملت ایران، 
و  است  شعر  گویای  زبان  همین 
بضاعت  با  بتوانیم  که  امیدواریم 
این  در  را  ها  انگیزه  خود  اندک 

زمینه افزایش دهیم. 

کاری  موازی  فرهنگی  متولیان 
نکنند

افزود:  نیز  مجاهدی  علی  محمد 
دراین  باید  فرهنگی  نهاد  هر  سهم 
روند  این  که  شود  مشخص  زمینه 
از هدر رفت منابع مالی جلوگیری 
نظر دست  اهداف مورد  به  و  کرده 

می یابیم.
وی در بخش دیگر سخنان خود با 
اشاره به 40 سالگی انقالب اسالمی 
نظام  این  گوناگون  ابعاد  در  گفت: 
خوبی  بسیار  های  خروجی  دارای 
فرهنگ  زمینه  در  ولی  است،  بوده 
نیازمند  و  روبرو  کاستی  با  ادب  و 
برنامه ریزی و اهتمام بیشتری می 

باشیم.
وی افزود: در طول 20 سال، قم در 
زمینه شعر 700 مقام کشوری را به 
دهنده  نشان  این  که  آورده  دست 
فعالیت و پشتوانه علمی این استان 
ارتقای  و  روند  این  ادامه  و  است 
های  دوره  برگزاری  نیازمند  شعر 
آموزشی و نقد شعر است. مجاهدی 
بیان کرد: شعر آیینی توانسته بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی، به ویژه 
و  کمی  پیشرفت  اخیر  دهه   2 در 
کیفی بسیاری داشته باشد، به گونه 
تحت  را  شعرها  انواع  سایر  که  ای 

تاثیر خود قرار داده است.

این روزها وقتی به صفحات مجازی سرک میکشی ،میبینی آنهایی 
که اهل رسانه یا آنهایی که خبرنگار ما در  شکل های مختلف و با 
شیوه های گوناگون روز خبرنگار را به همدیگر تبریک می گویند. این 
که یک روز به نام خبرنگاران ثبت شده باشد، بسیار امر پسندیده 
ای است اما یادمان باشد، خبرنگار؛ دیده بان جامعه است. خبرنگار  
مثل نیروی شناسایی قبل از عملیات باید رنج ها را ببیند. بشناسد و 
برای کسانی که قرار است در حل آنها اقدام نمایند، فضایی مناسبی 

را فراهم نمایند.
 این کم لطفی است که خبرنگار را 
فقط کسی بدانیم که رویدادهای 
کند  می  روایت  را  ما  پیرامون 
رویداد  به  فقط  اگر  .خبرنگار 
تواند  نمی  وقت  هیچ  کند  توجه 
به  نقش  وجامعه  خود  آینده  در 
سزایی داشته باشد .خبرنگار وقتی 
دیده بان آینده است که بتواند از 
حال و گذشته بهترین استفاده و 
یعنی  این  و  بنماید  برداری  بهره 
روایتگر  هوشمندانه  باید  خبرنگار 
اینها  باشد.  خود  اطراف  اتفاقات 
روزها  این   ، بنویسم  که  گفتم  را 
یعنی  نیست،  خوب  ایران  حال 

از اینکه حال ما خوب نباشد، احساِس بد  احساس می کنم بیش 
حالی میکنیم، یعنی آنهایی که آن طرف مرزها به صفرهای دالر لَم 
داده اند  دلشان نمی خواهد احساس خوشحالی در جان مردم ایران 
اقتصاد  وضع  است،  خوب  اقتصاد  وضعیت  نمی گویم  باشد.  جاری 
از  خسته   ، ایم  خسته  همه  باالست،  ها  ناکارآمدی  است،  خراب 
اما واقعیت این است که حتی در  تنگناها هم  دویدن و نرسیدن 

می توانیم حال همدیگر را خوب کنیم.
منتشر  جامعه  در  را  می توانند حال خوب  که  گروهی  تنها  شاید   
کنند، همین آدم هایی هستند که کنار غصه ها و قصه های مردم 
روزشان را به شب می رسانند. خیلی ساده لوحانه است که فکر کنیم 

همه حال خراب امروز ما به باال و پایین رفتن دالر و سکه ربط دارد 
.حال این روزهای ما کمی به خودمان برمیگردد .

به زبان رسانه اگر بخواهم بنویسم باید بگویم ما در حال واگذاری 
جنگ افکار عمومی هستیم .هر لحظه داریم از افکار عمومی فاصله  
چگونه  امروز  مثل  هایی  بحران  در  دانیم  نمی  ما  میگیریم.چرا 
احساس آرامش را به افکار عمومی منتقل کنیم. نه که نمی دانیم 

بلکه خیلی ها نمی خواهند بدانیم و بفهمیم.
صاحب   ، خبرنگارم  دوست   
صاحب  رسانه،  ،صاحب  قلم 
باید  را  آینده   ، مردم  قلب 
عمومی  افکار  براستوانه های 
عمومی  افکار  ما  کنیم.   بنا 
را چقدر به هم نزدیک کرده 
متحد  را   مردم  چقدر  ایم؟ 
روزها  این  اصاًل  ایم؟  کرده 
افکار عمومی  اتحاد  از  چیزی 

می بینیم؟ 
بود،  که  جنگ  باشد  یادمان 
خاک  به  وقتی  دشمن  یعنی 
ایران حمله کرد، کوچه ها و 
خیابان هاعطر باروت می داد  
و  همدل  هم  کنار  مردم  اما 
یکصدا زندگی روزمره خود را در کمال قناعت به پیش می بردند. 
در  عمومی   افکار  امروز  بود،  اختیارمان  در  عمومی  افکار  روز  آن 

اختیارمان است؟
افسران جنگ  ما  بدانیم  اما  بگوییم  تبریک  به هم  را  روز خبرنگار 
افکار عمومی در دستهای ما شکل می گیرد، قلم ما  نرم هستیم، 
می تواند آرامش را به مردم  منتقل کنند.  آرامشی که مطالبه گر 
رانت  و  اشرافی گری  باشم ضد  باشد، ضد ظلم  باشد،عدالت خواه 
روز  خبرنگار  روز  ببینیم.  روشن  را  آینده  نباشیم  ناامید  خواری.  
ایستادن بر قله های آرزوست و چشم دوختن به آینده ای روشن. 

این از دست من و شما بر می آید که صفر های دالر !

خبرنگاران؛ افسران جنگ نرم.... 

چهل سال فاصله با ابراهیم

حامد حجتی

در میان تلخ و شیرین خبرهای این روزها، َگه ُگداری هم نگاه های بُهت انگیزمان از صعود قیمت دالر 
و پرکشیدن طال و سکه، منحرف می شود به سمت داستان هایی از جنس هنر و از طرف هنرمندانی 
نامانوس، سلبریتی شده اند و حاشیه هایشان به مراتب  این واژه غریب و  که اکنون دیگر به جای 

بیشتر از عملکرد و هنرنمائی آنان است.

تومانی  بلیط های چند صد هزار  برگزاری کنسرت خیابانی خوانندگانی که  آمادگی  اعالم  از خبر 
به فروش می رفت تا رو شدن شو آف خوانندگانی  کنسرت هایشان از ماه ها قبل از اجرای "زنده" 
علت  به  کنسرت ها  لغو  و  "زنده"شان  برنامه های  و  کنسرت ها  در  و جوش  پرجنب  و  جدیدالورود 
همراهی مردم در شرایط نامساعد اقتصادی و موافقان و مخالفان این طرح، همه و همه این روزها 
به لطف دنیای پر رمز و راز مجازی انعکاسی چشم گیر می یابند و به لطف رسانه های پولی با هدف 

یا بی هدف دست به می گردند و می پیچند و می پرورانند.
واژه  اضافه شده و آن کلید  این هنرمندان سلبریتی  به دایره واژگان  تازگی  به  نیز  واژه ای   کلید 
چیزی نیست جز )دل گرمی و همراهی مردم و مخاطبین در این روزهای سخت( که چه در برگزار 

کردن کنسرت ها استفاده می شود و چه برای لغو آن ها و حتی برای لو رفتن اجراهای "زنده"شان.
یکی از جدیدترین این خبرها که این هفته الیک گیر و بازدید َملَسی پیدا کرد، خبر عدم صدور مجوز 
انتشار آلبوم "ابراهیم" با صدای محسن چاوشی آن هم بعد از گذشت یک سال از ارسال آلبوم به 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود که طبق اعالم این دفتر 5 قطعه از 7 قطعه این 
آلبوم بایستی اصالح شود و حتی برخی نقل قول ها خبر می داد که چند قطعه از ترانه های این آلبوم 
به هیچ عنوان مجوز انتشار نخواهد گرفت و بایستی به طور کامل از آلبوم حذف شود و مخالفت 

محسن چاوشی با این اصالحیه ها و انجام ندادن هیچ اقدامی برای رفع آن ها.
و جالب تر از آن نیز تهدید محسن چاوشی به ایرادات دفتر موسیقی وزارت ارشاد بود که اعالم کرد 
اگر مجوز دادید که هیچ! دمتون گرم و دست مریزاد، ولی اگر مجوز ندادید من دیگه به زیرزمین 
برنمی گردم و از همین خونه ام و با همین گوشی که دستمه میرم وارد صفحه اینستاگرامم با بیش از 
1میلیون و دویست هزار نفر فالوورم میشم و اونجا این آلبومم رو منتشر می کنم! البته اولش به مرور 
و فقط بخش هایی از اون رو. جناب چاوشی در فایل صوتی که منتشر کردند برای این امر زمانی 
رو هم مشخص کردند و فرجه 20 مرداد ماه رو اعالم فرمودند و در این روز هم طبق وعده شون 

بخش هایی رو منتشر کردند که البته بیشتر تیزر تبلیغاتی آلبوم بود تا بخش هایی از آلبوم!
محسن چاوشی هر چند سالیان سال است می خواند و می سازد و می نوازد آن هم حتی در زیرزمین! 
اما در سال های اخیر و با مجوزدار شدنش و انتشار گسترده آثارش در رسانه ملی، فیلم های سینمائی 

و سریال های شبکه خانگی و همزات پنداری مخاطبین با آثارش و سبک و شیوه خاص و منحصر 
و  بیاورد  دست  به  موسیقی  دوستداران  بین  در  را  مناسبی  محبوبیت  است  توانسته  خود  فرد  به 
جایگاهی پیداکند که آثار وی حتی در صورت عدم کسب مجوز انتشار، به سرعت منتشر شده و در 
اختیار مخاطبان قرار خواهد گرف و این نکته ای است که متاسفانه از سوی عزیزان دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نادیده گرفته شده و باعث جنجالی در فضای مجازی شده است که 

ناخواسته باعث نشر و توزیع بیشتر این آثار خواهد شد.
است، نشان  از سروده های ترانه سرای جوان "حسین صفا"  اشعار منتشر شده این آلبوم که تماماً 
از آن دارد که ترانه ها لحن و مضمونی انتقادی دارند و گویا  می توان آن ها را ربط داد با شرایط 
سوءمدیریت فعلی در بخش های مختلف دولت و ممکن است بحران سازی انجام بشود با ترانه های 

این آلبوم! 
هنر سرزمینمان.  بالندگی  و  برای رشد  و هست  بوده  مانعی  و  داشته  که همواره وجود  وسواسی 
موضوعی که دشمنان و بدخواهان این نظام آن را درک کرده و از آن به عنوان حربه و وسیله ای 
بر علیه خودمان استفاده می کنند و متاسفانه مسئوالن ما هنوز در حال پیمایش مسیر باور غلط 
خود بر موضوعاتی از این دست هستند و هرگز به نقد و انتقاد و تذکره روی خوش نشان نمی دهند.

در شرایط فعلی که البوم های موسیقی مجاز و دارنده مجوز انتشار در بازار و مارکت فروش جایگاهی 
ندارند و انتشار آثار موسیقی از طریق شبکه های مجازی و سایت ها و کانال ها آن چنان به سرعت 
و رایگان انجام می  شود و صاحبان آثار درآمد چندانی از فروش یک آلبوم موسیقی کسب نخواهند 
کرد، عدم ارائه مجوز یک بد سلیقگی و تبلیغات بسیار خوب برای صاحب اثر است که حتی منجر به 

رکود بیشتر در این بازار و عدم حمایت از قانون حق معنوی اثر و تولیدکننده آن می شود.
حتی در این مورد تازه ممکن است که طبق پُست صاحب اثر در توئیترش)که البته فیلتر است و 
ما فقط عکس آن را دیده ایم(، باعث عوض کردن کشورش شود! اقدامی که برای افرادی چون او 
مسبوق به سابق است و مایه تاسف برای مسئوالنی که ندانسته و از سر ضعف فکری باعث شدند تا 

ظرفیت هایی را که در کشور داشته ایم را از دست بدهیم و افسوسش را بخوریم.
ظرفیت هایی که با بها دادن به آن ها می شد و می توان کارها و تولیدات اثربخشی خلق کرد، مثاًل 
در سالی که برنامه ریزی هایی برای چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی صورت گرفته است قبل تر 
از آنکه اتاق رسانه دشمن اثری را با همین نام و با استفاده از ظرفیت نام و شهرت 2 خواننده و 
موزیسین مطرح آن ور آبی تولید و به صورت گسترده منتشر کند، به فکر تولید اثری در خور شان 
و منزلت انقالب اسالمی می افتادیم و دستاوردهای بزرگ این نظام را معرفی می کردیم نه تصاویر 

تلخ تولید رسانه ای دشمنانمان را.

•  محمدرضا چیت ساز

شاعران در امر تحکیم 
ارزش های انقالب تالش کنند

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم از همکاری این سازمان با اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس قم و  کانون بازنشستگان ارتش برای 

دیوارنگاری تصاویر شهدای ارتش بر روی ساختمان ها و معابر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
مدیرکل  حسینی«  »احمد  دیار  در  منش«  موسوی  »سیدمحمد  قم،  استان 
کانون  رییس  جبلی«  حسنی  »فریدون  و  استان  مقدس  دفاع  آثار  حفظ 
بازنشستگان ارتش در قم اظهار داشت: مصمم هستیم تا اواسط سال آینده به 
مرور برخی معابر و ساختمان های شهری را منقش به تصویر شهدای واالمقام 

ارتشی نماییم.

حسینی نیز با بیان اینکه دیوارنگاری چهره شهدای ارتش در معابر و مسیرهای 
نیروهای  پایمردی های  و  رشادت ها  از  تجلیل  برای   مغتنم  فرصتی  شهری 
این  کرد:  خاطرنشان  باشد،  می  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  برکف  جان  
اقدام تداعی گر حریت و آزادمردی فرزندان ارتشی امت غیور ایران اسالمی و 
یادآور عنایت ویژه بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی به مجاهدان دلیر وهمیشه 
جمهوری  مقدس  نظام  از  دفاع  در  و  والیت  پرچم  زیر  که  است  سرافرازی 

اسالمی ایران لحظه ای نیاسودند.
عباس  شهید  خلبان  تصویر  بهسازی  و  بازسازی  بر  همچنین  جلسه  این  در 

اکبری بر نمای بیرونی ساختمان کانون بازنشستگان ارتش تاکید شد.

تصاویر شهدای ارتش بر روی ساختمان ها و معابر قم دیوارنگاری می شود



 عرضه کنندگان کاالوخدمات مسئول صحت و سالمت 
کاال و خدمات عرضه شده هستند
 گفتگویی با رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان قم 
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سال 13۹7 از سوی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( بعنوان سال حمایت 
از کاالی ایرانی نامگذاری شد و آحاد افراد جامعه برآن شدند تا برای حمایت 

از تولیدات ساخت ایران و مصرف محصوالت ایرانی اقدام کنند.
بدون شک توانمندی ایران و ایرانی بقدری است که با تیکه بر همین توانایی 
می توان نیازهای کشور را تأمین کرد و با وجود منابع سرشار خدادادی و 
ظرفیت های بومی در دستان پرتوان نیروی انسانی پر شور ایرانی، می توان 

آینذه درخشانی برای ایران در دنیا متصور شد.
توان  بر  تکیه  با  ایرانی،  کاالی  از  فرهنگ حمایت  به  نیل  راه  است  بدیهی 
به تولیدات داخل  اعتماد مصرف کنندگان  داخلی، شناسایی ظرفیت ها و 
کشور است تا جائیکه نه تنها نیاز کشور تأمین شود بلکه زمینه های صادرات 

محصوالت ساخت ایران نیز فراهم شود.
مصرف  تمایل  کند،  می  افزون  را  سال  شعار  اهمیت  آنچه  میان  این  در 
کنندگان به محصوالت داخلی و نیز تولید محصوالت با کیفیت و با قیمت 

مناسب است که توانایی رقابت با محصوالت مشابه خارجی را داشته باشد.
موضوع مهمی که در تولید هر گونه کاال و ارائه هر خدمتی مورد توجه است، 
رعایت حقوق مصرف کنندگان آن کاال و خدمات می باشد که الزم است 

فرآیند برای بررسی و نظارت بر این امر مهم در جوامع وجود داشته باشد.
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان چند سای است که در کشور و 
در سطوح ملی، استانی و شهرستانی مشغول به فعالیت بوده و در چارچوب 

مسیر  در  شده،  تعریف  ضوابط 
از حقوق مصرف کنندگان  حمایت 

در حال فعالیت است.
استان  در  نهاد  مردم  تشکل  این 
ادامه  در  که  دارد  شعبه  نیز  قم 
این  رییس  با  صمیمانه  گفتگویی 
انجمن ترتیب داده ایم تا با اهداف، 
در  آن  عملکرد  و  تعهدات  وظایف، 
کشور  در  فعالیت  سالهای  طول 

بیشتر آشنا شویم.

مختصر  خود  معرفی  ضمن  لطفا 
توضیحی پیرامون انجمن حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و سابقه آن 

ارائه نمایید:
همواره در طول تاریخ شاهد حضور 
تشکل های قوی در خصوص تولید 
کنندگان و عرضه کنندگان بوده ایم 
به نحوی که می توان در شهرهای 
قدیمی مساجد جامع، دارالحکومت 
و بازار را در کنار هم مشاهده کرد، 
تشکل  از  واضح  اثری  حالیکه   در 
نمی  کنندگان  مصرف  حامی  های 

توان پیدا نمود .
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قم در سال 13۸۹ به استناد 
فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 13۸۸/07/15  
برنامه هاي  و  سیاستها  اجرای  در  مردمي  مشارکت  ساماندهي  منظور  به  و 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل گردید 
در حال حاضر بیش از 360 انجمن شهرستانی، 31 انجمن استانی و یک 
انجمن ملی در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح کشور به 
ایفای نقش می پردازند این انجمن های تشکل های مردم نهادی هستند که 

بر اساس عضو گیری از تمام افراد ایرانی باالی 1۸ سال تشکیل می گردد.
افراد به عنوان یک مصرف کننده از چه حقوقی برخوردارند ؟

بر اساس رهنمودهای سازمان  ملل مصرف کنندگان  هشت حق اساسی و 
اولیه ذیل را دارند ، 

•حق برخورداری از سالمتی و ایمنی: مصرف کننده اطمینان حاصل کند 
که کاالیی که در اختیار او قرار می گیرد، هیج گونه آسیبی به تندرستی او 

وارد نمیکند.
•حق داشتن اطالع رسانی صحیح وکامل: کلیه اطالعات الزم برای انتخاب 
آگاهانه کاال در دسترس مصرف کننده گذارده شود و مصرف کننده در قبال 

تبلیغات گمراه کننده یا اطالعات نادرست مورد حمایت قراربگیرد.
از حق  باید  انحصار: مصرف کننده  بازار رقابتی و ضد  از  •حق برخورداری 

انتخاب آزادانه برخوردار باشد و در یک قضای رقابتی قادر شود که از بین 
انواع کاالها و خدمات، کاال یا خدماتی را که به کیفیت آن اطمینان دارد با 

قیمتی رقابتی خریداری نماید. 
•حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیری ها:

دولت ها مکلفند در تصمیمات اجرایی خود منافع مصرف کنندگان را لحاظ 
کنند و نیازهای اساسی آنان را تامین نمایند 

حق داشتن جبران خسارت:
مصرف کننده از حق خسارت برخوردار است و باید خسارت وارد به وی در 
نادرست کاالها و خدمات جبران  یا عرضه  نامطلوب  نتیجه خرید کاالهای 

شود و به دعاوی او در این مورد به طرز منصفانه رسیدگی شود .
حق آموزش:

آموزش مصرف کننده و افزایش تخصص و مهارت وی در انتخاب کاالها و 
خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.

7-حق داشتن محیط زیست سالم: مصرف کننده حق دارد که از محیط کار 
سالمی برخوردار باشد به گونه ای که از مشکالت زیست محیطی که رفاه 

وی و نسل های آتی را تهدید می کند در امان باشد .
۸-حق داشتن تشکل:

منافع  از  حمایت  یا  حقوق  حفظ  برای  که  دارند  اجازه  کنندگان  مصرف 
خویش به ایجاد تشکلهای صنفی اقدام کنند. دولتها باید درچهارچوب منافع 
با سازمان های مصرف کنندگان، توزیع کنندگان و تولید کنندگان همکاری 
نزدیک داشته باشند و مقررات با استاندارهای الزم برای نظارت بر فعالیت 

های آنان تدوین نمایند.
از حقوق مصرف کنندگان کلیه  عرضه  قانون حمایت  اساس  بر  همچنین 

کنندگان کاال و خدمات موظف به رعایت موارد ذیل می باشند
- عرضه کنندگان کاالوخدمات مسئول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه 

شده هستند.
-  ارائه ضمانت نامه  معتبر به مصرف کنندگان که در بردارنده مدت و نوع 
یا اجرت  با صورتحساب فروش که در آن قیمت کاال  ضمانت است همراه 

خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد
- ارائه اطالعات کامل به مصرف کنندگان شامل؛ نوع کاال، کیفیت، کمیت، 

آگاهي هاي مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضاي مصرف 
-  نمونه کاالي موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان 

قرار دهند 
یا خدمت  به همراه کاال  یا خدمت  نوع کاال  یا چند  اجباري یک  - فروش 

دیگر ممنوع مي باشد.
- داشتن نشان استاندارد در مورد کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباري 

، الزامي است.
کاالهاي  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  از  اعم  کنندگان  عرضه  کلیه   -
سرمایه اي از جمله خودرو )سنگین یا سبک( ماشین آالت صنعتي، کشاورزي، 
راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الکتریکي و الکترونیکي، صوتي، تصویري 
و وسایل ارتباطي مکلف به داشتن نمایندگي رسمي و تعمیرگاه مجاز، تامین 

قطعات یدکي و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش مي باشند.

- کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کاال، 
یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را 
به طور روشن و مکتوب به گونه اي که براي همگان قابل رویت باشد، اعالم 
نمایند.- تبلیغات خالف واقع و ارایه اطالعات نادرست که موجب فریب یا 
رسانه هاي  جمعي،  ارتباط  سایل  و  طریق  از  جمله  از  مصرف کننده  اشتباه 

گروهي و برگه هاي تبلیغاتي شود، ممنوع مي باشد.
-  هرگونه تباني و تحمیل شرایط از سوي عرضه کنندگان کاال و خدمات، که 
موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم 

محسوب مي شود
-در مورد فعالیت های انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان 

قم بفرمایید.
اداری مناسب و  امکانات مالی و  با توجه به عدم  اکنون  انجمن استان هم 
از حقوق مصرف  در خصوص حمایت  توان  با حداکثر  انجمن  نام  در شان 

کنندگان فعالیتهای ذیل را انجام می دهد
•انجمن عضو ثابت و با حق رأی درکمیته نرخ گذاری استان می باشد  و در 
این جایگاه سعی در کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کاال 
و خدمات و اجحاف به مصرف کنندگان هستیم البته در خصوص مواردی که 
افزایش قیمت جنبه استانی دارد  و ناشی از سایر عوامل از قبیل نرخ ارز و 
... نمی باشد بطوریکه عملکرد موفق این انجمن در پایین بودن نرخ کاالها 
و خدمات صنفی استان نسبت به سایر استانهای کشور  بخوبی نمایان است
•از فعالیت های دیگر انجمن، عضویت در کمیسیون نظارت بر اصناف می 
باشد که این کمیسیون بعنوان باالترین مرجع تصمیم گیری، در خصوص 
اتحادیه ها و واحدهای صنفی در  اتاق اصناف و  فعالیت ها و عملکردهای 

سطح استان می باشد.
جلسات  سایر  و  بازار  تنظیم  جلسات  در  شرکت  انجمن  دیگرفعالیتهای  از 

مرتبط به حقوق مصرف کنندگان در سطح استان می باشد 
و  نهادها  اجرایی،  ارزیابی عملکرد دستگاههای  انجمن،  بعدی  مهم  فعالیت 
موسسات عمومی درخصوص نحوه ارائة خدمت به مردم که می باید  در شان 
و منزلت مراجعه کنندگان آنها باشد از این رو هر ساله دستگاههای اجرایی 
در خصوص نحوه ارائه خدمات بدو ورود به مراجعه کنندگان توسط انجمن 

و استانداری مورد ارزیابی و ممیزی قرار می گیرند.
همچنین این انجمن در راستای اجرای وظایف خود و با توجه به وضعیت 
بازار  درصدد تشکیل کمیته های تخصصی حمایت حقوق مصرف  کنونی 
کنندگان از قبیل کمیته های تخصصی ایمنی و سالمت، نظارت و کنترل 
قیمت، مبارزه با تبانی و انحصار و..  می باشد .نتیجه مهم این گفتگو در کنار 
آشنایی کامل با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، آینده ای روشن 
افراد جامعه  است که در آن با شکل گیری فرهنگ صحیح مصرف توسط 
و نیز تولید محصوالت با رعایت حقوق مصرف کنندگان از سوی واحدهای 
تولیدی، جامعه به سمتی سوق خواهد یافت که میل به مصرف کاالی ایرانی 
را دوچندان نماید. با آرزوی موفقیت برای همه تولیدکنندگان ایرانی، امید 

است کاالی ایرانی با کیفیت در بازا های جهانی بدرخشد.

امروزه آدم ها کمتر وقت می کنند یک سری کارها رو که جزء ضرورت های 
که  است  کرده  تغییر  زندگی  سبک  طوری  بدهند.  انجام  هست  زندگیشان 
بعضی چیزها جایشان را به برخی چیزهای دیگر داده اند! مثال خواب سرشب 
جایش را به خنداونه داده است و صبحانه صبح زود جایش را با ناهار تعویض 
کرده است. اصال جوری سبک زندگی تغییر کرده است که نه این طرفی است 

نه آن طرفی!

آن طرفی ها صبحانه و ناهار و عصرانه و شامشان سروقت و با یک وسواس 
خاص استفاده می شود. از سرو غذاهای ناسالم آن جا هم که بگذریم باید 
هم  پیتزا هست  هم  داگ!  هات  هم  فود هست  فست  هم  جا  آن  که  گفت 
همبرگر. یعنی اگر قرار است خوراکشان هم ناسالم باشد، خوردن آن ناسالم 

را هم با نظم می خورند!
این طرفی ها اما بعضا کارشان برعکس که چه عرض کنم کال وارونه است! 
صبحانه را به ناهار می دوزد و شام را مفصل تر از ناهار به خاطر حضور مهمان 
دولپی می خورد! هم دوست دار فست فود است و هم عاشق آبگوشت های 

ایرانی!
هم قرمه سبزی ایرانی دیرپز را میپسندد هم بیف استراگانوف روسی و هم 
پیتزاهای ایتالیایی! اصال معلوم نیست معده این بنده خدا کدوم طرفی است! 

معده که دیگر آدم نیست تا به ساز تو برقصد!
این حرف ها حکایت امروز خورد و خوراک برخی از ماهاست. مائی که هم 
رستوران داریم هم دیزی سرا، هم فست فودی داریم هم آشپزخانه سنتی! 
بین سنت و مدرنیته گیر کردیم و همین جور این دوطرف دارد ما را می بلعد.

از طرفی نمی توانیم از نوشابه با ساندویچ بندری بگذریم و از طرفی دیگر مزه 
دوغ محلی را با کباب داغ!

اینجا چند نکته را می خواهیم متذکر شویم که بد نیست در تغذیه فست 
فودیمان بیشتر دقت کنیم.

سبک استفاده از خوردنی ها و نوشیدنی ها در دین کامل اسالم برای خیلی از 
ماها مغفول مانده است. یعنی عده ای از ما هم می خواهیم خوراک اسالمی را 

رعایت کنیم هم می خواهیم امروزی غذا بخوریم. البته در برخی موارد این 
دو با هم تناقض ندارند اما تناقض رفتاری ما بالهای عجیبی بر سر معده ما 

می آورد و البته معده محل تمامی دردهاست.
نکته  اما دو  نموده است؛  به خوردن  در قرآن کریم خداوند متعال سفارش 
مهم را برای این خوردنی ذکر کرده است. غذایی که انسان می خورد باید هم 

حالل و هم طیب باشد.
های  کشور  در  مسلمانان  راحتی  برای  حتی  و  اسالمی  کشورهای  در 
غیراسالمی، غذاها را با آرم حالل تولید می کنند، اما گویا خبری از طیب 
بودن آن نیست! این طیب بودن این قدر مهم است که امروزه مسلمانان با 

بیماری های زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

اینکه دردها از شکم آغاز می شود همین است. وقتی غذا، حالل و طیب بود، 
معده سالم می ماند.

در معنای طیب هم در واژه شناسی و هم اصطالحی به معنای دلچسب و 
طبع پسند بودن که مورد نفرت نباشد؛ مانند پلیدی ها و ناپاکی ها ذکر شده 

است. طیب به چیزهای پاکیزه نیز گفته می شود.
در معانی فوق این طور برمی آید که غذای حالل باید طیب نیز باشد، یعنی 

هم پاکیزه و هم مطابق با طبع و به دور از هرگونه پلیدی.
امروزه در خوراکی های ما حالل به وفور به چشم می خورد؛ اما موارد کمی از 
آن طیب هستند. مثال پفک، آدامس، فست فود، نوشابه و مانند این ها حالل 

هستند؛ اما طیب نیستند.
های  خوراکی  از  برخی  حتی 
از  ما  نیز  را  ذاتی  طیب  حالل 
مثال  اندازیم.  می  بودن  طیب 
نخود حالل طیب است اما آنقدر 
پرضرر  و  مانده  روغن  در  را  آن 
باال و پایین می کنیم که خودش 

می شود منبع ضرر!

وعده های غذایی در سبک زندگی اسالمی مبتنی بر صبحانه و شام است. 
جالب اینجاست که صبحانه ما سردی جات، ناهار ما پرچرب و شام ما برنج و 

خورشت است! بعد ناله می کنیم از درد و ناراحتی!
بهشتیان صبحانه و شام ذکر شده است.  قرآن کریم وعده های غذایی  در 
السالم  آله  و  علیه  پیامبراعظم  از  عمر  طول  با  آن  رابطه  و  صبحانه  درباره 
روایت است که می فرمایند: هر کس خواهان ماندن است و البّته ماندنی در 

کار نیست، باید صبح زود صبحانه بخورد...«

پنیر  اما  باشد،  غیرسرد  و  مقوی  غذاهای  باید  صبحانه  اسالمی  زندگی  در 
در  شده  زندگی  جزءالینفک  که  هم  ناهار  هاست!  ایرانی  ما  ثابت  صبحانه 
صورتی که عصرانه وعده غذایی اسالمی است. دلیل آن هم این است که بدن 
ما با طبیعت تنظیم است و بر اساس طلوع و غروب و اوقات روز مشخص 

شده است.
که می  است  آمده  وعده شام  پیرامون  السالم  علیه  رضا  امام  از  روایتی  در 
فرمایند:  کاستن از حجم غذای شام و نه ترک کامل آن است. آن حضرت 
می فرماید: کسی که می خواهد سالم و بدنی سبک و کم گوشت داشته باشد 
از شامش بکاهد.یعنی صبحانه و شام در طول سال مانند اوقات روز، از نظر 
ساعت مصرف، جا به جا می شود و اگر با حالل طیب و توصیه های بهداشتی 

اهل بیت علیهم السالم همراه شود بیماری به سراغ انسان نمی آید.

البته این نوع تغذیه برای بدن هایی است که با دو وعده غذایی، مقدار انرژی 
مورد نیازشان در روز تامین می شود اما افرادی که نیاز بیشتری به تغذیه 
برای فعالیت های خود دارند البته بدون قید پرخوری، از محل بحث خارج 

هستند.
وعده شام باید سبک تر از صبحانه باشد و باید از غذاهای سنگین اجتناب 

کرد. برخی بیماری های روحی منشأش غذاهای مانده در معده ماست!
حال شما ببینید فست فود با معده من و شما چه می کند ؟ آیا عصبانیت، دل 

درد، سردرد، افسردگی و چاقی و مانند اینها علتش چیست؟
انجام دهیم  تر  را سریع  تا کارهایمان  نیست که کوتاه شده  ما  زندگی  این 
و وقت کمتری برای خوراک بگذاریم بلکه خودمان زندگیمان را با خوراک 

غیرصحیح کوتاه کردیم.
آیا برای تمام کارهای زندگی مان مانند غذا اینقدر عجله می کنیم؟  آیا برای 
استحمام، قضای حاجت و یا تلویزیون دیدن و تفریح کردن هم فست فودی 

عمل می کنیم؟
رمز صحت بدن و سالمت روان استفاده صحیح از خوردنی ها و خوردن حالل 
طیب است و همین کار کوچک باعث می شود تا فرهنگ تغذیه اسالمی در 

کشور و جهان اسالم رنگ واقعی به خود بگیرد. ان شاءا...

محمدمهدی مرادی پژوهشگر حوزه علمیه قم
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 باتالق گاوخونی یا معده

دردها از شکم آغاز می شود، هم قرمه سبزی دیرپز را میپسندد هم بیف 
این بنده خدا کدوم طرفی است،  استراگانوف، اصال معلوم نیست معده 

معده که دیگر آدم نیست تا به ساز تو برقصد!
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پیامبر اکرم )ص(
زمانی که بنده ای  نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او 
حیاء می کند، و هنگامی  که از او طلب حاجت کرد، منصرف 

نشود، مگراین که حاجتش را برآورد.

بحار االنوار، ج 88 ص 4 

ندای شهرکریمه  نامه  به گزارش هفته 
خبرگان  مجلس  دبیرخانه  از  نقل  به 
جلسه  در  جنتي،  آیت اهلل  رهبری،  
خبرگان  مجلس  تحقیق  کمیسیون 
رهبري، در تهران ضمن تبریک حلول 
ماه ذي الحجه و اعیاد این ماه شریف با 
انتقاد از برخي نابساماني هاي اقتصادي 
مردم  براي  معیشتي  مشکالت  بروز  و 
گفت: اوضاع امروز کشور از نظر مسائل 
بازار  بازار به ویژه  اقتصادي و آشفتگي 

سکه و ارز اسباب نگراني است.
با  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
در  موجب  شرایط  این  اینکه  به  اشاره 
معیشت  در  مردم  گرفتن  قرار  تنگنا 
ممکن  وضعیت  این  افزود:  است،  شده 
به  را  است برخي آسیب هاي اجتماعي 
ویژه  به  همه  لذا  باشد،  داشته  دنبال 
دولتمردان وظیفه دارند با دادن امید به 
جامعه براي اصالح وضع موجود و بهتر 
اول  مثل  اقتصادي کشور  اوضاع  شدن 

انقالب حرکت انقالبي کنند.
به  اختصاص  انقالب  کرد:  تصریح  وی 
هم  حاضر  حال  در  ندارد،   57 سال 
و  باشند  انقالبي  باید  نظام  ارکان  تمام 
مي توان  انقالبي  حرکت  یک  با  امروز 
که  است  الزم  و  کرد  اصالح  را  اوضاع 
گردد.آیت اهلل  شروع  حرکت  این  واقعاً 
اینکه دشمن تالش  بر  تأکید  با  جنتي 

مي کند مردم را نسبت به نظام و آینده 
و  آمریکا  گفت:  کند،  نگران  انقالب 
در  همیشه  اسالمي  انقالب  دشمنان 
حال توطئه بوده و اخیراً نیز در تالش 
هستند مردم را براي شورش و تقابل با 
نظام تحریک کنند اما با کمک خداوند 
و مسئوالن، دشمنان  و همراهي مردم 
به  را  آرزو  این  آمریکا  باالخص  انقالب 

گور خواهند برد.
مقام  کرد:  اظهار  نگهبان  شورای  دبیر 
معظم رهبري مکرراً از نهادهایي مانند 
رهبري، شوراي  علمیه، خبرگان  حوزه 
خواسته اند  دستگاه ها  سایر  و  نگهبان 
و  کنند  عمل  انقالبي  و  باشند  انقالبي 
انقالبي  عمل  مسئوالن،  از  مردم  اگر 
و  کرد  خواهند  پشتیباني  قطعاً  ببینند 

با دلگرمي پشت نظام خواهند ایستاد.
اقدام  از  قدرداني  ضمن  پایان  در  وی 
رئیس  تدبیر  و  قضائیه  قوه  انقالبي 
با  قاطعانه  برخورد  در  قضا  دستگاه 
است  الزم  گفت:  اقتصادي  مفسدان 
اقتصادي  اخاللگران  و  مفسدان  دادگاه 
چراکه  شود؛  برگزار  علني  صورت  به 
افراد  این  علني  دادگاه هاي  برگزاري 
مثبت  اثر  جامعه  عمومي  اعتماد  بر 
نظام  و  انقالب  به  را  مردم  و  مي گذارد 

دلگرم مي کند
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مواظب باشیم کشور عزیزمان پامال سعودی های خیانت 
کار و اسراییلی ها و آمریکایی های خبیث نشود

پُشت مرزهای شرقی کشور،  ده ها گروه مسلح تروریستی متخاصم - از جمله القاعده، طالبان، جندا..،  
جیش العدل، جیش محمد، شبکه حقانی، حرکت انصار، اتحاد الجهادی االسالمی و غیره - با صدها 

هزار نیرو مستقر هستند.

در کنار آن ها - به مدد دالرهای عربستان سعودی - زنجیره ای از مدارس وهابی در »مناطق قبیله ای 
فدرآل پاکستان« و نواحی مرزی ایران تاسیس شده که سال هاست - با هدف مشخص »شیعه ُکشی« 
- هزاران کودک و نوجوان محروم این مناطق را شستشوی مغزی می دهند، آلوده به تنفر و کینه 

فرقه ای می کنند و برای »جهاد با رافضی  ها« آماده می سازند.
پُشت مرزهای غربی کشور نیز - از شمال تا جنوب - صدها تشُکل  سّیال و سلول  تروریسِی فعال و 
خفته وجود دارد - از داعش گرفته تا جبهه النصره، سازمان رجوی، پژاک و گروه های »االحوازی« 
و جدایی طلب خوزستان - که هریک با هدِف استیالی ایدئولوژیک و فرقه ای، ورود به خاک کشور، 
ایجاد خالفت، ایجاد پایگاه جدید، دستیابی به منابع، اجرای پروژه های اعتقادی خود یا به منظور تغییر 

نقشه سیاسی منطقه فعالیت می کنند یا در انتظار نشسته اند.
جامعه ایران باید به جد از خود بپرسد به چه علت از دهه های گذشته تا کنون، این گروه های تروریسی 

موفق شده اند مناطق وسیعی از سرزمین های همجوار را تسخیر کنند و در آن جا مستقر شوند، اما 
پُشت دیوارهای مرزی ایران متوقف شده اند؟

به عنوان مثال، چرا گروه »طالبان« از شرق افغانستان تا انتهای »هرات« به سرعت بال می گستراند و 
به پاکستان و برخی مناطق آسیای مرکزی نیز نقب می زند، اما پُشت مرز خراسان معطل می ماند؟ چرا 
»جندا...« و گروه های هم مسلک  آن در ایالت بَلوچستان پاکستان جوالن می دهند، اما از جذب نیرو 
و غصب زمین در سیستان-بلوچستاِن ایران عاجز می مانند؟ چرا داعش از شرق عراق تا قلب سوریه 

نفوذ می کند، اما قادر به نفوذ فیزیکی و ایدئولوژیک در ایران نمی شود؟
پاسخ این پرسش ها مشخص است: اگر امروز ایران جوالنگاه این گروه های نامتعارف نشده، دلیل اش 
این است که ایران - برخالف کشورهای همجوار - دارای یک »حکومت مرکزی« منسجم و مقتدر 
است که توانسته - ولو با هزینه فراوان - یک »سد نامرئی«  در برابر نفوذ ایدئولوژیک این گروه ها و یک 
»سد نظامی«  در برابر نفوذ فیزیکی آن ها بنا سازد.افکار عمومی ایران - که گاه بیش  از حد از حقایق 
منطقه و از موقعیت خود در آن غافل به نظر می رسد - باید به این امر واقف شود که تضعیف این 
»قدرت مرکزی« یعنی شکستِن این سدها و جاری شدن سیل گروه های تکفیری در سراسر کشور. 

این حقیقت انکارناپذیر این منطقه در عصر »بازیگران غیر دولتی« است  که غفلت از آن موجب تکرار 

تجربُه افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، چاد، مالی و برخی دیگر از کشورهایی که در شرایط مشابه 
ایران به سر می بردند خواهد شد .

با همراهی  و  اسرائیل  و  با محوریت عربستان سعودی   - اینکه قدرت های متخاصم منطقه  ویژه  به 
دولت ترامپ - این بار تمام منابع مالی و لوجستیکی خود را برای اطمینان حاصل کردن از فروپاشی 
شیرازه ایران به کار خواهند گرفت .در نتیجه، افکار عمومی باید پذیرای این حقیقت باشد که در این 
منطقه و در بستر ژئوپولیتیک کنونی، جامعه مدنی ایران فرصِت هیجان زدگی و مبادرت به رفتارهای 
فانتزیک  و  گروه های سطحی  از  پیروی  و خطا«،  مجاِل »سعی  دیگر  ندارد.این صحنه  را  احساسی 
مانند »ری استارت« و رسانُه »من وتو« و »آمد نیوز«، فریاد شعارهای مغرضانه علیه نیروهای مسلح، 
تجمع های تلگرامی و هدایت شده، پیروی از دستورالعمل های التهاب آفرین از سوی افراد بی هویت و 
مراکز ناشناس، تخریب زیرساخت ها و دویدن به دنبال نوستالژی »رضا شاه« را نمی دهد هیچکداممان 
کور نیستیم و مشکالت را میبینیم اما مواظب باشیم کشور عزیزمان پامال سعودی های خیانت کار 
و اسراییلی ها و آمریکایی های خبیث نشود. مواظب باشیم آنچه را که داریم به پای نداشته هایمان 
قربانی نکنیم.اعتراضمان نباید باعث ویرانی ایرانمان گردد و بدانیم دود ناامنی در نهایت چشم همه 

مان را کور خواهد کرد.

باالدستی  اسناد  و  برنامه ها  تدوین  در  این که  بیان  با  قم  امام جمعه   
شوراها باید جغرافیای جامع افراد جامعه هدف دیده شود، گفت:  قم 
بر  تعریف کند،  قرآن  برای خود در حوزه  برنامه ای  و  افق  باید چنین 
این اساس باید اولویت های جغرافیایی و ایدئولوژیکی در برنامه توسعه 

قرآنی قم تعریف و تدوین شود.

به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علیها، 
و  توسعه  امروز در شورای  از ظهر  آیت اهلل سید محمد سعیدی پیش 
شد  برگزار  مطهر  حرم  محراب  سالن  در  که  قم  استان  قرآنی  ترویج 
ایام  ذی الحجه را ایام والیت اهل بیت توصیف کرد و اظهار داشت: ماه 
ذی الحجه قبل از اسالم نیز دارای اهمیت و جایگاه ویژه بود تا جایی 
که آیه 142 سوره اعراف بابیان تاریخی که از جریان حضرت موسی 
با  اسالم  مبین  است که دین  پیوند عمیقی  از  نشان  دارد  علیه السالم 

برترین سنت های نیک بجا مانده در تاریخ انبیا ایجاد کرده است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علیها بابیان این که 30 
مناسبت در مورد اهل بیت در ایام ماه ذی الحجه ثبت شده است، عنوان 
داشت: شورای توسعه و ترویج استان قم باید برای افق های خود نقشه 

راه تعریف کند.

را عمل صالح  از سوی مؤمنان  نیک  پایه گذاری سنت  قم   امام جمعه 
با باور و  جاری توصیف کرد و گفت: اقدامات فرهنگی و ترویجی اگر 

ایمان همراه شود ارزشمند و ارزش گذار خواهد بود.

آیت اهلل سعیدی با تأکید بر این که در تدوین برنامه ها و اسناد باالدستی 
شوراها باید جغرافیای جامع افراد جامعه هدف دیده شود، گفت:  قم 
بر  تعریف کند،  قرآن  برای خود در حوزه  برنامه ای  و  افق  باید چنین 
این اساس باید اولویت های جغرافیایی و ایدئولوژیکی در برنامه توسعه 

قرآنی قم تعریف و تدوین شود.

بر  تصریح  با  علیها  سالم اهلل  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
برنامه ریزی  به  با عشق  فرهنگی  و  برنامه های محتوایی  فعاالن  این که 
ابراز داشت: برای دست یابی به الگوی ترویجی  و اجرا مشغول باشند، 
قرآنی از منظر اهل بیت علیهم السالم باید سیره اهل بیت موردبررسی و 

کاوش جدی قرار گیرد.

                  آیت ا... سعیدی:

توسعه قرآنی بر اساس اولویت ها 
انجام شود 

با سردادن شعار »ندای مرجعیت احقاق حق 
ملت«؛

تقدیر طالب و روحانیون 
مشهد از مواضع اخیر 

آیت ا... العظمی مکارم
در حاشیه همایش »نقش روحانیت و مساجد 
در ارتقا خدمت به مردم« طالب و روحانیون 
مشهد با سردادن شعارهای »ندای مرجعیت 
تشکر  انقالبی  »مرجع  و  ملت«  حق  احقاق 
العظمی  اهلل  آیت  اخیر  مواضع  از  تشکر«، 
مکارم شیرازی در دفاع از حقوق مردم تقدیر 

کردند.
 همایش »نقش روحانیت و مساجد در ارتقا 
خدمت به مردم« در حالی با حضور آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی و آیت اهلل سید احمد 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  الهدی،  علم 
عالی  علمیه  مدرسه  در  رضوی،  خراسان 
نواب مشهد برگزار شد که طالب و روحانیون 
مشهد با سردادن شعارهای  »ندای مرجعیت 
تشکر  انقالبی  »مرجع  و  ملت«  حق  احقاق 
تشکر«، از مواضع اخیر این مرجع تقلید در 

دفاع از حقوق مردم تقدیر کردند.
در طول برگزاری این برنامه طالب و روحانیون 
مشهدی در حمایت از مواضع صریح و قاطعانه 
مراجع عظام تقلید نسبت به مسائل اقتصادی، 
انقالبی  »مرجع  شعارهای  با  هایی  پالکارد 

تشکر تشکر«، »عدالت عدالت این است شعار 
ملت«  حق  احقاق  مرجعیت  »ندای  ملت«، 
با  و  داشتند  دست  در  مندند«  گله  »مردم  و 
حضرت  صریح  مواضع  از  شعارهایی  سردادن 

مفسدان  به  نسبت  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت 
اقتصادی تقدیر کردند.

حجت االسالم مرویان از محققان و پژوهشگران 
قرآنی نیز در این همایش که  با بیان این که 
به  رجوع  مومنانه  زندگی  اصلی  لوازم  از  یکی 

های  آموزه  و  تعالیم  از  گیری  بهره  و  قرآن 
البته در  بیان کرد:  هدایت بخش قرآن است، 
این میان نقش بی بدیل و اثرگذار اندیشمندان 
علوم در تبیین معارف قرآن و همچنین نقش 
و  ها  آموزه  تبیین  در  دینی  عالمان 
معارف قرآنی اساسا غیرقابل انکار است.

وی با بیان این که در عصر حاضر یکی 
از عالمانی که این ضرورت را به درستی 
درک کرد و گام های ارزشمندی را در 
قرآن  هدایتی  های  جلوه  تبیین  مسیر 
و  بلند  معارف  با  مردم  آشناسازی  و 
برداشت،  آسمانی  کتاب  این  ارزشمند 
کرد:  تصریح  بود،  الهدی  علم  اهلل  آیت 
در  مشهد  به  مراجعت  آغاز  از  ایشان 
را  بسیاری  تفسیری  جلسات   ۸4 سال 
مسجد  در  عمومی، چه  محافل  در  چه 
چه  و  مشهد  مهدیه  در  چه  کرامت، 
های  حوزه  خارج  های  درس  قالب  در 

علمیه داشته اند.
این محقق و پژوهشگر قرآنی با بیان این 
امتیازات  با  توامان  ضرورت  همین  که 
درس تفسیر ایشان یعنی خطگیری در 
و  جامعه  روز  نیازهای  با  مناسب  قرآن 
درنظرگرفتن مخاطب سبب شد تا تدوین 
بیان  گیرد،  قرار  توجه  مورد  تفسیری  مطالب 
کرد: امروز شاهد به ثمر نشستن این مجموعه 
له  معظم  دروس  از  عنوان   6 و  هستیم  آثار 

تجدید چاپ شده که ارائه شد.

پُشت مرزهای کشور چه خبر است؟ 
این  تا کنون،  از دهه های گذشته  به چه علت  بپرسد  از خود  به جد  باید  ایران  جامعه 
گروه های تروریسی موفق شده اند مناطق وسیعی از سرزمین های همجوار را تسخیر کنند 

و در آن جا مستقر شوند، اما پُشت دیوارهای مرزی ایران متوقف شده اند؟

آیت ا... جنتی در کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان:

دادگاه مفسدان و اخاللگران اقتصادي 
علني برگزار شود

آیت ا... مجتهد شبستری:

با اخاللگران اقتصادی به عنوان 
»مفسد فی االرض« برخورد شود

آیت اهلل مجتهد شبستری درباره اخالل گران بازار ارز، خاطرنشان کرد: تمام نوسانات 
بازار ارز و مشکالت اقتصادی به دلیل تحریم ها و مشکالت اقصادی نیست. قسمت 
عمده آن متوجه سوء مدیریت و بی تدبیری مسئوالن اقتصادی کشور در مجلس و 
دولت است، ضعف مدیریت ها باعث به وجود آمدن این وضع شده است.وی افزود: 
باید اخالل گران اقتصادی و احتکارکنندگانی که اجناسی را با ارز دولتی وارد کردند 
همچنین  شوند،  مجازات  فی االرض  مفسد  به عنوان  می فروشند،  آزاد  به قیمت  و 
ترمیم کابینه و تعویض مدیرانی که عامل وضع اقتصادی کنونی اند، صورت بگیرد.


