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راهبرد نفرت برای جدایی
تحریک گسترده مردم با طرح شبهه در شهرهای مذهبی قم و مشهد

این روزها اگر از دغدغه اصلی پدر و مادرهای جوان 
برای  پوشک  خرید  شوید  می  متوجه  کنید  سوال 
کودکانشان در صدر لیست نگرانی ها و هزینه های 
زندگی منتقل شده است و با مروری به فروشگاه ها 
و مغازه های محل عرضه این محصول می بینیم که 
قیمت  پوشک با افزایش عجیبی روبرو شده و نگرانی 

های زیادی را در بین خانواده ها ایجاد کرده است.
 البته نگرانی  نه برای نوزادان و کودکان ، بلکه نگرانی 
باید  آنهاست که  برای پدران و مادران جوان  بیشتر 
همزمان با تامین کاالهای اساسی و غیر اساسی برای 
آن  زیاد  قیمت  با  و  کرده  تهیه  نیز  را  پوشک  خانه، 

بسازند. 
در این میان برخی از فروشندگان نیز یا از ترس اینکه 
با اتمام این جنس باید بار بعدی را گرانتر بخرند و یا 
به طمع سود بیشتر، از فروش پوشک خودداری کرده 
و یا آن را گرانتر از حد معمول به فروش می رسانند.  
لذا خانواده ها نیز مجبور می شوند پوشک را گران تر 

از حد معمول تهیه کنند.
قیمت نزدیک به پنجاه هزارتومانی برای برخی مدل 
های پوشک که با توجه به سن و جّثه کودکان راه 
گذارد  نمی  دیگر  های  مدل  انتخاب  برای  ای  چاره 
بعضا  که  هایی  خانواده  اقتصاد  بر  را  شدیدی  فشار 

درآمد بسیار پائینی نیز دارند وارد کرده است .
خرده فروشان سطح شهر در رابطه با کمبود پوشک 
بچه می گویند »برخی از محصوالت که دارای قیمت 
و کیفیت بیشتری نسبت به دیگر برندها هستند از 
سوی عرضه کنندگان عمده به بازار عرضه نمی شود و 

در انتظار آن هستند تا آینده بازار مشخص شود«.
یکی از فروشندگان داروخانه  ای نیز می گوید: برخی 

از برندهای پوشک خردساالن و بزرگساالن تولیدات 
آنها به بازار  نمی آید و  برندهایی که محصولشان به 

بازار می آید، گران شده است.
وی می افزاید: قیمت پوشک یک مارک پرفروش 12 
عددی نیز که قیمتش 12 هزار تومان بود اکنون 17 

هزار تومان است.
بنابراین گزارش فروشنده دیگری نیز می گوید: قیمت 
در  اما  بود  تومان  هزار   12 ابتدا  عددی  پوشک12 
آمده  جنس  برایمان  که  مرتبه  هر  اخیر  هفته های 
به  و  کرده  تغییر  محصول  این  مصرف کننده  قیمت 
14 هزار و 500 تومان و 17هزار تومان رسیده است.

بچه  پوشک  بسته  میلیون  یک  بود  آمده  خبرها  در 
احتکاری در استان البرز که در 220 هزار جعبه در 
یک انبار نگهداری می شد کشف گردید و با بررسی 
های کارشناسی مشخص شد که صاحب آن از سال 
وارد  را  پوشکها  تومانی   800 هزار   3 ارز  با  گذشته 

کشور کرده است.
بزرگ  بسیار  انبارهای  مکرر  کشفیات  به  نگاهی  با 
که  رود  می  این  احتمال  شهرها  برخی  در  پوشک 
محتکران قمی نیز با مخفی کردن این محصول مورد 
قیمت  تثبیت  و  باالرفتن  منتظر  کودکان  استفاده 
نهایی برای سوءاستفاده هرچی بیشتر از این بلبشوی 

به راه افتاده در نوسان قیمت ها هستند.
به هرجهت با توجه به مشکالت پیش آمده الزم است 
مسووالن نسبت به رفع دغدغه مردم گامی بردارند و 
کانال های توزیع را بررسی و نظارت الزم را صورت 

دهند.

بّچه داری بی نهایت  گران شده است  !
مسووالن استان به داد خانواده ها برسند

مخاطب بنده آیات مکارم و نوری نبودند

مطالبه   مردمی:
اسامی محتکران و مفسدان  اقتصادی 

قم  را  منتشر کنید؟

مانیفست نواصولگرایی به 
تصویب رسید

گفت:  عدالت  و  پیشرفت  دبیرکل جمعیت 
پیش  هفته  دو  که  نواصولگرایی  مانیفست 
شده  ارسال  حزب  این  مرکزی  شورای  به 
بود، در جلسه آخر شورای مرکزی تصویب 

شد

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم:

اولویت شهرداری قم 
ارائه خدمت هوشمند به 

شهروندان است
شهرنیوز،  از  نقل  به  شهرکریمه  گزارش  به 
همایون یزدان  پناه در مراسم امضای تفاهم 
در  ایجاد شهر هوشمند  برای  نامه همکاری 
اظهار  قم،  شهرداری  اهداف  به  اشاره  با  قم 
پیشران  عنوان  به  می خواهد  نهاد  این  کرد: 
شهر  زمینه  در  را  خود  فعالیت  توسعه، 
با  راستا  این  در  بدهد  گسترش  هوشمند 
به  خصوصی  و  دولتی  بخش های  همکاری 
اهداف  تحقق  برای  که  هستیم  این  دنبال 
هوشمند  شهر  زمینه  در  قم  شهرداری 

گام های بزرگی برداریم.
قم  شهرداری  هوشمند  شهر  ستاد  رئیس 
رسیدن  راه  نقشه  تدوین  مشاور  داد:  ادامه 
به شهر هوشمند در شهرداری قم از همین 
همکاری  با  تا  کرد  را شروع  کار خود  هفته 
همه دستگاه ها، این نقشه را در عرض چهار 

ماه تدوین کند.
یزدان پناه افزود: در زمینه مسائل زیربنایی 
افزاری  نرم  بحث های  زمینه  در  خصوصا 
زیرساخت  و  است  انجام  حال  در  اقداماتی 
حال  در  سازمانی  بین  خدمت  تبادل 
سکوی  زیرساخت  به  است،  سازی  آماده 
بین  یکپارچگی  تا  نیازمندیم  خدمت  ارائه 
ایجاد  را  مختلف  دستگاه های  سامانه های 
ارائه خدمات دولت  با سامانه جامع  و  کنیم 

ارتباط داشته باشیم.
را  به شهروندان  هوشمند  ارائه خدمت  وی، 
اولویت شهرداری قم دانست و تصریح کرد: 
در  باز  داده های  که  هستیم  این  دنبال  به 
برسانیم  ظهور  منصه  به  را  شهرداری  سطح 
و خدمات موردنیاز در زمینه ساخت و ساز 
به  هوشمند  اپ  طریق  از  مرحله  هر  در  را 

شهروندان ارائه بدهیم.
شهرداری  هوشمند  شهر  ستاد  رئیس 
متمرکز  سامانه  کرد:  خاطرنشان  قم 
و  سازمان ها  ادارات،  برای  اطالعات  تبادل 
شرکت های خصوصی است و افراد با مراجعه 
به این سامانه می توانند بفهمند که دستگاه ها 
به دنبال عضویت  و  نیازی دارند  دولتی چه 

شرکت های بومی در این سامانه هستیم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری قم خبر داد:

استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی برای تقویت 
خدمات الکترونیکی 

شهرداری
و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
این  دنبال  به  گفت:  قم  شهرداری  ارتباطات 
هستیم که از ظرفیت فعاالن بخش خصوصی 
الکترونیک  خدمات  تقویت  برای  قم  استان 

شهرداری به شهروندان کمک بگیریم.
شهرنیوز،  از  نقل  به  شهرکریمه  گزارش  به 
امضای  مراسم  در  محمدحسینی  کوروش 
تفاهم نامه همکاری برای ایجاد شهر هوشمند 
در  قم  شهرداری  رویکرد  در خصوص  قم  در 
شهرداری،  رویکرد  کرد:  اظهار  خدمات،  ارائه 

الکترونیکی کردن خدمات است.
و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
سال  از  کرد:  بیان  قم  شهرداری  ارتباطات 
گذشته سازمان فناوری اطالعات در شهرداری 
قم تشکیل شد تا از ظرفیت بخش خصوصی 

برای گسترش خدمات استفاده شود.
محمد حسینی افزود: به دنبال این هستیم که 
استان قم  از ظرفیت فعاالن بخش خصوصی 
برای تقویت خدمات الکترونیک شهرداری به 

شهروندان کمک بگیریم.
وی یادآور شد: امیدواریم با هم افزایی گامی 
توانمندی  و  دانش  سطح  ارتقای  راستای  در 
فعاالن بخش خصوصی در استان قم برداشته 

شود.

شهر  ایجاد  برای  همکاری  نامه  تفاهم 
هوشمند بین شهرداری قم و نمایندگان 
امضا  به  خصوصی  و  دولتی  بخش های 

رسید.
از  نقل  به  شهرکریمه  گزارش  به 
شهرنیوز، تفاهم نامه همکاری بین ستاد 
شهر هوشمند شهرداری قم با اداره کل 
فناوری اطالعات و ارتباطات استان قم 
استان  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  و 
امضا  به  هوشمند  شهر  ایجاد  برای  قم 

رسید.
سید حسن هانی در این مراسم با اشاره 
به  غیرحضوری  خدمات  ارائه  لزوم  به 
براساس  باید  کرد:  اظهار  شهروندان، 
 12.5 سال  هر  توسعه  ششم  برنامه 
به  شهروندان  مراجعات  از  درصد 
مساله  این  و  شود  کاسته  سازمان ها 
غیرحضوری  خدمات  ارائه  با  تنها 
اطالعات  فناوری  است.مدیرکل  ممکن 
و ارتباطات استان قم ادامه داد: تاکنون 
شهر قم به صورت مناسب اداره نشده و 
اختیار  در  شایسته  صورت  به  خدمات 
این  در  است،  نگرفته  قرار  شهروندان 
راستا باید شهر به صورت هوشمند اداره 
این زمینه  فناوری اطالعات در  و  شود 

رکن اصلی است.

وی افزود: ریزترین اطالعات با سامانه ها 
است،  تحلیل  و  آوری  جمع  حال  در 
همچون  اقدامات  از  بسیاری  اکنون 
هدایت  و  آبیاری  ترافیک،  کنترل 
انجام  سنتی  صورت  به  خودروها 
از  است  الزم  که  حالی  در  می شود، 
فناوری جدید برای بهبود این فرآیندها 

استفاده شود.

سعید مشهدی رئیس هیأت مدیره نظام 
صنفی رایانه ای استان قم افزود: فرآیند 
آن  اجرای  و  ایده  پیگیری  و  ایده  ارائه 
می گیرد،  صورت  ای  سامانه  توسط 
و  خصوصی  بخش  نخست  مرحله  در 
وصل  سامانه  به  حاکمیتی  نهادهای 
هستند و در فاز بعدی از ظرفیت مردم 
نهادهای  با  تعامل  ایده و  برای دریافت 

دیگر در سامانه استفاده خواهد شد.

شهر  ستاد  رئیس  پناه  یزدان  همایون 
ادامه گفت:  در  قم  هوشمند شهرداری 
اولویت  مردم  به  ارائه خدمت هوشمند 
نقشه  تدوین  مشاور  و  است  شهرداری 
رسیدن به شهر هوشمند در قم، فعالیت 

خودش را آغاز کرده است.

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان قم مطرح کرد:

اصحاب رسانه پیگیر زمینه 
هوشمند سازی ارائه خدمات 

دستگاه های دولتی به مردم باشند
حسن  سید  شهرنیوز،  از  نقل  به  شهرکریمه  گزارش  به 
ایجاد  برای  نامه همکاری  تفاهم  امضای  هانی در مراسم 
خدمات  ارائه  لزوم  به  اشاره  با  قم  در  هوشمند  شهر 

غیرحضوری به مردم، اظهار کرد:
 باید براساس برنامه ششم توسعه هر سال 12.5 درصد از 
مراجعات مردم به سازمان ها کاسته شود و این مساله تنها 

با ارائه خدمات غیرحضوری ممکن است
.مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان قم ادامه داد: 
تاکنون شهر قم به صورت مناسب اداره نشده و خدمات به 
صورت شایسته در اختیار مردم قرار نگرفته است، در این 
راستا باید شهر به صورت هوشمند اداره شود و فناوری 

اطالعات در این زمینه رکن اصلی است.
افزود:  قم  استان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیرکل 
ریزترین اطالعات با سامانه ها در حال جمع آوری و تحلیل 
است، اکنون بسیاری از اقدامات همچون کنترل ترافیک، 
آبیاری و هدایت خودروها به صورت سنتی انجام می شود، 
در حالی که الزم است از فناوری جدید برای بهبود این 

فرآیندها استفاده شود.
میلیون   50 را  بانکی  روزانه  تراکنش های  تعداد  هانی 
تعداد  از  تراکنش ها  این  کرد:  تصریح  و  دانست  تراکنش 
چنین خدماتی  تسری  کاست،  مصرف سوخت  و  سفرها 
به بخش های دیگر موجب افزایش کیفیت زندگی می شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید اصحاب رسانه پیگیری 
زیادی در زمینه هوشمند سازی ارائه خدمات دستگاه های 

دولتی به مردم داشته باشند.

رئیس هیأت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان قم 
مطرح کرد:

لزوم برنامه ریزی برای تبدیل 
قم به قطب شهر هوشمند کشور

به گزارش شهرکریمه به نقل از شهرنیوز، سعید مشهدی 
در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری برای ایجاد شهر 
هوشمند در قم با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت ها در 
قم، اظهار کرد: شهر قم حرم اهل بیت)ع( است و الزمه 
این مساله این است که بهترین زیرساخت برای خدمت 
به زائران و مجاوران کریمه اهل بیت)س( ایجاد شود و 

بهترین امکانات در اختیار آن ها قرار بگیرد.

قم  استان  ای  رایانه  صنفی  نظام  مدیره  هیأت  رئیس 
ایده  مرحله  سه  نیازمند  سازی  هوشمند  داد:  ادامه 
پردازی، پیاده سازی و اجرای مرحله ای ایده ها است 
و در این راستا به ایجاد سامانه ای برای ذی نفعان از 

جمله شرکت های خصوصی الزم بود.

و  ایده  پیگیری  و  ایده  ارائه  فرآیند  افزود:  مشهدی 
اجرای آن توسط سامانه ای صورت می گیرد، در مرحله 
نخست بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی به سامانه 
برای  مردم  ظرفیت  از  بعدی  فاز  در  و  هستند  وصل 
سامانه  در  دیگر  نهادهای  با  تعامل  و  ایده  دریافت 

استفاده خواهد شد.

در  باید قطب شهر هوشمند  قم  وی خاطرنشان کرد: 
کشور شود و حرفی برای گفتن در این زمینه داشته و 

الگویی برای شهرهای دیگر باشد.

نام  سه  یا  دو  دارای  قم  محله های  اغلب 
بانام هایی  آن  شهرداری  نام های  و  هستند 

که مردم به کار می برند متفاوت است.

قم و نام های متفاوت
 محله هایش

امضای تفاهم نامه همکاری برای 
ایجاد شهر هوشمند در قم

امضای تفاهم نامه همکاری برای
 ایجاد شهر هوشمند در قم

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم خبر داد:

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای
 تقویت خدمات الکترونیکی شهرداری

معاون سازمان بازرسی کل کشور:
معرفی مفسدان به مردم، مهمترین ابزار

 مقابله با فساد است

پیام سبک زندگی
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آیت اهلل اعرافی:

 قوای سه گانه برای حل مشکالت مردم بسیج شوند
آیت اهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه در خطبه های عبادی و سیاسی نماز 
جمعه قم که در مصالی قدس برگزار شد، با تبریک و گرامیداشت عیداهلل االکبر، غدیر 
را وحدت آفرین توصیف کرد و گفت: این عید بزرگ الهی باید در سراسر جهان بزرگ 

داشته شده و پیام سعادت آن ابالغ شود.
وی یاد و خاطره شهیدان و باهنر را گرامی داشت و با تقدیر از خدمات صورت گرفته 
از سوی دولت افزود: امیدواریم که دولتمردان با ارشادات مهمی که اخیرا رهبر انقالب 

داشتند با روحیه ای تازه و صادقانه برای خدمت بیشتر به مردم اهتمام کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به روز تعاون اشاره کرد و با بیان این که تعاون 
قانون  در  که  تأکیداتی  وجود  با  داشت:  اظهار  است،  کشور  اقتصادی  ضلع   3 از  یکی 
اساسی و قوانین کشور بر تعاون و تعاونی وجود دارد اما آنگونه که باید و شاید جایگاه 
الزم را در جامعه ندارند، البته کارهای خوبی هم انجام شده که باید با همت مردم و 

مسؤوالن ارتقا پیدا کند.
بانکداری  روز  به  اشاره  با  وی 
را  بانک  مقوله  اسالمی، 
دانست  سخن  محل  همچنان 
رود  می  انتظار  داد:  ادامه  و 
های  دغدغه  مراجع،  نظرات 
فکر  صاحبان  و  اقتصاددانان 
قانون  بازنگری  در  ایده  و 
اسالم  مبنای  بر  بانکداری 
توسعه  و  مردم  به  خدمت  و 

سرمایه گذاری لحاظ شود.
این  بیان  با  اعرافی  اهلل  آیت 
در  اقتصاددانان  و  مراجع  که 
سودها،  دیرکرد،  های  مقوله 
فعالیت  برخی  و  تسهیالت 
هایی  دغدغه  ها  بانک  های 
به  باید  داشت:  ابراز  دارند، 
بیشتری  توجه  بانک  مقوله 
بانک مرکزی احساس  و  شود 
مسؤولیت بیشتری در هدایت 
احیای  به سمت  بانک  جریان 

البته  باشد؛  اقتصادانان داشته  ابعاد مورد نظر مراجع و  تولید بیشتر و رعایت  صنعت، 
خدمات شایسته بانک ها را می ستاییم  اما اصالحاتی در این بخش ها الزم است که 

باید به آن توجه شود.
وی با اشاره به روز صنعت چاپ عنوان کرد: قم به عنوان یکی از قطب های چاپ و تولید

 آثار به ویژه در عرصه دین که در ایران و جهان اثرگذار است باید از لحاظ چاپ و نشر 

ارتقا پیدا کند، فعالیت بخش خصوصی و عمومی و حمایت هایی که باید دولت برای 
ارتقای صنعت چاپ و نشر مهم است.

بازنشستگان را مورد توجه  عضو شورای عالی حوزه های علمیه روز خانواده و تکریم 
قرار داد و خاطرنشان کرد: باید بازنشستگان را به عنوان سرمایه های فکری و دارای 

تجربه مورد احترام قرار دهیم و باید بیش از گذشته به مقوله خانواده  اهتمام بورزیم.
وی با تقدیر از اقدام و توجه رییس جمهور و نمایندگان به آداب و اصول اضافه کرد: 
امیدواریم نکات مهمی که در فرمایشات رهبر انقالب در دیدار هیأت دولت بود مورد 
توجه روز افزون قرار گیرد، امروزه نیاز داریم برای مهار گرانی و ایجاد اشتغال و حل 

مشکالت واقعا بر اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم.
زیر  بازسازی  تر،  قوی  عزم  همدلی،  همراهی،  همکاری،  کرد:  تأکید  اعرافی  اهلل  آیت 
برخوردهای  در  قدرت  دادن  نشان  داخلی،  منابع  بر  اتکای  ریزی،  برنامه  های  ساخت 
خارجی و تکیه بر اقتصاد مقاومتی از اصولی است که باید مورد توجه ویژه باشد؛ قوای 
سه گانه و همه نهادها باید با نگاهی نو در برابر مشکالت بایستند و برای حل مشکالت 
مردم تالش کنند.وی با بیان این که اقدامات در حوزه صنعت دفاعی به ویژه در بخش 
و  بایستیم  دشمن  برابر  در  که  این  برای  افزود:  است،  تقدیر  قابل  هواپیما  و  موشکی 
از مشکالت مهمی که در چهلمین 
ملت  برای  اسالمی  انقالب  سالگرد 
کنیم  عبور  آوردند  وجود  به  ایران 
اقتدار  که  هستیم  این  نیازمند 
کشور تقویت شده و قدرت دفاعی 
های  حوزه  شود.مدیر  مستحکم 
سپاه،  بسیج،  داشت:  اظهار  علمیه 
نظامی  امنیتی،  نیرهای  و  ارتش 
به  کامل  اقتدار  با  باید  انتظامی  و 
صنایع  در  و  دهند  ادامه  خود  کار 
امروز  کند،  دنبال  را  کار  دفاعی 
به  مشکالت  همه  وجود  با  ایران 
فضل الهی در برابر تحریم ظالمانه 
دشمنان خواهد ایستاد، ملت بزرگ 
عظیم  رهبر  و  مسؤوالن  ایران، 
به  مقاومت  جبهه  و  انقالب  الشأن 
فضل خدا مانند سدی پوالدین در 
شکنان  پیمان  و  عهدشکنان  برابر 
داد:  ادامه  ایستاد.وی  خواهند 
و  برتر  دست  که  داد  نشان  ایران 
قدرت مقاومت دارد و در مبارزه با 
تروریسم پیشگام منطقه و پایبند به پیمان ها است، به ترامپ و گروه اقدام آمریکا و همه 
بدخواهان و پیمان شکنان می گوییم که به فضل خدا در برابر همه توطئه ها خواهیم 
ایستاد، چهلمین سالگرد انقالب با شکوه بیشتر و بزرگتر برگزار خواهد شد،  ملت بر 

مشکالت فائق می آید و دشمنان طعم تلخ شکست را بار دیگر خواهند چشید.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان قم:

 ستاد امر به  معروف در تمام ادارات 
استان قم ایجاد شد

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان قم از ایجاد ستاد امربه معروف و 
نهی از منکر استان قم در تمام ادارات استان خبر داد.

حجت االسالم  والمسلمین رضا آشتیانی در همایش فلسفه قیام سیدالشهدا)ع( 
که پیش از ظهر امروز در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، ضمن تبریک 
به مناسبت عید غدیر اظهار داشت: پیامبر اکرم)ص( در خطبه روز غدیر صد 
و ده جمله پیرامون خداوند متعال، ده جمله پیرامون نبوت و سپس در رابطه 

والیت سخن گفته اند.
افزود: در خطبه غدیر به  از منکر استان قم  امربه معروف و نهی  دبیر ستاد 
این نکته اشاره شده  که این جهان خالقی دارد و ما در قبال این خالق متعال 
عهده دار تکالیفی هستیم و باید واسطه ای برای دریافت و فهم این تکالیف 

داشته باشیم که همان پیامبران و پس ازآن و ائمه اطهار)ع( هستند.
وی با اشاره به مقام واالی امام علی)ع( گفت: امام خمینی)ره( فرمودند خداوند 
پیامبر اکرم)ص( را فرستاد تا معجزه ای مانند امام علی)ع( را تربیت کنند و 

پس از ایشان نیز انسانی کامل به عنوان یک الگوی جهانی داشته باشیم.
آشتیانی خاطرنشان کرد: تمام مشکالت بشریت در حکومت های جهان به این 
دلیل است که پیامبران)ع( و ائمه اطهار)ع( را نپذیرفتند و باید بهای آن را نیز 
بپردازند، زیرا اگر مردم جهان در مسیر ایشان گام برمی داشتند وضعیت دنیا 
این گونه نبود و اگر ما نیز قدر این انقالب را ندانیم در آینده و نسل های زیادی 

باید بهای آن را بپردازند.
وی با بیان اینکه ما مردم ایران باید در راه اطاعت از ائمه اطهار)ع( و پیروی 
از دستورات آن ها مصمم باشیم، اظهار داشت: ایران کشوری علوی، فاطمی 
و رضوی است و امیدواریم که این توفیق را داشته باشیم که مقدمه ظهور 

حضرت حجت)عج( نیز توسط این انقالب اسالمی انجام شود.
فعالیت های  به  اشاره  با  قم  استان  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  ستاد  دبیر 
انجام شده توسط ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان قم، افزود: شورای 
امربه معروف و نهی از منکر در تمام ادارات و مساجد قم ایجاد شده است و ائمه 

جمعه و جوانان مؤمن نیز از این مسئله استقبال خوبی داشتند.

وی با اشاره به حضور نمایندگان مردم قم در مجلس در همایش امربه معروف 
و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: از حجت االسالم  ذوالنور تشکر می کنم که در 
جلسه سؤال از رئیس جمهور تذکرات خود را به عنوان نماینده قم به صورت 

صریح، صحیح و مؤدبانه بیان کرد.

کارآفرینی با تولید لیف از 
یک گیاه ناشناخته

کارآفرین قمی با تسهیالت 50 میلیون تومانی کمیته امداد و تولید لیف 
گیاهی از یک گیاه ناشناس به نام لوفا کارآفرینی کرد.

به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از سایت خبری کمیته امداد، محمد 
مقیمی، طلبه کارآفرین قمی بابیان اینکه همیشه از فقر عده ای از مردم 
به ویژه مناطق محروم رنج می بردم گفت: چند سال پیش باهدف خدمت 
به مستضعفین به همراه یک گروه جهادی داوطلبانه به یکی از روستاهای 

محروم جنوب کرمان به نام عنبرآباد اعزام شدم.
وی با اشاره به اینکه هدف این گروه جهادی محرومیت زدایی اهالی روستا 
بود اظهار کرد: تصمیم گرفتیم با ایجاد امکانات برای اهالی روستا، مردم آنجا 

را هم با اشتغال مناسب درزمینهٔ کشاورزی توانمند کنیم.
مقیمی بابیان اینکه پس از مطالعه و تحقیق، زمین های منطقه را برای کشت 
گیاهی به نام لوفا مناسب دیدم گفت: با ایده نوین کاشت و نهایتاً تولید لیف 
گیاهی لوفا متوجه شدیم هم می توانیم به خواست رهبر معظم انقالب در 
اقتصاد مقاومتی عمل کنیم و هم هدفمان را برای محرومیت زدایی از اهالی 

روستا محقق کرده باشیم.
خانواده  از  و  باالرونده  یک ساله،  گیاهی  لوفا  گفت:  گیاه  این  درباره  وی 
کدوئیان است که مناسب آب وهوای نیمه گرمسیری است و میوه آن بعد از 

بلوغ کامل تبدیل به اسفنج می شود.
این کارآفرین قمی از تالش های خود برای راضی کردن کشاورزان منطقه 
گفت و اظهار کرد: در آن روزها به زحمت توانستم آن ها را راضی کنم تا این 
گیاه را کشت کنند ولی امروز خوش حالم که درآمد هر خانوار برای هر هکتار 

در طول سال بیش از 10 میلیون تومان است.
گذشته 50  سال  در  توسعه طرح  برای  اینکه  بابیان  کارآفرین  طلبه  این 
میلیون تومان تسهیالت اشتغال از کمیته امداد دریافت کردم گفت: در طول 
این پروژه از کاشت تا تولید و عرضه محصول عالوه بر اشتغال تمام وقت برای 
4 نفر از جوانان قم، برای 25 خانوار نیز در کرمان و قم به صورت تمام وقت 

و پاره وقت شغل ایجاد کردیم.
وی همچنین توکل به خداوند را عامل اصلی موفقیت خود عنوان کرد و 
گفت: با تالش شبانه روزی و صبر توانستم یک کارگاه خانگی راه اندازی کنم 

و تولید لیف گیاهی لوفا را به صورت رسمی آغاز کنم.
این کارآفرین خالق طرح تولید لیف لوفا را موفقیت آمیز عنوان کرد و گفت: 
با توکل به خداوند، تالش شبانه روزی و صبر توانستم این محصول را بانام 

تجاری »نسیما« به بازار عرضه کنم.
وی بابیان اینکه از گیاه لوفا محصوالت متعددی ازجمله لیف گیاهی، اسفنج 
و دستی  و چند محصول صنعتی  عایق  فیلتر،  ظرف شوئی، کفی صندل، 
بر  تولید می شود گفت: در صورت حمایت مسئوالن عالوه  خالقانه دیگر 

تولید لیف می توان با تولید این محصوالت هم اشتغال زایی کرد.
حمایت  با  گفت:  و  شد  یادآور  را  پروژه  پیشرفت  مالی  مشکالت  مقیمی 
مسئوالن می توانم گام های بلندتری در ایجاد اشتغال جوانان و تحقق اقتصاد 

مقاومتی بردارم.

 اولین نمایشگاه تخصصی
 عکس تئاتر استان قم برپا شد

نخستین نمایشگاه تخصصی عکس تئاتر استان قم، با عنوان »قاِب صحنه« در نگارخانه 
شهید آوینی آغاز به کارکرده است.

از  با عنوان »قاِب صحنه« با حضور جمعی  نخستین نمایشگاه تخصصی عکس تئاتر استان قم، 
چهره های سرشناس و هنرمندان عرصه های تئاتر و عکاسی در نگارخانه شهید آوینی آغاز به کارکرده 

و تا 14 شهریورماه در ساعت های 9 الی 13 و 17 تا 20 میزبان عالقه مندان و هنرمندان است.
این نمایشگاه که با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم و انجمن نمایش در حال 
برگزاری است، متشکل از 29 قاب عکس و شامل 66 عکس از 15 نمایش تئاتر بوده که حاصل یک 
سال عکاسی از تئاترهای برگزارشده در استان قم توسط عکاسان »محمد رفیعی موحد« و »محبوبه 

جندقی« است.

سرهنگ صیاد درویشی اعالم کرد:

270 کیلوگرم مواد مخدر در قم کشف شد

    قم - ایرنا - جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: با انجام سه عملیات توسط 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، 270 کیلوگرم مواد مخدر در این استان کشف و 

ضبط شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ صیاد درویشی روز شنبه در گفت و گویی 
اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر توقف یک دستگاه خودرو خاور حامل مواد 
مخدر در جاده قدیم قم - تهران، بالفاصله ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با 
هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.به گفته وی، این خودرو حامل 124 حلب 
خیارشور بوده که پس از بررسی، 35 بسته مواد مخدر حشیش به وزن 211 کیلوگرم 
کشف و راننده دستگیر شد.وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم 
در عملیاتی دیگر نیز از یک دستگاه خودرو پژو 405، حدود 29 کیلوگرم حشیش کشف و 
قاچاقچی را دستگیر کردند.وی گفت: متهم قصد داشت در پوشش خانواده این محموله را 
از یک استان جنوبی و با عبور از محور مواصالتی استان قم به تهران منتقل کند که خودرو 
شناسایی و نامبرده دستگیر شد.درویشی افزود: همچنین در عملیاتی دیگر با دستگیری 
یک قاچاقچی مواد مخدر، بیش از 10کیلوگرم حشیش در قالب 10 بسته و حدود 20 
کیلوگرم تریاک در قالب 2 بسته از خودروی وی کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی 

قانونی تحویل  انجام مراحل  برای  انضمام پرونده  به  استان قم گفت: سرانجام متهمان 
مرجع قضایی استان شدند.هفته گذشته نیز بیش از 2 کیلوگرم هروئین و 90 کیلوگرم 
حشیش با اقدام های پلیسی ماموران مبارزه با مواد مخدر در استان قم کشف و ضبط شد.

برای اولین بار در استان قم :

نخستین کارواش بانوان کشور در قم راه اندازی شد

در آستانه عید غدیر خم مراسم آغاز به کار نخستین کارواش بانوان استان قم با حضور 
جمعی از مسؤوالن برگزار شد.

اعظم رضایی مدیرداخلی این کارواش در حاشیه این مراسم اظهار کرد: با توجه به افزایش 
در  خودرو  ارائه خدمات شستشوی  به  آنها  نیاز  و  خودروهای شخصی  از  بانوان  استفاده 

محیطی مناسب با شؤونات بانوان، کارواش ویژه بانوان راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه برای راه اندازی این کارواش اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال هزینه شده 
است، بیان کرد: کارکنان این کارواش همه از بانوان بوده و برای 12 نفر اشتغال ایجاد شده 
است.مدیرداخلی کارواش بانوان با اشاره به اینکه خدمات دهی این کارواش به بانوان از 

ساعت 8 صبح تا ساعت 8 شب انجام می شود، بیان کرد:
 آقایان نیز می توانند خودروهای خود را برای نظافت به این کارواش بسپارند؛ ولی خودرو 
آقایان بیرون از کارواش تحویل گرفته شده و پس از شستشو و نظافت تحویل آنها می شود.
وی بیان کرد: در این کارواش روزانه امکان ارائه خدمت به 200 خودرو وجود خواهد داشت.

پیش بینی هواشناسی

بارش در پاییز امسال چگونه است

مسعود حقیقت روز جمعه گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته میزان بارش در 
غرب مانند استان های کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، لرستان، آذربایجان غربی و 
ایالم بیش از نرمال خواهد بود.وی اظهارداشت: همچنین نقشه های هواشناسی نشان می 
دهد میزان بارش در سواحل خزر و جنوب کشور کمتر از نرمال خواهد بود.مدیر کل پایش 
سازمان هواشناسی گفت: در مقیاس ماهانه، بارش شهریور در سواحل خزر اندکی کمتر از 
نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود. در مهرماه، بارش در غرب کشور نرمال 
تا بیش از نرمال و در آبان  به بیش از نرمال گرایش دارد اگرچه پیش  بینی بارش آذرماه در 
بیشتر مدل ها هماهنگ نیست، اما انتظار بر این است که به استثنای مناطق جنوبی ، بارش 

کشور در این ماه در محدوده نرمال باشد.
 میانگین دما در پاییز نرمال خواهد بود

حقیقت درباره پیش  بینی دما در سه ماه پاییز گفت: طی مهر تا آذر، میانگین دما در بیشتر 
استان  های کشور در محدوده نرمال است اما در استان های شرقی دمای هوا از نیم تا یک 
درجه بیش از نرمال خواهد بود.مدیر کل پایش سازمان هواشناسی افزود: در مقیاس ماهانه، 
دمای شهریور در محدوده نرمال و در برخی مناطق تا نیم درجه کمتر از نرمال پیش  بینی 
می  شود، افزایش دما در مهرماه در مناطق شرقی تا دو درجه و در سایر مناطق تا یک درجه 
خواهد بود.وی اظهارداشت: در آبان ماه نابهنجاری دما بین نیم تا یک درجه مورد انتظار 
است و در ماه آذر نابهنجاری دما در شرق کشور تا 2 درجه، در مناطق مرکزی بین نیم تا 

1 درجه و در غرب کشور در محدوده نرمال پیش  بینی می شود.

رزمایش  قم،  استان  سپاه  ازروابط عمومی  به نقل  ندای شهرکریمه  گزارش  به 
و  مرحله   3 در   2 رسول اهلل)ص(  محمد  سپاهیان  عاشورایی  اقتدار  بزرگ 
قرارگاه  و  رزمایش  برگزاری  مأموریت  با  )ع(  هادی  امام  قرارگاه  دو  قالب  در 
محرومیت زدایی با مأموریت اعزام 85 گروه جهادی به مناطق محروم استان، 

برگزار شد.

در مرحله اصلی رزمایش 14 گردان الی بیت المقدس از نواحی مقاومت بسیج 
با  انسجام سازمانی  با هدف  و  تاکتیکی  تمرینات  انجام  با هدف  استان  سپاه 
ستون کشی و حرکت پیاده از مسیر میدان های شهید دستغیب، توحید، شهید 
مطهری و روح اهلل به سمت مصلی قدس حرکت نموده و در نماز دشمن شکن 

جمعه شرکت کردند.
سپس با اعالم رمز شروع رزمایش توسط فرمانده سپاه استان و ستون کشی 
آغاز شد،  رزمایش  فرهنگی  و  رزمی  برنامه های  اردوگاه،  به سمت  اتوبوس ها 
اجرای تمرینات امنیتی و راهپیمایی شبانه و جهت یابی در اردوگاه از بخش های 

بعدی مرحله نخست رزمایش بود.
قالب  استان در  از جهادگران بسیجی  نفر  از یک هزار  در مرحله دوم، بیش 
تبلیغی،  اردو در عرصه های فرهنگی، فنی عمرانی، آموزشی  نفر روز  5 هزار 
مشاوره، بهداشت و درمان و مقابله با آسیب های اجتماعی جهت ارائه خدمات 
عام المنفعه به مدت بیست روز از 9 تا 29 شهریورماه به مناطق محروم استان 

اعزام شدند.
1000 گردان از بسیجیان کشور از 9 تا 29 شهریور در رزمایش بزرگ سپاهیان 
اردبیل و  قم،  استان های  محمد رسول اهلل)ص( 2 شرکت خواهند داشت که 

کهگیلویه و بویراحمد نخستین استان هایی بودند که رزمایش را انجام دادند.

رئیس پلیس راه قم خبر داد؛
برخورد ۳ دستگاه خودرو در قم با یک کشته و ۳ مصدوم

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم گفت: بر اثر برخورد 3 دستگاه 
خودرو اتوبوس، کامیون و سمند در قم یک نفر در دم فوت و 3 نفر مجروح 

شدند.

به گزارش ندای شهرکریمه به نقل ازپایگاه خبری پلیس، سرهنگ مختار پناهی 
با اعالم این خبر افزود: نیمه شب گذشته در اتوبان ساوه - سلفچگان کیلومتر 
31، 3 وسیله نقلیه اتوبوس اسکانیا، کامیون کشنده و خودرو سمند، با یکدیگر 

برخورد کردند.
وی گفت: بر اثر این حادثه یک مرد 60 ساله از سرنشینان اتوبوس در دم فوت 
و 3 نفر نیز که 2 نفرشان خانم بودند به شدت مجروح و توسط عوامل اورژانس 

راهی بیمارستان شدند.
رئیس پلیس راه استان قم، بی احتیاطی و عدم توجه کافی به جلو از جانب 
در  تردد  افزایش  به  اشاره  با  و  دانست  حادثه  این  علت  را  اتوبوس  راننده 

شهریورماه، بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

اسامی محتکران و مفسدان  اقتصادی
 قم  را منتشر کنید!

مطالبه   مردمی
هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره دهم-سه شنبه 13 شهریور 1397-قیمت 500 تومان

 رزمایش بزرگ سپاهیان محمد 
رسول ا... )ص( 2 در قم برگزار شد

در همین رابطه بخوانید:

معاون سازمان بازرسی کل کشور:
معرفی مفسدان به مردم، مهمترین ابزار مقابله با فساد است

معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت 
تعبیه مکانیسم اطالع رسانی در باره فساد به افکار عمومی تاکید کرد و 
گفت: معرفی مفسدان به مردم مهم ترین ابزار مقابله با فساد است.   ابراهیم 
شاهرخیان در مراسم معارفه مدیرکل جدید بازرسی استان مازندران افزود: 
امروز فساد به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است و اگر با آن به صورت 
جدی برخورد نشود، به بحران خواهیم رسید. وی با تاکید بر این که برخورد 
با فساد هزینه سنگینی در پی دارد، گفت: امروز ادراک فساد در افکار 

عمومی بیشتر از خود فساد است و این یک فاجعه محسوب می شود. . 



معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم:

»صبا« همچنان تیم فوتبال 
قم است

 پیگیر مشکالت این تیم هستیم

اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت:  معاون 
مجموعه ورزشی استان پیگیر مشکالت تیم فوتبال 
آغاز  از  پیش  تا  هستیم  قم  صبای  بزرگساالن 

مسابقات لیگ دو برطرف شود.
روح اهلل رمضانی  درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال 
بزرگساالن  فوتبال  تیم  داشت:  اظهار  قم  صبای 
صبای قم متأسفانه فصل گذشته با مشکالتی روبرو 
بود که این مشکالت منجر به سقوط این تیم به 
لیگ دسته دوم شد ولی همچنان این تیم متعلق 
به قم است.معاون اداره کل ورزش و جوانان استان 
پیگیر  استان  ورزشی  مجموعه  اینکه  بیان  با  قم 
مشکالت این تیم هست، افزود: بر اساس برنامه ای 
که برای آینده تیم بزرگساالن صبا در نظر داریم، 
توسط یک حامی مالی و با استفاده از بازیکنان و 

کادر فنی بومی تیم را راهی لیگ برتر خواهیم کرد.
وی گفت: سعی اداره کل ورزش و جوانان بر این 
بوده که پیش از آغاز لیگ دسته دوم این مراحل 
انجام شود و تیم به بخش خصوصی واگذار شود 
باشیم. تیم  این  از  بهتری  نتایج  شاهد  امسال  تا 

رمضانی درباره آخرین وضعیت تیم جوانان صبای 
قم نیز عنوان کرد: اداره ورزش استان تمام توان 
خود را برای حمایت از این تیم گذاشته و هم اکنون 
با صالبت کامل تمرین می کند  تیم جوانان صبا 
گذشته  سال  همچون  نیز  امسال  امیدواریم  و 
نتایج قابل قبولی کسب کند.وی بیان کرد: تمام 
هیئت هایی که نماینده به مسابقات کشوری اعزام 
کنند این اداره کل هزینه های اعزام آن را پرداخت 
خواهد کرد، به جز رشته هایی که تجهیزات انفرادی 
داشته باشد که توسط خود ورزشکاران باید تأمین 
بازی های  شود.وی تصریح کرد: قهرمانانی که در 
آسیایی جاکارتا درخشش داشته باشند به محض 
برگشت مورد تجلیل و تکریم اداره کل ورزش قرار 
و  اینکه محمد محمدنژاد  گرفت، ضمن  خواهند 
حسین گلستانی دو نماینده استان قم در مسابقات 

پارآسیایی نیز حضور خواهند داشت.

در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان 
رضوی مطرح شد: 

97 درصد زائران 
خارجی با خانواده
 به مشهد می آیند

خراسان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه   
رضوی، در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد. 
در این جلسه استاندار خراسان رضوی با بیان 
این که برای هیچ کس در کشور کاپیتوالسیون 
قائل نیستیم، افزود: تخریب تقدس مشهد که 
از چند سال پیش آغاز و به تازگی نیز به آن 
دامن زده شد، توطئه دشمنان است. علی رضا 
با  زائران خارجی  افزود: 97 درصد  رشیدیان 
خانواده و به عشق زیارت بارگاه منور رضوی 

به مشهد مقدس مشرف می شوند. 
از  نیز  مانده  باقی  وی تصریح کرد: 3 درصد 
و  غیرتمند  و شیعیان  )ع(  بیت  اهل  محبان 
متدین هستند که هدفی جز زیارت ندارند چرا 
که اگر به دنبال اهداف دیگری بودند، کشور 
ما و مشهد مقدس را که در برخورد با مسائل 
می  عمل  گیرانه  سخت  بسیار  اخالقی  غیر 

کند؛ انتخاب نمی کردند. 
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: متاسفانه 
تخریب چهره  در  ای  مقاله  پیش  چند سال 
مشهد مقدس و زائران عراقی در گاردین به 
سفارش سعودی ها منتشر شد که اکنون بعد 
پرداخته  آن  به  دوباره  سال  چند  گذشت  از 
شده است که جای تاسف دارد. برخی سایت 
ها  سلبریتی  و  داخلی  های  و خبرگزاری  ها 
نیز بلندگوی دشمن شده اند و به این موضوع 
می پردازند.رشیدیان ادامه داد: در راهپیمایی 
عظیم اربعین که مشتاقان زیارت امام حسین 
)ع( در آن شرکت می کنند برای زائران ایرانی 
القای  با  نیز  ایام  دیگر  در  و  نمایی    سیاه 
تبلیغات ناصحیح، اقدام به آلوده جلوه دادن 

دامان مسلمانان خارجی می کنند.
محوریت  با  مردم  بر  فشار  دشمن  رویکرد 

اقتصاد است
اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 

به رهنمودهای راهبردی و گره گشای رهبر 
معظم انقالب در دیدار با هیئت دولت، بیان 
کرد: نیاز است در نگاه، موضع گیری و حرکت 
های اجرایی خود بازنگری و کار و تالشمان را 

برای خدمت به مردم مضاعف کنیم. 
استاندار خراسان رضوی گفت: رویکرد دشمن 
همراه  اقتصاد،  محوریت  با  مردم  بر  فشار 
تقویت  برای  باید  که  است  روانی  جنگ  با 
همبستگی،   ، عمومی  مشارکت  انسجام، 
دیدن مشکالت واقعی مردم، حل چالش های 
آنان بیش  موجود در  جامعه و کاهش آالم 
از پیش تالش کنیم که در این میان، نقش 
شورای فرهنگ عمومی در تحقق این موارد 

تعیین کننده است. 
رشیدیان با اشاره به یاوه سرایی رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر این که اقدامات و تصمیم های 
وی به کاهش نفوذ ایران در خاور میانه و تغییر 
نظام اسالمی می انجامد، تاکید کرد: ما ملتی 
بزرگ و قدرتمند  و نظامی مردمی داریم و 
بین  از  برای  دشمنان  مذبوحانه  های  تالش 
بردن اعتماد عمومی و امید به آینده؛ خنثی 

می شود و بی ثمر خواهد بود.
و  زیارت  فرهنگ  ارتقای  برای  تالش 

گردشگری مذهبی 
عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر  زاده«  »موالی 
بود،  جلسه  این  ویژه  مهمان  که  هم  کشور 
گفت: وزارت ارشاد با همکاری آستان قدس 
و  زیارت  فرهنگ  می کند  تالش  رضوی 

گردشگری مذهبی را در مشهد ارتقا دهد.  
افزود:  وی  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
عمومی  فرهنگ  شورا های  که  برنامه هایی 
استان ها و شهرستان ها باید به آن توجه کنند 
در 15 سرفصل تدوین شده که ترویج فرهنگ 
کار و تالش، اصالح الگوی مصرف و استفاده از 

کاالی ایرانی از جمله این مباحث است.  
تصریح  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
مانند  اجتماعی  سرمایه های  به  توجه  کرد: 
اجتماعی،  انضباط  و  نظم  پذیری،  مسئولیت 
نشاط  و  خانواده   ، زنان   ، حجاب  و  پوشش 
اجتماعی نیز از دیگر مباحث مهم کشور است 
شورای  در  باید  آن  کردن  نهادینه  برای  که 
فرهنگ عمومی استان ها و شهرستان ها برنامه 

ریزی شود
نویسنده : حسین زاده

 یکی از مهم ترین دروازه بانان تاریخ فوتبال 
ایران، احمدرضا عابدزاده است که هنوز چنان 
مورد عالقه هواداران فوتبال است که برخی می 
کوبند و تا متل قو می روند تا عقاب را مقابل 

رستورانش ببینند.
 در حالی که او با عینکی به صورت و هندزفری 
بر گوش، پاسخ تقاضای آن ها و عکس یادگاری 
را می دهد و با لبخند دست های بلندش را دور 

شانه مردم می اندازد.
 این حرکتی است که وقتی او جوان تر بود، 
هرگز از او نمی دیدیم؛ نه به این دلیل که وقت 
سلفی و ابزارهای تکنولوژیک نرسیده بود بلکه 
از  که  بود  بانی  دروازه  روحیه خاص  دلیل  به 
از  داشت  را  چیزش  همه  بودن،  یک  شماره 
جمله این که دور از دیگران فقط متمرکز کار 

خودش باشد.
زندگی  درباره سبک  جالب  نکاتی  ادامه،  در   
عقاب آسیا که از یک مصاحبه طوالنی خالصه 
شده، خواهید خواند که یک بار دیگر شانسی 

نبودن رسیدن به موفقیت را ثابت می کند.

 اعتیاد به تمرین سخت!
باور نکنید که عابدزاده، 30 سال است  شاید 
لب به نوشابه و غذای چرب نزده است. بسیاری 
از  مردم تصور می کنند که بیشتر افراد موفق، 
اقبال  و  بخت  اساس  بر  فقط  و  تالش  بدون 
او  اند. صحبت های  یافته  این مهم دست  به 
که  هایی  کلیپ  و  تمرین  به  اعتیادش  درباره 
از عابدزاده و تمرینات سختش در این سن و 
او  سال می بینیم، گویای چیز دیگری است. 
می گوید: »من هر روز وزن خودم را کنترل 
نمی  اجازه  ام،  ساله  که 53  االن  و  کنم  می 
دهم وزنم اضافه شود. مثل آدم هایی که صبح 
تا شب قلیان و سیگار می کشند، من هم به 

تمرین سخت عادت کرده ام.«

با فرار از سختی به موفقیت نمی رسیم
او درباره نسل حاضر و روحیه سخت کوشی 
و تالش برای رسیدن به موفقیت، می گوید: 
شروع  را  بانی  دروازه  مربیگری  که  »زمانی 
که  بودم  گیری  سخت  معلم  مثل  کردم، 
فشار  کردند.  می  فرار  دستم  از  شاگردها 
سری  یک  برای  و  بود  زیاد  خیلی  تمرینات 
سخت بود. البته به شما بگویم که این بازیکن 
ها که فرار می کنند به هیچی نمی رسند. من 
در آمریکا کار می کنم، 2.5 ساعت باید با گلر 
کار کنیم. 1.5 ساعت هم شب ها لب ساحل و 
روی ماسه باید کار کنیم که آن هم جداست.« 
به نظر می رسد که حرف عقاب آسیا درست 
است و این روحیه در بچه های نسل االن وجود 
ندارد. چیزی که باعث می شود 20 سال بعد از 
پایان فوتبال عابدزاده نظرسنجی بگذارند و او 
هنوز ستاره باشد، همین روحیه سخت کوشی 

و پشتکار او بوده و بس.

تربیت بچه باید درست و حسابی باشد
خصوص  به  فرزندانش  تربیت  نحوه  درباره  او 
هم  ملی  تیم  بان  دروازه  که  عابدزاده«  »امیر 
بوده،نکات جالبی مطرح می کند و می گوید: 
از  نبوده،  ایران  اصال  که  است  بازیکنی  »امیر 
اول راهنمایی انگلیس زندگی کرده، کالسش، 

درسش  و تمریناتش آن جا بوده است. 
شش ماه با تاتنهام و سه ماه با منچستر یونایتد 
زبان  است. سه  گرفته  را  دیپلمش  امیر  بوده. 
می خواند. دخترم هم ایتالیایی می خواند، هم 
درست  قبل  از  را  هایم  بچه  آینده  انگلیسی. 

کردم. 
اجازه ندادم با ماشین بیاید نصف شب با فالن 
بازیکن برود تا ساعت 3-2  شب. یک پدر و 
مادر درست و حسابی باالی سرش بوده که هر 
شب سر وقت می خوابیده که به این جا رسیده 

است. االن هم نتیجه مثبت داده.

گرفته  یاد  را  بانی  دروازه  اصولی  و  اساسی   
آمد  کند.  می  زندگی  اروپا  دیگر  االن  است. 
پرسپولیس حاشیه زیاد شد، گفتم این جا به 

درد تو نمی خورد، باید بروی. 
گفت  ایرانی  یک  هم  جا  آن  ترکیه،  رفت 
سه  نزدیک  امیر  برویم.  گفت  پرتغال؟  برویم 
ماه خودش هزینه کرد، رفت و آمد تا باشگاه 
انتخابش کرد، چون دیدند زحمت می کشد. 

دیگر نیازی به من ندارد.
 فقط از نظر روحی ـ روانی با او صحبت می 
کنم. ساعت 9-  9:30 شب به صورت حرفه 

ای خواب است.

 این بازیکن های شما در استقالل و پرسپولیس 
تا ساعت 3 شب قلیان می کشند.

 این دیگر مشکل من نیست. به خانواده ها ربط 
دارد. در پرتغال وقتی امیر می خواهد که سر 
تمرین برود یک ساعت و نیم زودتر می رود، 
ساعت  نیم  بعد  و  دهد  می  امضا  ساعت  یک 
خودش به تنهایی تمرین می کند تا بقیه تیم 
و  استقالل  های  باشگاه  بازیکنان  ولی  برسند 
پرسپولیس، یکی شان هست که سر وقت بیاید 

یا یک ساعت قبلش بیاید تمرین کند؟«. 

جلب  را  هایی  خانواده  توجه  باید  جا  همین 
کنیم که تنها عامل موفقیت فرزندان شان را 

داشتن استعداد می دانند.
 درست است که داشتن استعداد در هر زمینه 
ای، مسیر را هموارتر می کند اما آن چه که 
باعث به ثمر رسیدن و دیدن نتیجه مثبت در 
هر کاری می شود، برنامه ریزی و سبک زندگی 
به  که  استعدادهایی  بسیار  چه  است.  اصولی 
زندگی  معیارهای سبک  به  توجهی  بی  دلیل 
... نابوده شده اند و  درست، تالش، پشتکار و 

هیچ گاه رنگ موفقیت را ندیده اند.

آیت اهلل اعرافی خطاب به برخی مداخله گران امور پزشکی:

انسان با یک سری تجربیات محدود 
پزشک نمی شود

پزشکی دانش و علمی بزرگ است

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با اشاره به تمدن اسالمی گفت: در 
تمدن اسالمی پزشکی یک امر ساده نبوده و ابوعلی سینا در آثار خود اثر 
فلسفی را بانام شفا  و کتاب طب را بانام قانون نام گذاری می کنند که این 
نشان می دهد که پزشکی با یک تجربه اندک به دست نمی آید و پزشکی 

دانش و علم بزرگی است که قوانین خاص خودش را نیز دارد.
نمونه  پزشکان  از  تجلیل  و  پزشک  روز  مراسم  در  اعرافی  آیت اهلل   
استان که در تاالر مرکزی شهر قم برگزار شد گفت: حضرت علی)ع( 
برای پیامبر)ص( واژه طبیب به کاربردند و پیامبر)ص( نیز طبابت جز 

شخصیتشان بود.
دارای  طبیب  که  می گیرد  اوج  زمان  آن  طبابت  داشت:  بیان  وی 
جهان بینی الهی باشد، پزشکی و سالمت از چهار ضلع بزرگ برخوردار 
است که یک ضلع آن دانش و مهارت است و سه ضلع دیگر فلسفه 

پزشکی، حقوق و فقه پزشکی و اخالق و ارزش های سالمت و پزشکی 
است که به عنوان روح و جان پزشک به شمار می رود.

آیت اهلل اعرافی با اشاره به تمدن اسالمی گفت: در تمدن اسالمی پزشکی 
یک امر ساده نبوده و ابوعلی سینا در آثار خود اثر فلسفی را بانام شفا  
و کتاب طب را بانام قانون نام گذاری می کنند که این نشان می دهد که 
با یک تجربه اندک به دست نمی آید و پزشکی دانش و علم  پزشکی 

بزرگی است که قوانین خاص خودش را نیز دارد.
امام جمعه قم تأکید کرد: باید پزشکی را یک دانش مهم و مبتنی بر 
متدولوژی درست بدانیم که پزشکی نیاز به جهان بینی الهی داشته و 

خدمت به سالمت جامعه باید بر محور اخالق استوار باشد.
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور به موضوع عدالت در حوزه سالمت 
و پزشکی اشاره کرد و گفت: این موضوع ازجمله مسائلی است که باید 
همواره موردتوجه بوده و باید آن یک شاخصه مهم بدانیم و توجه داشته 
از این عدالت برخوردار نیستیم که  باشیم که در یک نگاه بین المللی 
و  آفریقایی است که حداقل  های سالمت  برخی کشورهای  نمونه آن 

بهداشت را هم ندارند.
آیت اهلل اعرافی به توسعه سالمت و بهداشت در ایران اسالمی اشاره کرد 
و گفت: به برکت نظام اسالمی ایران شاهد این موضوع مهم هستیم و 
امروز در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران می بینیم 
که خادمان سالمت شاخص ها را تغییر داده و تفاوت در زیرساخت ها 

کاماًل مشهود است.
وی گفت: توجه به امر تحقیقات و مطالعات از دیگر مسائلی است که باید 
موردتوجه قرار گیرد و باید توجه داشته باشیم که همه کارها بر اساس 
تحقیقاتی  نگاه  تا  کرد  باید کمک  و  انجام شود  مطالعات  و  تحقیقات 

گسترش یابد.
امام جمعه قم گفت: مقوله اخالق و هنرهای ارتباطی از دیگر مسائلی 
است که باید در جامعه ما رقم بخورد و زنجیره پزشکی باید روزبه روز در 

این عرصه به اعتال برسد.

در  نقش آفرینی اش  تجربه  اولین  با  که  بازیگری 
صداوسیما به شهرت رسیده، این روزها در فضای 
گرفته  پیش  در  را  نامتعارفی  رفتارهای  مجازی 

است.
عرصه  پژوهشگر  و  مستندساز  دیانی،  میکائیل 
رسانه گفت: مسئله اصلی این است که بازیگران 
نسبت  هیچ  ما  کشور  در  مشهور  چهره های  و 
فعالیت می کنند  آن  برای  با جایی که  سازمانی 
ندارند. در صداوسیما روال این است که بازیگران 
با تهیه کنندگان قرارداد می بندند و صداوسیما 

نیز با تهیه کنندگان سر و کار دارد.

کشورهای  از  بسیاری  در  که  است  درحالی  این 
تلویزیونی  شبکه های  سازمان ها،  خود  جهان، 
بازیگران  با  سریال  و  فیلم  تولید  شرکت های  یا 
قرارداد می بندند و نکات اصلی و الزامات ضروری 
لحاظ  قراردادها  این  در  سازی  ستاره  حوزه  در 
این  می شود. ازجمله مواردی که لحاظ می شود 
است که حق شهرت، حق مالکیت معنوی، حق 
تصویر، حق تجارت و... از آن بازیگر سلب می شود 

و در اختیار آن سازمان یا شرکت قرار می گیرد. 

در  بازیگر  یک  تصویر  وقتی حق  مثال،  طور  به 
اختیار یک سازمان باشد، رفتارهای آن بازیگر در 
شبکه های اجتماعی نیز کنترل می شود و دیگر 

یک بازیگر نمی تواند هر طور که خواست در
 فضای مجازی فعالیت کند.

وی افزود: این مسئله درباره فوتبالیست ها و همه 
مثال،  طور  به  است.  حاکم  مشهور  چهره های 
کریستیانو رونالدو تا وقتی در باشگاه رئال مادرید 
فعالیت می کرد، حق شهرت و حق تصویر او در 
اختیار آن باشگاه بود و برخالف مقررات باشگاه 
در فضای مجازی  از خود  تصویری  نمی توانست 
منتشر کند و امروز که به باشگاه یوونتوس رفته، 

این باشگاه درباره او تصمیم می گیرد.
وقتی  مثال  است.  طور  همین  نیز  سینما  در   
یک بازیگر مطرح، با شرکت یا سازمانی قرارداد 
همکاری می بندد، تا زمان قرارداد، نمی تواند خارج 
از شهرت خودش استفاده  از قوانین آن شرکت 

کند.
دیانی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما این مسئله 
رعایت نمی شود و می بینیم که یک فرد با حضور 
خود در تلویزیون که برای هر دقیقه آن میلیاردها 
تومان هزینه می شود، هیچ تعهدی ندارد؛ نه در حوزه 
تجاری و اقتصادی کنترل مالی می شود، نه در زمینه 
تبلیغات و نه در حوزه فرهنگی. به همین دلیل هم 
یک فرد به خودش اجازه می دهد با اولین حضور 
خود در یک سریال و شهرتی که از این طریق به 

دست می آورد، هر طور خواست رفتار کند.
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به شهرت  در صداوسیما  نقش آفرینی اش  تجربه  اولین  با  که  »بازیگری 
پیش  در  را  نامتعارفی  رفتار های  مجازی  فضای  در  روز ها  این  رسیده، 
گرفته است. البته این اولین بار نیست که یک بازیگر، این گونه از شهرت 
به دست آمده از طریق رسانه ملی سوءاستفاده می کند. اما سؤال این 

است که چگونه می توان این گونه رفتار ها را کنترل کرد؟«

با هنجارشکنی بازیگران تلویزیون 
چه باید کرد؟

عقاب هم الکی عقاب نمی شود!
رمز موفقیت عایدزاده

قم و نام های متفاوت
 محله هایش

اغلب محله های قم دارای دو یا سه نام هستند و نام های شهرداری 
آن بانام هایی که مردم به کار می برند متفاوت است.

نکته قابل توجهی که در خصوص محله های قم وجود دارد این 
است که اغلب محله های قم دارای دو یا سه نام هستند و نام های 
شهرداری آن بانام هایی که مردم به کار می برند متفاوت است تا 
با داشتن  جایی که اگر یک مسافر بدون آشنایی دقیق و تنها 
به  پیدا کردن محل موردنظر  برای  وارد قم شود  آدرس پستی 

مشکل مواجه می شود.
البته هر یک از نام های که توسط مردم به کاربرده می شود نشان 

از اصالت و تاریخچه محله دارد.
نام شهرداری آن خیابون  خیابان چهار مردان )چارمندون( که 

انقالب است.
آن  شهرداری  نام  که  )شاسدلی(  علی)ع(  سید  شاه  خیابان 

15خرداد است
محله باجک که نام شهرداری آن خیابان 19دی است.

محله دورشهر که نام شهرداری آن فاطمی است.
محله زنبیل آباد که نام شهرداری آن45متری صدوق است.

خیابان صفاییه که نام شهرداری آن خیابان شهدااست.
خیابان نیروگاه که نام شهرداری آن خیابان توحید است.

محله یخچال قاضی که نام شهرداری آن میدان روح اهلل است
و...

البته هنوز محله ها و کوچه های قدیمی دیگری در قم نیز وجود 
دارد که هنوز نام قبلی خود را حفظ کرده اند محله هایی که از 

نامشان بر گرفته از فرهنگ و قدرشناسی مردم قم است.
محله سنگ بند

باغ  و  تاالر  کوچه  قاسم،    احمد  شاه  بقعه  محله  این  ابتدای   
غیاث آباد و انتهای آن آب انبار حاج حسن )نزدیک چهل اختران( 
است. کوچه تاالر، مسجد امام زین العابدین، مدرسه مؤمنیه و گذر 

سفید آب داخل این محله قرار دارند.
 محله سیدان

ابتدای این محله کوچه سلطان شریف و انتهای آن آب انبار میرزا 
حمزه،  شاهزاده  میدان  موسی،  بن  حمزه  بقعه  است.  ابوطالب 
قسمت  و  غیاثیه  مدرسه  درب  در  واقع  مناره  دو  کهنه،  میدان 

جنوبی میدان کهنه در داخل این محله قرار دارند.
محله عشقعلی

ابتدای این محله یخچال قاضی و انتهای آن مدرسه لکها است. 
کوچه های باغ قاضی، سنگ تراش ها،   درویش ها، لب چال،  حمام 
گلشن، کاروانسرای بزازها و کوچه ترمینی تا محله چاله عربستان 

در داخل این محله واقع شده اند.
محله الوندیه

ابتدای این محله آب انبار حاج بالمجد و انتهای آن کوچه لب چال 
که جنب  معصومه )س(  محراب حضرت  میر،  میدان  می باشد. 
تکیه میدان میر است، همچنین گذر قاضی و مدرسه مرحوم حاج 

مالمحمد صادق در داخل این محله قرار دارند.
محله موسیان

ابتدای این محله دو گذر سنگ سیاه و انتهای آن دروازه شهر 
است. کوچه سنگ سیاه، گذر تقی بیک، کوچه پای درخت پیر،   
بقعه موسی مبرقع، بقعه چهل اختران،   کوچه دولت خانه و کوچه 

رضاآبادی در داخل این محله قرار دارند.
پامنار

این   .) سابق  پامنار  )محلة  آذر  خیابان  در  کنونی  جواد  مسجد 
مسجد در 1351 ش به همت حاج علی گرکانی بازسازی شده 

است و 250 مترمربع مساحت دارد.

راهبرد نفرت برای 
جدایی

این که این روزها در برخی رسانه ها تخم 
نفرت پاشیده می شود و در فضای مجازی 
آبیاری  را  آن  خام اندیشان  و  مزدوران 
قهر  برای  راه  تنها  و  آخرین  می کنند، 

عاطفی دو کشور ایران و عراق است.

خاورمیانه  »نقشه  تحقق  برای  سال 2001  در 
بودند؛  به دنبالش  آمریکایی ها  که  جدید« 
گفت وگو  آمریکا  جنگ طلب  طراحان  میان 
به  یا  شود  حمله  ایران  به  ابتدا  که  درگرفت 
و  پنتاگون  بین  تصمیم  در  اختالف  عراق؟ 
راهبرد  موفقیت  با  سرانجام  »سی آی ای« 
عراق  به  رسید.آمریکا  به پایان  عراق  به  حمله 
نتیجه آن نشد که مدنظرشان  اما  حمله کرد 
خارجه  وقت  وزیر  پاول،  کالین  به قول  و  بود 
هدف  کشور  به  ورود  استراتژی  »ما  آمریکا 
نداشتیم«.  را  خروج  استراتژی  اما  داشتیم  را 
نتوانست  هم  داعش  تقویت  و  آمدن  به وجود 
کند.  موفق  منطقه  این  در  را  آمریکایی ها 
پیش  در  را  جدیدی  راه  آنها  دلیل  به همین 
چسبندگی  معتقدند  گرفته اند:ژئوپلیتیسین ها 
برادر  »دو  مانند  عراق  و  ایران  ژئوپلیتیکی 

است که اگر یکی بیفتد به کمک دیگری بلند 
خواهد شد، لذا باید هر دو همزمان مورد حمله 
نظامی واقع می شدند«.استدالل موافقان حمله 
به عراق در آمریکا این بود که با توجه به اینکه 
دو کشور  هر  به  توان حمله سراسری  آمریکا 
را ندارد و از طرفی ارتش آمریکا با حضور در 
ایران  افغانستان، کشورهای شمال  کشورهای 
و حضور ناوهای جنگی در خلیج فارس، ایران 
را در محاصره قرار داده است؛ تصرف نظامی 
عراق -که دور از دسترس نبود- این محاصره 
را یک قدم  آمریکا  و  را کامل می کرد  نظامی 
نزدیکتر  اسالمی  جمهوری  نابودی  سمت  به 
محقق  تنها  نه  محال  آرزوی  این  اما  می کرد. 
درست  ژئوپلیتیسیت  ناظران  نظر  بلکه  نشد، 
ضعیف شده  و  رنجور  کشور  و  درآمد  آب  از 
حزب  و  صدام  سالیان  ظلم  اثر  در  عراق 
توانست  آمریکایی ها  سبوعانه  جنگ  و  بعث 
ایران  به  ژئوپلیتیکیش  چسبندگی  مدد  به 
که  را  اشغالگر  ارتش  که  رود  پیش  آنجا  تا 
فضاحت  به  داشت  سال  سالیان  ماندن  قصد 
به خروج وادار سازد.این چسبندگی آن گونه 
است که حتی هشت سال جنگ را مردم هر 
بر خالف  لذا  می دانستند.  تحمیلی  کشور  دو 
جنگ  حمله  زخم  که  کره  و  ژاپن  کشور  دو 
هنوز  و  دارند  سینه  بر  هنوز  را  جهانی  دوم 
اجتماعی  مناسبات  70 سال،  قریب  از  بعد 
کشور  دو  میان  دولتی  و  رسمی  روابط  نه  و 

نامطلوب است، هم مناسبات اجتماعی و هم 
روابط رسمی این دو برادر در حد بسیار خوبی 
جنگ  حتی  که  برادری  گونه  این  اما  است. 
بلکه  کند  تضعیف  نتوانست  تنها  نه  تحمیلی 
بر شدت ارتباطاتش نیز افزود، پس چه راهی 
فقط  دارد؟  وجود  دو  این  میان  جدایی  برای 
است:  میسر  آن  برای  راهبرد  یک  و  راه  یک 
راهبرد  این  نابرادری.  از  ناشی  نفرت  ایجاد 
از  آمریکایی ها  از خروج  بعد  در هر دو کشور 
عراق با شدت بیشتری از چند طریق از جمله 
عوامل انسانی درخدمت و مزدور، فعالیت های 
آگاهانه رسانه ای، و خام اندیشان و ساده انگاران 
به شدت دنبال می شود.این که این روزها در 
و  پاشیده می شود  نفرت  تخم  رسانه ها  برخی 
در فضای مجازی مزدوران و خام اندیشان آن 
را آبیاری می کنند، آخرین و تنها راه برای قهر 
راهبرد  این  در  است.  کشور  دو  این  عاطفی 
ارتباطاتی-رسانه ای هدف شکستن چسبندگی 
ژئوپلیتیکی این دو کشور است. ایجاد قهر بین 
مردم شروع  میان  اجتماعی  روابط  از  دو  این 
فزاینده ای  تأثیر  رسمی  روابط  بر  و  می شود 
می گذارد. اما این نیز راه به جایی نخواهد برد 
و موجب رسوایی خناسان خواهد شد. اربعین 
در پیش است و به زودی خواهند دید این دو 
برادر چگونه با محوریت حسین)ع( دست در 

دست یکدیگر خواهند داد.
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نشود، مگراین که حاجتش را برآورد.
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سفیر سابق ایران در عراق از دالیل انتشار 
شایعات درباره این دو کشور می گوید مثلث 
شوم؛ پشت پرده شایعات بین ایران و عراق

بسیاری از شایعاتی که درباره توریست ها و 
زوار عراقی حاضر در ایران مطرح شده است، 
در ایام اربعین درباره ایرانی هایی که برای 
زیارت به عراق می روند نیز مطرح می شود. 
در هر دو کشور نیز هستند پادوهایی که بر 
شایعات  این  می کوبند.  شایعات  این  طبل 
بر احساسات مذهبی مردم  با تکیه  عموما 
هر دو کشور، زائران دو کشور را هدف قرار 

می دهد. 
خود  دروغ پردازی های  با  که  رسانه هایی 
در آتش این شایعات می دمند، از یک سو 
ایران  مردم  میان  و صمیمی  مثبت  روابط 
و عراق را مخدوش می کنند و نقشه ای را 
که صهیونیست ها و آمریکایی ها و عربستان 

کرده اند،  دنبال  سال  ده ها  سعودی 
سعی  دیگر  سوی  از  و  می سازند  محقق 
ائمه  زیارت  جایگاه  و  مفهوم  به  می کنند 

اطهار)علیهم السالم( لطمه بزنند.
گفگتویی  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
قمی،  کاظمی  حسن  دکتر  با  داشته ایم 
اینکه  درباره  عراق  در  ایران  سابق  سفیر 
چه کسانی و با چه هدفی پشت پرده این 

شایعات هستند.
در  شایعات  که  است  معتقد  قمی  کاظمی 
عراق علیه ایران بسیار بیشتر از ایران است 
و دشمنان بعد از ناکام بودن در بعد نظامی 
در منطقه به فکر ایجاد تفرقه بین دو کشور 

افتاده اند.
این کارشناس سیاسی بر این باور است که 
در  تاثیری  شایعات  این  گذشته  همچون 
روابط دو ملت ندارد گرچه باید با هوشیاری 

با آن برخورد کرد. 

شهرکریمه  ندای  گزارش  به 
عمومی  روابط  از  نقل  به 
در  قم  مردم  نماینده  دفتر 
از  ذوالنوری  مجتبی  مجلس، 
تدوین طرح جامع دوفوریتی 
فعالیت های  همه  شفافیت 
و  مجلس  در  نمایندگان 
کمیسیون ها خبر داد و اظهار 
 186 اساس  این  بر  کرد: 
امضاء  را  طرح  این  نماینده 

کرده اند.
مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
مذکور  طرح  کرد  اذعان  باید 
امروز یکشنبه به هیات رییسه 
ارائه  اسالمی  شورای  مجلس 
قانونی  روال  طبق  تا  می شود 
دردستورکار  پیگیری  برای 

قرار بگیرد.
مشخص  باید  داد:  ادامه  وی 
مجلس  در  نماینده  که  باشد 
حضور دارد یا خیر و در واقع 
همچنین  دارد؛  حضور  کجا 
است  مرخصی  فرد  اگر 
مرخصی  شود  معلوم  باید 
یا  استحقاقی  استعالجی، 
است  حقوق  بدون  مرخصی 
بتوانند  مردم  و  رسانه ها  تا 
رصد  را  نمایندگان  فعالیت 

کنند.
مجلس  در  مردم  نماینده 
همچنین  کرد:  اظهار  دهم 
که  شود  مشخص  باید 
داخلی  ماموریت  در  فرد 
و  دارد  حضور  خارجی  یا 
وی  ماموریت  دستاورد  البته 
اگر نماینده ای در  چیست و 
مجلس و صحن علنی حضور 
و  گیری ها  تصمیم  در  دارد 

داشته  مشارکت  رای گیری ها 
یا خیر و همچنین رای موافق 
تا مردم  یا مخالف داده است 
و  نقد  بررسی،  رصد،  بتوانند 

مطالبه گری کنند.

باید  افزود: در واقع  ذوالنوری 
که  کنیم  حرکت  سمتی  به 
خود  آراء  برای  نمایندگان 
حجت  و  کارشناسی  دلیل 
داشته باشند زیرا در غیر این 
خاصیت  بی  قوانین  صورت 

تصویب خواهد شد.
مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
همچنین مشخص خواهد شد 
اگر نماینده وعده ای به مردم 
بررسی  زمان  در  آیا  می دهد 
آن موضوع در صحن به قول 
و  یا خیر  خودش عمل کرده 
اش  وعده  خالف  نظرش  اگر 
طور  به  را  آن  دلیل  باید  بود 

شفاف برای مردم بیان کرند
حالت  اگر  کرد:  اظهار  وی 
کنار  دوگانگی  و  شفاف  غیر 
تصمیم  می توانند  مردم  برود 
آنها  منتخب  نماینده  بگیرند 
فعال بوده یا خیر و همچنین 

مطالبه گری کنند.

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
مجلس  خارجی  سیاست  و 
خاطرنشان  اسالمی  شورای 
کرد: تالش خواهیم کرد رای 
علنی  مهم  این  برای  گیری 
باشد تا نمایندگان رای واقعی 

بدهند.

مانیفست نواصولگرایی 
به تصویب رسید

عدالت  و  پیشرفت  جمعیت  دبیرکل 
دو  که  نواصولگرایی  مانیفست  گفت: 
هفته پیش به شورای مرکزی این حزب 
ارسال شده بود، در جلسه آخر شورای 

مرکزی تصویب شد.

محسن   ، شهرکریمه  ندای  گزارش  به 
و  پیشرفت  جمعیت  دبیرکل  پیرهادی 
در  که  نواصولگرایی  مانیفست  عدالت گفت: 
عدالت  و  پیشرفت  جمعیت  سیاسی  کمیته 
ایران اسالمی تهیه شده و دو هفته پیش به 
شورای مرکزی این حزب ارسال شده بود در 

در  شد.  تصویب  مرکزی  شورای  آخر  جلسه 
این مانیفست مسائلی همچون نسبت جریان 
حاکمیتی،  نهادهای  عدالت،  با  نواصولگرا 
سبک زندگی جدید مردم به خصوص طبقه 
و  پیشکسوتان  و  جوانان  شهری،  متوسط 
اقتصادی،  امور  مردمی کردن  لزوم  همچنین 

سیاسی و فرهنگی، طرح شده است.

پیرهادی افزود: این مانیفست در واقع منشور 
پیشرفت  جمعیت  عملی  راه  نقشه  و  نظری 

نو  جریان  آرای  و  اندیشه  تبیین  و  عدالت  و 
و  بحث  ها  ماه  از  پس  که  است  اصولگرایی 
از  بررسی و دریافت نقدها و نظرات بسیاری 
اندیشمندان و فعاالن سیاسی و اجتماعی به 

مرحله انتشار رسیده است.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت اضافه کرد 
: این مانیفست در نشستی با حضور رسانه ها 
و تعدادی از اعضای شورای مرکزی جمعیت 

پیشرفت و عدالت منتشر خواهد شد.

احمد امیرآبادی در جلسه شورای فرهنگ 
جلسات  تاالر  در  که  قم  استان  عمومی 
مطهر  حرم  طباطبایی  عالمه  پژوهشگاه 
برگزار شد سال 1397  را از حساس ترین 
جمهوری  نظام  پربرکت  عمر  سال های 
اسالمی ایران توصیف کرد و اظهار داشت: 
اقداماتی  کاخ سفید مدعی شده است که 
اسالمی  انقالب  که  داد  خواهد  ترتیب  را 
نتواند  را  خود  سالگی   40 جشن  ایران 

برگزار کند.
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
کیان  حافظ  را  حسینی  مکتب  اسالمی 
ملت  گفت:  و  کرد  عنوان  اسالمی  نظام 
ایران و عراق پس از سقوط صدام همواره 
در مشکالت کنار یکدیگر بوده و دولت های 
این دو کشور نیز مدافع حقوق یکدیگر در 
برابر گستاخی های استعمار جهانی هستند.

وی ادامه داد: دولت قبلی عراق در دوران 
تحریم های گذشته نقش ویژه ای در پروسه 
عهده  بر  ایران  دولت  برای  نفت  فروش 
ریاست  جدید  دوره  در  عراق  و  داشته 

جمهوری عراق همانند گذشته در کنار

برابر استعمار جهانی  ایران اسالمی و در   
ایستاده است.

امیرآبادی سوژه »توریسم جنسی« را فتنه 
جدید دشمن برای شکستن بنیاد وحدت 
این  گفت:  و  دانست  عراق  و  ایران  ملت 
به  و  سفید  کاخ  ادعای  راستای  در  پروژه 
از  غرب  رؤیاهای  زمینه های  تأمین  جهت 
سوی رسانه های استکبار جهانی در فضای 

مجازی دنبال می شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
اربعین حسینی را نماد انسجام امت اسالم 
ندهند  اجازه  مردم  گفت:  و  کرد  توصیف 
دشمن با عنوان جعلی »توریسم جنسی« 
اسالم  امت  اشتراک  نقطه  بنیادی ترین 

یعنی محرم را از آنان بگیرد.
امیرآبادی از احتمال اختصاص ارز دولتی 
به زائران اربعین خبر داد و گفت: روزنامه 
تریبون  به عنوان  امروز  شرق  اصالحاتی 
دشمن تیتری منتشر کرد که در مواجهه با 
این اقدام خائنانه باید از سوی دولتمردان 
مشهد  و  قم  استان  مسؤوالن  باألخص 

مواخذه و تذکر جدی دریافت کند.

سفیر سابق ایران در عراق از دالیل انتشار شایعات درباره این دو کشور می گوید

 مثلث شوم؛ پشت پرده شایعات بین ایران و عراق

نماینده مردم قم مطرح کرد؛

شایعه توریسم جنسی پروژه دشمن برای 
شکستن وحدت ایران و عراق است 

ازغدی  رحیم پور  حسن   
انقالب  عالی  شورای  عضو 
معرفت  دوره  در  فرهنگی 
رضوی دانشگاه آزاد اسالمی 
در  دانشجویان،  جمع  در 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ 
ریشه  گفتید  شما   « اینکه، 
سکوالریسم در حوزه است، 
مراجع  برخی  مواضع  با  آیا 
نظر شما تغییر کرده است؟« 
آقایان  از  که  سخنی  گفت: 

نقل شد با آنچه من گفتم منافاتی نداشت. یعنی مربوط به یک مطلب نبود. 

در مدرسه  بنده  که  تمام سخنانی  قوی می دهم  احتمال  داد: من  ادامه  وی 
فیضیه داشتم مطالعه نشده و تمام فیلم سخنرانی را ندیدند. چون آنچه به 
عنوان پاسخ داده شد، اصال چیزهایی نبود که ربطی به آنچه که من گفتم 

داشته باشد.
ازغدی تاکید کرد: به طور مثال من سوالی پرسیدم که آیا اگر کسی چهارتا 
به صورت  را  آن  دوستان  دیدم  ولی  می شود؟  مرجع  بخواند  و شرح  حاشیه 
خبری نقل کرده اند، اینگونه که فالنی گفته کسی که چندتا حاشیه و شرح 
بخواند مرجع می شود! من راجع به اینها بحث کردم و اصال من سوالی گفتم نه 
خبری! ما راجع به اینها بحث کردیم نه راجع به مراجع موجود، بعد اینکه من 
سؤالی مطرح کردم نه اینکه خبری، ولی متأسفانه اینگونه برداشت شده که این 

سخنان توهین به فالن چیز است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: متاسفانه برخی مواقع مسائل درست 
منتقل نمی شود و یا اینکه درست خوانده نمی شود. یک بخشی هم حتما به 

دلیل عدم اشراف به مطالب گفته شده بوده است.
رحیم پور ازغدی تصریح کرد: من اصال معتقدم آنچه که گفتم و به آن معتقدم 
مبنای انقالب اسالمی بوده و حرف های صریح و تعابیری است که امام)ره( در 
سخنرانی های مختلف و حتی در وصیت  نامه خود گفته و سخنانی که امام در 

این باره داشته یکی دو تا نیست.
امام  بگویم!  نمی کنم  جرأت  اصال  من  که  زده  را  حرف هایی  امام  گفت:  وی 
این  می کند  جرأت  کسی  چه  حوزه!  خال  و  افعی های خوش خط  می گوید 
حرف ها را بزند؟ خوب شد من این حرف را نزدم، وگرنه می گفتند فالنی گفته 

در حوزه افعی داریم.
این استاد حوزه تصریح کرد: خیلی جالب است، اینها حرف های امام است و ما 
جرأت نمی کنیم آنها را بگوییم! برخی از انتقادهایی که شهید بهشتی و شهید 
مطهری کرده را ما جرأت نمی کنیم بگوییم، ممکن است بگویند اینها توهین به 

حوزه، روحانیت و مراجع است. 
وی ادامه داد : تعبیر سکوالریسم در حوزه را رهبر انقالب دو سه بار به کار 
بردند، در خود قم که ایشان رفتند، گفتند سکوالریزم در حوزه یعنی اینکه 
بگوییم ما فقط به فقه، مباحث احکام دین در حوزه عبادات، نماز، روزه، نجاسات 
و معامالت شخصی و اینها کار داریم وگرنه این همه مسائل شخصی، اجتماعی، 
تمدنی و حکومتی است که اگر حوزه نظر ندهد و دیدگاه های اسالمی، مکتبی 
را با متد جواهری اعالم نکند، آن وقت سکوالریسم غرب جای آن را می گیرد 
چنانچه در خیلی جهت ها گرفته است. بیشتر از 95 درصد و اکثر قریب به اتفاق 

درس های خارج از فقه حوزه به همین مسائل پرداخته است. 
رحیم پور ازغدی تصریح کرد: بنده طلبه هستم، طلبه مشهد، قم و سالها در 
کنار این آقایان بوده ام و بحث ما این است که خطر سکوالریسم در حوزه خیلی 

بیشتر از سکوالریسم در دانشگاه است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی یادآور شد: سکوالریسم دانشگاه، سکوالریسم 
عریان است و ترجمه از منابعی است که می گوید دین از دنیا و تمدن جداست، 
سکوالریسم در حوزه عریان نیست و پنهان است و از موضع حمله به دین 

نیست، از موضع دفاع دین است، ولی تعریف سکوالریسمی از دین است.
وی افزود: اصال والیت فقیه یعنی اینکه با فقه غیرحکومتی نمی توانی حکومت 
کنی. امام وقتی می گوید اجتهاد در حوزه ها برای حکومت اسالمی کافی نیست، 
یعنی همین. بحث والیت مطلقه فقیه که امام مطرح می  کند که مصلحت نظام 
را با مسائل فقهی تعریف کنید، شرایط زمان و مکان را بفهمید، مسائل جدید را 
بفهمید، این نیست که استفتاء کنند یک مسئله خاص را و همان را ما بگویند 

ما جواب دادیم.
رحیم پور ازغدی اضافه کرد: بحث ما این بوده و هست که باید صد تا در خارج 
فقه داشته باشیم یکی بیاد بحث خارج فقه شهرسازی و معماری بگوید، یکی 
فضای مجازی را، یکی خانواده را با شرایط جدید. با سواالت جدید به سراغ 
ما کاله  که سر  غافل شویم  اجتماعی  واقعیات  از  نباید طوری  برویم،  منابع 
بگذارند. جریانات سیاسی و موج های رسانه ای سناریو تعریف کنند و معنای 

حرف ها را عوض کنند.
وی گفت: در مدرسه فیضیه ما ده ها مطلب گفتیم، برخی از اینها را هیچ کس 
نشنید، همانجا به درس های علوم انسانی در دانشگاه ها اشکال کردند و برخی 
رشته ها در دانشگاه، خطر بی سوادی در دانشگاه هم مطرح است،  این را کسی 

مطرح نمی کند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: اصال موضوع آن جلسه در مورد مبارزه 
با مفاسد اقتصادی بود، در مورد اینکه می گویند این طلبه ها و آخوندها بردند 
و خوردند! در صورتی که شما می دانید این طلبه ها همه با 500 - 400 هزار 

تومان در ماه زندگی می کنند.
باید  فاسد  مسئوالن  اینکه  بود؛  عدالتخواهی  بحث  آنجا  داد:   ادامه  رحیم پور 
را هیچ کس  این پالکاردها  از  بود که هیچ کدام  مجازات شوند، ده ها پالکارد 

نشان نداد، یک پالکارد که نمی دانم چه کسی بود و اصال من هم آن را ندیدم 
و گفتند که قبل از جلسه شما بوده و جمع شده است، شد تمام جلسه و مابقی 

جلسه همه حذف شد.
وی تاکید کرد: بحث ما بحث مبارزه با فساد اقتصادی بود و اینکه روحانیت و 
فیضیه باید در کنار مستضعفین، مردم و کسانی که مشکالت اقتصادی دارند 
باشند و اینکه باید عدالت اقتصادی قاطع  اجرا شود و اینها همه گم شد، ولی 

یک تابلو که معلوم نبود از کجا آمده برجسته شد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی یادآور شد: جالب این است که من همه 
تابلوها را خواندم تا نگویند که سانسور می کنیم ولی چنین تابلویی ندیدم. اصال 
فرض کنید چنین تابلویی بوده است، ولی چرا باید چنین مسائلی مطرح شود 
که بگویند اینها تهدید به قتل کردند! البته من فهمیدم که این فضاسازی برای 
چه بوده، یک کار رسانه ای بود که از تهران هم هدایت می شد و در قم اجرا شد.

که  بود  جلسه ای  برای  موضوع  این  من  نظر  به  داد:  ادامه  ازغدی  رحیم پور 
اقتصاد برجامی و گرانی ها توضیح دهد و  برای  تا  را خواستند  رئیس جمهور 
اینکه چرا مشکالت ما با توصل به آمریکا درست نشد، به نظرم خواستند این 

مسائل در مجلس مطرح نشود.
وی اظهار داشت: آقای روحانی دو یا سه بار در مجلس گفت که در فیضیه 
آن  آیا  است.  حاشیه سازی  اینها  که  بود  معلوم  بکشند!  را  من  می خواستند 
بچه طلبه ای که آن تابلو را باال برده، زده مرحوم هاشمی را کشته و آمده آنجا 

اعتراف به قتل کرده و حاال هم می گوید می خواهم شما را هم بکشیم؟!
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: هزاران هزاران طلبه و مردم قم آمدند 
مفاسد  به  نسبت  و  مستضعفین هستیم  کنار  و  مردم  همراه  ما  می گویند  و 
اقتصادی معترضیم، ولی یک دفعه همه اینها محو می شود و یک تابلو را علم 
به  توهین  مورد  در  بگویند  را  نیم صحبت ها  و  ساعت  یک  تمام  و  می کنند 
مرجعیت و حوزه بود، اگر اینها توهین است پس از منظر برخی از آقایان، اول 

باید امام را محاکمه کنید!
ازغدی تاکید کرد: سکوالریسم در حوزه را رهبری دو یا سه بار مطرح می کنند. 
اصال مخاطب بنده آیت اهلل نوری همدانی، آیت اهلل مکارم و اینها نبودند، کسان 
دیگری بودند، ولی یک عده با شیطنت خود و انتقال نادرست مطالب به آقایان، 
طوری رفتار کردند که انگار ما به اینها داریم می گوییم.وی گفت: تفکر شیعه 
اینگونه نیست که یک طلبه سر درس به باالترین استاد خودش هم اشکال 
می کند و آن هم باید جواب بدهد، ما در شیعه این چیزها را نداریم، مخاطب 
من این آقایانی که می گویند نبودند، اصال این آقایان در حوزه های خود به 
بودند.عضو شورای  دیگری  کرده اند، مخاطب من کسان  کار  اندازه خودشان 
عالی انقالب فرهنگی در خاتمه با خنده گفت: البته من می ترسم از این جلسه 
هم یک چیزهای درآورند و بگویند که فالن حرف زده شده! خواهش می کنم 
اگر انتقال می دهید، کامل انتقال دهید نه اینکه یک تکه از آن را پخش کنید.

نماینده مردم قم در مجلس خبر داد:

تدوین طرح جامع شفافیت 
فعالیت های نمایندگان در مجلس 

با۱۸۶ امضاء

واکنش رحیم پور ازغدی به بیانیه آیت اهلل مکارم شیرازی:

فضاسازی اخیر ،کاری رسانه ای بود که از تهران هدایت  و در قم اجرا شد


