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نامه  به گزارش هفته  احمدنامداری- 
آمده  کریم  قرآن  در  شهرکریمه  ندای 
است آنهایی که گناه می کنند رویشان 
سیاه است و با سیاه رویی در روز قیامت 
سوره  آیه 27  در   ، شوند  می  محشور 
یونس آمده است جمع یا احتکار اموال 
مورد نیاز مردم ، گناه است ، زمانی که 
افراد می میرند صورتشان سیاه و  این 
شبیه شب تار است و کسانی که به این 
سیاهی گرفتارند ، ذلت تمام وجودش 
را گرفته و ذلیل و بی آبرو شده است 
محتکر هم در دنیا و هم در آخرت بی 

آبروست. 
از دارو تا برنج و خودرو ، لوازم خانگی 
روزها  این  دیگر،  کاالی  قلم  ده ها  و 
احتکار توسط سودجویان است؛  سوژه 
محل احتکار هم معموال ساختمان های 
حتی  و  شهر  بیرون  انبار های  متروکه، 
گاوداری و مرغداری است. التهابات اخیر 
افزایشی  روند  موجب  که  ارز  بازار  در 
شده،  کاالها  از  بسیاری  در  قیمت ها 
امید  به  تا  بر آن داشته  را  سودجویان 
گران تر شدن اجناس داخلی و وارداتی، 
اقدام به احتکار کنند. در روزهای اخیر با 
تالش در خور تقدیر دستگاه های نظامی 
و انتظامی و قضایی قم چندین مورد  از 
ضبط  و  کشف  احتکارشده،  کاالهای 

شده است. 
اخاللگران  انقالب  اوایل  دوران  در   
اقتصادی و محتکران را در نماز جمعه 
می  موجب  همین  و  زدند  می  شالق 
شد این افراد جرات انجام این جرم را 
جعفری  پیش  باشند.چندی  نداشته 
از  نیز  تهران  دادستان  دولت آبادی، 
داد  خبر  محتکران  مجازات  تشدید 

شرکت های  مدیران  تصور  گفت:   و 
به  می توانند  این که  بر  مبنی  متخلف 
گران فروشی  جریمه  پرداخت  صرف 
از  حکومتی  تعزیرات  قانون  براساس 
وضع  ایجاد  در  خود  خطیر  مسئولیت 
واردات کاال شانه  ارز  بحرانی در حوزه 
خالی کنند، محکوم به بطالن است و 
داده  هشدار  شرکت ها  این  مدیران  به 
می شود اقدامات ارتکابی از سوی آنان 
به موجب قانون مجازات اخالل گران در 
اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و  نظام 
اصالحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد 
گرفت که وفق بند ب از ماده یک آن، 
»گران فروشی کالن« و »احتکار عمده« 
ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی با 
توجه به شاخص های »میزان خسارت 
سوءاستفاده«  مورد  »مبالغ  وارده«، 
چنانچه  آن«  بر  مترتب  فساد  »آثار  و 
اقدام مجرمانه  فوق رخ دهد،  با وصف 
تا  پنج  آن،  مجازات  و  شده  محسوب 
حاصل  اموال  ضبط  حبس،  سال   20
ضربه   74 تا   20 و  مجرمانه  اعمال  از 
شالق در انظار عمومی است و چنانچه 
افساد  اتهام  چارچوب  در  اقدامات  این 
فی االرض باشد، در صورت اثبات اتهام 
خواهد  مواجه  اعدام  مجازات  با  متهم 

شد.
محترم  مسووالن  از  روی  همین  از 
اسرع  در  رود  می  توقع  قم  قضائی 
به معرفی و مجازات علنی  اقدام  وقت 
محتکران و رسانه ای کردن سرنوشت 
کاالهای مکشوفه کنند تا ضمن مجازات 
اخاللگران اقتصادی و برخورد با سربازان 
به  سکون  و  آرامش   ، دشمن  نفوذی 

بازارقم برگردد.

ابوالفضل ایرانی خواه ظهر امروز در همایش تجلیل 
از فعاالن رسانه ای قم در عرصه سالمت با اشاره به 
تشکیل مجمع سالمت در استان قم اظهار داشت: 
حوزه سالمت نیازمند همکاری همه ارگان ها بوده و 

همه جامعه در آن نقش دارد.
با  اولویت های رسیدگی در مجمع سالمت را  وی 
افزود:  و  دانست  استان  بهداشتی  معضالت  توجه 
آمار  بودن  باال  علت  به  قم  استان  در  متأسفانه 
به ویژه  درون شهری  حوادث  مصدومان  و  فوتی ها 
دستور  در  بحران  این  به  رسیدگی  موتورسواران 
با  امیدواریم  و  قرارگرفته  استان  سالمت  مجمع 

اقدامات پیشگیرانه بتوانیم آن را کنترل کنیم.
تحولی  ایجاد  از  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
در ساختار درمانی استان خبر داد و تصریح کرد: 
امروز استان قم به کارگاه  عمرانی در عرصه سالمت 
تبدیل شده و شاهد چشم گیر ارتقاء کیفیت درمان 
در استان قم هستیم و خوشبختانه بیمارستان یک 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۱5 خوابی  تخت  هزار 

داشته و تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.
در  خوابی  تخت  هزار  بیمارستان  داد:  ادامه  وی 
هزار   200 حدود  در  مساحتی  با  و  هفت طبقه 
همچنین  و  خورده  کلنگ   ۹4 سال  در  مترمربع 
در  مدرن  تخت   800 حدود  دولتی  بخش  در 

بهره برداری  به  تخت  است که 500  حال ساخت 
رسیده که بعضی از این تخت ها جایگزین تخت های 

فرسوده بیمارستان ها شده است.
ایرانی خواه به ارتقاء خدمات رسانی به دانشجویان 
حوزه پزشکی نیز اشاره کرد و گفت: ساخت خوابگاه 
مختلف  رشته های  دانشجوی  هزار  برای حدود 2 
رشته های  در  تکمیلی  تحصیالت  ارتقاء  پزشکی، 
از دیگر خدمات  اورژانس و اعصاب  جراحی، طب 

دانشگاه علوم پزشکی در قم است.
وی در ادامه با تشکر از خبرنگاران عرصه سالمت 
خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته اخبار مربوط 
و  شده  اطالع رسانی  به خوبی  سالمت  حوزه  به 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بین  ارتباط  امیدواریم 
به صورت  خبرنگاران  و  شده   مستحکم تر  رسانه 
تخصصی وارد حوزه سالمت شوند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی قم با استقبال از نقد خبرنگاران بیان 
کرد: حوزه سالمت به هیچ عنوان نباید دچار سیاست 
زدگی شده زیرا این دستگاه خدماتی است و باهدف 
طرف  از  کارشناسانه  نقد  انتظار  حوزه  این  ارتقاء 
اصحاب رسانه داریم و از این همکاری در دانشگاه 

علوم پزشکی استقبال خواهد شد.
در پایان این همایش از خبرنگاران فعال در عرصه 

سالمت نیز تجلیل شد.
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قوه قضائیه مانند همیشه مقتدر ظاهر شود:

چهره های  سیاه محتکران و متخلفان
ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود،  اقتصادی در  قم  رونمایی  شونـد

ولی دفاع کننده خوبی خواهیم بود

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  :

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان قم:

قمی ها همچنان در صدر لیست 
صدقه دهندگان کشور 

       عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرد:

کاهش سن مصرف 
مواد مخدر به 11 سال

به بهانه فرا رسیدن عید سعید قربان:

فلسفه قربانی 
و اقسام آن در اسالم

 بزن بزن دختران
 فوتسالیست قمی!

گزارش ویژه شهرکریمه از درگیری دختران فوتسالیست قمی

  بیمارستان 1۰۰۰ تختخوابی استان قم تا 
دوسال آینده بهره برداری می شود  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم 
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان قم:

قمی ها همچنان در صدر لیست صدقه دهندگان کشور 

آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی با ارسال نامه ای به آیت اهلل عیسی قاسم که اکنون در 
بیمارستانی در لندن به سر می برد، برای ایشان طلب شفای عاجل و عافیت کامل کرد.

نامه این استاد سطوح عالی حوزه بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم      آیت اهلل عیسی قاسم     سالم علیکم و رحمت اهلل 
و برکاته

خبر بیماری شما باعث تألم خاطر بود. از خداوند متعال خواستاریم که به شما شفای 
عاجل و عافیت کامل دهد و نعمت امنیت و سالمت را به شما ارزانی بخشیده و شما 
را به کشور خود و میان دوستدارانتان بازگرداند.از خدواند مسئلت می جوییم که به 
حق حضرت محمد )ص( و خاندان پاکش، همه ی بدی ها و ناگواری ها را در دنیا و 
آخرت از شما دور گرداند.خداوند به شما لباس عافیت بپوشاند و آنچنانکه اخالق شما 
را نیکو کرده، بیماری را از جسم شما خارج سازد.خداوند شما را حفظ کند و با طول 

عمر شما چشم مؤمنین را روشنی بخشد.
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

سرهنگ موالی رئیس پلیس فتا قم گفت:
به  اجتماعی  شبکه های  در  افرادی 
خصوص در تلگرام و اینستاگرام با انتشار 
تبلیغات دروغین تحت عنوان صیغه یابی و 
استفاده از تصاویر جعلی از پروفایل های 

دیگران اقدام به کالهبرداری می کنند.
از  کالهبرداران  مجرمانه،  شگرد  این  در 
طریق ربات صیغه یابي یا دیگر ابزارهای 
حساب  از  سرقت  به  اقدام  صیغه یابی 
بانکی افراد کرده و کاربران فریب خورده 
یا  یابی  صیغه  ابزارهای  برخی  نصب  با 
اجرای ربات جهت پرداخت حق عضویت 
به درگاه پرداخت اینترنتی جعلی هدایت 
اینترنتی  کالهبرداران  سپس  مي شدند 

را  آن ها  کارت  اطالعات  طریق،  این  از 
سرقت و ازحساب شان مبالغي را برداشت 
می کردند. طی بررسی های صورت گرفته 
استان  فتا  پلیس  کارشناسان  توسط 
طریق  از  کالهبرداران  شد  مشخص  قم 
کانال ها و صفحات با اعضای باال در تلگرام 
و اینستاگرام ابزارهای صیغه یابی مانند 
ربات و ... را تبلیغ و کاربران را جذب می 
کردندپلیس فتا در این خصوص افرادی 
را در فضای مجازی شناسایی کرده که 
متهمان پس از رویت مستندات الزم به 
تبلیغ آن در  و  ربات  ایجاد  همکاري در 
گروه هاي و کانال هاي باالي 50 هزار نفر 

و تخلیه کارت ها اعتراف کردند.

دالیل ایجاد پدیده گردوغبار در قم اغلب داخلی بوده 
و به مدیریت آبی نادرست و ضعف پوشش گیاهی در 

استان بازمی گردد.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
در  مختلف  عوامل  وجود  به  اشاره  با  قم،  در  تسنیم 
ایجاد پدیده ذرات گردوغبار اظهار داشت: منشأ پدیده 
گردوغبار را می توان به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم 
کرد که استان های مرکز کشور بیشتر از منشأ داخلی و 
استان های واقع در غرب کشور، اغلب از منشأ خارجی 

تأثیر می پذیرند.
چرای  تاالب ها،  و  رودخانه ها  شدن  افزود: خشک  وی 
پوشش  و ضعف  منطقه  در یک  دام ها  پروانه  بر  مازاد 
گیاهی و همچنین وجود نامالیماتی در زمینه آب، مانند 
افت سفره های زیرزمینی که ناشی از مدیریت ناصحیح 
در زمینه آب است، ازجمله عوامل داخلی در ایجاد پدیده 

گردوغبار و تشدید آن در استان قم به شمار می روند.
قم  استان  محیط زیست  از  حفاظت  سازمان  مدیرکل 
با بیان اینکه در حل مشکالت زیست محیطی استان، 
دارد،  وجود  مختلف  دستگاه های   همکاری  به  نیاز 

خوبی  گردوغبار طرح های  پدیده  زمینه  در  داد:  ادامه 
برای بیابان زدایی پیشنهادشده که امیدواریم با تشکیل 
کارگروه های استانی شاهد کاهش اثرات کانون های ریز 

گرد داخلی روی استان قم باشیم.
موسوی مشکینی افزایش واحدهای صنعتی اطراف قم 
را یکی از دالیل افزایش آالیندگی در این استان دانست 
استقرار  عدم  بحث  گذشته  سال های  در  کرد:  ابراز  و 
واحد های صنعتی در شعاع ۱20 کیلومتری شهر تهران 
مطرح و تصویب شد که به موجب آن تعداد واحد های 
صنعتی اطراف شهر قم افزایش یافت که این افزایش 
تعداد عالوه بر جلوگیری از گسترش شهر قم در بعضی 
مناطق، سبب ایجاد آالیندگی های گوناگون و مشکل 

دفع پسماندهای صنعتی  در استان قم شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت واحدهای صنعتی 
استان قم دفع پسماند های ویژه است، خاطرنشان کرد: 
برای دفع پسماندهای صنعتی ویژه باید وزارت کشور و 
اداره حفاظت از محیط زیست مکان یابی انجام دهند که 
این کار در چند سال اخیر در استان قم انجام شده ولی 

هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.

          سرهنگ موالی رئیس پلیس فتا قم: 

ربات صیغه یابی دام جدید خالی کردن 
حساب بانکی
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علی اکبر میرشکار در نشست خبری، ضمن تبریک اعیاد پیش رو و تبریک روز خبرنگار، کمک های مردمی را 
مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در 4 ماه اول امسال در زمینه کمک های مردمی ۱8 درصد رشد داشته ایم و 

همچنین در جمع آوری صدقات استان قم مقام اول را در کشور به دست آورده است.
مدیر کل کمیته امداد استان قم، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و مردم اظهار کرد:

 در سال ۱۳۹۶، هر فرد در استان قم حدود ۳0 هزار تومان به کمیته امداد کمک کرده است و همچنین 
درخواست ها از کمیته امداد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.میرشکار با بیان اینکه امسال حدود ۶2 
میلیارد تومان اعتبارات برای اشتغال در نظر گرفته شده است، گفت: حدود 4۳ میلیارد تومان برای اشتغال 
روستایی بوده است  و تا یک ماه آینده حدود هزار و 700 نفر از افراد در روستا برای ایجاد شغل شناسایی شده 

و صاحب شغل می شوند.
میرشکار با بیان اینکه بانک ها باید سرعت خود در پرداخت تسهیالت برای اشتغال روستائیان را باال ببرند، اظهار 
کرد: عملکرد بانک های استان قم، از سهم میانگین کشوری 20 درصد پایین تر بوده است، کمیته امداد نیز 
باید ۱0 میلیارد تومان برای اشتغال زایی روستایی پرداخت کند که تا کنون 50 درصد آن پرداخت شده است.

وی با ارائه آمارهای موجود در زمینه جذب افراد به شرکت ها، خاطرنشان کرد:
 در سال ۹7، جذب ۶00 نفر به شرکت های هدف گذاری شده که تا کنون 200 نفر جذب شرکت ها شده اند. 
مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان اینکه امسال حدود  ۱۶۱ مسکن باید برای نیازمندان خریداری شود، 
گفت: در این راستا خیرینی اعالم آمادگی کرده اند و همچنین 5۹5 مورد مرمت مسکن پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال مستمری مددجویان ۱4 درصد افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: 
امسال وام های قرض الحسنه 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.مدیرکل کمیته امداد استان 
قم با اشاره به اینکه امسال 400 میلیون تومان برای تغذیه کودکان پرداخت شده است، اضافه کرد: هزار و 20۶ 
کودک زیر ۶ سال نیازمند تغذیه مناسب بوده و ماهیانه 2۹0 هزار تومان دریافت می کنند.وی با اشاره به اعزام 

بیش از هزار نفر به اردوی مشهد، گفت:
 در ماه مبارک رمضان هزار و 200 نفر از برنامه های مختلف کمیته امداد بهره برده اند و همچنین بیش از 
800 نفر به اردوهای مختلف اعزام شده اند.میرشکار با اشاره به طرح راهبردی شغلی، اظهار کرد: این طرح برای 
نخستین بار اجرا می شود که در کنار آن، مشاوره شغلی جهت پایداری شغل، نیز به صاحبان مشاغل داده می 

شود.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به کاهش 
سن مصرف مواد مخدر به ۱۱ سال از نبود آموزش های 

پیشگیرانه در مدارس انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، حسن لطفی در گفت وگو با »خانه ملت« 
نسبت به کاهش سن مصرف مواد مخدر به ۱۱ سال و 
افزایش تمایل دانش آموزان به مصرف هشدار داد و گفت: 
متاسفانه تاکنون راهکارهای مسئوالن برای جلوگیری از 
گرایش نوجوانان و جوانان به سمت مصرف مواد مخدر 
کارآمد نبوده و کاهش سن مصرف مواد مخدر نیز نشانه 
است. مخدر  مواد  با  مبارزه  سیاست های  موفقیت  عدم 

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی با یادآوری 
میان  در  مخدر  و  دخانی  مواد  مصرف  به  میل  افزایش 

دانش آموزان، افزود: 
متاسفانه ارائه آموزش های پیشگیرانه در تمامی مقاطع 
در  موثر  عاملی  می تواند  که  دانش آموزان  به  تحصیلی 

پیشگیری از گرایش دانش آموزان به سمت مصرف مواد 
مخدر باشد، مغفول مانده است.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط صمیمی خانواده با فرزندان 
در عدم گرایش دانش آموزان به سمت مواد مخدر می تواند 
بسیار موثر واقع شود، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر 
یافته  کاهش  خانواده ها  و  فرزندان  میان  عاطفی  رابطه 
سمت  به  خانواده ها  از  غفلت  با  آموزان  دانش  بنابراین 

مصرف مواد دخانی و مخدر روی می آورند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از اینکه آموزش 
از  پیشگیری  برای  مناسبی  برنامه  و  عملکرد  پرورش  و 

اعتیاد دانش آموزان ندارد، تصریح کرد: 
مخدر  مواد  معضل  با  که  خانواده هایی  فرزندان  بی شک 
فقر  با  و  زندگی  شهر  حاشیه های  در  هستند،  درگیر 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بیشتر به سمت 

مصرف مواد مخدر گرایش دارند.

باشگاه  فرهنگی  با خبرنگار  ریاضی در گفت وگو  مهدی 
خبرنگاران پویا، از کشف ۳00 تن کاغذ گالسه و چاپ 
که در انبار چاپخانه ای در استان قم اختفا شده بود، خبر 

داد و اظهار داشت:
ارزش ریالی این محموله کشف شده ۳2 میلیارد ریال بوده 

است.
گالسه  کاغذهای  افزود:  قم  استان  تعزیرات  مدیرکل 
استان  در  پرونده کشف شده  از ۶  یکی  کشف شده جزو 
تومان  میلیارد   4 پرونده   ۶ این  ریالی  ارزش  که  بوده 
می شود، ارزش ریالی 5 پرونده دیگر کشف شده ۳ میلیارد 

 800 محموله  ریالی  ارزش  احتساب  با  که  بوده  تومان 
ریالی  ارزش  مجموعاً  که کشف شده،  کاغذ گالسه  تنی 

پرونده های کشف شده  4 میلیارد ریال است.

ریاضی تصریح کرد: صاحب چاپخانه اطالعی از عدم ثبت 
این محموله در سامانه سازمان تجارت نداشت، محموله 
متعلق به یکی از دالالن کاغذ در تهران بوده که به دنبال 
تعیین نرخ کاغذ از سوی وزارت ارشاد و تعلل سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کننده در اعالم آن از تهران به 

قم منتقل شده است.

کاهش تعداد خانواده های 
زندانیان تحت پوشش 

کمیته امداد قم
قائم مقام مدیرکل کمیته امداد استان قم 
گفت: در پی کاهش ورودی زندان های 
زندانیان  خانواده های  تعداد  قم  استان 
کاهش  نیز  امداد  کمیته  پوشش  تحت 

یافتند.
مزایای  به  اشاره  با  پایانی فر،  افشین 
به  نسبت  خیرین  نقدی  کمک های 
داشت:  اظهار  غیرنقدی  کمک های 
تا  کمک های نقدی خیرین سبب شده 
عالوه بر رعایت اولویت در خرید وسایل 
مورد نیاز مستضعفان به سالیق آن ها نیز 
توجه شود و همزمان افراد تحت پوشش، 
از لذت روانی خرید نقدی نیز بهره مند 

شوند.
اعتقادات  و  احساسات  به   اشاره  با  وی 
مذهبی  که در افراد خیر دیده می شود، 
افزود: افراد خیر زیادی هم وجود دارند 
و  مذهبی  مسائل  ورود  خاطر  به  که 
را  خود  کمک های  دارند  که  نذوراتی 

کمیته  اختیار  در  غیرنقدی  به صورت 
از  امداد  کمیته  و  می دهند  قرار  امداد 

آن ها نیز استقبال می کند.
قم  امداد  کمیته  مدیرکل  قائم مقام 
خدمات دهی کمیته امداد به خانواده های 
زندانیان غیرعمدی را موردتوجه قرار داد  
تعداد  قبل  و تصریح کرد: در سال های 
بیشتر  پوشش  تحت  خانواده های  این 
بود اما امسال با توجه به کاهش ورودی 
 ۶25 از  تعداد  این  استان  زندان های 
کاهش یافته  خانواده   448 به  خانواده 

است.
تأثیر  به  توجه  با  داد:  ادامه  فر  پایانی 
در  اشخاص  بر  زندان  فضای  منفی 
که  زندانیانی  آزادی  به  کمک  راستای 
جرائم آن ها  غیر عمد بوده نیز تا سقف 
20 میلیون تومان وام بالعوض پرداخت 

می شود.
وی خدمات بهزیستی و کمیته امداد را 
از یکدیگر جدا دانست و خاطرنشان کرد: 
امداد  کمیته  خدمات  حاضر  حال  در 
بیشتر به صورت خانواده محور و خدمات 
بهزیستی بیشتر به صورت فرد محور در 

اختیار افراد نیازمند قرار می گیرند.

       عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرد:

کاهش سن مصرف مواد مخدر به 11 سال

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با ا اشاره به برخی از طرح هایی که در مجلس در حال پیگیری است، 
گفت: اقتصاد مسؤولین باید در یک اتاق شیشه ایی باشد و همه از آن ها اطالع داشته باشند، تمام مسئولین باید 

دارایی های خود را اعالم کنند.

قم، حجت االسالم والمسلمین مجتبی ذوالنور در یادواره شهدای شهرک امام حسن)ع(، ضمن تبریک اعیاد پیش 
رو و با اشاره به اینکه شهادت یک امر معقول و معنوی است، گفت: خداوند برای درک بهتر و فهم این موضوع، 

شهادت را به یک امر حسی و مادی تشبیه کرده است.
وی با اشاره به اینکه باید اولویت ها را بشناسیم گفت: ما ظاهر را می بینیم و خداوند باطن را می بیند، وقبل از آنکه 
چیزی به قلب انسان برسد خدا از آن آگاه است، باید اولویت ها را بشناسیم تا از این شرایط اقتصادی عبور کنیم.

ذوالنور با بیان برخی از مشکالت اجتماعی که در جامعه وجود دارد، ادامه داد: این مشکالت برای خانواده شهدا 
بیشتر زجرآور است، زیرا این افراد بیشتر هزینه داده اند، پس این افراد نمی گذارند که به امام، رهبری و شهدا 
ندارند،  نیازی  یادواره ها  این  به  اینکه شهدا  بیان  با  توهینی شود.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اکنون ما به این یادواره ها نیاز داریم، باید یاد و خاطره شهدا و روش آن ها را با خواندن وصیت نامه ها و 

زندگینامه هایشان و مالقات با خانواده هایشان بدست آوریم.
وی با بیان اینکه در برخی از مواقع به شهدا و مدافعان حرم توهین می شود، ادامه داد: اگر مدافعان حرم نبودند 
اکنون باید با داعش در ایران می جنگیدیم، هدف داعش سوریه و عراق نبوده و هدف آن ها ایران و اسالم است.

ذوالنور با بیان اینکه عده ای می گویند مدافعان حرم برای پول می روند، ادامه داد: چه چیزی مهمتر از جان 
و زندگی برای انسان است که با پول عوض کند، اگر اینچنین است شماهایی که این حرف ها را می زنید چرا 
اقتصادی  بیان مشکالت  با  خودتان نمی روید، مگر مشکلی دارید.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اکنون رسالت ما مسئولین بسیار بیشتر است، اینکه خداوند را رها کنیم وبه کدخدا بچسبیم مشکالت 
را حل نمی کند، اینکه برخی از مسئولین با وسایل گران قیمت مقابل مردم حضور یابند مشکالت را افزایش 

می دهد.
ذوالنور ادامه داد: چند عامل باعث فروپاشی حکومت ها می شود که از جمله آن ها زیرپا گذاشتن اصول، اصرار بر 
فروع، مسئولیت دادن به اراذل و کنار گذاشتن شایسته ساالری اشاره کرد.وی با بیان اینکه دشمن می خواهد 
مردم را با مسائل کاذب سرگرم کند، اظهار کرد: این مملکت مسلمان و شیعه است، نباید چنین اتفاقاتی در آن 

بیفتد و چنین مفسده هایی نباید پیش بیاید.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت جامعه گفت: وقتی ما به کسانی رأی می دهیم 
که با آرمان های انقالب مخالف هستند، این مشکالت به وجود می آید.وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: ما 
باید به وظایف خودمان به خوبی عمل کنیم و اولویت ها را بشناسیم، برای مسؤوالن گاهی انجام مستحبات حرام 

است زیرا اکنون واجباتی بر روی زمین مانده است.
ذوالنور با بیان اینکه ما وکیل مردم هستیم، اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید حرف مردم را بزنند و همچنین 

وظیفه ما نمایندگان است که حرف مردم را بزنیم و پیگیر مطالبات آن ها باشیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی از طرح هایی که در مجلس در حال پیگیری است، 
ادامه داد: چند طرح داریم که یکی از آن ها این است که اقتصاد مسؤوالن باید در اتاق شیشه ای باشد و همه از 
آن ها اطالع داشته باشند، تمام مسؤوالن باید دارایی های خود را اعالم کنند و وقتی بیشتر از آن چیزی که اعالم 

شده است شد، بررسی الزم صورت گیرد.وی ادامه داد: اگر افزایش این دارایی ها از راه رانت بود با آن برخورد 
شود و اگر از راه شرعی بود باید ببینیم که مالیات آن پرداخت شده است یا خیر و همچنین کسانی که درآمد 

باالیی دارند باید مالیات صعودی داشته باشند که از طریق آن زندگی قشر ضعیف جامعه بچرخد.
وی در ادامه به بیان طرح های در حال بررسی مجلس اشاره کرد و گفت: یک طرح دیگر این است که یک سامانه 
آنالین راه اندازی شود که وقتی رأی گیری در مجلس انجام می شود، همه مردم بدانند که نماینده ها کدام حاضر 
هستند و از وضعیت کار و فعالیت نماینده ها آگاه باشند. این موقع وقتی نماینده ایی با طرحی که به نفع مردم 

است مخالفت کند مردم می فهمند و آبروی آن نماینده می رود.

        در پی بستری شدن آیت اهلل عیسی قاسم در بیمارستان

نامه آیت اهلل سبحانی به رهبر نهضت اسالمی بحرین

         نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی:

دارایی مسؤوالن باید در اتاق شیشه ای باشد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت:

مدیریت ناصحیح آب و ضعف پوشش گیاهی ۲ علت مهم 
ایجاد پدیده گرد  و غبار در قم 

یک محموله ۳۰۰ تنی کاغذ گالسه در استان قم کشف شد 
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سید  آیت اهلل  قم،  نمازجمعه  نهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه مصلی قدس، مغز و 
ریشه تقوا را محبت امیرالمؤمنین)ع( دانست و اظهار داشت: 
یا  که  کرده اند  روایت  اکرم)ص(  پیامبر  از  علی)ع(  حضرت 
تو مصداق  و بغض  بوده  ایمان  تو  به  علی دوستی و محبت 
کفر است، بنابراین با حب امیرالمؤمنین)ع( باید ایمان خود 

را افزایش و کفر و نفاق را از بین برد.

وی با تفسیر آیه یازده سوره ممتحنه افزود: این آیه خطاب 
آیه  این  در  پیوسته اند  کفار  به  زنانشان  که  است  به کسانی 
گفته  شده در جنگ با کفار به زنان خود که به سمت کفار 

گریخته اند غنائم جنگی بدهید.
امام  جمعه قم با بیان اینکه از آیه یازده سوره ممتحنه کاربرد 
این آیه  به تقوا در  امر  تقوا را می توان فهمید، تصریح کرد: 
وقتی  برخی  اینکه  دارد،  را  خود  شده  مطرح   خاص  معنای 
خسارت می بینند و به دنبال دریافت خسارت هستند طمع 
کرده و مقدار خسارت را بیش از مقدار واقع بیان می کنند، 

در این آیه به پرهیز از این سوءاستفاده ها تأکید شده است.
با اشاره به سالروز  ا... سعیدی در خطبه های دوم نماز  آیت 
ورود آزادگان به میهن اسالمی گفت: 40 هزار نفر در طول 
آزادی به میهن اسالمی بازگشتند باید درباره آنان روایتگری 

کرد و به بیان خاطرات دوران اسارت آنان پرداخت.

در  کرد:  ابراز  باقر)ع(  امام  شهادت  سالروز  به  اشاره  با  وی 
روایتی از ایشان خطاب به جابر آمده که بین ما و خدا قوم  
و شیعه  ولی  را  که خود  جابر! کسی  ای  نیست،  و خویشی 
دل  در  نیز  را  اهل بیت)ع(  محبت  باید  بداند  اهل بیت)ع( 
محبت  چارچوب  در  و  بوده  اصل  خدا  اطاعت  باشد،  داشته 

خدادوستی اهل بیت)ع( معنا می دهد.
تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه)س( روز عرفه را 
از روزهای بزرگ اسالمی دانست و افزود: همچنین روز نهم 
ذی الحجه روز شهادت مسلم بن عقیل است، بیعت کنندگان 
افراد  اما همین  رسیدند  نفر  هزار  به چندین  مسلم  حضرت 
حتی  و  کردند  فراهم  حضرت  آن  شهادت  برای  را  زمینه 

تعدادی از نامه نوشته ها به جنگ امام حسین)ع( رفتند.
و  تهدیدها  وجود  با  حاضریم  آیا  کرد:  خاطرنشان  سعیدی 
کنیم، عالمتش  یاری  را  زمان خود  امام  تحریم های دشمن 
و  یاری  و  نصرت  به  زمان)عج(  امام  نصرت  که  است  این 

لبیک گویان به نایب برحقش بستگی دارد.

با اشاره به سخنان مهم مقام معظم رهبری  امام  جمعه قم 
در مورد اوضاع اقتصادی، مشکالت معیشتی و راه های مقابله 
با دشمنان گفت: سخنان رهبری نشانگر آگاهی ایشان برای 
به صورت  بارها  است،  مشکالت  از  برون رفت  راه حل های 

همچنین  داده اند،  تذکر  مسئوالن  به  خصوصی  و  عمومی 
فرمودند نمی گویم خیانت اما خطای بزرگی در توزیع ارز و 

سکه صورت گرفته است.
به  فساد  از  خود  بیانات  در  رهبری  معظم  مقام  افزود:  وی 
اژدهای هفت سر یاد کرده اند و تا ریشه های فساد خشکانده 
دستگاه  نوبت  اکنون  کرد  مقابله  فساد  با  نمی توان  نشود 
قضایی کشور است که با رعایت موازین شرعی و قانونی بدون 

هیچ مالحظه ای متخلفان را به کیفر و مجازات برساند.

دست به کارهای  نباید  رابطه  این  در  گفت:  سعیدی  ا...  آیت 
کرد،  جلوگیری  باید  عجله ای  کارهای  از  و  زد  نمایشی 
گشایش  و  ملی  امنیت  و  ملی  منافع  زدن  گره  همچنین 
نفی مذاکره  است،  و بی خردانه ای  اقتصادی کاری خطرناک 
با آمریکا از دیدگاه مقام معظم رهبری دارای پشتوانه عقلی 
و شرعی است با این حساب ملت عزتمند و مقتدر و انقالبی 
ایران با حمایت های مقام معظم رهبری هرگز اجازه مذاکره 

هیچ مسئولی را با آمریکا نخواهد داد.

ابراز کرد:  آستان مقدس حرم حضرت معصومه)س(  تولیت 
با  با کسانی که  انقالب در رابطه  از مبانی رهبر معظم  یکی 
رأی مردم مسئولیت پیدا کرده اند این است که همواره ایشان 
از رأی مردم حمایت می کنند، بنابراین اینکه گفته شود که 
دولت باید برکنار شود خواست دشمن است بلکه باید دولت 
بماند و به رهنمودهای رهبری گوش فرا داده و پاسخگوی 
مردم باشد، البته آحاد مردم نیز به دولت در حل مشکالت 

کشور کمک می کنند.

آیت ا... سعیدی با اشاره به جلسات برگزار شده هفته اخیر 
و  تصمیمات  این جلسات  کرد: حاصل  عنوان  قم  استان  در 
و  شده  اجرایی  همگی  امیدواریم  که  بوده  خوبی  مصوبات 

مشمول گذر زمان نشود.
امام  جمعه قم با اشاره به عملکرد کمیته امام قم گفت: استان 
قم در سال ۹۶ و چهارم ماهه اول سال ۹7 رتبه نخست کشور 
را در پرداخت زکات داشته و در پرداخت زکات مستحب این 
استان افزایش قابل  توجهی داشته است و در مجموع ۱۳۶ 
درصد کمک های مردم قم به محرومان رشد داشته است که 
نشان دهنده توجه و عنایت مردم قم در کمک به محرومان از 

طریق کمیته امداد است.

طبقات  سراغ  آشوب  ایجاد  برای  معموالً  دنیا  در  افزود:  وی 
منافقان  و  جهانی  استکبار  اینکه  می روند  محروم  و  ضعیف 
نتوانسته اند از ظرفیت محرومان به طور دلخواه استفاده کنند 
به این دلیل است که همواره این قشر از طرف مردم حمایت 

و یاری شده اند.

به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت اهلل علیرضا اعرافی پیش از ظهر شنبه در 
پنجمین همایش »نقش حوزه انقالبی در ماندگاری انقالب اسالمی« که 
در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری 

این جلسه نمادی از حوزه در صحنه، مطالبه گر و انقالبی است.

این  برگزاری  برای  علمیه  حوزه  بسیج  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  وی 
مراسم گفت: مدیریت های مدارس حوزه در پرتو هدایت های مقام 
معظم رهبری و مراجع و بر اساس مصوبات شورای عالی حوزه، مقوله 
انقالبی ماندن را مد نظر دارند و گام هایی در این زمینه برداشته اند.مدیر 
حوزه های علمیه تصریح کرد: هرگز ادعا نداریم هر آنچه به عنوان حوزه 
انقالبی باید پاسخگوی دنیا باشد را انجام داده ایم؛ اما همه تالش خود 
را در این مسیر خواهیم کرد؛ بر اساس منشورهایی که حوزه دارد در 

بخش های زیر ساختی و بنیادی و جهادی طرح هایی در دست است.
وی گفت: انقالب هم در تربیت طالب و فضال و هم در حضور طالب 
در صحنه های انقالب برای اینکه بصیرت و دانش سیاسی انقالبی را باال 
ببرد طرح های متعددی دارد.آیت اهلل اعرافی تصریح کرد: وقتی از حوزه  
انقالب سخن می گوییم، ابعاد و زوایایی در آن وجود دارد که بسیج و 
اساتید حوزه باید به همه آن ابعاد بپردازند؛ حوزه بسیجی و انقالبی 
ممیزات و فصول ممیزی خاص خود را دارد و لذا کافی نیست یک 

بسیجی در حوزه همان ویژگی عام بسیجی را داشته باشد.

حوزه امروز باید از مبانی اساسی گفتمان انقالب اسالمی دفاع کند
وی با بیان اینکه حوزه امروز باید از آن مبانی اساسی گفتمان انقالب 
اسالمی دفاع کند و ظرفیت یک دفاع جانانه منطقی را داشته باشد، 
گفت: وقتی از گفتمان انقالب سخن می گوییم این گفتمان بنیادهای 
این  از  انقالبی آن است که   اولین کارحوزه  علمی و معرفتی دارد و 

بنیادهای معرفتی در طیف گوناکون دفاع کند.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه توضیح داد: گفتمان انقالب در حوزه 
فکری و معرفتی در ۶ بخش مورد هجوم است و حوزه انقالبی باید در 

این ۶ حوزه،  فکر عرضه کند و از اندیشه و گفتمان انقالب دفاع نماید.
وی گفت: امروز شبکه های مجازی و دستگاه های عظیم فکری در دنیا 
برای اینکه گفتمان انقالب را نابود کنند از پایه ها شروع کردند و اولین 
الیه ای که در این پایه های عمقی، گفتمان را نابود می کند اندیشه های 

ماتریالیستی و غیر الهی است.
آیت اهلل اعرافی بیان کرد: اکنون در برخی مراکز دانشگاهی برای احیای 
اندیشه مارکسیسم کار می شود و جوانان ما هدف آن  قرار دارند تا آنها 

را از جبهه گفتمان انقالب دور کنند.
وی به اندیشه های به اصطالح دینی، اما ادیان مندرس و دور از گفتمان 
انقالب اسالمی  از  افزود: بعد  دینی زنده و نجات بخش اشاره کرد و 
بودیزم، هندوئیزم و چند دین دیگر که غیر ابراهیمی و توحیدی اند و 
برخی آیین های بت پرستی نیز در دنیا مورد توجه خاص قرار گرفته اند.

مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه باید در نظامات خود طراحی های 

نو داشته باشیم تا جوانان و گفتمان انقالب را صیانت کنیم، خاطرنشان 
کرد: در خود ادیان ابراهیمی، مسیحیت در رأس آن قرار گرفته که در 

همه کشورهای دنیا حضور و بیش از 2 میلیارد جمعیت دارد.
وی عرصه دیگر را جریاناتی دانست که در برابر مکتب اهل بیت)ع( 
هستند و گفت: ظرفیت سازی های عظیمی می شود برای این که 
مذاهب اسالمی را از بین ببرند و همه را به سمت نگاه تند تکفیری 

بکشند.
آیت اهلل اعرافی ابراز کرد: قلمرو دیگر در عرفان های دروغین  و کاذب 

است که مقوله مهم در االهیات جدید است و دامنه وسیعی دارد.
وی با اشاره به اندیشه های سکوالر گفت: گاهی این اندیشه ها رنگ 
دینی هم به خود می گیرد و به سمت تحجر و نگاه های غربی حرکت 
می کند  که حوزه اگر می خواهد به نیاز امروز پاسخ دهد باید حداقل به 

این قلمروها توجه نماید.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه افزود: یک بعد حوزه انقالبی این است 
از زیر ساخت های اعتقادی اسالم ناب و اسالم حرکت آفرین و  که 

تمدنی دفاع کند که این ها امروز همه در معرض تهاجم است.
وی با بیان  اینکه تیم مدیریت حوزه باید در نظام آموزشی و کاربردی 
و مهارتی خود این ها را پوشش دهد، خاطرنشان کرد: ساحت دیگر 
پاسخگویی به نظام اسالمی و نیاز های یک نظام و دستگاه حاکمیت 
است؛ نظام مبتنی بر یک اندیشه تمدن ساز است و بشر را به این سمت 

هدایت می کند.
آیت اهلل اعرافی با بیان اینکه از آن قله که مبتنی بر نظام اسالمی باشد 
هنوز فاصله داریم گفت: باید در همه بخش های نظام  اسالمی کار کنیم 
تا به آن قله برسیم؛ غیر از اینکه باید فقه مسائل مستحدثه را پاسخ دهد 

باید با ابواب جدید به نیازهای روز نیز پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه بعد دیگر بعد اخالقی و رفتاری روحانیت است که بسیار 
مهم بوده و روحانیت زمانی می تواند حرکت آفرین باشد که ممیزات 
تاریخی حوزه در آن محفوظ بماند افزود: اصولی در شرایط جدید پیدا 
شده و تعامل حوزه با قوایی که از خودش برخاسته و احیانا دچار مشکل 

شده است باید هم با حمایت و هم با نقد وجود داشته باشد.
مدیر حوزه های علمیه کشور اظهار کرد: شوراهای خود را عمیق تر وارد 
عرصه ها نماییم تا برای تربیت نسلی که عمیق، عالم، مجتهد و فیلسوف 

تربیت شوند، آماده شوند.

حوزه ای انقالبی است که بین الملل اثر گذار داشته باشد
وی تأکید کرد: حوزه  انقالبی حوزه ای است که بین المللی باشد و در 
قم با هدایت های رهبری و مراجع جبهه مقاومت و جبهه معرفتی نیز 
شکل گرفته است؛ امروز ما 50 هزار از ۱۳0 کشور فارغ التحصیل داریم.

آیت اهلل اعرافی با بیان اینکه هسته های فراوانی که در بطن حوزه است 
باید شکفته شود، گفت: حوزه ای  انقالبی است که بین الملل اثر گذار 

داشته باشد.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره هشتم-سه شنبه 30 مردادماه 1397-قیمت 500 تومان

دستگاه قضایی بدون هیچ مالحظه ای متخلفان 
و مفسدان اقتصادی را مجازات کند

آیت اهلل سعیدی با اشاره به اینکه مردم به حق انتظار دارند که با 
فساد و مفسد برخورد جدی صورت گیرد، تاکید کرد: ایشان در 
گذشته در نامه ای به سران سه قوه از فساد به عنوان اژدهای هفت 
سر یاد کردند و با دستورالعمل رهبری به رئیس قوه قضاییه راه 
برای مقابله با فساد و مفسدین باز شده و دستگاه قضایی با رعایت 
ضوابط قانونی بدون هیچ مالحظه ای باید متخلفین را در هر پست 

و مقامی که هستند به کیفر و مجازات برساند.

نمازجمعه  نهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  رئیس  لطفی  اهلل  نصرت  قم 
در  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
توسعه  طرح  مورد  در  قم  مقدس  شهر 
آن  پیرامون  محیط  و  قم  قدس  مصلی 

گفت: 
محیط  قدس  مصلی  توسعه  طرح  برای 
تغییر  قانون  چارچوب  در  مصلی  پیرامون 
کاربری از فضای سبز به مذهبی داده شد، 
بدون این که حق کسی را ضایع کنیم، 7۱ 
این طرح خریداری کردیم،  برای  را  ملک 
اما پس از این که دولت جدید روی کارآمد 
ردیف بودجه مربوط به این طرح قطع شد. 
و  شهرداری  از  همیشه  من  افزود:  لطفی 
مناسبت  به  توجه  برای  قم  شهر  شورای 
از  متشکرم  و  کردم،  تشکر  انقالبی  های 
شهرداری قم که در آماده سازی محوطه 
مصلی قدس بیشترین همکاری را داشت، 
از شهرداری  بسیار جدی  مطالبه  یک  اما 
شان  زحمات  از  دارم،  قم  شهر  شورای  و 
از  تخلف  اشتباهات،  اما  هستیم،  ممنون 

قانون و همکاری با فسادشان را صرف نظر 
نخواهیم کرد.اکنون یک ملکی در ورودی 
مصلی قدس قم در حال ساخت است، این 
ملک کاربری اش مذهبی است، اما خالف 
بین قانون به آن پروانه تجاری دادند، در 
گرفتن عوارض برای پروانه غیرقانونی حق 
دولت و شهرداری با مالحظات و نفوذ افراد 
دریافت نشد، چندین رای علیه آن صادر 

شد، یک رای اخیر خالف بین قانون بود.
شروع  ملک  این  گودبرداری  که  زمانی  از 
شورای  رئیس  و  منطقه  شهردار  به  شد، 
ای  جلسه  گفتیم،  را  قضیه  قم  شهر 
در  دیگر  ای  جلسه  و  شهر  شورای  در 
اثبات  جا  همه  شد،  تشکیل  استانداری 
و  است  قانون  بین  خالف  که  کردیم 
می  مردم  که  است  هایی  پرونده  مصداق 
دارد. وجود  اسالمی  نظام  در  چرا  پرسند 

تا  شهرداری  و  شهر  شورای  متاسفانه 
قطعا  و  اند  نکرده  کافی  توجه  لحظه  این 
باید این ملک را تملک و تخریب کنند و 
همراه  عوامل  با  شان  کوتاهی  پاسخگوی 

این تخلف باشند.

 سردار قاسم تقی زاده در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه در مصالی قدس 
شهر قم با اشاره به ویژگی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: این 
بازدارنده  قدرت  داشتن  برای  وزارتخانه 
و  است  تالش  حال  در  دشمن  برابر  در 
و  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  آن  ماموریت 
این  عملیاتی  و  فوری  نیازهای  به  توجه 

نیروها است.

وی ادامه داد: صنایع دفاع کار خود را در 
خوبی  به  مسلح  نیروهای  پشتیانی  زمینه 
قدرت  همین  دلیل  به  و  می دهد  انجام 
بازدارنده، رهبر معظم انقالب فرمودند که 

آمریکا وارد جنگ با ایران نمی شود.
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  جانشین 
مسلح با بیان اینکه تقویت برنامه موشکی 
در راستای ایجاد قدرت بازدارنده در کشور 
است افزود: ما در نظام جمهوری اسالمی 
با داشتن ملتی متحد و شجاع در دوران 
دفاع مقدس در برابر دشمنی که حمایت 
دشمن  و  کردیم  مقاومت  داشت،  را  دنیا 
غافل  سالح  داشتن  از  ما  که  می خواهد 

شویم تا ما را نابود کند.
تولید  وضعیت  به  اشاره  با  زاده  تقی 
ساخت  در  کرد:  اظهار  ایران  موشک های 

خودکفایی  به  سرنشین  بدون  هواپیمای 
رسیدیم، همچنین جنگنده بمب افکن را 
طراحی و تولید کردیم و آماده هستیم که 

به هر حمله نظامی پاسخ دهیم.
مراکز  دهه  چهار  طول  در  داد:  ادامه  وی 
تحقیقاتی را در زمینه فناوری های نظامی 
مختلف  نقاط  در  نخبگان  همکاری  با 
کنترل  همچنین  کردیم،  ایجاد  کشور 
توان  وجود  با  کشورمان  موشک های  برد 
افزایش، نشانه ای برای اثبات دفاعی بودن 

برنامه نظامی کشورمان است.
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  جانشین 
را  دشمن  توانایی های  افزود:  مسلح 
موشک های  آن،  بر  مبتنی  و  شناسایی 
تولید  از دانش داخلی  استفاده  با  مختلف 
اتکا  بدون  موشک ها  این  ساخت  کردیم. 
شبکه  یک  و  بود  خارجی  کشورهای  به 
گسترده همکاران را از کارگاه های کوچک 
تا دانشگاه ها در کشور ایجاد کردیم تا تمام 
ملت ایران درگیر ساخت تجهیزات نظامی 
شوند و تعداد زیادی شرکت در این زمینه 

ما را یاری می دهند.
شروع  ما  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
کننده جنگ نخواهیم بود، ولی به خوبی 

از کشورمان دفاع خواهیم کرد.

اعتراض رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
قم  به ساخت و ساز غیرقانونی در حریم مصلی

   امام جمعه قم:

   امام جمعه قم:

ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود، ولی 
دفاع کننده خوبی خواهیم بود

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سخنرانی قبل از خطبه 
های نماز جمعه قم:

ادامه در صفحه3

ادامه در صفحه3

دستگاه قضایی بدون هیچ مالحظه ای متخلفان و مفسدان اقتصادی را مجازات کند

حجت االسالم ولدان در جلسه هم اندیشی اصحاب 
رسانه جبهه فرهنگی انقالب اسالمی قم:

برای  خبر  اتاق  میزبانی  آماده 
پایگاه های خبری و نشریات استان 

در مصلی قدس هستیم

حجت االسالم محمد باقر ولدان در جلسه 
هم اندیشی اصحاب رسانه جبهه فرهنگی 
فعالیت  داشت:  اظهار  اسالمی  انقالب 
بسیار  واهمیت  ارزش  دارای  خبرنگاران 
باالیی است که باید قدردان اقدامات این 
قشر زحمت کش باشیم.وی تصریح کرد: 
پایگاه های خبری قم در ساختمان های 
فرسوده حضور دارند که رهن و اجاره شده 
قدس  مصلی  در  دادیم  پیشنهاد  است، 
اتاق خبری برای رسانه ها ایجاد شود و هر 
خبرگزاری در مصلی مکانی برای فعالیت 

های رسانه ای داشته باشد.
مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
رسانه  جبهه  با  رابطه  در  داد:  ادامه  قم 
باید  که  کاری  ضروری ترین  فرهنگی  ای 
انجام داد فعالیت در نقطه  در این زمینه 

نظرات مشترک است.
ولدان با اشاره به اهمیت همدلی خبرنگاران 
و اصحاب رسانه استان قم ادامه داد: فضا 
و مسیری ایجاد شود تا رسانه های انقالبی 
با یکدیگر ارتباط خوبی داشته باشند، باید 
دفتر مرکزی رسانه های انقالبی ایجاد شود 

و دارای امکانات مناسبی باشد.

پیگیری وضعیت صوت مصلی 
قدس  در حضور آیت اهلل سعیدی

امام جمعه قم

قم،  نمازجمعه  نهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه ی پیگیری وضعیت صوت مصلی قدس 
قم، جهت بهبود وضعیت در حضور امام جمعه 
جلسات  سالن  در  سعیدی  اهلل  آیت  محترم 
علیها  اهلل  معصومه سالم  آستانه حرم حضرت 

برگزار گردید.
فعلی  وضعیت  تشریح  ضمن  جلسه  این  در 
نواقص  رفع  مصلی،راهکارهای  صوتی  سیستم 
صوت مطرح و تصمیماتی در حضور امام جمعه 

محترم قم اخذ گردید

حجت االسالم ولدان در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه 
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی قم:

برای  خبر  اتاق  ایجاد  جهت  میزبانی  آماده 
پایگاه های خبری استان در مصلی قدس هستیم

حوزه ای انقالبی است که بین الملِل اثرگذار داشته باشد
 آیت اهلل اعرافی در همایش نقش حوزه انقالبی در ماندگاری انقالب اسالمی: 



4

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره هشتم-سه شنبه 30 مردادماه 1397-قیمت 500 تومان

 

چهل سال از انقالب اسالمی می گذرد. راز ماندگاری و عدم فروپاشی انقالب چیست؟ آیا ما 
در آستانه فروپاشی سیاسی یا اجتماعی قرار داریم؟ شرایط بین المللی چه تأثیری بر این 
موضوع دارد و آیا فروپاشی تمدن غرب با فروپاشی در ایران مساوق و همبسته است؟ این ها 
پژوهشگاه  با حجت االسالم علی ذوعلم، عضو هیأت علمی  مسائلی است که در گفت وگو 

فرهنگ و اندیشه اسالمی آن را به بحث گذاشتیم.

 چند وقتی است که لغت »فروپاشی« توسط اندیشمندان ایرانی بسیار پرکاربرد شده است. 
هر کسی به زعم خودش خوانشی از این مفهوم دارد. عده ای آن را به نظام سیاسی ایران 
برمی گردانند و عده ای آن را به نظام اجتماعی. عده ای فروپاشی پارادایمی را مطرح می کنند 
و عده ای فروپاشی جهانی و به ویژه تمدن غرب و آمریکا. نظر شما درباره این بحث چیست؟ 

آیا ما در آستانه یک فروپاشی قرار داریم؟
این بحث هایی که درباره فروپاشی در میان برخی نخبگان ما مطرح شده است، به اعتقاد 
تمدن غرب مطرح  فروپاشی  درباره  اسالمی  انقالب  که  است  و عکس العملی  انعکاس  من 
کرده است. پیروزی انقالب اسالمی در کشور ما دو فرایند مهم را تقویت و تسریع کرد؛ 
یک، فرایند شکل گیری یک تمدن جدید بر اساس معنویت و ارزش های الهی و اسالم و 
قالب  در  تمدن جدید که  فروپاشی  از  بخشی  تمدن جدید. یک  فروپاشی  در  تسریع  دو، 

فروپاشی  انجام شد و یک تجربه  نود  بود، در دهه  دیدگاه های مارکسیستی شکل گرفته 
مقابل چشم تحلیل گران و جامعه شناسان قرار گرفت. در همان زمان این بحث توسط بعضی 
از اندیشمندان انقالبی و به ویژه آیت اهلل خامنه ای مطرح شد که فروپاشی تمدن غرب هم 

نزدیک است و آنها در این مسیر قرار گرفته اند.
به نظر می رسد که در برابر این موضوع عکس العملی اتفاق افتاده است که بیشتر تبلیغاتی به 
نظر می رسد. فروپاشی انقالب اسالمی، فروپاشی نظام جمهوری اسالمی و فروپاشی جامعه 

ایرانی تعابیری از این قبیل است. 
این موضوع بیش از آنکه از یک پشتوانه تحلیلی عمیق و شواهد عینی برخوردار باشد، یک 
فضاسازی تبلیغاتی است. وقتی خود مقوله فروپاشی به صحنه گفت وگوی اجتماعی می آید 
و تأثیری در رشد اعتراضات و نارضایتی ها ندارد به این معناست که ترفند بحث فروپاشی در 
جامعه ما دچار فروپاشی شده است. هیچ عالمتی از فروپاشی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
در کشور ما مشاهده نمی شود. نظام ما در مسیر تعمیق و تثبیت پایه های خودش به پیش 

می رود و در این فراز و نشیب ها آزمون استحکام خودش را به نمایش می گذارد.
 البته طبعاً کسانی که از نظر مبانی اعتقادی با نظام جمهوری اسالمی مسأله دارند، تالش 
می کنند با تبلیغ فروپاشی برای اعتراضات اجتماعی زمینه سازی کنند و شکاف در جامعه 

ایجاد کنند.
متفکران  از  بعضی  است.  نشده  مطرح  سنتی  ضدانقالب های  توسط  فقط  فروپاشی  لغت 
انقالبی هم چنین صحبت هایی کرده اند. البته منظورشان فروپاشی جمهوری اسالمی نیست 
بلکه معتقدند شرایط کلی ایران و جهان به سمتی می رود که تحولی بزرگ اتفاق می افتد. 
مثاًل آقای پارسانیا معتقد است، نخبگان سیاسی دچار فروپاشی می شوند و حوزه عمومی و 

اجتماعی خیزش و رویش دارد.
 بحث دیگر این است که فروپاشی تمدن غرب هم اگر اتفاق بیفتد، به معنای مصونیت ما 
نیست چون ما هم در ابعاد بسیاری وابسته به تجدد هستیم. اگر این فروپاشی اتفاق بیفتد 

ما برای بنای یک تمدن دیگر آماده هستیم؟
نوعی همسویی  و  بازتعریف می کنند  را  فروپاشی  واژه  نوعی  این دوستان هم  در حقیقت 

ظاهری نشان می دهند. 
نخبگانی  ما همواره یک شکاف  در جامعه  یعنی چه؟  نخبگانی  فروپاشی  وقتی می گوییم 
جامعه  اقتدار  با  امام  که  هم  اسالمی  انقالب  پیروزی  زمان  همان  در  است.  داشته  وجود 
فروپاشی  به  این هرگز  انقالب؟  بر  اجماع داشته اند  ما  را پیش می برد، مگر همه نخبگان 
و  نخبگان  پیوند  که  می افتد  اتفاق  زمانی  نخبگانی  فروپاشی  انجامید.  نخواهد  نخبگانی 
توده مردم هم  ندارد.  این موضوع شاهدی محکمی وجود  برای  و  اجتماع کاًل قطع شود 
به یک گفتمان سازی که از سوی بعضی نخبگان ارائه می کنند، تکیه می کنند. یعنی اگر 
انجام  اصالحات  و  انتقادات  و  کنیم  ارائه  انقالب  پیشبرد  برای  تئوری سازی های جدید  ما 
دهیم، به معنای فروپاشی نیست. اتفاقاً این از نقاط قوت است که با مباحثه و گفت وگو به 

همبستگی خواهد انجامید.
 می گویند مثاًل در دوره مشروطه دچار فروپاشی شدیم که منجر به نوسازی آمرانه رضاخان 

شد.
 ما در مشروطه و پس از آن هم دچار فروپاشی نشدیم. در آنجا هم یک نقطه عطف را 
پشت سر گذاشتیم. البته گفتمان اسالمی دچار نوعی مهجوریت و انزوا شد اما بعد از مدتی 
گفتمان اسالمی خودش را بازسازی کرد و سر برآورد و حتی بعد از شهریورماه 20 جامعه 
انقالب  برای  را  زمان، زمینه  تربیتی آن  به عرصه گذاشت و تالش های عمیق  پا  اسالمی 
نباید ساده اندیشانه تحلیل کرد. جامعه چهره های مختلفی  را  اسالمی فراهم کرد. جامعه 
دارد اما این چهره ها پیوند درونی دارند که می تواند در مقاطعی خودش را نشان دهد. در 

چهار دهه بعد از انقالب این را تجربه کرده ایم.

از  قبل  مارکسیستی  و گفتمان چپ  اسالمی  میان گفتمان  تعارض شدیدی که  زمان  در 
انقالب وجود داشت، احساس می شد که مذهب دیگر رو به اتمام است اما دیدیم که انقالب 
همان  اما  بود  لیبرال  و  انقالبی  نیروهای  میان  تعارضی  انقالب  اول  یا  سربرآورد.  اسالمی 
پویش ها و گفت وگوها ما را به استحکامی در دهه هفتاد رساند که حتی در دوره اصالحات 
هم شاهد استحکام گفتمان انقالب بودیم. گاهی این تحلیل ها صرفاً ژورنالیستی است که ما 
داریم فروپاشی می کنیم. درباره فروپاشی تمدن غرب هم منظور این نیست که این تمدن 
به طور کلی مضمحل می شود بلکه به این معناست که نقاط اصلی بحران این تمدن در 

مسیر اصالح و تغییر قرار می گیرد. 
ما معتقدیم تمدن نوین اسالمی می تواند به این روند کمک کند. ما می توانیم کمک کنیم 

که درجه عمیقی از عقالنیت در غرب متولد شود. البته این کار بسیار پیچیده است.
 به نظر شما ما بعد از فروپاشی تمدن غرب امکان زایش تمدنی داریم؟

تمدن  فدای  را  اسالمی  انقالب  فرهنگ  ما  می گویند  تمدنی  مباحث  منتقدان  از  بعضی   
می خواهیم  و  کردیم  فراموش  را  انقالب  ارزش های  و  عدالت  کرده ایم.  اسالمی  جمهوری 
تمدن بسازیم. شواهدش هم همین چیزهایی است که امروز برخالف ماهیت انقالب مشاهده 
تمدن سازی  امکان  ما  چطور  شرایط  این  با  اجتماعی.  عدالت  حوزه  در  به ویژه  می کنیم؛ 

اسالمی داریم؟
این ها عباراتی است که صرفاً ادعاست و تبیین و استدالل نشده است.
البته کسانی که این ها را می گویند استدالل های خودشان را هم دارند.

به گفت وگوی جامع و علمی تن نمی دهند. گفت وگویی که چالشی  این دوستان  معموالً 
باشد. ما در تعاریف مشکل داریم. مگر می تواند تمدن اسالمی بدون عدالت اجتماعی تصور 
شود؟ اگر بعد سبک زندگی، بعد نظامات و ساختارها و فرهنگ را از ابعاد تمدن اسالمی 
بدانیم این تناقض است که بگوییم فرهنگ اسالمی فدای تمدن سازی اسالمی می شود. ما 
تمدنی در قرن سوم و چهارم هجری داشته ایم که تنها بعضی از الیه های اسالم در آن بروز 

و ظهور داشت.
 ما اصاًل تمدن نارسا و ناقص آن زمان را مدل مطلوب خودمان تلقی نمی کنیم. ما فقط 

پیشرفت در عرصه علم و فناوری را کامل نمی دانیم.
 تاکنون هم این طور عمل نکردیم. فرایند تمدن اسالمی با انقالب اسالمی شروع شده است 

اما تا جایی که بتواند همه عرصه های زندگی را فرابگیرد مسیر پیچیده ای مانده است.
و خوب عمل  انداختیم  تعویق  به  را  مانند عدالت  از چیزها  ما خیلی  است که  این  بحث 

نکردیم.
همین گفتمان عدالت باید به یک گفتمان اجتماعی تبدیل شود. تا وقتی اقتضائات عدالت 
در ساختارها فراهم نشود و نخبگان سیاسی ما به این بلوغ فکری نرسند، عدالت اجتماعی 
تحقق پیدا نمی کند. اگر رهبری این را مطرح کنند و انقالبی ها هم تکرار کنند که اتفاقی 
نمی افتد. ما می بینیم حتی بعضی از کسانی که شعار عدالت را مطرح می کنند، پذیرفت 

اقتضائات عدالت در آ نها ضعیف است و عدالت پذیر نیستند.
 این تعبیر که ما عناصر مادی و تمدنی را بر عناصر فرهنگی ترجیح داده ایم، دقیق نیست. 
اصاًل »ما«یی در این باره وجود ندارد. این مسأله مگر از جنس سیاست گذاری و برنامه ریزی 
است؟ اینجا خلط بین مباحث گفتمانی و نگرشی با عرصه سیاست گذاری و اجرایی اتفاق 
و دستوری  برسند  بلوغ  به  نخبگانش  و  باید جامعه  است  اگر عدالت ضعیف  است.  افتاده 

نیست. 
رسانه ها و به ویژه صداوسیما و دانشگاه و حوزه بستر جدی اندیشیدن را باید فراهم کنند که 
متأسفانه به قدر کافی فراهم نکردند. از سویی نخبگان هم کمتر به گفت وگو تن می دهند. 

منبع: صبح نو

چرا انقالب اسالمی در مسیر تمدن 
اسالمی  قرار دارد؟

             در گفتگو با حجت االسالم علی ذوعلم؛

وارد شدن به تعامالت مالی پرریسک به منظور سود بردن از نوسانات 
ارزش یک کاال یا خدمت، سفته بازی نامیده می شود. سفته بازی را 
تعریف  قیمت  نوسان  بینی  پیش  برای  تالش  طریق  از  سود  کسب 

می کنند .
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم با تاکید براینکه بیشتر استعدادهای 
کشور و تولیدکنندگان درحال پیش روی به سوی سفته بازی هستند، ادامه 
داد: همان میزان که منافقین بعد از انقالب به کشور ضرر رساندند، دالالن 
نیز برای کشور مضرند؛ اما فرقشان در این است که منافقین آمدند و رفتند 

ولی سفته بازان ازادند و متاسفانه مورد احترام عوام هستند.
دکتر محمدزمان رستمی  دلیل افزایش نرخ ارز خارجی را فرهنگ نهادینه 
شده ای باعنوان سفته بازی به معنی منفی آن و نه به معنای رایج و تئوری 
دانست و عنوان کرد: درصد باالیی از نقدینگی که درزمان جنگ و بعد از آن 
به دلیل اصالحات وارد بازار شد به دست کسانی افتاد که زمینه رانت خواری 
را داشتند، وقتی از یک طرف  فرهنگ سفته بازی درجامعه وجود داشته باشد 
و از طرفی نقدینگی در دسترس باشد درصورتی که کوچکترین زمینه ای در 
مسکن و یا دالر و... ایجاد شود، داللی به آن سمت کشیده می شود.سفته بازی 

قدرت خرید ۱0میلیون کارگر را کاهش داده است
عضو هییت علمی دانشگاه قم با اشاره به اینکه امروز بزرگترین مبارزه، مبارزه 
اولیه  مواد  قیمت  می شود   باعث  سفته بازی  کرد:  بیان  است،  سفته بازی  با 
افزایش یابد و در زندگی ۱0 میلیون کارگر جامعه که قدرت خرید پایینی 
باید عالوه  انان را کاهش می دهد؛ پس  تاثیر میگذارد و قدرت خرید  دارند 
برتدابیری که دولت برای مبارزه با داللی و سفته بازی پیش رو دارد قوه های 

فعال جامعه و مراجع تماما برای مبارزه با این کار برخیزند.

لزوم وضع مالیات بر سفته بازی دالر، طال و ...
وی با بیان اینکه مسئله دیگر در این زمینه، مسئله کنز است، اضافه کرد: 
حرمت کنز در اسالم بیان شده است؛ کنز پول و دالر را نیز شامل می شود 
و به کسانی اشاره دارد که ارز رایج جامعه را درخانه نگهداری می کنند. پس 
مالیات باید برهرگونه سفته بازی و داللی از جمله مسکن و دالر و طال وضع 

شود، به طوری که حتی مالیات ۹5 درصد نیز ایرادی ندارد.

استعدادهای کشور به سوی سفته بازی می روند ، احترامی که برای 
یک دالل ثروتمند قائلیم برای  یک کارگر قایل نیستیم

درحال  تولیدکنندگان  و  کشور  استعدادهای  بیشتر  براینکه  تاکید  با  وی 
پیش روی به سوی سفته بازی هستند، ادامه داد: همان میزان که منافقین بعد 
از انقالب به کشور ضرر رساندند، دالالن نیز برای کشور مضرند؛ اما فرقشان 
در این است که منافقین آمدند و رفتند ولی سفته بازان ازادند و متاسفانه 
مورد احترام عوام هستند و این موضوع بازهم برمی گردد به فرهنگ نهادینه 
شده برجامعه، چراکه احترامی که برای یک دالل ثروتمند قائلیم برای  یک 
کارگر قایل نیستیم. ما باید تولید کننده را ارج دهیم و فرهنگ داللی و سفته 
بازی را بد شماریم و حرمت ان را به مردم جامعه نشان دهیم.عضو هیئت 
علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم با اشاره به اینکه هرچه پول به جیب دالالن 
وارد شود از طرف دیگر از جیب کارگران خارج می شود، بیان کرد: به تدریج 
باید بر هر فعالیت سفته بازی مالیات وضع کرد، چرا که هرچه مالیات بیشتر 
به سمت سرمایه گذاری های سود ده دیگر حرکت می کنند؛  باشد مردم 
افزایش  باعث  تا  یابد  افزایش  صادرات  و  درتولیدات  را  دهی  سود  این  باید 

کارایی ملی شود.

حکایات برگرفته از نماز و نمازگزاران همواه جذاب بوده و سبب توجه قلوب 
مومنان به اقامه این فریضه الهی  می شود .

* نماز خوان همیشه مورد اعتماد همه است
بود.  کرده  استخدام  کار  برای  را  ایرانی  کارگر  تعدادی  روسی  مهندس  یک 
کارگران بنا به وظیفه شرعی، وقت اذان ظهر که می شد، برای خواندن نماز 

دست از کار می کشیدند.
یک روز مهندس به آنها اخطار می دهد که اگر هنگام کار، نماز بخوانند، آخر 
ماه از حقوقشان کسر می شود. کسانی که ایمان ضعیف و سست داشتند، 
از ترس کم شدن حقوقشان، نماز را به آخر وقت می گذاردند، اما عده ای 
بدون ترس از کم شدن حقوق، همچنان در اول وقت، نماز ظهر و عصرشان 

را می خواندند.آخر ماه، مهندس به آنها که همچنان نمازشان را ظهر خوانده 
بودند، بیشتر از حقوق عادی ماهیانه پرداخت می کند. کسانی که نماز خود 
را به بعد از کار گذاشته بودند، به مهندس اعتراض می کنند که چرا حقوق 

آنها را زیاد داده است.
مهندس می گوید:

اهمیت دادن آنها به نماز و صرف نظر کردن از کسر حقوق، نشانگر آن است 
که ایمان آنها بیشتر از شماست و این قبیل آدمها هرگز در کار خیانت نمی 

کنند، همچنانکه به نماز خود خیانت نکردند.
رحیم  نوشته  نماز«   های  داستان  و  حکایات  پناهگاه  :»بهترین  از  برگرفته 

کارگر محمدیاری

سفته بازها از منافقان برای انقالب مخرب ترند

         پیشنهاد حجت االسالم والمسلمین فرحزاد:

راهپیمایی میلیونی به 
نجف اشرف در ایام 

غدیر برگزار شود

آموزشی  همایش  در  فرحزاد،  والمسلمین  االسالم  حجت   
مشهد،  نواب  عالی  علمیه  مدرسه  در  غدیریه،  ایام  معارفی 
ضمن تاکید بر ضرورت ارتقا سطح آگاهی های جامعه نسبت 
به مناسبت های ماه ذی الحجه، گفت: باید کاروان غدیر هر 
آن  به  و نسبت  باشد  پرشورتر  به سال گذشته  سال نسبت 

اهتمام بیش تری صورت گیرد.

و  العاده  فوق  ماه  واقعا  الحجه  ذی  ماه  که  این  بیان  با  وی 
نخست  روز  از  کرد:  تصریح  است،  بسیاری  ظرفیت  دارای 
ماه  دوازده  عنوان  به  را  امام  دوازده  متعال  خداوند  خلقت 
هدایتگر امت قرار داد که باید جریان سازی صورت گیرد تا 
هر ماه به نام یکی از امامان ثبت شود و در آن ماه کل محور 
مباحث، آیات و تبلیغ علما، فضال و روحانیون برای آن امام 

بزرگوار باشد.
کارشناس مسائل دینی با بیان این که ماه ذی الحجه منطبق 
با واقعه غدیر خم و در راستای معرفی امیر مومنان)ع( است، 
ابراز کرد: در حقیقت همچنان که محرم با امام حسین)ع( و 
یا شعبان با امام زمان)عج( گره خورده است، ذی الحجه نیز 
باید برای امام علی)ع( قرار بگیرد و شایسته است از ابتای ماه 
بسته به نامگذاری هایی که صورت گرفته شعائر غدیر برای 

امت اسالمی تبیین شود.
حجت االسالم والمسلمین فرحزاد با بیان این که امروز برای 
مردم عاشورا از مدت ها قبل محرم خود را آماده کرده و به 
استقبال این ماه می روند، در اربعین میلیون ها نفر با پای 
پیاده به زیارت حرم امام حسین)ع( می روند و شور عظیمی 
اظهار  باشد،  نیز چنین  غدیر  برای  باید  که  می شود  ایجاد 
کرد: در حقیقت واقعه غدیر بنا بر روایات از عاشورا و نیمه 

شعبان نیز مهمتر است.
وی با بیان این که در سه خطبه پیامبر گرامی اسالم)ص(، 
غدیر  در خصوص  هشتم)ع(  امام  و خطبه  مومنان)ع(  امیر 
چنین  این  روایتی  در  صادق)ع(  امام  گفت:  شده،  صحبت 
می فرمایند که »شما فکر می کنید خداوند در عالم هستی 
روزی باالتر از غدیر خم آفریده؟ نه به خدا قسم، نه به خدا 
قسم، نه به خدا قسم« و در حقیقت این قسم سه باره می 

تواند حجیت این روز را برساند.

می  رضا)ع(  امام  که  این  بیان  با  دینی  مسائل  کارشناس 
فرمایند اگر مردم حقیقت فضیلت و روز غدیر را درک می 
می  همراهی  آن  با  بار  ده  روزی  که  بود  آنی  مثل  کردند، 
امام چنین می  بیان کرد: در روایت دیگری همین  کردند، 
زیارت  که  کسی  که  است  مهم  اینقدر  غدیرخم  که  گویند 
را  او  گناهان ۶0 ساله  برود خداوند  ابی طالب)ع(  بن  علی 

می آمرزد.
اعتکاف  که  این  بیان  با  فرحزاد  والمسلمین  االسالم  حجت 
زمانی در قم برگزار می شد، اما امروز صدها هزار نفر در جای 
جای کشور آماده اعتکاف هستند، به طوری که فضای کافی 
برای همه ثبت نامی ها وجود ندارد که این حاصل فرهنگ 
سازی است، ابراز کرد: برای غدیر نیز باید فرهنگ سازی کرد 
تا آمادگی مردم برای چنین واقعه مهمی در تاریخ تجلی کند 
و امیدواریم روزی همچون راهپیمایی باشکوه مردم اربعین 
حسینی، راهپیمایی میلیونی و با عظمت از اقصی نقاط دنیا 

به نجف اشرف شکل بگیرد.
وی با بیان این که در مفاتیح الجنان از امام صادق)ع( چنین 
زیارت  بر  مومنان)ع(  امیر  زیارت  برتری  که  آمده  روایت 
بر  مومنان)ع(  امیر  خود  برتری  همچون  حسین)ع(  امام 

امام حسین)ع( است، گفت: نفر دوم در عالم پس از پیامبر 
در  که  نمازی  و  است  علی)ع(  حضرت  اسالم)ص(  گرامی 
مسجد امیر مومنان خوانده شود قطعا برتری نسبت به نماز 

در مسجد النبی دارد.
علی)ع(  حضرت  که  این  بیان  با  دینی  مسائل  کارشناس 
سرچشمه امامت و والیت هستند که باید از ایشان در زندگی 

هایتان الگو بگیرید، بیان کرد:
 در توجه به واقعه غدیر در طول تاریخ قطعا کم گذاشته شده 
آنچنان که اگر اینگونه نبود اهل بیت خانه نشین نمی شدند  
و این همه ظلم و ستم و فساد و فحشا صورت نمی گرفت و 
ایشان به عنوان سرچشمه را باید هزاران برابر پررنگ کرد.

حجت االسالم والمسلمین فرحزاد با بیان این که در زمینه 
خطبه غدیر باید شفاف سازی کنید، به تالش برای برگزاری 
نشست حافظان خطبه غدیر با رهبر معظم انقالب اشاره و 

ابراز کرد:
مختلف،  جلسات  در  را  آن  بدهید،  مانور  غدیر  خطبه  بر   
منبر و فضای مجازی تیتر کنید و هر بخش خطبه غدیر را 
ترویج کنید تا واقعه غدیر تبلیغ شود و در این زمینه موج 

ایجاد کنید.

حکم شکار با تفنگ ساچمه ای
رهبر معظم انقالب اسالمی به استفتائی پیرامون »شکار با تفنگ ساچمه ای« پاسخ گفتند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به استفتائی پیرامون »شکار با تفنگ ساچمه ای« پاسخ گفتند که 
تقدیم حضور عالقمندان می گردد.

سؤال: حکم شکار کردن با تفنگ ساچمه ایی چیست؟

جواب: به طور کلی جواز شکار کردن تابع قوانین و مقررات مربوطه می  باشد و اگر منع قانونی 
در میان باشد جایز نمی  باشد، و ااّل فی نفسه اشکال ندارد، و اگر شرایط شکار وجود داشته 
باشد حالل است؛ از جمله شرایط این است که گلوله تیز باشد به گونه  ای  که در بدن حیوان 
فرو رود، و آن را پاره کند، و اگر گلوله تیز نباشد، بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود، و حیوان 
را بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند، و در اثر سوزاندن، حیوان بمیرد، پاک 

و حالل بودنش اشکال دارد.

سفته بازی قدرت خرید 1۰میلیون 
کارگر را کاهش داده است

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم:

 ماجرای اضافه حقوق کارگران 
ایرانی به خاطر عدم خیانت به 

نماز اول وقت

حکایات برگرفته از نماز و نمازگزاران

سه کار خوب با سه نتیجه خوب

خود  نورانی  سخنان  از  یکی  در  السالم  علیه  صادق  امام   
را  به خانواده  نیکی  و  نیتی  و خوش  راستگویی  نیک  تاثیر 

بیان کردند.

َمْن  َو  َعَمُلُه  َزَکا  لَِسانُُه  َمْن َصَدَق  َقاَل:  ا... )ع(  َعْبِد  أَبِي  َعْن 
ا...  بَِأْهلِِه َزاَد  ُه  بِرُّ فِي ِرْزقِِه َو َمْن َحُسَن  ا...ُ  ُتُه َزاَد  نِیَّ َحُسَنْت 

فِي ُعُمِرِه.
امام صادق )ع( فرمود: کسی که زبانش راستگو باشد، عملش 
پاک است و کسی که نیت خیر داشته باشد خداوند روزی 
اش را زیاد می کند و کسی که به خانواده اش نیکی کند، 

خداوند عمرش را زیاد می کند.

خصال شیخ صدوق، ج۱، ص88

نعمت های خدا را نپوشانیم
حوزه/ امام صادق علیه السالم در یکی از سخنان نورانی خود 

مؤمنان را به اظهار نعمت های الهی تشویق کردند.

ُجِل أَْن یَُکوَن َعلَْیِه نِْعَمٌة  ِّي َلَْکَرُه لِلرَّ ِ )ع( إِن َقاَل أَبُو َعْبِد اهللَّ
ِ َفاَل یُْظِهَرَها. ِمَن اهللَّ

از  نعمتی  کسی  ندارم  دوست  من  فرمو.د:  )ع(  صادق  امام 
جانب خداوند داشته باشد و آن را اظهار نکند.

کافی، ج۶، ص4۳۹



از  یکی  جریان  در  عربستان  بدمینتون  نفره ی  دو  تیم 
از  اوکراین  در  جوانان  بین المللی  قهرمانی  مسابقات 
کرد.  خودداری  صهیونیستی  رژیم  تیم  برابر  مسابقه 
»معاذ صالح العباسی الغامدی« و »نواف محمود العباسی 
الغامدی« دو بدمینتون باز جوان عرب، حتی با آنها دست 
ندادند و زمین مسابقه را ترک کردند. این در حالی است 
که مدتی پیش نیز در جریان دانش آموز عربستانی به نام 
»بدر سلمان الملحم« که به نشان نقره المپیاد بین المللی 
مراسم  در  بود،  یافته  دست  چک  جمهوری  در  شیمی 
به محض  شیمی،  جهانی  المپیاد  برگزیدگان  از  تقدیر 
اشغالگر  رژیم  پرچم  با  اسرائیلی  شرکت کننده ی  اینکه 
قدس کنار وی قرار گرفت، از کنار وی رفت و چند متر 
آن طرف تر در کنار دانش آموز ایرانی که پرچم جمهوری 

اسالمی ایران را در دست داشت، ایستاد

بایکوت ورزشی اسرائیل در جهان

با  دارد  وجود  ویکی پدیا صفحه ای  انگلیسی  نسخه ی  در 
عنوان »Boycotts of Israel in sports« )بایکوت 
)در  کلمه   2000 تقریبی  حجم  با  ورزش(  در  اسرائیل 
این دانشنامه ی فراگیر عمومی در ذیل  نسخه ی فارسی 

همین عنوان تنها حدود 250 کلمه آمده است(.

شده  بیان  متعدد  نکات  پیشگفته  انگلیسی  مقاله ی  در 
است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

    بایکوت ورزشی یکی از اقسام بایکوت علیه اسرائیل 
است؛ و سایر زمینه ها نیز گاه بر ضد اسرائیل تحریم اجرا 
می شود؛ در زمینه های سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی و 
دانشگاهی  و  آکادمیکی  گردشگری،  و  مسافرت  تجاری، 

و...

گفتنی است که صفحه ی مستقل دیگری در این دانشنامه 
ضد  )بایکوت های   »Boycotts of Israel« عنوان  با 
زمینه های  از  کدام  هر  برای  که  دارد  وجود  اسرائیل( 

گفته شده نمونه یا نمونه هایی را ذکر کرده است.

برابر  در  عرب  یا  مسلمان  ورزشکاران  نشدن  حاضر 
ورزشکاران اسرائیلی گاه خودجوش است و گاهی به اجبار 

دولت های متبوع آنها.

آنها  از  یکی  در  که  دارد  وجود  دو جدول  مقاله  این  در 
را  خود  اسرائیلی  حریفان  که  ایرانی ای  ورزشکاران  نام 
بایکوت کرده اند، آورده است؛ با ذکر ورزش و نام مسابقه 
آشنایی  نام های  آن  در  که  ماجرا  این  دادن  رخ  زمان  و 
)جودو(،  محمدی  ملک  حامد  مانند  می خورد:  به چشم 
)شنا(،  علیرضایی  محمد  جودو،  میراسماعیلی  آرش 
مهذب  محمد  )شمشیربازی(،  ابراهیمی  محمدحسین 
شاه حسینی  علی  )تکواندو(،  باقری  میثم  )تنیس(،  نیا 
کریمی  علیرضا  )کاراته(،  نیا  حسنی  مجید  )تکواندو(، 
والیبال  ملی  تیم  جوانان،  والیبال  ملی  تیم  )کشتی(، 

مردان و...
    و در جدول دیگری نام ورزشکارانی از ملیت های دیگر؛ 
 ،)200۱( تونسی  جودوکار  خالکی،  سادوک  نمونه  برای 
جمعه،  بیان   ،)2007( کویتی  تنیس باز  الغریب،  محمد 
شناگر سوری )2008(، مریم موسی، جودوکار الجزایری 
 ،)20۱۱( الجزایری  بوکسور  رحو،  عبدالمالک   ،)20۱۱(
مالک الجزیری، تنیس باز تونسی )20۱۳(، زکریا جنوف، 
اندونزی  الجزایری )20۱۱(، تیم تنیس زنان  تکواندوکار 
کویت  مردان  شنای  ملی  تیم   ،)200۶  ،Fed Cup(

.)20۱0(
    نکته ی گفتنی دیگر که البته در مقاله ی باال نیست؛ 
این  هستند،  مطلع  آن  از  ورزشی  اخبار  از  آگاهان  اما 
است که حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به اسرائیل 

اختصاص به مسلمانان یا ملت های عرب نمی شود، بلکه 
ورزشکاران غیرمسلمان با ملیت های گوناگون را می توان 
در این زمینه فعال دید هر چند در حد بایکوت نباشد؛ 
فوتبال  )اسطوره ی  مارادونا  آرماندو  دیه گو  مانند  افرادی 
پرتغالی  آرژانتین(، کریستیانو رونالدو )ستاره ی  و  جهان 
فوتبال جهان(، فردیناند )مدافع فوتبال انگلستان(، ادین 

هازارد )فوتبالیست بلژیکی( و...

بایکوت ورزشی رژیم صهیونیستی در جهان

بایکوت ورزشکاران رژیم صهیونیستی توسط ورزشکاران 
ایرانی، رفتاری شاخص و مشهور در جهان است؛ چنان که 
نام  ابتدا  گفتیم،  سخن  آن  از  که  مقاله ای  در  دیدیم 
بود  آمده  در جدولی جداگانه  آن هم  ایران،  ورزشکاران 
و سپس نام ورزشکاران سایر ملت ها. این موضوع اما در 
خود کشور ما موضوع چالشی است که هم در گفتگوهای 
مطرح  گاه گاه  رسانه ها  سطح  در  هم  و  مردم  روزمره ی 
می شود و حتی اظهارنظرهای رسمی برخی مدیران را نیز 

می توان در این بحث وجدل ها دید.

محورهای موردبحث در این گفتگوها نیز چند چیز است؛ 
کار  سیاست  و  ورزش  آمیختن  هم  در  اساساً  آیا  اینکه 
ورزش  برای  بایکوت ها  این  پیامد  اینکه  است؟  درستی 
و  انزجار  دادن  نشان  برای  نمی توان  آیا  چیست؟  کشور 
رساندن پیام خود از راه های دیگری جز عدم حضور در 
برابر ورزشکاران اسرائیلی استفاده کرد؟ در این مقاله بنا 
بپردازیم.  آنها  پاسخ  و  پرسش ها  این  بررسی  به  نیست 
حرف اصلی این نوشته نکته ی دیگری است؛ اینکه مراقب 
باشیم در جدال بین دو تعبیر »حکومت دینی« و »دین 
از  مانند دفاع  ارزش هایی  آنها  بر سر  و بحث  حکومتی« 

مظلوم و ابراز نفرت از ظالم و مقابله با آن قربانی نشود.

»حکومت  بین  اظهارنظرها  برخی  و  رسانه ها  در  گاهی 
برای  می شود؛  گذاشته  فرق  حکومتی«  »دین  و  دینی« 
دینی،  حکومت  می گویند  دو  این  بین  تمایز  در  مثال 
ماهیت  و  دین  از  آن  مشروعیت  که  است  حکومتی 
به  پایبند  حکومت  آن  دیگر  بیان  به  و  است  دینی  آن 
قوانین و ارزش های آن است و آن نظام همواره دغدغه ی 
اجرای احکام و معارف آن دین را در همه ی سطوح اعم 
و  دارد  اقتصاد  و  اعتقاد  سیاست،  و  اخالق  فرهنگ،  از 
جهت  این  در  را  کشور  و  جامعه  توان  و  امکانات  تمام 
به کار می گیرد؛ اما دین حکومتی یا دین دولتی، به این 
ابزاری جهت  به عنوان  دین  آن  از  که حکومت  معناست 
اهدافی دیگر استفاده می کند و اگر آن را تبلیغ و ترویج 

می کند، در درجه ی اول برای بقا و دوام حکومت است.

 در حیطه های دیگری نیز مشابه این تمایزگذاری را می 
»دین  و  دینی«  »رسانه ی  تعبیر  در  مثال  برای  بینیم؛ 
و  درست  تمایزگذاری چقدر  این  اینکه  حال  رسانه ای«. 
موجه یا نادرست و ناموجه است موضوع بحث ما نیست. 
حتی اگر ما شخصاً به این تمایز اعتقادی نداشته باشیم، 
روی  و  می اندیشند  چنین  که  هستند  عده ای  به هرحال 

سخن این نوشته با آنهاست.

حجاب و دفاع از مظلوم دو ارزش در معرض خطر

در  ایران  جامعه ی  در  امروز  که  چالش هایی  از  یکی 
رابطه ی با ارزش های اسالمی گاه پیش می آید این است 
که افرادی به دالیلی از جمله ناکامی حکومت در برخی 
کارگزاران حکومت  از  برخی  استفاده های  زمینه ها، سوء 
را  اسالمی  نظام  و...  روانی دشمنان  بیت المال، جنگ  از 
در  که  بدانند  حکومتی  دینی  بلکه  دینی  حکومتی  نه 
ارزش ها  برخی  بر  پافشاری  و  توصیه  و  ترویج  و  تبلیغ 
در  و  سیاسی  بیشتر  آن  انگیزه ی  بلکه  نیست،  صادق 
جهت حفظ موجودیت خود برای ادامه ی قدرت و کسب 
باور طبیعی است که  تلقی و  این  با  اقتدار بیشتر است. 
آنها  زبان  و  ذهن  محکمه ی  در  واال  ارزش هایی  چه بسا 
و  حجاب  ارزش ها  این  نمونه های  از  یکی  شوند.  قربانی 

پوشیدگی است.
ترویج  و  تبلیغ  را  بی حجابی  پهلوی  حکومت  روزگاری 
می کرد؛  مجازات  را  معترضان  حتی  و  می کرد  توصیه  و 
اما مردم مقاومت کردند و بوده اند زنانی که سال ها پا را 
خانه بیرون نگذاشته اند؛ تا چادر از سرشان کشیده نشود؛ 
ولی امروز می بینیم که حکومت اسالمی حجاب را تبلیغ 
برای  موارد  برخی  در  حتی  می کند؛  توصیه  و  ترویج  و 
و  مانند حبس  مجازات هایی  رعایت حجاب شرعی  عدم 
شالق و جریمه ی نقدی دارد، اما می بینیم که چقدر در 
این زمینه حرف وحدیث و مخالفت و تمایل به آزادی از 
مباحث  و  نخبگانی  در الیه های  دارد؛ چه  حجاب وجود 
اندیشگی و چه در کف خیابان و چالش های گاه و بیگاه 
یک کالم  در  حجاب.  کشف  در  زنان  و  دختران  برخی 
زمانی حکومت پهلوی از مردم کشف حجاب می خواست 
و مردم تمکین نمی کردند و امروز نظام اسالمی از مردم 
حجاب می خواهد و بسیاری تمکین نمی کنند یا خواهان 
از  است؟  افتاده  اتفاقی  چه  چرا؟  نکنند.  که  هستند  آن 
را تحلیل کرد و  این پدیده  منظرهای گوناگون می توان 
به این پرسش پاسخ داد. یک پاسخ این است که ارزشی 
این  بر  افراد  از  بسیاری  زیرا  است؛  شده  قربانی  دینی 
باورند که نه با حکومتی دینی بلکه دینی حکومتی طرف 

هستند.
درباره ی بایکوت ورزشکاران اسرائیلی نیز همین وضعیت 
ارزشمند  کار  این  که  می رود  آن  بیم  یعنی  دارد؛  وجود 
و  سیاسی  امری صرفاً  دینی،  آموزه های  و  مبانی  نظر  از 
ابزاری تلقی و کم رنگ شود یا به کلی رنگ ببازد؛ نگارنده 
با آوردن نمونه های متعدد از ورزشکاران غیرایرانی و حتی 
غیرمسلمان در آغاز مقاله تالش کردم که نشان دهم این 
کار محکمه ی وجدان و قضاوت انسان های آزاده رفتاری 
ارزشمند و بایسته است؛ چه حکومت به آن توصیه و از 

آن دفاع بکند و چه نکند.
نیز  دیگر  مشابه  موضوعات  برخی  درباره ی  سخن  این 
سوریه،  غزه،  مردم  از  دفاع  مانند  مواردی  است؛   صادق 
و  کامیابی ها  و  عملکرد  نوع  از  که صرف نظر  و...  میانمار 
اهداف  به  رسیدن  در  ایران  فعلی  حکومت  ناکامی های 
و  اسالمی  لحاظ  به  ارزشمند  رفتارهایی  وعده هایش؛  و 
نه  آنها  به  اقدام  که  نشان  آن  به  نشان  هستند؛  انسانی 

مختص ما ایرانی هاست و نه مختص مسلمان ها.
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تربیت فرزند از مهمترین دغدغه های خانواده 
های ایرانی است که در شماره های گوناگون، 
بخش های مختلفی از راه های تربیت صحیح 
را تقدیم حضور مخاطبان گرامی خواهیم کرد.

 چگونه یک نوجوان منظم تربیت کنیم؟

داشتن فرزند منظم آرزوی هر مادری است؛ 
آرزویی که متأسفانه گاهی به دل مادرها می ماند 
و هیچ وقت موفق نمی شوند فرزندان شان را به 
حفظ نظم چه در کارهای شان، چه در خانه 
کنند.  مقید  زمان بندی  در  چه  و  اتاقشان  و 
آموزش  زمان  بهترین  که  است  این  واقعیت 
است؛  کودکی  دوران  همان  فرزندان  به  نظم 
حتی وقتی بچه بسیار کوچک است و توانایی 
صحبت کامل ندارد، باید با تشویق و ترغیب، 
بازی و البته الگو قرار دادن خودتان در عمل،او 
را منظم بار بیاورید. اما در نوجوانی هم راه هایی 

برای نظم پذیر کردن فرزندان وجود دارد. 

راه هایی فراتر از تذکر دادن و نق زدن!

موفق  نوجوان، روشی  پذیر کردن  نظم  برای 
او  به  عمل  آزادی  دادن  وجود  با  که  است 
کند.  ایجاد  منطقی  محدودیت های  برایش 
که  دهید  عادت  را  فرزندتان  می خواهید  اگر 
باید  برگردد،  خانه  به  مشخصی  ساعت  سر 
در  کار  این  برای  درست  و  مناسب  ساعتی 
نظر بگیرید. یعنی ساعتی که با مشورت شما 
و فرزندتان و صد البته تأیید نهایی شما )و نه 
تساهل و کوتاه آمدن مقابل نوجوان( تعیین 
می کنید،  وضع  که  مقرراتی  اگر  باشد.  شده 
مناسب حال نوجوان نباشد و او هیچ تأثیری 
نتیجه ای  باشد،  نداشته  تصمیم گیری  در 

نخواهید گرفت.

در هنگام مقررات فراموش نکنید که مکانیزم 
تشویق و تنبیهی هم در نظر بگیرید. در ابتدا 
الزم است که بیشتر روی تشویق تکیه کنید و 
اگر نوجوان قانون را رعایت کرد، او را با دادن 
بازخورد کالمی و تحسین، خرید هدیه یا دادن 
امکانی برای انجام کار مورد عالقه اش تشویق 
کنید. پس از مدتی که عمل به قانون برای او 
درونی شد، حاال مکانیزم تنبیهی را رو کنید 
و این بار در صورت رعایت نکردن قانون او را 

تنبیه کنید.

 مثاًل اگر سر موعد به خانه برنگشت، سر موعد 
اتاقش را تمیز نکرد یا سر موعد تکالیفش را 
و  تفریحی  فعالیت های  از  یکی  نداد،  انجام 
این  مهم  نکته  کنید.  ممنوع  را  او  لذتبخش 
است که برای نوجوان تشویق کالمی و جلب 
مادی  تشویق  از  مؤثرتر  بسیار  شما  اعتماد 
است. بنابراین تا می توانید فرزند نوجوان تان را 
تشویق کنید؛ البته تشویق درست و واقعی نه 

مبالغه آمیز و دروغین.

 به فرزند نوجوان تان در ایجاد نظم کمک نکنید 
و بگذارید خودش راه درست را یاد بگیرد. کم 
کم و مرحله به مرحله مسئولیت فرزندتان را 
بیشتر کنید و به جایی برسید که کار را به طور 
کامل به خود او واگذار کنید. مثاًل اگر موضوع، 
تمیز کردن اتاق است در هفته های اول، فقط 
جمع کردن لوازم از وسط اتاق مدنظر باشد، 
بعد کم کم گردگیری و جارو زدن را هم اضافه 
کنید. وقتی خطر جدی وجود ندارد، بگذارید 
نوجوان تان خودش عواقب بی نظمی را تجربه 
کند و درس بگیرد. اگر قرار بر یادآوری است، 
شما تنها با یک کلمه قانون را یادآوری کنید و 

از داد و بیداد و جر و بحث بپرهیزید.

منبع: پایگاه اینترنتی هفته نامه افق حوزه

           راه های تربیت فرزند

 چگونه یک نوجوان منظم تربیت کنیم؟
از کشف حجاب رضاخانی تا مسابقه با حریف اسرائیلی

همایش  نهمین  در  ازغدی  رحیم پور  حسن 
هیئت های محوری و برگزیده کشوری که در 
مجتمع یاوران مهدی )عج( برگزار شد، اظهار 
داشت: برخی از هیات ها و منابر و مجالس اهل 
می کنند  صحبت  اشخاص  به  راجع  )ع(  بیت 
ولی رابطه آن ها را با امت امروز قطع می کنند؛ 
ولی  می کنند  صحبت  کربال  به  راجع  مثاًل 
آن سخن  تاریخ  تکرارهای  و  مثل ها  به  راجع 

نمی گویند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم به خصوص 
اهل  از مهم ترین دستورات  یکی  و ضعفا  فقرا 
جامعه،  و  فرد  رشد  گفت:  است،  )ع(  بیت 
و  اخالق  گسترش  و  معنویت  اخالق،  توحید، 
اهل  اصلی مکتب  اهداف  از  عدالت در جامعه 

بیت )ع( است.

ادامه داد: هدف اصلی  استاد حوزه و دانشگاه 
دشمنان، کوبیدن مکتب اهل بیت )ع( است و 
به همین طریق سخنان غیر واقعی در خصوص 
در  می کنند،  مطرح  انقالب  به  مرتبط  مسائل 
امام  پرچم  با  ما  هیئتی های  اگر  میان  این 
حسین )ع( در صف اول خدمت رسانی مردم 
باشند جهاد واقعی در این دوره شکل می گیرد.

بیان کرد:  فرهنگی  انقالب  عالی  عضو شورای 
مکتب  در  سفلی  طبقه  و  مستضعفان  و  فقرا 
در  باید  که  هستند  افرادی  مهم ترین  جزو  ما 
بی  افراد  این  زیرا  رسید  آن ها  داد  به  جامعه 
دفاع هستند و توان دفاع در مقابل کوچک ترین 

مسائل طبیعی و غیر طبیعی را ندارند.

خانواده هایی  امروز  گفت:  پورازغدی  رحیم 
با یارانه می گذرد،  داریم که کل زندگی آن ها 
در  بسیاری  و  بیماران  و  سرپرست  بی  زنان 
جامعه ما حضور دارند ولی متاسفانه هنوز آن 
حسی که اهل بیت )ع( از ما انتظار داشتند در 
خصوص این افراد شکل نگرفته است در حالی 
که امام علی )ع( فرمودند که هرجا این افراد 

حضور دارند ما و انبیا هم هستیم.

            رحیم پور ازغدی:

 برخی از خانواده ها فقط با یارانه  دریافتی امرار معاش می کنند 

مراقب باشیم در جدال بین دو تعبیر »حکومت دینی« و »دین 
حکومتی« و بحث بر سر آنها، ارزش هایی مانند دفاع از مظلوم 

و ابراز نفرت از ظالم و مقابله با آن قربانی نشود.



6
هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره هشتم-سه شنبه 30 مردادماه 1397-قیمت 500 تومان

افتخارم عکاسی از تمام مزار ائمه اطهار)ع( است

در گفت وگو با امیرحسامی نژاد عکاس نام آشنای قمی مطرح شد

نشست هم اندیشی اصحاب رسانه جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی قم با حضور برخی 
رسانه  اصحاب  و  خبرگزاری ها  مدیران  از 

استان برگزار شد.

ایرنا  جعفر مسلمی مدیر مسئول خبرگزاری 
که  هنگامی  گفت:  مراسم  این  در  قم  استان 
موضوع جبهه فرهنگی مطرح می شود نیازمند 
در  که  هرچه  و  هستیم  بزرگی  فعالیت های 
موثری  اقدامات  فرهنگی  فعالیت های  زمینه 

انجام شود بهره بیشتری می بریم.
وی افزود: وقتی می گوییم جبهه فرهنگی باید 
کار بزرگی انجام  دهیم و برای تحقق این موضوع 
باید مواردی که در زمینه جبهه فرهنگی وجود 
در  که  مشکالتی  و  شده  شناسی  آسیب  دارد 
و  شناسی  آسیب  ابتدا  دارد  وجود  قم  استان 

سپس کار موثری انجام شود.
سعید آقایی مدیر پایگاه خبری قم نا، در این 
ای  رسانه  کار  حوزه  در  کرد:  تصریح  مراسم 
فعاالن رسانه ای با پایین ترین حقوق به فعالیت 
می پردازند و در زمینه مادی خبرنگاران قمی 

جزء ضعیف ترین قشر هستند.
وی تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسالمی 
توجهی  متاسفانه  است  قم  شهر  نماینده  که 
از دو  به مشکل خبرنگاران قمی ندارد و پس 
سال با مدیر مسئوالن خبرگزاری ها دیدار کرد 
که تفاوت بسیار محسوسی با تجلیل ایشان از 

خبرنگران تهرانی داشت.
مدیر پایگاه خبری قم نا ادامه داد: در جریان 
که  می شود  گفته  هرسال  خبرنگاران  بیمه 
بیمه  مشکل  و  شود  انجام  اتفاقی  است  قرار 
خبرنگاران رفع شود اما متاسفانه هیچ اقدامی 
نمی شود و تنها روز خبرنگار است که به موضوع 
بیمه پرداخته می شود ولی هیچ اقدامی انجام 

نمی شود.
مشکالت  به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  آقایی 
خبرنگاران استان قم بیان کرد: متاسفانه در قم 
فضایی وجود دارد که با همه شهرها تفاوت دارد 

و خبرنگاران قمی با همه مشکالت به فعالیت 
می پردازند.

فرهنگی  فعال  و  عکاس  نژاد  حسامی  امیر 
کرد:  تصریح  مراسم  این  در  نیز  قم  استان 
تدوین  برنامه  یک  فرهنگی  انقالب  جبهه  اگر 
بدانند  انقالبی  و خبرنگاران  باشد  داشته  شده 
می رسند  نقطه مشخص  یک  به  آینده  در  که 

فعالیت های آن ها مؤثرتر می شود.
وی افزود: اینکه جلساتی برگزار شود و خروجی 
نداشته باشد بهتر است که برگزار نشود و در 
داشته  معنوی  توان  اگر  نیز  حمایتی  زمینه 
باشند که فعاالن فرهنگی را مورد حمایت قرار 

دهند بسیار مناسب است.
مهدی عباسی تهیه کننده تلویزیون در این 
مراسم گفت: شهر مقدس قم دارای ظرفیت های 
بسیار باالیی است که باید مورد توجه باشد و از 

این ظرفیت بهترین استفاده را کرد.
اهل  کریمه  حرم  ملکوتی  بارگاه  افزود:  وی 
جمله  از  جمکران  مقدس  مسجد  و  )ع(  بیت 
مکان های معنوی است که در این شهر وجود 
این  به  باالیی  بسیار  اهمیت  و  ارزش  دارد که 

شهر داده است.
مسجد  عملیات  اتاق  مسئول  فر  مسلمی 
اقدامات  گفت:  جلسه  این  در  خاتم  محوری 
مناسبی برای تجهیز مساجد استان انجام شده 
است وهمچنین مهدکودک های مسجد محور 
فعال شده است و در قم 2۶ مهدکودک مسجد 
مرکز   4 افزود:  می کنند.وی  فعالیت  محور 
متمرکز مسجد محور و 8 مرکز نیمه متمرکز 
زیر نظر شبکه راهبردی مساجد فعالیت می کند.

خاتم  محوری  مسجد  عملیات  اتاق  مسئول 
شبکه  توسط  ای  جلسه  هفته  هر  کرد:  بیان 
که  می شود  برگزار  استان  مساجد  راهبردی 
۳0 مسجد فعال استان در این جلسات حضور 
از  مساجد  مشکالت  رفع  که  می کنند  پیدا 
است. جلسات  این  برگزاری  اهداف  مهم ترین 

محمد رفیعی موحد عکاس و فعال فرهنگی 
استان قم در این جلسه بیان کرد: اگر در زمینه 

باشد  شخصی  و  نهاد  قم  استان  رسانه های 
باشد  خبرنگاران  کارهای  پیگیری  متولی  که 
و درون  برون سازمانی  نگرانی های  از  بسیاری 
تأثیر گذاری رسانه ها  سازمانی که سبب عدم 

می شود حل می گردد.
وجود  قم  استان  در  که  مشکالتی  افزود:  وی 
دارد امکان دارد به منافع قدرت و ثروت برسد 
که پیگیری های حقوقی متولی امور خبرنگاران 
می تواند دلگرمی برای رسانه های انقالبی باشد.

اتحاد  و  اجماع  رفیعی موحد خاطرنشان کرد: 
درون  مشکالت  می تواند  انقالبی  رسانه های 
ملی است را رفع  سازمانی رسانه ها که عمدتاً 

کند.
ماهانه  مسئول  مدیر  علی  طالب  حسین 
کریمه نیز در این مراسم گفت: تشکیل جبهه 
رسانه های انقالبی در شهر مقدس قم حرکت 
بسیار مبارکی است که از مدت ها قبل مطرح 
عینیت  به  عمل  در  متاسفانه  اما  است  شده 

نرسیده است.
وی تصریح کرد: تشکیل جبهه انقالبی اسالمی 
که متشکل از رسانه های اثر گذار است نیازمند 
از  مادی  و  معنوی  حمایت  برای  سازی  بستر 
رسانه های انقالبی است که این موضوع مهم در 
قم به عنوان حلقه مفقوده برای تشکیل جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی به نظر می رسد.وحید 
کریمه  صندوق  عمومی  روابط  مدیر  عباسی 
قمی  رسانه های  مراسم گفت:  این  در  قم  )ع( 
ظرفیت های بسیار مناسبی دارند ولی متاسفانه 

توجهی به این ظرفیت نمی شود.
برابر  در  پاسخگویی  لزوم  به  اشاره  با  وی 
به  باید  افزود:  دشمن  ای  رسانه  هجمه های 
قمی  رسانه های  که  شود  توجه  موضوع  این 
و  باشند  ساز  جریان  ملی  در سطح  می توانند 
ایجاد  مشکلی  که  هنگامی  می شود  مشاهده 
سواستفاده  انقالبی  ضد  رسانه های  می شود 
کرده و با تولید اخبار خود سعی می کنند فضا 

را متشنج کنند.

و  می شناسند، چهره  باشند  داشته  آشنایی  اندک  قم  و خبر  با عکس  که  اکثر کسانی  را  نژاد  امیرحسامی 
نام آشنایی که در سال های اخیر به دو اتفاق مهم مذهبی گره خورد و باعث شد او درکنار عکاسی خبری، 
مسؤولیت عکاسی از روند ساخت، انتقال و نصب دو ضریح مطهر امام حسین و امامین عسکریین را عهده 

دار شود.
هرجا که پای عکاسی مذهبی در میان باشد رد پای این عکاس خونسرد و کوشا به چشم می خورد؛ با رسانه 
های مختلف در دوران کاری خود همکاری داشته و هزاران بار انگشت هنرمندش شاتر دوربین را برای خلق 
صحنه های بدیع فشرده است، هرچند ممکن است سوژه های او، برای رسیدن به عکسشان سال ها چشم 
انتظار باشند.یک روز از کربال عکس منتشر می کند و روز دیگر سر از مشهد در می آورد؛ به قدری در عتبات 
عالیات عکاسی کرده که دوستانش می گویند کربال وطن اولش است؛ روز تولدش هم همزمان با روز جهانی 
عکاسان شده و چه فرصتی بهتر که بتوان حرف های این عکاس هنرمند، صبور، خوش خلق و خوش قول! 

را شنید.

امیر حسامی نژاد با بیان اینکه کار خود را با عکاسی خبری شروع کرده سپس وارد کار خبری در قم شده است می گوید: 
با اکثر رسانه ها، سایت ها و خبرگزاری ها کار کردم و با کسب تجربه کار خود را پیش بردم.

وی خاطرنشان می کند: شروع کار بنده با نشریه »قم امروز« بود و برای نخستین کار عکاسی با همکاری و برخورد گرمی 
که علی پروین در زمینه عکاسی مسابقات ورزشی داشت حرفه عکاسی برایم لذت بخش شد و کار خود را ادامه دادم.

این عکاس با سابقه ادامه می دهد: در آن زمان ۱7 ساله بودم و از اینکه با بازیکنانی مانند عابدزاده و مهدوی کیا از نزدیک 
مالقات کنم بسیار خشنود بودم.

عکاسی از مزار ائمه اطهار)ع( نقطه عطف زندگی

وی نقطه عطف زندگی خود را عکاسی از مزار تمام ائمه اطهار)ع( دانسته و می افزاید: از معدود عکاسانی هستم که از تمام 
اماکن زیارتی مربوط به ائمه اطهار)ع( عکاسی کردم.حسامی نژاد با اشاره به افتخار عکاسی مراحل ساخت و انتقال و نصب 

دو ضریح امام حسین)ع( و حرم امامین عسکریین اظهار می کند:
این دو ضریح را از شروع ساخت تا پایان نصب عکاسی کردم. در نهایت تصمیم گرفته شد دو جلد کتاب از عکس های 

مربوط چاپ شود.
وی عنوان می کند: کتاب عکس ضریح عشق شامل مراحل انتقال ضریح امام حسین)ع( از قم تا کربال است که از نظر 
مذهبی تاریخی یک اتفاق بزرگ در کشور و تاریخ شیعه به شمار می رود و این اثر مورد استقبال بسیار قرار گرفت، البته 
باید به این نکته اذعان کنم که این استقبال به دلیل عکس های بنده نبود بلکه نام امام حسین)ع( هست که همه دل ها 
و چشم ها را مجذوب خود می کند؛ جلد دوم کتاب هم با عنوان سفینة النجاة در آینده چاپ می شود و شامل عکس های 
مراحل ساخت و مراحل نصب ضریح سیدالشهدا در کربال بوده و شامل عکس هایی است که تا بحال منتشر نشده به زودی 

منتشر می شود.
این عکاس موفق قمی خاطرنشان می کند: حدود یک ماه برای انتقال ضریح امام حسین)ع( از قم تا کربال زمان صرف شد 
و دو ماه نصب ضریح در کربال زمان برد و همانطوری که بیان شده کربال قطعه ای از بهشت است که افتخار داشتم دو ماه 

در بهشت روی زمین یعنی جوار مزار امام حسین)ع( حضور داشته باشم.
وی با بیان اینکه عکاسی انتقال ضریح امامین عسکریین نیز توفیقی بود که نصیب بنده شد گفت: این توفیق بدون هیچ 
برنامه حاصل شد؛ صبح روز انتقال به بنده خبر دادند و خودروی حامل ضریح حرکت کرد و من پس از آماده کردن وسایل 

به دلیل آشنایی به زبان عربی و مسیر در جاده بغداد به سامرا به آنها پیوستم.
حسامی نژاد که تاکنون کتاب های متعددی در حوزه عکس مذهبی به چاپ رسانده و عناوینی همچون رتبه اول جشنواره  
سراسری کریمه  اهل بیت)س(، رتبه اول مسابقه ساالنه  عکس قم، رتبه سوم جشنواره سراسری نماز و نیایش و... را در 

کارنامه خود دارد می افزاید: در گذشته بیشتر در جشنواره شرکت می کردم ولی اکنون به دلیل حجم کاری زیاد، کمتر 
فرصت شرکت در جشنواره ها را دارم.این عکاس با سابقه مهمترین عامل موفقیت در زندگیش را دعای پدر و مادر خود 
برنامه شرکت کرده و عکس ها را در  اوایل کارم روزانه در چهار  ادامه می دهد: پشتکار زیادی داشتم و  عنوان کرده و 

رسانه های مختلف منتشر می کردم. به این وسیله توانستم در قم و رسانه های ملی جایی باز کنم.
وی خاطرنشان می کند: به کار خود به شدت عالقه دارم و اکنون کار جزیی از زندگی بنده است و حتی در مسافرت ها 

به فکر کارم هستم.

قم رتبه دوم پایتخت عکاسی خبری

وی از زحمات و کمک های احمد وحید مقدم و استاد سلیمانی تشکر کرده و با گرامیداشت یاد مرحوم مجتبی تکین دبیر 
سابق عکس خبرگزاری مهر می گوید: قم عکاسان خوبی در بحث خبر و هنری دارد و به جرأت می توان گفت پس از 

تهران، قم پایتخت عکاسی خبری ایران است.
حسامی نژاد تصریح می کرد: عکاسان باید اطالعات خود را به روز کنند زیرا تکنولوژی جدید هر روز پیشرفت می کند و 
اگر به روز رسانی اطالعات روی ندهد عقب می مانیم. اهمیت دادن به اصل کار از دیگر موارد است و عکاسان باید اخالق 

را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی از رونمایی نخستین کتاب عکس حرم حضرت معصومه)س( با عنوان خواهر خورشید خبر داده و اضافه می کند:اکثر 
عتبات و حرم ها کتاب عکس دارند ولی حرم حضرت معصومه)س( چنین کتاب عکسی نداشت و یکی از دغدغه های اصلی 

بنده چاپ این کتاب بوده است که این مهم درحال تحقق است.

               نشست هم اندیشی اصحاب رسانه جبهه فرهنگی انقالب اسالمی قم برگزار شد
        نشست هم اندیشی اصحاب رسانه جبهه فرهنگی انقالب اسالمی قم با حضور برخی از مدیران خبرگزاری ها و اصحاب رسانه استان برگزار شد.

امیرحسامی نژاد را اکثر کسانی که با عکس و خبر قم اندک آشنایی داشته 
باشند می شناسند، چهره و نام آشنایی که در سال های اخیر به دو اتفاق 
مسؤولیت  خبری،  عکاسی  درکنار  او  شد  باعث  و  خورد  گره  مذهبی  مهم 
عکاسی از روند ساخت، انتقال و نصب دو ضریح مطهر امام حسین و امامین 

عسکریین را عهده دار شود.
هرجا که پای عکاسی مذهبی در میان باشد رد پای این عکاس خونسرد و 
کوشا به چشم می خورد؛ با رسانه های مختلف در دوران کاری خود همکاری 
صحنه  خلق  برای  را  دوربین  شاتر  هنرمندش  انگشت  بار  هزاران  و  داشته 
های بدیع فشرده است، هرچند ممکن است سوژه های او، برای رسیدن به 

عکسشان سال ها چشم انتظار باشند.
می  در  مشهد  از  سر  دیگر  روز  و  کند  می  منتشر  عکس  کربال  از  روز  یک 
آورد؛ به قدری در عتبات عالیات عکاسی کرده که دوستانش می گویند کربال 
وطن اولش است؛ روز تولدش هم همزمان با روز جهانی عکاسان شده و چه 
فرصتی بهتر که بتوان حرف های این عکاس هنرمند، صبور، خوش خلق و 

خوش قول! را شنید.

جمعی از خبرنگاران و مدیران پایگاه های خبری در قم، همزمان با گرامیداشت 
روز خبرنگار امروز در گلزار شهدای علی بن جعفر )ع( حضور یافته و نسبت 

به شهدای واالمقام ادای احترام کردند.

به گزارش هفته نامه ندای شهرکریمه همزمان با ایامی که یه نام خبرنگاران 
رقم خورده بود تعدادی از فعاالن رسانه ای استان قم در محل گلزار شهدای 

علی ابن جعفر)ع( قم حضور یافتند.
قرائت  و  به مزار شهدا  تقدیم شاخه های گل  با  از اصحاب رسانه  این گروه 
قرآن، با آرمان های شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مدافع حرم تجدید میثاق 

کردند.

ادای احترام جمعی از اصحاب 
رسانه قم به مقام شامخ شهدا

همزمان با ایام گرامیداشت مقام خبرنگارشهید صارمی صورت گرفت:
عکس از محمد رفیعی موحد

نقاره خانه آستان قدس رضوی
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...؛  و  فحاشی  پرانی،  سنگ  درگیری،   
این مسائل اتفاقاتی بود که باعث شده 
با  برتر  لیگ  ابتدایی  هفته  سه  تا  بود 
جنجال بزرگی روی سکوها همراه باشد.

 با این حال با شدت گرفتن این موضوع در 
دو دیدار استقالل - تراکتورسازی و استقالل 
خوزستان - پرسپولیس، چهره های ورزشی 
و البته ورزش دوستان با انتشار بیانیه هایی 
که  واکنشی  کردند.  محکوم  را  حرکت  این 
چهارم  هفته  در  مسابقات  این  اول  روز 
دیگر  بار  می رسید  نظر  به  و  کرد  دلپذیر 
فضای فوتبال در استادیوم مناسب شود. اما 
در شرایطی که پرسپولیس تا دقایق پایانی از 
دستیابی به گل مقابل نفت مسجد سلیمان 
حریف  ضدفوتبال  اسیر  و  بود  مانده  ناکام 
تیم  دو  میان طرفداران  درگیری  بود،  شده 

بار دیگر صحنه های تلخی را رقم زد.
در ثانیه های پایانی که هواداران پرسپولیس 
قصد خروج از استادیوم را داشتند و از نتیجه 
ناامید بودند، انتقاداتی همراه با کلماتی تند 
هواداران  کردند.  ویسی  عبداهلل  متوجه  را 
معتقد بودند سرمربی نفت مسجد سلیمان 
به  را  تساوی  این  غیرجوانمردانه  فوتبالی  با 
دست آورده و با شعارها و البته برخی کلمات 
نمایش  به  را  خود  اعتراض  این  ناشایست 
بازیکنان  ای که  لحظه  گذاشتند.درست در 
نفت با سوت پایان بازی قصد داشتند شادی 
تساوی شیرین خارج از خانه را با هواداران 
با  ها  سلیمانی  مسجد  کنند،  تقسیم  خود 
شعار تند خود اقدام به موضع گیری و پاسخ 

به هواداران پرسپولیس کردند.
و  انجامید  طرفین  درگیری  به  که  اقدامی   
بین دو سکو و در حالی که  آنها در حصار 

شعار  با  بود  انداخته  فاصله  آنها  بین  فنس 
نشانه های  البته  و  هم  از  دور  مشت های  و 
دیگر  بار  تا  درآمدند  هم  از خجالت  دستی 
از  دور  به  و  تلخ  های  صحنه  شاهد  آزادی 
اما  میان  این  باشد.در  هواداری  فرهنگ 
از  یکی  که  داد  رخ  زمانی  عجیب تر  صحنه 
هواداران نفت مسجد سلیمان ناگهان با چاقو 

اقدام به درگیری با هواداران رقیب کرد.
 او که قصد داشت با عبور از فنس سکوها 
خود را به میان هواداران پرسپولیس رسانده 
و انتقام این جمالت را بگیرد با ورود ماموران 
افزایش  با  ادامه  در  بود.   ناکام  راه  این  در 
بخش  به  هوادار  این  ویژه  یگان  نیروهای 
سیار  بازپرس  توسط  و  شد  منتقل  دیگری 
پرونده  و  بازجویی  مورد  آزادی  مجموعه 

سازی قرار گرفت. 
مشخص  کامال  او  چهره  اما  بعد  ساعاتی 
نادم است.با این  اتفاقات  این  از  می کرد که 
وارد  ورودی  به گیت  انتقادی  حال موضوع 
سخت گیری ها  علیرغم  که  جایی  است؛ 
مشخص نیست چطور اجازه ورود سالح سرد 
به این هوادار داده شده و همچنان برخالف 
بازرسی ها  دنیا  در  اعتنا  قابل  استادیوم های 
بدنی صورت می گیرد و اقدامی برای استقرار 
گیت های الکترونیکی انجام نشده تا اینچنین 
فردی اقدام جنون آمیزی را ترتیب دهد و 

جان دیگران را به خطر بیندازد.
هفته چهارم لیگ برتر هم با این اتفاق تلخ 
لیگ هجدهم همچنان تحت  تا  همراه شد 
داشته  قرار  عصیانگر  تماشاگران  شعاع 
باشد و باز هم باید امیدوار بود خشونت در 
از  یابد و ورزش دوستان  استادیوم ها کاهش 

استادیوم فراری نشوند.

لیگ  کشی  قرعه  مراسم 
فصل  در  فوتبال  دوم  دسته 
۹8-۹7 برگزار شد و نام صبا 
عنوان  به  قرعه گروه دوم  در 
اما  گرفت  قرار  سرگروه  تیم 
نیست  مشخص  حال  این  با 
اصال صبایی در لیگ 2 وجود 

خواهد داشت یا خیر.

قرعه  در  قم  صبای  تیم  نام 
کشی لیگ 2 قرار داده شده 
می  همه  تقریبا  قم  در  اما 
قم  صبای  باشگاه  که  دانند 
دیگر وجود خارجی ندارد مگر 
این که اتفاقی معجزه وار برای 

بحیای تیم صبا رخ دهد.
صبای قم در گروه ب با تیم 
گچساران،  گاز  و  نفت  های  
بندرعباس،  شهرداری 
و  نفت  گناوه)  پرسپولیس 
شهرداری  آبادان(،  پاالیش 
فومن، نفت  امیدیه، شهرداری 
تهران،  زمینی  نیروی  بابلسر، 
قشقایی  بابک)  شهر  مس 
شیراز(، بعثت کرمانشاه، پاس 
مشهد(،  همدان)پرسپولیس 
نصر  جهاد  آباد،   خیبرخرم 
رامشیر  استقالل  و  سیرجان 

همگروه است.
این در حالی است که به نظر 

می رسد صبا توان حضور در 
لیگ دسته دوم را هم نداشته 
بساط  در  پولی  نه  زیرا  باشد 
است و نه پرونده بدهی های 
این تیم که محرومیت فصل 
را  انقاالت  و  نقل  از  گذشته 
سبب شده بود ، به سرانجامی 

رسیده است.
دوم  دسته  لیگ  در  حضور 
نیازمند  چیز  هر  از  پیش 
منابع مالی و البته به سرانجام 
های  بدهی  حکم  رساندن 
این شرایط  صبا است که در 
مالی  منابع  فقر   ، اقتصادی 
هم  و  دولتی  بخش  در  هم 
در بخش خصوصی و تعطیلی 
از  سقوط  از  پس  صبا  کامل 
در  امیدی  بارقه   ، اول  دسته 

مورد آن دیده نمی شود.
ورزش  کل  مدیر  و  استاندار 
آخرین  در  هم  قم  جوانان  و 
اظهار نظرهای خود بر بارهای 
سنگینی که صبا طی سال ها 
از نظر مالی روی دوش استان 
اند  کرده  صحبت  داده  قرار 
را روی  پاکی  نوعی آب  به  و 
که  اند  ریخته  کسانی  دست 
برای کمک  امیدی  کورسوی 
دولتی  نهادهای  از  گرفتن 

برای صبا داشتند.

مراسم قرعه کشی لیگ دسته دوم فوتبال در فصل 
۹8-۹7 برگزار شد و نام صبا در قرعه گروه دوم به 
عنوان تیم سرگروه قرار گرفت اما با این حال مشخص 
داشت  لیگ 2 وجود خواهد  در  اصال صبایی  نیست 
یا خیر.نام تیم صبای قم در قرعه کشی لیگ 2 قرار 
داده شده اما در قم تقریبا همه می دانند که باشگاه 
صبای قم دیگر وجود خارجی ندارد مگر این که اتفاقی 

معجزه وار برای بحیای تیم صبا رخ دهد.
گاز  و  نفت  های   تیم  با  ب  گروه  در  قم  صبای 
گناوه)  پرسپولیس  بندرعباس،  شهرداری  گچساران، 
نفت  فومن،  شهرداری  آبادان(،  پاالیش  و  نفت 
 امیدیه، شهرداری بابلسر، نیروی زمینی تهران، مس 
پاس  کرمانشاه،  بعثت  شیراز(،  قشقایی  بابک)  شهر 
همدان)پرسپولیس مشهد(،  خیبرخرم آباد، جهاد نصر 

سیرجان و استقالل رامشیر همگروه است.
این در حالی است که به نظر می رسد صبا توان حضور 

در لیگ دسته دوم را هم نداشته باشد زیرا نه پولی 
تیم که  این  پرونده بدهی های  نه  و  در بساط است 
محرومیت فصل گذشته از نقل و انقاالت را سبب شده 

بود ، به سرانجامی رسیده است.
نیازمند  از هر چیز  حضور در لیگ دسته دوم پیش 
به سرانجام رساندن حکم بدهی  البته  و  مالی  منابع 
های صبا است که در این شرایط اقتصادی ، فقر منابع 
مالی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی و 
تعطیلی کامل صبا پس از سقوط از دسته اول ، بارقه 

امیدی در مورد آن دیده نمی شود.
استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان قم هم در آخرین 
اظهار نظرهای خود بر بارهای سنگینی که صبا طی 
داده  قرار  استان  دوش  روی  مالی  نظر  از  ها  سال 
صحبت کرده اند و به نوعی آب پاکی را روی دست 
کمک  برای  امیدی  کورسوی  که  اند  ریخته  کسانی 

گرفتن از نهادهای دولتی برای صبا داشتند.

پایان  تا  برتر  لیگ  از هفتمین دوره  صبا ۹ فصل 
به   ۱۳۹5  –  ۹۶ فصل  در  آن  دوره  پانزدهمین 
فوتبال  اول  سطح  در  قم  استان  از  نمایندگی 
باشگاه های کشور یعنی لیگ برتر به میدان رفت اما 
در پایان دوره پانزدهم به دلیل کسب نتایج ضعیف 

به شکلی غیر منتظره به دسته اول سقوط کرد.

باشگاه و تیمی که از همان سال نخست با چالش 
مدیران  هیچ گاه  و  بود  مواجه  بی پولی  بزرگ 
برای  اصولی  حل  راه  یک  فکر  به  آن  تصمیم گیر 
و  مالی  منابع  امکانات،  نظر  از  آن  آینده  ساختن 
و مدیریت منسجمی روی  برنامه ریزی  نبودند،   ...
آن نداشتند، خیلی زود از لیگ دسته اول به لیگ 

دسته دوم فوتبال ایران رفت.
به  دوره  )چهار  دوره   ۱۳ که  تیمی  بدین ترتیب 
نمایندگی از تهران و ۹ دوره نمایندگی قم( در لیگ 
برتر فوتبال ایران حاضر بود اکنون در لیگ دسته 
جایگاه  همین  اما  دارد  کشور حضور  فوتبال  دوم 
ندارد  اهمیتی  نظر مسووالنش  از  قم  در  نیز  صبا 
و به نظر می رسد صبا به زودی راهی دسته سوم 
فوتبال ایران شود تا سقوطی آزاد صبا از باالترین 
به پائین ترین سطح فوتبال ایران را در این باشگاه 

شاهد باشیم.

 صبا در مسیر نابودی و فراموشی

در هر حال استان قم قدر داشتن سرمایه بزرگی به 
نام صبا را ندانست، سرمایه ای که بارها گفته شده 

بودند  دنبالش  به  آن  مسووالن  و  استان ها  سایر 
و  رسیده  اعتبار  حد  پائین ترین  به  اکنون  اما 
دل خوشی  خاطر  به  نیست  حاضر  مسوولی  هیچ 
فوتبالیست های این شهر برای شکل گیری مجدد 

آن گامی بردارد.

صبا مانند یک پروژه است که از مراحل متنوعی 
تشکیل شده و هر مرحله با توجه به شرایط خاص 
به  اتخاذ تصمیم  و  نیازمند مدیریت صحیح  خود 
موقع و مناسب نظیر درک، برنامه ریزی، اجرا و به 
پایان رساندن پروژه است، چیزی که گویا راجع به 
پروژه باشگاه فرهنگی ورزشی صبا صدق نمی کند.

پروژه ها از مجموعه فعالیت هایی شکل گرفته اند که 
می بایست در زمانی مشخص و با هزینه و کیفیتی 
معین آنها به فکر اجرا آن بود اما در قم راجع به 
باشگاه فرهنگی ورزشی صبا که یک پروژه ویژه و 
وسیع برای ورزش این استان است، ظاهرا مسوول 
پروژه راجع به این موضوع هیچ تخصصی ندارد، بر 
همین اساس صبا راه سقوط و نابودی را در پیش 

گرفته است و در حال فراموشی است.

ضرب االجل فدراسیون جهانی به 4 
باشگاه بدهکار آسیایی؛

فیفا صبای شهر 
قم را به کسر 

۶ امتیاز تهدید 
کرد

فوتبال)فیفا(  جهانی  فدراسیون   
بدهکار  باشگاه   4 رسمی  به صورت 
کرد  اعالم  و  کرد  تهدید  را  آسیایی 
بدهی  پرداخت  عدم  صورت  در  که 
های خود به بازیکنان، کسر ۶ امتیاز 
و محرومیت 2 ساله از جذب بازیکن 
باشگاه  باشد.  می  انتظارشان  در 
از  گذشته  سال  که  قم  شهر  صبای 
دسته یک به دسته دوم سقوط نمود 
مورد خطاب  باشگاه   4 این  از  یکی 
فیفا هست. فدراسیون جهانی فوتبال 
های  باشگاه  این  به  روز   ۹0 تا   ۳0

بدهکار مهلت داده هست.

اعالم حریفان صبا در لیگ دسته دوم ؛ 
صبایی که اصال وجود ندارد!

اعالم حریفان صبا در لیگ دسته دوم ؛ 
صبایی که اصال وجود ندارد!
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          نه به کمپین ضد خشونت در ورزشگاه ها

ورود اسلحه سرد به استادیوم آزادی، آزاد!

 بزن بزن دختران فوتسالیست قمی!
              ضرب و شتم دو بازیکن در جریان بازی های فوتسال بانوان قم منجر به آسیب دیدگی یکی از آنها شد.

فحش های  دادن  سر  شهرکریمه:محمدچهرقانی-  ندای 
رکیک، زد و خورد شدید تماشاگران، پرتاب شدید سنگ، آجر 
و چوب و در نهایت چاقوکشی روی سکوهای ورزشگاه آزادی، 
ایران بوده ولی این  حاصل چهار هفته اخیر لیگ برتر فوتبال 
حوادث عجیب که هیچ برخورد و واکنشی از سوی فدراسیون 
نداشته، حاال به شهر قم و آن هم فوتسال بانوان کشیده شده 

است.
روز شنبه، بیست و هفتم مردادماه مسابقات هفته پنجم و ماقبل 
پایانی لیگ فوتسال استان قم که با حضور ۶ تیم پیگیری می شد، 
پایان رسید که  در حال برگزاری بود و حتی دو دیدار هم به 
قبل از آغاز بازی سوم حادثه ناگواری اتفاق افتاد که موجب لغو 
مسابقه بعدی و همچنین انتقال یکی از بازیکنان به بیمارستان 

شد.
تیم های گسترش)متعلق به آکادمی باران مهر( و شاهین فراز که 
هر دو جزو مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می شدند، قرار بود 
در سومین مسابقه و از ساعت ۱۶ در سالن ثامن)دخانچی( قم 
به مصاف هم بروند که به دلیل حساسیت این دیدار و همچنین 
برگزاری مسابقات تصمیم  تماشاگران، مسؤوالن  بیشتر  حضور 
گرفتند این دیدار را در ساعت ۱5 برگزار کنند که همین مسئله 
با حدود ۳0  موجب اعتراض تیم شاهین فراز شده بود و آنها 

دقیقه تاخیر به زمین آمدند.
این حواشی قبل از مسابقه که به دلیل ناهماهنگی بین مسؤوالن 
برگزاری بازی ها و تیم شاهین فراز به وجود آمده بود، موجب 
بروز حاشیه شد و در جریان بازی هم شعار برخی تماشاگران 
ناراحتی شاهین فرازی ها را بیشتر کرد تا اینکه در نهایت و بعد 

از پایان مسابقه این اتفاقات به درگیری ختم شد.
تیم گسترش این مسابقه را با پیروزی 7 بر 2 به پایان رسانده 
بود که دقایقی بعد از اتمام بازی، الهام صفا بازیکن تیم شاهین 
فراز در زمان باال رفتن از پله های سالن و رفتن به سمت سکوی 
تماشاگران، به سمت تماشاگری می رود که در جریان و بعد از 

این دیدار شعار »۶ تایی ها« را سر می داده است.
از  باران مهر و عضو یکی دیگر  آکادمی  تماشاگر که جزو  این 
تیم های حاضر در لیگ فوتسال بانوان قم است، با واکنش شدید 
الهام صفا که از این باخت ناراحت بوده مواجه می شود که مجادله 
لفظی بین آنها به زد و خورد شدید ادامه پیدا می کند؛ البته یک 
تماشاگر دیگر هم برای کمک به آن هوادار وارد قائله شده و با 

الهام صفا درگیر می شود.
»ندای  خبرنگار  با  که  عینی  شاهدان  ماجرا  اینجای  به  تا 
شهرکریمه« گفت وگو کردند، اظهار نظر مشترکی که ذکر شده 
را داشتند ولی بعد از آن نقل قول های متفاوتی عنوان می شود 
که نیازمند پیگیری مراجع قضایی و حراست اداره کل ورزش 
تا با شنیدن اظهارات دو طرف، اعالم  و جوانان استان را دارد 

رای کنند.
بعد از ورود مسؤوالن برگزاری این مسابقات و سرمربیان دو تیم و 
پایان درگیری ها، الهام صفا به دلیل آسیب دیدگی جدی از ناحیه 
گردن و شرایط نامساعدی که داشته با آمبوالنس به بیمارستان 
شهید بهشتی انتقال پیدا می کند تا مراحل درمان او پیگیری 

شود.در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی ابتدا یکی از پزشکان 
عنوان می کند احتماال مهره های گردن الهام صفا جابه جا شده 
ولی بعد از دو مرحله گرفتن سی تی اسکن و معاینه مجدد یکی 
دیگر از پزشکان، به خانم صفا و همراهان این بازیکن گفته شده 
که گردن او تنها ضرب دیدگی داشته و می تواند از بیمارستان 

مرخص شود.

* پیگیری حراست اداره کل ورزش و جوانان قم

روح اهلل مقدم، مسؤول حراست اداره کل ورزش و جوانان استان 
بود  »قرار  ما می گوید:  به خبرنگار  این حادثه  درباره شرح  قم 
تیم های فوتسال بانوان شاهین فراز و گسترش روز گذشته مقابل 
بدون  بازی ها  برگزاری  مسؤوالن  که  کنند  برگزار  دیداری  هم 
 ۱4:45 ساعت  به  را  آن  زمان  کل  اداره  حراست  با  هماهنگی 

تغییر داده بودند.
او ادامه داد: متاسفانه نایب رئیس بانوان هیأت فوتبال استان قم 
برای این تغییر زمان و برگزاری بازی بانوان، با دفتر حراست اداره 
کل ورزش و جوانان و اورژانس قم هماهنگی الزم را انجام نداده 

و بازی هم با تاخیر و از ساعت ۱5:۳0 آغاز می شود.
مسؤول حراست اداره کل ورزش و جوانان استان قم راجع به 
شروع درگیری بین دختران فوتسالیست عنوان کرد: بعد از اتمام 
بازی تیم های شاهین فراز و گسترش، الهام صفا از تیم شاهین 
فراز به سمت تماشاگران تیم مقابل بطری آب پرتاب کرده و 
و  به درگیری می شود  اتفاق منجر  فحاشی می کند که همین 
آنها نیز از خجالت الهام صفا درمی آیند که کا را به بیمارستان 

می کشد.
مقدم یادآور شد: ساعت ۱7 اورژانس قم در سالن ثامن حضور 
پیدا می کند، خانم صفا را به بیمارستان انتقال می دهد و بعد از 
معاینه پزشکان، این بازیکن ساعت 22 همان شب از بیمارستان 

مرخص می شود.
او در خصوص برخورد با متخلفین این حادثه گفت: ما به کمیته 
بدون  چرا  که  کردیم  عنوان  قم  استان  فوتبال  هیأت  بانوان 
برگزاری  برای  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  حراست  هماهنگی 
مسابقه اقدام کردند و مطمئنا با متخلفین این حادثه برخورد 

انضباطی صورت می گیرد.

* رسولی: کمیته انضباطی بررسی می کند

آمنه رسولی، نایب رئیس بانوان هیأت فوتبال استان قم در این 
باره به خبرنگار ما می گوید: »زمانی که درگیری شروع شد من 
داخل زمین بودم و دیدم روی سکوها یکی از بازیکنان به سمت 
تماشاگر بطری آب پرتاب کرد و دو طرف با فحاشی به یکدیگر 

درگیری پیدا کردند.«
او ادامه داد: »فردی که الهام صفا را کتک زده به بنده می گوید ما 
ایستاده بودیم، پشتمان به بازیکنان حریف بود و حرف می زدیم 
که به یک باره الهام صفا با بطری آب و بعد از آن بالفاصله با 
دست به صورت من زد که بنده هم مجبور شدم صفا را ُهل 

بدهم.«رسولی عنوان کرد: »این تماشاگر به من گفت که اصال 
کسی زمین نخورده و مشتی به کسی زده نشده ولی دو طرف با 

یکدیگر گالویز شدند.«
نایب رئیس بانوان هیأت فوتبال استان قم اضافه کرد: »تا بنده 
از پله ها باال بروم و آنها را جدا کنم، شرایط الهام صفا طوری بود 
که آمبوالنس آمد و او را به بیمارستان منتقل کرد ولی قرار است 
کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان با شنیدن اظهارات مربیان، 
سرپرست ها و بازیکنان دو تیم گسترش و شاهین فراز، در این 
خصوص اعالم رای کند چراکه هر دو تیم راجع به این اتفاق 

شکایت کرده اند.«

* روایت شاهدان عینی حادثه

فوتسالیست  دختران  درگیری  ماجرای  عینی  شاهدان  از  یکی 
قمی به خبرنگار ما می گوید: »تیم شاهین فراز بازی را باخت 
و طبیعی بود که الهام صفا از این اتفاق ناراحت باشد ولی زمانی 
که او روی سکوها رفته، یکی از تماشاگران که جزو آکادمی تیم 
حریف هم بوده شعارهایی از قبیل )۶ تایی ها( را مقابل او سر 

داده است.«
او ادامه می دهد: »وقتی الهام صفا این شعارها را می شنود، به 
سمت آن تماشاگر می رود و با او مجادله لفظی پیدا می کند که 
جدی شدن آن موجب درگیری فیزیکی می شود ولی به دلیل 
اینکه آن تماشاگر با دو دوست دیگر خود الهام صفا را مورد ضرب 

و شتم ناجوانمردانه قرار دادند، او آسیب دیده است.«
این شاهد حادثه عنوان می کند: »دو نفر از سه نفری که الهام 
بانوان  فوتسال  بازیکن  دادند،  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  را  صفا 
هستند و به حدی این دختر را زدند، دستان او را گرفته اند و از 
پشت به زمین پرتاب کردند که برخورد گردن او با زمین موجب 
شده از هوش برود و در نهایت با آمبوالنس به بیمارستان انتقال 

پیدا کند.«
یکی دیگر از شاهدان این درگیری اظهار کرد: »درگیری از سمت 
الهام صفا شروع شد و او بعد از بازی به سمت تماشاگری که 
بر پرتاب کردن  در جریان مسابقه شعار می داد، رفت و عالوه 
بطری آب، ضربه ای به صورت آن تماشاگر زد که این حرکت او 
با واکنش تماشاگر و یکی از دوستان او مواجه شده و در نهایت 

به درگیری رسیده است.«

هرچه بود، خوشبختانه این حادثه غیرمنتظره تلفات جانی به 
همراه نداشته و با وجود احساس دردی که الهام صفا از ناحیه 
گردن داشته، این دختر فوتسالیست 25 ساله را از بیمارستان 
ترخیص می کنند ولی این نکته عجیب است که چرا این اتفاقات 
در ورزش و ویژه تر در بخش بانوان و آن هم در شهری به نام 

قم رخ می دهد.
انتظار مردم قم و جامعه ورزش استان، رسانه ای شدن جرایم 
و نحوه برخورد با متخلفین این حادثه است تا از اتفاقات ناگوار 

بعدی جلوگیری شود.
سقوط آزاد صبا

بخشی از گزارش منتشره در خبرگزاری فارس در باره تیم صبا
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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 
هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره هشتم-سه شنبه 30 مردادماه 1397-قیمت 500 تومان

توضیحات امیرآبادی درباره 
سوال از رئیس جمهور

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه روز حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخ 
رهبری  با  رئیس جمهور  ماه  نیست، گفت: ششم شهریور  نماینده ها مشخص  به سوال 

دیدار دارد.
ابهامات  توضیحات  در  خانه ملت،  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  امیرآبادی فراهانی  احمد 
مطرح درباره طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، گفت: 
این موضوع را از معاون پارلمانی رئیس جمهور جویا شدم و ایشان در توضیحات خود 
گفتند که به رئیس جمهور پیشنهاد شد تا روز ششم شهریور  ماه برای پاسخ به سوال 
نماینده ها در صحن علنی حضور پیدا کند اما هنوز مکاتبه رسمی با مجلس نشده است.

برای  رئیس جمهور  و  دولت  کرد:  تاکید  اسالمی،  مجلس شورای  در  قم  مردم  نماینده 
تعیین روز هیچ مکاتبه رسمی با هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نداشتند و روز 

ششم بنا بر مذاکرات مذکور مطرح شد.
وی یادآور شد: با این حال مطلع شدیم که روز ششم شهریور ماه هم رئیس جمهور با 
مقام معظم رهبری دیدار دارد لذا در این روز هم در صحن برای پاسخ به سوال نماینده ها 

حاضر نمی شود.
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از اینکه دولت برنامه ماهانه و هفتگی مشخصی ندارد، 
گفت: رئیس جمهور باید برنامه روزانه و ماهانه مشخصی داشته باشد، البته طبق قانون 
رأی  به  و  مطرح  سواالت  نشود،  حاضر  در صحن  سوال  پاسخ  برای  رئیس جمهور  اگر 

گذاشته می شود.

                 رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد :

اعطای وام های میلیاردی که صرف 
خرید سکه شد

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از این افراد 72 میلیارد برای اجرای 
چهار قرارداد از بانک تسهیالت گرفته و بالفاصله این پول را به بانک می دهد و 5 هزار 
سکه می خرد، به خالف قانون بودن این سکه ها اشاره کرد.به گزارش خبرنگار قضایی 
بررسی حساب های  به  اشاره  با  بازرسی کل کشور  قاضی سراج رییس سازمان  فارس، 
افرادی که سکه ثبت نام کردند، اظهار کرد: یکی از آن ها 47۱ حساب، نفر دوم 4۱0 
حساب و سومین نفر ۳۹۳ حساب دارند.وی با بیان اینکه یکی از این افراد 72 میلیارد 
برای اجرای چهار قرارداد از بانک تسهیالت گرفته و بالفاصله این پول را به بانک می دهد 
و 5 هزار سکه می خرد، به خالف قانون بودن این سکه های خریداری شده اشاره کرد و 
گفت: پس از بررسی ها، خود این فرد کل 5 هزار سکه را پس داد و پولی که به بانک برای 
خرید آن ها داده بود دریافت کرد و در واقع چهل کیلو طال به نفع دولت کار شد.رییس 
سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: همه افرادی که با پول های با منشا غیرقانونی به 

خرید سکه اقدام کرده اند، باید این سکه ها را پس دهند.

اگر بخواهیم حسن رحیم پور ازغدی را معرفی کنیم باید بگوییم در مشهد متولد 
عنوان عضو  به  از سال ۱۳8۱  و  است  فقه  تحصیالت خارج  دارای  است،  شده 
شورای عالی انقالب فرهنگی انتخاب شده، اما مردم بیشتر او را به واسطه پخش 
آثار مکتوبی هم دارد. در  از رسانه ملی می شناسند، هرچند  سخنرانی هایش 
داخل باعث دلگرمی جناح مؤمن و انقالبی است، همچنین بسیاری از حضور و 

فعالیت های او احساس خطر می کنند.
 اما در بین اپوزیسیون خارجی نیز برخی او را از پاسداران سپاه قدس می داند 
و عده ای نیز او را در زمره نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی قرار می دهند. اما 
هر چه هست باید به سطح تاثیرگذاری وی توجه داشت که توانسته است وی را 

در کانون توجه نیروهای خودی و در لیست ترور دشمن قرار دهد. 
به عبارت دیگر حسن رحیم پور را باید از جمله متفکرانی دانست که جدای از 
گرایش فکری و سیاسی در بین عامه مردم از مقبولیت و البته محبوبیت ویژه ای 
برخوردار است. موضوعی که دلیل آن را باید شناخت ایشان از نیاز جامعه امروز، 

بیان بی-پرده مسائل و تقید او به نقد علمی دانست.
 هر چند رحیم پور تا کنون ادعایی مبنی بر تحصیالت دانشگاهی نداشته است و 
اندوخته اش حاصل تحصیل در حوزه )تحصیالت حسن رحیم پور ازغدی سطح 
خارج حوزه است( و مطالعات و تالش فردی است اما تعامل وی با قشر فرهیخته 
و دانشجوی جامعه باعث شده است که حسن رحیم پور ازغدی به عنوان یک 

شخصیت دانشگاهی شناخته شود و با القابی نظیر دکتر و... از او یاد شود.
 حسن رحیم پور در چند ساله اخیر نشان داده است که نه تنها جنگ نرم و 
تهاجم فرهنگی دشمن را به جان و دل درک کرده و دفاع در مقابل آن را وظیفه 
تمامی افراد جامعه می داند، بلکه در مقابله با فرهنگ مهاجم تنها به دفاع بسنده 
نکرده است.  او نه تنها مانند برخی خواص منتظر ننشسته تا حمله دشمن آغاز 
شود و هدف را شناسایی کند بلکه ضمن شناسایی نقاط ضعف جامعه و تالش 
برای تقویت آنها به فکر شناسایی نقاط ضعف فرهنگ مهاجم نیز بوده تا به این 
وسیله در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی درگرفته میان اسالم ناب محمدی و اسالم 
آمریکایی تنها یک مدافع و جامعه هدف نباشیم. بلکه به عنوان یک فرهنگ غنی 
بتوانیم ارزش های انسانی خود را صادر کنیم.در اندیشه این مبارزان خستگی 
و  انقالبی  های  ارزش  معرفی  و  رسید  نخواهد  پایان  به  هیچگاه  جنگ  ناپذیر، 
اسالمی به جهانیان نزد آن ها همانند حفظ و حراست از آن ارزش ها، ارزشمند 
است. در وضعیت فعلی امثال حسن رحیم پور از تعداد انگشتان یک دست تجاوز 
نمی کنند؛ آنها در میدان مبارزه نه تنها سرباز بلکه افسرانی هستند که با بصیرتی 
عمارگونه و استقامتی چون مالک اشتر، حضورشان همانند وزنه ای سنگین در 

جبهه خودی از سوی دوست و دشمن حس خواهد شد. 
به هدف مورد  تیر  برخورد  مثابه  به  را  از خود  پور ها، عصبانیت دشمن  رحیم 
نظرشان تلقی می کنند و جز انجام وظیفه و تکلیف چیزی در سر نمی پرورانند 
و همین امر باعث شده است که در کنار دانشمندان هسته ای در لیست ترور 
قرار گیرند، هرچند باید توجه داشت که قرار گرفتن امثال ایشان در لیست ترور 
معنایی جز عجز و ناتوانی دشمن در مقابله با حمالتی که ایشان به اردوگاه فکری 
استاد  این  باید  و  شاید  که  آنگونه  شاید  حقیقت  در  ندارد.  است،  داشته  غرب 
شناخته شده نباشد اما باید دانست که رحیم پور از هر منبری برای روشنگری و 
بصیرت بخشی استفاده می کند و در میدان مبارزه با جان و آبروی خود حاضر 
شده است و باید دست به کار شده و از او به عنوان »عمار انقالب« تقدیر کنند.

حسن رحیم پور ازغدی کیست؟
یکی از سخنرانان انقالبی و درس خوانده حوزه علمیه  را بهتر بشناسیم

عزت اهلل انتظامی پیشکسوت بازیگری و پسرش مجید انتظامی آهنگساز به همراه دیگر اعضای خانواده شان به دفتر سازمان ملل در تهران رفتند تا اعتراضشان به کشتار 
در غزه را به گوش جامعه جهانی برسانند.صبح دوشنبه 20 مردادماه ۹۳ بود که  عزت اهلل انتظامی به همراه پسرش مجید انتظامی آهنگساز و دیگر افراد خانواده شان با 
حضور مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم و با مردم بی پناه غزه ابراز همدردی کرد. پالکارد کشتار همنوع را متوقف کنید در 
تصاویر مشهود است.همزمان با حضور انتظامی و خانواده اش در مقر سازمان ملل، جلوی این ساختمان نیز تظاهراتی با حضور اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزان و 

وکالی مرکز مشاورین قوه قضائیه برگزار شد که با حضور تعداد زیادی از دانش آموزان اعضای انجمن اسالمی دانش آموزان همراه بود.

سپاه حواشی تجمع اعتراضی در قم را محکوم کرد

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای با محکومیت شدید برخی شعارها و دست 
نوشته ها در تجمع اخیر طالب و روحانیون در مدرسه فیضیه قم ، هرگونه دخالت این 

نهاد درفرایند برگزاری مراسم را تکذیب کرد.

ماه ۹7  پنج شنبه 25 مرداد  انتساب برخی حواشی تجمع  به  اشاره  با  بیانیه  این  در 
طالب و روحانیون حوزه های علمیه در مدرسه فیضیه قم به سپاه، تصریح شده است: 
نوشته ها  دست   ، شعارها  برخی  شدید  محکومیت  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
نهاد  این  دخالت  هرگونه  قم،  در  طالب  و  روحانیون  اعتراضی  تجمع  پالکاردهای  و 
درفراخوان، دعوت سخنران و برگزاری این مراسم که بر اساس قرائن و شواهد موجود 
به صورت خودجوش برپا شده است را تکذیب و اعالم می دارد« سپاه هیچگونه برنامه ای 

برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته است«.

به گزارش هفته نامه ندای شهرکریمه  به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب 
قم، علی اصغر سلطانی از دستگیری متهم فرار مالیاتی به ارزش 270میلیارد ریال خبر 
داد و اظهار داشت: فردی که مبادرت به تأسیس شرکت های صوری کرده و با استفاده 
می کرد،  توزیع  از شبکه  خارج  و  را خریداری  اولیه  مواد  مذکور  امتیاز شرکت های  از 
دستگیر شد.این مقام قضایی افزود: این فرد از این طریق مرتکب فرار مالیاتی به مبلغ 
270 میلیارد ریال شده بود که متهم بازداشت شد.معاون دادستان عمومی و انقالب 
استان قم بیان کرد: تمام حساب های متهم نامبرده مسدود و قرار ممنوع الخروجی وی 

صادر شده است.

هنرمندی که به سرنوشت مسلمانان 
جهان بی تفاوت نبود

متهم به فرار مالیاتی ۲۷ میلیارد تومانی 
بازداشت شد

معاون دادستان عمومی و انقالب استان قم از دستگیری متهم فرار مالیاتی 
به ارزش 270میلیارد ریال خبر داد.

 حوزه های علمیه نمیتوانند سکوالر باشند 
هیچ کس در عالم روحانیت، اگر انصاف و خرد را میزان قرار بدهد، نمی تواند 
خودش را از نظام اسالمی جدا بگیرد ... این که یک آقایی در یک گوشه ای 
عبایش را بکشد به کول خودش، بگوید من به کارهای کشور کار ندارم، من 
به نظام کار ندارم، افتخار نیست؛ این ننگ است. روحانی باید از وجود یک 
چنین نظامی که پرچمش اسالم است، قانونش فقه اسالمی است، با همه  
وجود استقبال کند. مراجع تقلید کنونی، مکرر متعددیشان به بنده گفتند 
که ما تضعیف این نظام را به هر کیفیتی حرام قطعی می دانیم. خیلی شان از 
روی لطف به من پیغام می دهند یا می گویند که ما تو را مرتباً دعا می کنیم. 

این نشان دهنده  قدرشناسی از نظام اسالمی است.
حاال یک معممی یک گوشه ای بیاید خودش را از نظام کنار بگیرد؛ بهانه 
هم این است که ما فالن انتقاد را داریم. خیلی خوب، صد تا انتقاد داشته 
باش؛ دویست تایش به خود ما عمامه ای ها وارد است. مگر به ما انتقاد وارد 
نیست؟ وجود انتقاد و عیب در یک مجموعه مگر موجب می شود که انسان 
این همه محّسنات و نقاط قوت را در آن مجموعه نبیند و مالحظه نکند؟ 
در روحانیت هم همین جور است؛ عیوب الی ماشاءاهلّل. بنده آخوندم، طلبه 
هستم، از قبل از بلوغ طلبه بودم تا االن؛ بیائید برای شما همین جا یک 
فهرست از بر بنویسم. صد تا اشکال در ما هست؛ اما این صد تا اشکال 
ابداً. در مقابل این صد تا  موجب می شود ما از روحانیت اعراض کنیم؟ 
اشکال، هزار تا ُحسن وجود دارد. در کسر و انکسار مصالح و مفاسد است 

که انسان میتواند خط مستقیم را پیدا کند ... بنابراین حوزه های علمیه 
نمی توانند سکوالر باشند. این که ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل 

حکومت کار نداریم، این سکوالریسم است.)۱(
حوزه نمی تواند بی تفاوت باشد

حوزه  علمیه باید نظام اسالمی - همین نظام جمهوری اسالمی - را از خود 
بداند و برای تکمیل و رفع نقص آن، همه  کوشش خود را مبذول کند. این 
نظام از آن حرکت و نهضت عظیمی پدید آمده است که در همین مدرسه  
فیضّیه و در همین مسجد اعظم پایه گذاری شد. نظام دینی است؛ نظامی 
است که بر اساس معارف و احکام دینی و ارزش های دینی شکل گرفته 
است. حوزه در مقابل چنین نظامی نمی تواند بی تفاوت باشد. هیچ مصلحت 
و هیچ انگیزه  شخصی یا صنفی یا سیاسی نمی تواند و حق ندارد از حمایت 
حوزه نسبت به نظام مانع شود. بدتر از حمایت نکردن و درصدد تکمیل 
بر نیامدن و کمر به اصالح ضعف های نظام نبستن، این است که انسان به 
دشمنان نظام کمک کند! متأسفانه گاهی دیده می شود که پست ترین و 
رذلترین و بی ارزش ترین دشمنان نظام به وسیله  کسانی تأیید می شوند. 
چرا؟! به چه بهانه ای؟! چون در نظام، فالن نقص وجود دارد؟ وقتی نقص 
هست، باید دشمن نظام را تأیید کرد، یا باید تالش کرد تا آن نقص برطرف 

شود؟)2(
۱-بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی ۱۹/07/۱۳۹۱

2 بیانات در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه ۱4/07/۱۳7۹ 

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای:

 ، شهرکریمه  ندای  نامه  هفته  گزارش  به 
اداره کل دامپزشکی استان قم به مناسبت 
مورخه  صبح   ۶ ازساعت  عیدسعیدقربان 
بعدازظهر   ۱۳ ساعت  لغایت     ۹7/5/۳۱
از 20  متشکل  و سیار  ثابت  اکیپ  با 20  
بر  عالوه  دامپزشک  دکتر  و  کارشناس 
درمناطق   ، دام   درکشتارگاههای  استقرار 
 ، شهرداری   توسط  شده  مشخص  گانه   8
، کهک  و شهرهای خلجستان  سطح شهر 
استحصالی  های  الشه  و  دام  بر  جعفریه  و 
شهروندان بصورت رایگان نظارت بهداشتی 

را اعمال خواهدنمود.
ازکلیه شهروندان تقاضا دارد  اداره کل  این 
جهت حفظ سالمتی ، دامهای نذری خودرا 
شهر  درسطح  شده  مشخص  درمکانهای 
تحت  دام  درکشتارگاههای  المقدور  وحتی 

نظارت کارشناسان دامپزشکی انجام دهند.

همشهریان میتوانند پیشنهادات ، انتقادات 
و درخواست اعزام کارشناس جهت بازرسی 
تلفنهای ۱5۱2 و  با  از دامهای نذری خود 

۳۶70۹057 درمیان بگذارند.

 مکانهای مشخص شده درسطح شهر:

۱-بلوارغدیر
2-خیابان رسالت

۳-پردیسان ، بلوارآزادی
4-بلوار حضرت معصومه)س(

5-شهرقائم
۶- جمکرام

7-بلوار یادگارامام
8-میدان رسالت

اداره کل دامپزشکی   منبع: روابط عمومی 
استان قم

        دامپزشکی قم درصحنه قربانی
  دامپزشکی استان قم ازساعت 6 صبح عیدقربان جهت نظارت بهداشتی 

بردامهای قربانی آماده خدمت گذاری است.

گفت:  قم  شهرداری  عمران  و  فنی  معاون 
رمز اصلی موفقیت مجموعه مدیریت شهری 
در قم، زنده نگه داشتن فعالیت های عمرانی 
همه  به  مسئله  این  که  است  شهر  سطح 
حوزه ها کمک می کند. علیرضا قاری قرآن با 
بیان اینکه زنده بودن شهر که در قالب اجرای 
پروژه های عمرانی تعریف می شود باید حفظ 
شود، اظهار کرد: حتی در شرایط رکود و بد 
اقتصادی باید پروژه های عمرانی در جریان 
باشد که از آن طرف بتوانیم درآمد شهرداری 

را تضمین کنیم.
با  قم  شهرداری  عمران  و  فنی  معاون 
داشتیم  قم  در  ما  که  تجربه ای  اینکه  بیان 
کاماًل  داشتیم،  اصفهان  در  که  باتجربه ای 
در  ما  حضور  زمان  در  گفت:  بود،  متفاوت 
اصفهان، وضعیت اقتصادی کشور بهتر بود 
می شد  بهتر  ساخت وساز،  رونق  دلیل  به  و 
روی پروژه ها تصمیم گیری کرد، ورود ما به 
شهر قم مصادف بود با شروع رکود و تشدید 
آن، اگر این مسئله را مدیریت نمی کردیم و 
شاید  می داد،  رخ  پروژه ها  اجرای  در  خللی 

خیلی نمی توانستیم جلو برویم.
رمز  من  اعتقاد  به  کرد:  اضافه  قرآن  قاری 
شهری  مدیریت  مجموعه  موفقیت  اصلی 
در قم، زنده نگه داشتن فعالیت های عمرانی 
همه  به  مسئله  این  که  است  شهر  سطح 
این  یک اصل مهم  حوزه ها کمک می کند، 
مدیری  است،  تخصصی  کار  یک  البته  و 
مناسبی  برخورد  مسئله  این  با  می تواند 
داشته باشد و درآمد شهر را در هر شرایطی 
کرده  کار  شهری  حوزه  در  که  کند  تأمین 

باشد.
از  مدیری  یک  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دستگاه های دولتی وارد حوزه شهری شود، 
نمی تواند توفیقی داشته باشد، بیان کرد: در 
چند کالن شهر ما نیز چنین اتفاقی افتاد و 
ورود  شهرداری  بدنه  به  که  دولتی  مدیران 

مشکالت  دچار  کوتاه مدت  در  کردند،  پیدا 
درآمدی شدند.

معاون فنی و عمران شهرداری قم خاطرنشان 
کرد: مدیر دولتی عادت کرده است که یک 
بودجه ای تخصیص داده شود و آن را هزینه 
کند درصورتی که در شهرداری چنین چیزی 
نیست، اینجا صفر تا صد را بایستی خودت 
شد  باعث  مسئله  همین  لذا  کنی،  تأمین 
از کالن شهرها فقط در پی  که در تعدادی 
تأمین هزینه های جاری باشند و هزینه های 
شاید  مسئله  این  و  کنند  صفر  را  عمرانی 
در کوتاه مدت مشکالت را رفع کند، اما در 
برای شهر  را  عدیده ای  بلندمدت مشکالت 

ایجاد خواهد کرد.
قاری قرآن با بیان اینکه شهرداری میلیاردها 
یک  بازگشایی  برای  می کند  هزینه  تومان 
معبر و یا اجرای یک تقاطع، عایدات اجرای 
این پروژه هم برای شهرداری خواهد بود و هم 
پروژه ها  این  اجرای  برای شهروندان، گفت: 
محرکی می شود برای رونق ساخت وساز در 
شهر، از این رهگذر شهرداری کسب درآمد 
خدمات  به  تبدیل  درآمدها  این  و  می کند 
می شود و این چرخه ادامه پیداکرده و نهایتاً 
منجر به تأمین زیرساخت های الزم برای یک 

شهر توسعه یافته می شود.
بیش  که  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
از  شهرداری ها  درآمدهای  درصد   70 از 
این مسیر تأمین می شود، چاره ای جز این 
که  برسیم  یکجایی  به  اینکه  مگر  نیست، 
دیگری  محل های  از  شهرداری  هزینه های 
حاضر  حال  در  که  کند  پیدا  تخصیص 
این گونه نیست، وجود شور و نشاط و پویایی 
باید در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی، 
یک  تا  باشد  داشته  وجود  و...  سبز  فضای 
بستر مناسبی برای زندگی بهتر شهروندان 
ایجاد شد و انگیزه ای باشد برای شهروندان 

تا در شهر فعالیت داشته باشند.

  معاون فنی و عمران شهرداری قم:

زنده نگه داشتن پروژه های عمرانی رمز 
موفقیت مدیریت شهری است


