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از مراحم و الطاف مقام  الله صافی گلپایگانی  بیت مرجع فقید آیت    ◄
تقلید، علما، مسئوالن، عموم مردم  معظم رهبری و حضرات مراجع عظام 
در داخل و خارج از کشور به خاطر حضور پرشور در تشییع آن مرجع فقید 

کرد. تشکر 
روزهای  واپسین  در  آمده است:  پیام  این  در  مرکز خبر حوزه  به گزارش 
ماه جمادی اآلخرة، ماه منتسب به حضرت صدیقه طاهره سالم الله علیها، 
ارتحال غم بار و جانگداز مرجع عالیقدر و فقیه اهل بیت عصمت و طهارت 
دلسوخته  و  دلداده  جهان،  شیعیان  بزرگ  پیشوای  و  زعیم  السالم،  علیهم 
حضرت ولّی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، حضرت آیة الله العظمی 
را  اّمتی  قلب  سره،  قدس  گلپایگانی  صافی  الله  لطف  شیخ  حاج  آقای 
جریحه دار نمود و فقدان ایشان برای اسالم، ثلمه و خسارت سنگینی بود 

که جبران آن دشوار است.
پیام حاکیست: باید همواره در برابر مشیت و اراده الهی، تسلیم و خاضع 

مرد  این  فقدان  در  مؤمنین  قلوب  آرامش  و  تسّلی  موجب  آنچه  البته  و  بود 
در  آرمیدن  و  خدا  لطف  آن  به  الهی  خاص  لطف  شد،  دوران  نادره  و  بزرگ 
روضه رضوان جنة الحسین علیه السالم در شب جمعه اول ماه رجب، شب 

لیلة الرغائب و ماه ریزش رحمت بیکران پروردگار بود.
پیام ادامه یافته است: بر خود وظیفه دانستیم که از همه دوستداران علم 
که  قم  و شهر مقّدس  ایران اسالمی  و والئی  فقاهت، مردم شریف مؤمن  و 
و  مردم  عمیق  پیوند  از  معنا  پر  جلوه ای  فقید  مرجع  آن  بی نظیر  تشییع  با 
مرجعیت را نشان دادند، بویژه ابراز لطف و محبت و همراهی شیعیان غیور 
کشور عراق در نجف اشرف و کربالی معّلی که آرام بخش آالم و تسّلی قلوب 

مؤمنین بود؛ قدردانی و سپاسگزاری داشته باشیم.
در این پیام آمده است: از مراحم و الطاف مقام معظم رهبری و حضرات 
مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم، علما و اساتید حوزه های علمیه، اساتید 
ایران،  اسالمی  جمهوری  گانه  سه  قوای  محترم  رؤسای  و  دانشگاه  محترم 
و  مذهبی  هیئات  رسانه،  اصحاب  و  انقالبی  نهادهای  و  ارگان ها  مقامات، 
عموم مردم عزیز مسلمان که در مراسم تشییع و خاکسپاری شرکت داشته 
و در طول این چهل روز و بعد از اربعین آن عالم رّبانی، در شهرهای مختلف 
تشکر  داشتند  بپا  بزرگداشت  و  عزاداری  مراسم  کشورها،  سایر  در  و  ایران 

می نماییم.
از درگاه خداوند متعال بهترین اجر و پاداش  پیام حاکیست: در خاتمه 
را برای همه مؤمنین و مؤمنات و برای آن فقیه مجاهد و مرجع والئی، علّو 

درجات در اعلی علیین را مسألت داریم.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید ۱۲ بهمن  سال 
گذشته پس از عمری تدریس و تحقیق و تالیف آثار گوناگون فقهی، کالمی و 
حدیثی و همچنین عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در 

شورای نگهبان، در سن ۱۰۳ سالگی دارفانی را وداع گفت.    ►

قدردانی و تشکر بیت آیت الله صافی از رهبری، مراجع و مردم
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ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر    ◄
به طور جداگانه  قم  به  در سفر  اقتصادی کشور 
و  اعرافی  حسینی بوشهری،  آیات  حضرات  با 

کرد. گفتگو  و  دیدار  سعیدی 
رئیس  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
دیدار  این  در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
در  آزاد  مناطق  فرصت  اهمیت  بر  تاکید  با 
این  گفت:  کشور  صادرات  و  تجارت  توسعه 
دارند  که  معافیت هایی  و  امکانات  با  مناطق 
و  اقتصادی  فعاالن  حضور  زمینه ساز  می توانند 

باشند. کشور  در  سرمایه گذاری 
بوشهری  حسینی  هاشم  سید  اللله  آیت 
هم  نظارتی  و  تصمیم گیری  مراکز  کرد:  تصریح 
باید با شناخت دقیق از ظرفیت ها و فرصت های 
و  صادرات  تولید،  برای  را  زمینه  مناطق،  این 

کنند. فراهم  اشتغال،  توسعه 
دیدار  در  هم  کشور  علمیه  حوزه های  مدیر 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  دبیر شورای 
تعامل  در  آزاد  مناطق  نقش  به  اشاره  با  کشور 
تجاری و اقتصادی با دنیا و اهمیت بهینه سازی 
توسعه  برای  مناطق  این  در  موجود  فرصت های 
اشتغال و اقتصاد پایدار گفت: توسعه کمی این 
ویژه  و  آزاد  مناطق  اهداف  نمی تواند  مناطق 

کند. محقق  را  اقتصادی 
کیفی سازی  افزود:  اعرافی  علیرضا  الله  آیت 
از  استفاده  و  تولیدی  محصوالت  و  خدمات 
این  اولویت های  از  باید  نوین  فناوری های 

باشد. مناطق 
توجه  مورد  باید  اسالم  اقتصادی  قوانین 

گیرد قرار 
تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت )سالم 

الله علیها( نیز با بیان اینکه اسالم از هر چیزی 
باالتر است و هیچ چیزی بر اسالم برتری ندارد، 
به  خود  عمل  در  و  کنیم  باور  باید  را  این  گفت: 
اصل  اقتصاد  دیگر  کشورهای  در  زیرا  ببریم  کار 
است  اقتصاد  الشعاع  تحت  چیز  همه  و  است 
و  دارد  هایی  محدودیت  اقتصاد  اسالم  در  ولی 
اقتصادی  های  محدودیت  به  باید  و  نیست  آزاد 

شود. توجه  اسالم 

آیت الله سعیدی با بیان اینکه برای هر کاری 
که  باشید  داشته  ورز  اندیشه  جمع  یک  باید 
و دستشان  باشند  اهل عمل هم  علم،  بر  عالوه 
در کار باشد، افزود: یکی از اشکاالت اقتصاد ما 
اظهار نظرهای غیر متخصصانه برخی از افرادی 
دارند  تخصص  دیگری  های  حوزه  در  که  است 

رشته  در  که  افرادی  هم  دین  در  که  همانطور 
های دیگری تخصص داشتند نظراتی دادند که 

است. شده  آشکار  آن  بودن  اشتباه  امروز 
حوزه  متخصصان  نظر  از  مندی  بهره  وی 
آزاد  مناطق  تقویت  در  را  بین الملل  تجارت 
تجاری موثر دانست و گفت: تشکیل هیئت های 
حوزه،  این  متخصصان  حضور  با  ورز  اندیشه 
بین  بازار های  در  موثرتر  حضور  برای  را  زمینه 

فراهم  مناطق  این  اقتصادی  بازدهی  و  المللی 
. می کند

افزود:  سعیدی  محمد  سید  الله  آیت 
کالن  اهداف  راستای  در  و  صحیح  ریل گذاری 
در  تصمیم سازی  باید سرلوحه  اقتصادی کشور 

► باشد.    آزاد  مناطق 

اقتصادی  آزاد  دبیر شورای عالی مناطق    ◄
واردات  نظر  از  آزاد  مناطق  اینکه  بیان  با  کشور 
در  گفت:  است،  کنترل  تحت  کاال  قاچاق  و 
مشکالت  است  آزاد  مناطق  پیشانی  که  کیش 
آزاد  مناطق  سایر  ولی  داریم  زیادی  فرهنگی 
به  نیستند  اینگونه  اروند  و  ماکو  ارس،  مانند 

است. بومی  مردم  سکونتگاه  اینکه  خاطر 
در  مرکز خبر حوزه، سعید محمد  به گزارش 
دیدار با آیت الله سعیدی در سالن محراب حرم 
از  اینکه  بیان  با  )س(  معصومه  حضرت  مطهر 
از  سال   ۳۰ و  داشتیم  آزاد  منطقه  هشت  قبل 
قشم،  کرد:  اظهار  گذرد،  می  مناطق  این  عمر 
و  ماکو  ارس،  انزلی،  اروند،  چابهار،  کیش، 
فعال  منطقه  هشت  خمینی)ره(  امام  فرودگاه 
آزاد  منطقه  هفت  گذشته  سال  در  و  هستند 
قصر  مریوان،  بانه،  اردبیل،  جمله  از  جدید 
اضافه  برون  اینچه  و  بوشهر  مهران،  شیرین، 
دارای  کشور  مرزی  های  استان  تمامی  و  شد 

شدند. آزاد  منطقه 
اقتصادی  ویژه  منطقه   ۳۲ اینکه  بیان  با  وی 
 ۲ در مجموع  افزود:  است،  فعال  در کشور  هم 
کار  مناطق  این  در  صنعتی  واحد   ۵۰۰ و  هزار 
این  از  کشور  صادرات  صد  در   ۴۵ و  کنند  می 

شود. می  انجام  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اقتصادی  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
نگاه  رهبری  معظم  مقام  اینکه  بیان  با  کشور 
دارند که  تأکید  و  دارند  مناطق  این  به  ای  ویژه 
باید طرح تحولی  برای رشد و توسعه اقتصادی 
پیگیری  را  فرهنگی  مباحث  و  باشید  داشته 
آزاد  مناطق  پیشانی  که  کیش  در  گفت:  کنید، 
است مشکالت فرهنگی زیادی داریم ولی سایر 
اینگونه  اروند  و  ماکو  ارس،  مانند  آزاد  مناطق 
نیستند و به خاطر اینکه سکونتگاه مردم بومی 
است و مردم در امور فرهنگی پیشگام هستند.
ایامی  در  مخصوصا  کیش  در  افزود:  وی 
بیشتر  مشکالت  گیرد  می  اوج  گردشگری  که 

و  است  مسافران  ورود  از  ناشی  که  شود  می 
علم  و  تجربه  از  استفاده  و  نوین  ها  روش  با  ما 
به  اسالمی  و  انسانی  علوم  های  پژوهشگاه 

پردازیم. می  ها  ناهنجاری  این  با  مقابله 
هم  اقتصادی  بخش  در  داد:  ادامه  محمد 
بنیان  دانش  تولید؛  که  سال  شعار  به  توجه  با 
ریزی  برنامه  است  شده  داده  قرار  آفرین  کار  و 
مناطق  باالی  های  ظرفیت  از  تا  ایم  کرده  ویژه 
اقتصادی که تاکنون از آن استفاده نشده است 

باشیم. داشته  حوزه  این  در  تحولی 

شود  می  گفته  که  ادعایی  به  اشاره  با  وی 
شده  کاال  قاچاق  و  واردات  محل  آزاد،  مناطق 
تنها  مناطق  این  از  ما  واردات  گفت:  است، 
شامل  را  کشور  واردات  کل  درصد  دهم   ۲ و   ۱
همچنین  و  است  ناچیزی  رقم  که  شود  می 
را  ارز  و  کاال  قاچاق  حداقل  ما  آزاد  مناطق  در 
شاهد هستیم و هر اقدامی در این زمینه ها در 
نگرانی  و  و کنترل است  قابل رصد  آزاد  مناطق 

نداریم. آزاد  مناطق  در  قاچاق  بحث  در 
اقتصادی  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
این  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه  گفت:  کشور 
کمرکی  معافیت  مانند  هایی  مشوق  با  که  است 
و  کاال  سفارش  ثبت  به  نیاز  عدم  و  مالیاتی  و 
صدور ویزا برای گردشگران و بازرگانان خارجی 

بیشتر  گذاری  سرمایه  و  کند  تسهیل  را  تجارت 
مدام  گذشته  سال  دو  در  ولی  بیفتد  اتفاق 
در  و  دهند  می  کاهش  را  ها  مشوق  برخی 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت   ۱۴۰۱ بودجه 
را  شد  داده  آزاد  مناطق  به  سال   ۲۰ بریا  که 
برگرداند و در ثبت سفارش فشارهایی را آوردند 
که  کنند  می  نقض  را  گذشته  های  مشوق  و 
مناطق  دراین  گذاری  سرمایه  شود  می  باعث 

باشد. داشته  کاهش 
رقیب  کشورهای  طرفی  از  داد:  ادامه  وی 
برای جذب سرمایه  امارات متحده عربی  مانند 
معافیت  و  دهند  می  رایگان  زمین  گذاری 
خوب  تسهیالت  و  گذاشتند  ساله   ۵۰ مالیاتی 
از  دیگر  کشورهای  های  سرمایه  تا  می دهند 
موفق  کار  این  در  و  کنند  جذب  را  ایران  جمله 

اند. بوده 
و  کردیم  ارائه  را  طرحی  ما  افزود:  محمد 
با اعطای اختیارات،  آزاد اگر  گفتیم که مناطق 
تواند  می  باشد  مدیریتی  تمرکز  و  مشوق ها 
سکوی تولید و صادرات و رشد اقتصادی باشد.

در ادامه مهدی حسین زاده معاون فرهنگی 
آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  اجتماعی 
مناطق  افراد  برخی  اینکه  بیان  با  اقتصادی 
آزاد فرهنگی  به معنی مناطق  را  اقتصادی  آزاد 
به  مناطق  برخی  در  گفت:  اند،  گرفته  نظر  در 
شده  ایجاد  که  زیادی  طبقاتی  اختالف  خاطر 
زیاد  هم  اجتماعی  و  فرهنگی  ناهنجاری های 
وجود  مناطق  این  از  مبهمی  های  آمار  و  شده 
کرده  را دشوار  ها  آسیب  این  با  مقابله  که  دارد 

است.
است  این  ما  راهکارهای  از  یکی  افزود:  وی 
در  امیرالمؤمنین)ع(  جمعیت  اندازی  راه  با  که 
مناطق آزاد و پای کار آمدن طالب حوزه علمیه 
آسیب  در  بتوانیم  ما  و  بخورد  رقم  خوبی  اتفاق 
را  جدی  حرکت  مناطق  این  در  اجتماعی  های 

► رقم بزنیم.   

از  اینکه  بیان  با  قم  شکوهیه  صنعتی  شهرک  مدیره  هیات  رئیس    ◄
 ۳۰ و  شهرک،  یکهزار  این  در  گرفته  مجوز  صنعتی  واحد   ۶۱۰ و  یکهزار 
و  هزار   ۲۷ شهرک  این  در  اشتغال  سطح  کرد:  بیان  است  فعال  واحد 
به  نفر در شهرک شکوهیه مشغول  24 هزار  نفر است که همکنون   ۶۶۳

باشند. می  کار 
کارآفرینان  با  قم  استاندار  هم اندیشی  نشست  در  عالمی  حمیدرضا 
فعالیت  به  شروع   ۱۳۷۸ سال  از  شکوهیه  صنعتی  شهرک  افزود:  استان 
کرد، و هم اکنون یکهزار و ۲۶۵ هکتار را زیر پوشش دارد که حدود ۷۹۵ 

است. صنعتی  آن  هکتار 
 ۲۷ شهرک  این  در  اشتغال  سطح  پروانه،  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 

است. نفر موجود  ۲۴ هزار  در کل  است گفت:  نفر   ۶۶۳ و  هزار 
عالمی با بیان اینکه بعد از ۲۲ سال تاسیسات این شهرک فوق العاده 
بودجه  ایجاد  افزود:  است  شدید  استهالک های  دچار  و  شده  فرسوده 

دارد. قانونی  موانع  زیرساخت ها  اصالح  برای  خاص 
داشتن یک  بر  تاکید  با  مدیره شهرک شکوهیه همچنین  رئیس هیات 
صنعتی  قطب  عنوان  به  شکوهیه  صنعتی  شهرک  به  ویژه  رویکرد  و  نگاه 
استان خاطرنشان کرد: هیات مدیره شهرک شکوهیه و همچنین شرکت 
به  و  بگذارند،  شهرک  این  برای  را  بودجه  نتوانستند،  تاکنونی  شهرک ها 
فعالیت  مجموعه  این  در  که  ارزشمندی  واحدهای  شایسته   وجه  هیچ 

نیست. می کنند، 
بر تشکیل کارگروهی، متشکل  ارائه پیشنهادی مبنی  با  وی همچنین 
بازرسی، صنعت، معدن، تجارت و شرکت  از سازمان های مختلفی چون 
واحدهای  ممیزی  و  بررسی  احصا،  منظور  به  صنعتی  شهرک های 
رویکردهایی  به  توجه  با  می توانیم  کارگروه  این  در  کرد:  تصریح  صنعتی 
که مدیران استان به موضوع صنعت و اشتغال دارند، کاهش هزینه های 

بزنیم. رقم  را  تولید 
در  نیز  قم  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  ابراهیمی  روح الله 
صنعتی  شهرک های  ترمیم  و  بازسازی  اهمیت  به  اشاره  با  جلسه  این 
از  مبلغی  اختصاص   ۹۲ سال  از  موضوع  این  برای  شد:  یادآور  استان 
درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده ای که توسط واحدهای صنعتی 
قانون  در  و  شد،  پیگیری  می شود،  پرداخت  شهرک ها،  این  در  مستقر 

► است.    آمده  نیز 

سفر »سعید محمد« به قم و دیدار با علما
مراسم احیای آخرین شب از 

شب های با برکت قدر در شهر 
مقدس قم برگزار شد 

با دعا و  از لیالی قدر،  مردم مومن و خداجوی استان در آخرین شب 
کردند. مسئلت  سبحان  خداوند  درگاه  از  را  مقدرات  بهترین  نیایش، 

به گزارش تسنیم، در سومین شب از لیالی قدر مردم مومن و روزه دار 
مقدس  مسجد  بیت)ع(،  اهل  کریمه  حرم  در  حضور  با  قم  استان 
کبیر،  جوشن  دعای  تالوت  با  مصلی   و  تکایا  حسینیه ها،  جمکران، 

کردند. زنده داری  شب  کردن  سر  بر  قرآن  و  قرآن  تالوت  نیایش، 
به  دیگری  هوای  و  حال  خود،  پرشور  حضور  با  قم  روزه دار  مردم 
ایزد  درگاه  از  العفوگویان  و  بودند  بخشیده  مذهبی  و  مقدس  اماکن 
شب  در  کردند،  مغفرت  طلب  و  شدند  بخشش  خواستار  تعالی  باری 
بیست و سوم رمضان، مردم مومن و روزه دار قم از صاحب کل نجوی 

برنگرداند. خالی  را  دستانشان  واسعه اش  رحمت  با  تا  خواستند 
جوی  خدا  و  مومن  مردم  حضور  با  قدر  شب  سومین  پرفیض  مراسم 
شهر مقدس قم در حرم حضرت فاطمه معصومه )س( مسجد مقدس 
تقلید،کوه  عظام  مراجع  بیوت  شد،  برگزار  استان  مساجد  و  جمکران 
خضر نبی)ع(، مساجد، تکایا، مصلی و حسینیه های شهر نیز میزبان 

با فضیلت بود. این شب  مردم قم در 
حضرت  حرم  مجاوران  و  زائران  قدر  لیالی  از  شب  سومین  با  همزمان 
خیابان های  و  رواق ها  ها،  صحن  در  حضور  با  )س(  معصومه  فاطمه 
بجا  را  بافضیلت   و   برکت  با  شب  این  آیین  مطهر   حرم  به  منتهی 

آوردند.

حجت االسالم رفیعی: 
دولت برای جبران اجاره بهای 
مستاجران وام کم بهره ارائه 

دهد

را  مردم  گرانی  و  است  بی ثبات  بازار  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
خسته کرده است دولت باید در این زمینه چاره اندیشی کند، دولت 

دهد. ارائه  بهره  کم  وام  بها  اجاره  جبران  برای  باید 
سخنرانی  مباحث  سلسله  در  رفیعی  ناصر  والمسلمین  حجت االسالم  
آثار  به  اشاره  با  معصومه)س(  حضرت  حرم  در  رمضان  مبارک  ماه 
دست  شود  می  سبب  حرام  لقمه  داشت:  اظهار  حرام  لقمه  منفی 

نرسد. حالل  به  و  شود  کوتاه  حالل  لقمه  از  انسان 
افزود:  حالل  لقمه  برکات  و  آثار  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
حالل  لقمه  در  عبادت  توفیق  و  سالم  نسل  خیری،  به  عاقبت  برکت، 

است.
است  بی ثبات  بازار  کرد:  بیان  المصطفی  جامعه  علمی  هیئت  عضو 
چاره  زمینه  این  در  باید  دولت  است  کرده  خسته  را  مردم  گرانی  و 
ارائه  بهره  کم  وام   بها  اجاره  جبران  برای  باید  دولت  کند،  اندیشی 

دهد.
ایرانی  برنج  و  کند  انبار می  را  برنج  که  کرد: شخصی  تصریح   رفیعی 
عمر  خواهد  می  چقدر  مگر  می کند  مخلوط  یکدیگر  با  را  خارجی  و 
قبر  از  کوچکی  جای  در  باید  و  می میرد  نهایت  در  و  باشد  داشته 

بد. بخوا
وی با اشاره به مشکالت بازار و لزوم توجه دولت به آن گفت: وارادات 
دارد  مشکل  کاال  توزیع  بلکه  ندارد  مشکل  کشورمان  در  تولید  و  کاال 

این مشکل برطرف شود. باید  که 
بیان  باقر)ع(  امام  از  حدیثی  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
از وی قبول  راه درآمد کسب کند چهار چیز  از چهار  اگر کسی  کرد: 
دزدی  و  خیانت  ربا،  خدعه،  فریب  راه  از  درآمدش  که  کسی  نیست، 

باشد.
طهارت،  کرد:  خاطرنشان  المصطفی  جامعه  علمی  هیئت  عضو 
راهکارهای  تدبیر  و  انفاق  حرص،  ترک  قناعت،  رحم،  صله  استغفار، 

است. رزق  افزایش 

تاالب کوه نمک قم زباله زدایی 
شد

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست قم گفت: جمعی 
و  مدیرکل  همراه  به  زیست  محیط  نهاد  مردم  های  تشکل  اعضای  از 
رهاشده  زباله های  از  را  قم  نمک  کوه  تاالب  کل،  اداره  این  کارکنان 

کردند. پاکسازی 
به  ساله  همه  گفت:  ایسنا  با  گفتگو  در  پور  بهشتی  محمدرضا  سید 
چندین  در  متعددی  های  برنامه  پاک«  »زمین  جهانی  روز  مناسبت 
گاهی دادن نسبت به اهمیت حفظ و حراست  کشور با هدف توجه و آ

شود. می  برگزار  طبیعت  و  زمین  از 
با عنوان »سرمایه  با اشاره به شعار جهانی روز زمین پاک امسال  وی 
گذاری در زمین با کاهش پالستیک«، افزود: امروزه مصرف روزافزون 
و  زیست  محیط  جان  بالی  جهانی،  معضل  یک  عنوان  به  پالستیک 

است. شده  طبیعت 
و  خانگی  پسماندهای  و  ها  زباله  انواع  گسترش  اینکه  بیان  با  وی  
به  را  زمین  سالمت  آب،  رویه  بی  مصرف  و  درختان  قطع  صنعتی، 
بسیاری  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  است،  انداخته  مخاطره  به  شدت 
های  زباله  طبیعت،  دامان  در  حضور  با  کشورمان  در  گردشگران  از 

کنند. می  رها  زیست  محیط  در  غیرمسئوالنه  را  خود 
از  طبیعت  نجات  برای  باید  مسئوالن  و  مردم  همه  اینکه  بیان  با  وی 
هفته  مناسبت  به  کرد:  تصریح  کنند،  اقدام  پسماند  بحرانی  معضل 
از اعضای تشکل های مردم نهاد و کارکنان اداره  زمین پاک، جمعی 
کل محیط زیست، تاالب ارزشمند کوه نمک و محیط پیرامون آن را از 

کردند. پاکسازی  شده  رها  های  زباله 
دشت  در  و  جعفریه  به  قم  جاده  از   ۱۵ کیلومتر  در  نمک   کوه  تاالب 

دارد. قرار  گازران 

علت غیر فعال بودن سامانه 
وام فرزند آوری مشخص شد

فعال  غیر  علت  گفت:  قم  استان  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر 
بودن سامانه وام فرزندآوری، ابالغ نشدن دستور العمل این تسهیالت 

است. بانکی  سیستم  به 
مرکزی  بانک  گفت:  قم  استان  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر 
فرزند  وام  اجرایی  دستورالعمل  هفته،  پایان  تا  که  است  کرده  اعالم 

می کند. ابالغ  را  آوری 
از  صرفا  آوری،  فرزند  وام  نام  ثبت  گفت:  نژاد  هاشمی  رضا  محمد 
از  شهروندان  و  می گیرد  صورت   ve.cbi.ir اینترنتی  سامانه  طریق 

کنند. خودداری  بانکی  شعب  به  حضوری  مراجعه 
فرزند  وام  اینکه  بیان  با  قم  استان  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر 
صاحب   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  از  که  می گیرد  تعلق  افرادی  به  آوری 
تومان،  میلیون   ۲۰ اول  فرزند  برای  وام  مبلغ  گفت:  اند  شده  فرزند 
فرزند  تومان،  میلیون   ۶۰ سوم  فرزند  تومان،  میلیون   ۴۰ دوم  فرزند 
است. تومان  میلیون   ۱۰۰ پنجم  فرزند  و  تومان  میلیون   ۸۰ چهارم 

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان قم گفت: نرخ سود این وام، 
چهار درصد است.

خبـرخبـر

سعید محمد: 

وضعیت فرهنگی برخی مناطق آزاد نگران کننده است

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شکوهیه: 

حدود 24 هزار نفر در شهرک شکوهیه قم مشغول به کار هستند



در  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس    ◄
تامین  روند  استان،  بازار  بهتر  هرچه  تنظیم  راستای 
حمایتی  نگاه  اساس  بر  درقم  مرغ  گوشت  توزیع  و 
نسبت به تولیدکنندگان این محصول در کنار توجه به 

است. مصرف کنندگان  نیازهای 
اشاره  با  ایرنا،  با  درگفتگو  رضا  حاجی  رضا  محمد 
گوشت  بازار  تنظیم  و  تامین  حوزه  در  این که  به 
ابتدای  در  داشت:  بیان  داریم،  برنامه  استان  مرغ 
را داشتیم  تامین مرغ  فروردین ماه سال جاری دغدغه 
و اکنون دغدغه ما در این بخش مازاد تولید است، در 
مصرف کنندگان  فکر  به  که  طور  همان  راستا  همین 
از  استفاده  با  تولیدکنندگان   از  باید  هستیم 

کنیم. حمایت  موجود  ظرفیت های 
گذشته  روزهای   طی  همین منظور  به  افزود:  وی 
تولیدکنندگان  از  حمایت  منظور  به  اساسی  کار   ۲
آنکه  نخست  گرفت،  صورت  استان  در  مرغ  گوشت 
سایر  به  قم  مردم  نیاز  مازاد  مرغ  صادرات  اجازه 

شرکت  همچنین  و  شد  داده  کشور  استان های 
خود  تنظیم گری  وظیفه  مبنای  بر  دام  امور  پشتیبانی 

با  را  تولیدکنندگان  بازار  نیاز  مازاد  مرغ  شد،  موظف 
کند. خریداری  مصوب  قیمت 

محصوالت  بازار  تنظیم  برای  که  این  بیان  با  وی 
از  قم  در  مردم  غذایی  امنیت  تامین  و  کشاورزی 
با  داد:  ادامه  می کنیم،  استفاده  امکانات  همه 
مرغ  گوشت  قیمت  شد  سعی  برنامه ها  این  اجرای 
از  هم  و  کنندگان  مصرف  از  هم  که  باشد  درنقطه ای 
تولیدکنندگان این محصول در استان قم حمایت الزم 

باشد. گرفته  صورت 
حاجی رضا با اشاره به این که قم یکی از قطب های 
گفت:  است،  طیور  پرورش  زمینه  در  کشور  مطرح 
در  گوشتی  مرغ  پرورش  واحد   ۳۰۰ حاضر  درحال 
ُتن   ۶۰ حدود  در  روزانه  واحدها  این  و  است  فعال  قم 
گوشت مرغ را تولید و به بازار استان عرضه می کنند.

گوشت  باشد،  الزم  هرگاه  که  این  به  اشاره  با  وی 
کشور  استان های  سایر  از  قم  مردم  نیاز  مورد  مرغ 
میزان  معمول  طور  به  کرد:  بیان  می شود،  تامین 

روز  درهر  استان  دراین  مردم  نیاز  مورد  مرغ  گوشت 
حدود ۱۱۰ هزار تن است که ۷۰ هزار تن آن در بخش 
مصارف  برای  دیگر  تن  هزار   ۴۰ و  خانوار  مصرف 

می شود. استفاده  رستوران ها  همچون  صنفی 
درحوزه  قوی  تشکل های  امروز  داد:  ادامه  وی 
موضوع  این  که  هستند  فعال  قم  در  طیور  پرورش 
است  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  قوت  نقاط  از 
و  تامین  درحوزه  شده  تعریف  وظایف  اساس  بر  ما  و 
پیشبرد  برای  تشکل ها  ظرفیت  از  مرغ  گوشت  توزیع 
این  تولید  زنجیره  حوزه  در  خصوص  به  برنامه ها 

کرد. خواهیم  استفاده  محصول 
بخش  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
قابلیت های  دارای  استان  دراین  طیور  پرورش 
تولید  ظرفیت  افزایش  سرمایه گذاری،  برای  مناسبی 
همین  در  و  است  متعدد  شغلی  فرصت های  ایجاد  و 
به  عالقه مند  افراد  برای  نیز  مناسبی  تسهیالت  رابطه 
► گرفته شده است.    درنظر  بخش  این  در  فعالیت 

قم  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل    ◄
فاز  موردنیاز  ناوگان  تأمین  خصوص  در 
سرد  تست  جهت  گفت:  قم  مترو  نخست 
که  بوده  قطار  رام  یک  تنها  به  نیاز  گرم  و 
هستیم. آن  تأمین  برای  مذاکره  حال  در 
قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
به  اشاره  با  درویشی  منصور  قم،  شهری 
ناوگان  تأمین  عدم  و  ظالمانه  تحریم های 
تأخیر در تست  به عنوان اصلی ترین دالیل 
پیشرفت های  به  مترو؛  پروژه  گرم  و  سرد 
خط  نخست  فاز  پیشبرد  در  اخیر  مناسب 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  قم  مترو  یک 
خصوص  در  انجام شده  پیش بینی های  با 
و  تجهیزات  به موقع،  مالی  منابع  تأمین 
انجام  شاهد  امیدواریم  موردنیاز  ناوگان 

باشیم. آینده  ماه های  در  گرم  تست 
محترم  ریاست  اخیر  سفر  مصوبات  وی 
پروژه  برای  قم  مقدس  شهر  به  جمهوری 

سال  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  را  مترو 
قطار  طرح  بودجه  تخصیص  گذشته 
به عالوه  ۱۰۰ در صد  به صورت  شهری قم 
ریالی  میلیارد   ۱۰۰ از  بیش  نقدی  کمک 
اوراق  سقف  و  انجام گرفته  قم  مترو  برای 
 ۶۰۰۰ به  نیز  مترو   ۱۴۰۰ سال  مشارکت 
که  است  پیداکرده  افزایش  ریال  میلیارد 

شد. خواهد  هزینه  جاری  سال  در 
در  قم  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
عنوان  موردنیاز  ناوگان  تأمین  خصوص 
تنها  به  نیاز  گرم  و  سرد  تست  جهت  کرد: 
مذاکره  حال  در  که  بوده  قطار  رام  یک 
هم چنین  و  هستیم  آن  تأمین  برای 
یک  خط  نخست  فاز  مسافرگیری  برای 
بوده  قطار  رام   ۳ به  نیاز  حداقل  مترو، 
یا  خرید  جهت  مذاکره  هم اکنون  که 

دارد. قرار  کار  دستور  در  استقراض 
برق  پست  تکمیل  گزارش  ارائه  با  وی 

 ۱۰۰ آمادگی  و  نواب  کیلوولت   ۶۳/۲۰
مترو  پروژه  در  آن  خدمت رسانی  درصدی 
خصوص  در  الزم  تمهیدات  کرد:  ابراز 
برگزاری  و  موردنیاز  تجهیزات  تأمین 
و  پله برقی  ازجمله  آن ها  مناقصات 
آسانسور و نیز ماشین آالت تخصصی ریلی 
مخابرات،  تهویه،  سیستم های  تکمیل  و 
است. انجام  حال  در   … و  حریق  اعالم 
عمرانی  پیشرفت  به  اشاره  با  درویشی 
پروژه  اول  فاز  ایستگاه های  و  مسیر 
مترو،  یک  خط  نخست  فاز  گفت:  مترو 
ایستگاه   ۶ با  کیلومتر   ۶ طول  به  مسیری 
مطهری  شهید  میدان  تا  کامکار  قلعه  از 
و  روسازی  عملیات  که  می شود  شامل  را 
نصب  و  رسیده  اتمام  به  آن  ریل گذاری 
ایستگاه های  در  مربوطه  تجهیزات  اغلب 
ایستگاه  شامل  اول  فاز  مسافرگیری 
انجام شده  کشاورز  و  مطهری  میدان 

عمرانی  عملیات  به  توجه  با  و  است 
حدود  میانگین  پیشرفت  با  ایستگاه ها 

بیش از ۹۰ درصدی، این فاز آماده انجام 
► است.    اولیه  بهره برداری 

اقتصادی  امور  هماهنگی  سابق  معاون    ◄
»اینجا  جمله  که  این  بر  تصریح  با  قم  استانداری 
آینده نگرانه  نگاه  با  همراه  تبییِن  نیازمند  است«  قم 
دولت  و  نظام  تا  است  شایسته  کرد:  تأکید  است 
و  کنند  تمرکز  قم  استعدادهای  و  توانمندی ها  بر 
دهند. انجام  زمینه  این  در  درستی  سرمایه گذاری 
به  اشاره  با  فارس  با  گفتگو  در  غضنفری  مهرداد 
اماکن  وجود  کرد:  اظهار  قم  استان  ظرفیت های 
همچنین  و  قم  در  تاریخی  و  فرهنگی  مذهبی، 
موقعیت  کنار  در  ُعَلما  و  تقلید  معظم  مراجع  حضور 
قابلیت های  جمله  از  استان،  استراتژیک  جغرافیایی 

شود. بیان  خوبی  به  باید  که  است  قم 
»اینجا  جمله  درباره  خود  نظر  تشریح  در  وی 
این  به  ما  نگاه  تا  است  الزم  شد:  یادآور  است«  قم 
و  استعدادها  به  معطوف  و  مثبت  نگاه  یک  جمله، 
این چنین  متأسفانه  که  باشد  قم  توانمندی های 
استفاده  مواردی  در  جمله  این  معموال  و  نیست 
قم  در  موجود  موانع  و  محدودیت ها  تا  می شود 

شود. یادآوری 
اقتصادی  امور  هماهنگی  سابق  معاون   

جمله  این  که  این  از  تأسف  ابراز  با  قم  استانداری 
شده  تبدیل  قم  پیشرفت  و  توسعه  موانع  از  یکی  به 
این  در  می رسد  نظر  به  کرد:  خاطرنشان  است، 
بیان  به  هستیم،  تبیین  جهاد  یک  نیازمند  زمینه 
یعنی  است«  قم  »اینجا  که  شویم  یادآور  باید  دیگر 

در  مختلف  قابلیت های  از  سرشار  استانی  اینجا 
سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  مذهبی،  زمینه های 

. ست ا
است«  قم  »اینجا  جمله  بنابراین  کرد:  اضافه  وی 
یادآور قابلیت ها و ظرفیت های این استان است و این 
با  دولت می توانند  و  نظام  که  متذکر می شود  را  نکته 
همه  ظرفیت ها،  و  قابلیت ها  این  بر  سرمایه گذاری 
کنند. بهره مند  سرمایه گذاری  این  منافع  از  را  کشور 
متولیان  مثبت  نگاه  اهمیت  به  اشاره  با  غضنفری 
قم  به  اقتصادی  عرصه  در  بویژه  و  وجوه  همه  در 
یک  وجود  امر،  این  نیاز  پیش  البته  شد:  یادآور 
البته  و  اقتصادی  طرح های  برای  فرهنگی  پیوست 
انعکاس  در  استان  متولیان  توجه  قابل  فعالیت 
توجه  تا  است  استان  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
معطوف  استان  توسعه  به  مثبت  شکلی  به  اثرگذاران 

. د شو
در  اساسی  نقشی  قم  که  این  یادآوری  با  وی 
است  داشته  اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی 
گونه ای  به  باید  امر  مسئوالن  برنامه ریزی  گفت: 
معنای  به  عمال  است«  قم  »اینجا  جمله  که  باشد 

این  نه  باشد،  استان  بی بدیل  قابلیت های  به  اشاره 
شود. برداشت  جمله  این  از  هراس  نوعی  که 

اقتصادی  امور  هماهنگی  سابق  معاون 
بودن  خاص  و  ویژه  درباره  همچنین  قم  استانداری 
کرد:  بیان  نیز  کشور  استان های  بین  در  قم  استان 
بودن هم ممکن است سبب  و خاص  ویژه  این  تبیین 
اما  شود،  کشور  در  خاص  برداشت های  و  مقاومت ها 
و خاص  ویژه  از  منظور  که  کنند  تبیین  باید  مسئوالن 
فرد  به  منحصر  استعدادهای  که  است  آن  قم  بودن 

است. ویژه  توجه  شایسته  قم؛ 
بر  باید  دولت  و  نظام  که  این  یادآوری  با  وی 
گفت:  کنند  تمرکز  قم  توانمندی های  و  استعدادها 
و  ظرفیت ها  این  در  درستی  سرمایه گذاری  اگر 
کل  به  آن  منفعت  قطعا  شود،  انجام  توانمندی ها 

رسید. خواهد  کشور 
اگر  بنابراین  کرد:  خاطرنشان  سپس  غضنفری 
فعلیت  به  به درستی  قم  توانمندی های  و  استعدادها 
و  می شود  مرتفع  استان  نیازمندی های  هم  برسد، 
خوبی  به  را  کشور  نیازهای  از  بخشی  می تواند  هم 

► کند.   برطرف 
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شش  طی  گفت:  قم  استاندار         ◄
استان  مدیریت  جدید  دوره  از  که  ماهی 
حوزه  بر  تمرکز  بیشترین  می گذرد، 
صنعت، کار و اشتغال بوده و بر ادامه این 

داریم. تاکید  روند 
عصر  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
یکشنبه در جلسه هم اندیشی با جمعی از 
واحدهای  از  یکی  محل  در  قم  کارآفرینان 
طی  شکوهیه  صنعتی  شهرک  در  صنعتی 
روز  همان  از  ما  داشت:  اظهار  سخنانی 
اولی که آمدیم، اعالم کردیم که اگر کاری 

می دهیم. انجام  می آید،  بر  ما  از 
به  خطاب  ادامه  در  قم  استاندار 
کرد:  خاطرنشان  استان  تولیدکنندگان 
مطرح  که  مشکل هایی  همه  کنار  در 
در  که  نیز هست،  امید  از  بارقه هایی  شد، 
توسعه  و  رشد  شاهد  موانع،  رفع  صورت 

باشیم. استان 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  شاهچراغی 
مسائل  که  است  این  کشور  سوی  و  سمت 
داشت:  بیان  شود  برطرف  مشکل ها  و 
قانون  به  مشکل ها،  این  از  بخشی 
برمی گردد که باید در جای خودش تالش 
شود، و بخشی نیز مربوط به آیین نامه های 

می باشد. باالدستی  سازمان های 
جهت گیری های  اینکه   یادآوری  با  وی 
مالی  مختلف،  حوزه های  در  کشور  کالن 

در  واگذاری  سمت  به  بانکی  منابع  و 
حوزه  در  کرد:  تصریح  است  حرکت  حال 
باید  قبال  که  مسئولیت هایی  و  ماموریت ها 
می شد،  پیگیری  کشور  مرکزیت  در  فقط 
استان ها  در  که  است  این  تالش ها  همه 
همین  رویکردمان  نیز  ما  شود،  دنبال 
است، از این رو از سازمان  صنعت، معدن 
صنعتی  شهرک های  شرکت  و  تجارت  و 
گام  مسائل  حل  مسیر  در  می رود،  انتظار 

بردارند.
اجرایی  تیم  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
کامل  به تازگی  سیزدهم،  دولت  در  استان 
که  آنجایی  کرد:  خاطرنشان  است  شده 
پیگیری  بوده،  مشکل ها  پیگیری  امکان 

رسیدیم. هم  نتیجه  به  و  کردیم 
ستاد  مصوبه های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تعیین  باید  استان  موانع  رفع  و  تسهیل 
را  زمینی  که  کسی  گفت:  شود  تکلیف 
گرفته،  استان  صنعتی  شهرک های  در 
هر  نمی توان  شود،  روشن  تکلیفش  باید 
الحاق  شهرک ها  به  زمین  هکتار   ۱۰۰ روز 

کرد.
شهرک های  توسعه  در  داد:  ادامه  وی 
با کسانی است که زمین  اولویت  صنعتی، 
اگر  شهرک ها  شرکت   شده،  واگذار  آنها  به 

کند. حل  را  آن  دارد،  وجود  مشکلی 
اینکه  بیان  با  همچنین  قم  استاندار 

و  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه های 
تا  یادآور شد:  دارد  پیگیری  قابلیت  دولت 
پیش از این، همه اختیار تسهیالت بانکی 
تغییرهایی  یک  اکنون  اما  بود،  استان  با 
اصالح  که  دارد  اصرار  نیز  دولت  کرده، 

شود.

که  تسهیالتی  حجم  کرد:  تصریح  وی 
یک  همچنین  شده،  دیده  استان  برای 
یک  قالب  در  که  گردشی  در  سرمایه  عدد 
اگر  می شود،  داده  استان  به  صندوق 
از  برخی  شود،  داده  نیز  آن  اختیارات 

شد. خواهد  حل  مسائل 
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان 
معضل  بودن  جدی  به  اشاره  با  خود 
واحدهای  گفت:  استان  در  برق  کسری 
ندارند،  سنگینی  برق  مصرف  که  صنعتی 
یک فکری برای تامین برق مستقل داشته 

تولید  باشند، چرا که مسیری که در بحث 
نتیجه،  به  رسیدن  تا  شده،  شروع  انرژی 
یک  برق  دارد،  احتیاج  زیادی  زمان  به 
از  برخی  در  آب  ُافت  مشکل جدی است، 
برای  که  است،  حدی  از  پایین تر  سدها، 

است. نیاز  برق  نیروگاه  چرخاندن 
در  حضور  با  همچنین  قم  استاندار 
واحد  از یک  قم،  شهرک صنعتی شکوهیه 

کرد. بازدید  شیشه  انواع  تولید 
با  قم  استاندار  هم اندیشی   جلسه  در 
همزمان  که  استان  کارآفرینان  از  تعدادی 
مسائل  بود،  یافته  ترتیب  کارآفرین  روز  با 
صنعتگران  و  تولیدکنندگان  مشکالت  و 
برق،  آب،  مختلف  زمینه های  در  استان 
گاز، تسهیالت بانکی، بیمه و غیره در یک 
گرفت. قرار  بررسی  مورد  صمیمانه  فضای 

صنعتی  شهرک  هفت  دارای  قم 
شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، 
و   - قنوات   - )ع(  ثامن االئمه  محمودآباد، 
و   )I.C.T( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
دستجرد،  خورآباد،  صنعتی  ناحیه  چهار 
به  آنها  از  و طغرود است که هرکدام  سیرو 
و  شکوهیه  راهبردی  شهرک  دو  خصوص 
توسعه  برای  آباد موقعیت ممتازی  محمود 

دارد. اشتغال  و  تولید  گذاری،  سرمایه 
برای  شده  انجام  سرمایه گذاری  حجم 
هزار   ۵۹ از  فراتر  قم  صنعتی  واحدهای 
از  حجم  این  با  که  است  ریال  میلیارد 
حدود  در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری 
تولیدی  و  صنعتی  واحد   ۴۰۰ و  هزار   ۲
فرصت  َتن  هزار   ۵۸ از  بیش  برای  استان 

► است.   شده   ایجاد  اشتغال 

رییس سازمان جهاد کشاورزی: 

● از تولیدکنندگان مرغ در قم حمایت می شود    ●

روسازی و ریل گذاری فاز نخست مترو قم به اتمام رسیده است

● حرکت مترو در پیچ وخم تأمین واگن   ●

غضنفری؛ معاون سابق استاندار قم

● کل کشور از سرمایه گذاری در ظرفیت های قم منتفع خواهد شد    ●

تاکید استاندار قم؛

●  تمرکز مدیریت استان قم همچنان بر صنعت، کار و اشتغال خواهد بود    ●

با مدیرمسئول   ارتباط 
09127625987   

»شیطان، رهبر خوارج«    

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َلَقْد  َلُکْم  »ُبْوسًا  َفَقاَل:  ْهَرَواِن  النَّ َیْوَم  اْلَخَواِرِج  ِبَقْتَلی  َمرَّ  َقْد  َو 
َفَقاَل  ِمیَراْلُمْوِمِنیَن؟ 

َ
أ َیا  ُهْم  َغرَّ َمْن  َلُه:  َفِقیَل  ُکْم،  َغرَّ َمْن  ُکْم  َضرَّ

وِء،  ِبالسُّ اَرُة  مَّ ااْلَ ْنُفُس  ااْلَ َو  اْلُمِضلُّ  ْیَطاُن  الشَّ السالم(:  )علیه 
ْظَهاَر  ااْلِ َوَعَدْتُهُم  َو  ِباْلَمَعاِصی  َلُهْم  َفَسَحْت  َو   ، َماِنیِّ ِبااْلَ ْتُهْم  َغرَّ

اَر«.1 النَّ ِبِهُم  َفاْقَتَحَمْت 
نقل شده که حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( در روز 
جنگ نهروان هنگامی که از کنار کشتگان خوارج می گذشتند، 
فریب  را  شما  که  کسی  به یقین  شما،  به حال  بدا  فرمودند: 
ای  کردند:  عرض  السالم(  )علیه  امام  به  زد.  ضرر  به شما  داد، 
السالم(  )علیه  امام  داد؟  فریب  را  آن ها  کسی  چه  امیرمؤمنان! 
فرمودند: شیطان گمراه کننده و نفس امر کننده به سوء و بدی 
آن ها را به وسیله آرزوها فریفته و راه گناه را بر آنان گشودند، نوید 

فرستادند«. به جهنم  به سرعت  را  آنان  و  داده  آن ها  به  پیروزی 
به ظاهر در جنگ »صّفین« شکل  که  فرقه »خوارج«  پیدایش 
گروه  این  بود.  اسالمی  جامعه  برپیکر  تازه ای  زخم  گرفت، 
متعصب و پرخاش گر که نقاب تقوا و دین داری بر چهره داشت، 
برای  همواره  خود،  منطق  از  دور  و  عجیب  باورهای  و  عقاید  با 
با  و  بودند  ساز  دردسر  )علیه السالم(  علی  امام  نوپای  حکومت 
حاکمیِت  راه  برسر  زیادی  مشکالت  پی درپی،  فتنه انگیزی های 
را  آن ها  که  )علیه السالم(  امام  این رو  از  آوردند.  پدید  اسالم 
مراحل  در  می دانستند،  شیطان  دست  آلت  و  کم عقل  مردمی 
با آنان داشتند و ضمن بیان نظر  مختلف، برخوردهای متفاوتی 
توانستند  دیگر،  مسایل  برخی  و  حکمیت  باره  در  اسالم  صریح 
از سراشیبی سقوط نجات  را  این بی خردان  از  گروهی بی غرض 
داده و در نصیحتی جامع به آن ها اکثریتشان را از خواب غفلت 
بیدار کردند؛ به گونه ای که به سوی امام )علیه السالم( بازگشتند، 
ولی دسته ای دیگر که هم چنان بر لجاجت و عصیان خود اصرار 
می ورزیدند، به استثنای چند نفر انگشت شمار در جنگ نهروان 
که  رسیدند  به هالکت  اسالم،  سپاهیان  با  سخت  نبردی  در 
از کنار  یاران خود  با  امام )علیه السالم( زمانی که  را  گفتار فوق 
این  باقی ماندگان  اما  فرمودند.  می گذشتند،  آن ها  کشته های 
مؤمنان  امیر  قتل  توطئه  خویش،  هم دستان  هم فکری  با  گروه 
شوم  توطئه  دراین  متأسفانه  و  کردند  پی ریزی  را  )علیه السالم( 

شدند.  موفق 
یکی از نکاتی که در این حدیث آمده، سؤال بعضی از حاضران 
از امام )علیه السالم( است که چه کسی آن ها را فریب داد؟ امام 
فرمودند: شیطان و نفس اماره. انسان دو دشمن فریب کار دارد: 
از درون. قرآن مجید  اماره  برون و دیگری نفس  از  یکی شیطان 
بر  و  دارند  ایمان  که  کسانی  بر  )شیطان(،  او  »البته  می فرماید: 
بر  تنها  او  تسلط   * ندارد  تسلطی  می کنند،  توکل  پروردگارشان 
کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده اند و آن ها که به 
او )خدا( شرک می ورزند )و به فرمان شیطان گردن می نهند(«.2
سپس امام )علیه السالم( به راه های نفوذ نفس اماره و شیطان 
انسان اشاره کرده و می فرمایند: آن ها به گمان این که  در وجود 
حکومتی  و  می شوند  پیروز  مسلمانان  عموم  و  امیرمؤمنان  بر 
با  به مخالفت  می دهند،  تشکیل  خود  نفس  هوای  اساس  بر 
که  گنه کاران  از  بسیاری  مانند  و  برخاسته  خود  پیشوای  و  امام 
استفاده از وسایل نامشروع را برای رسیدن به خواسته های خود 
نفس  و  شیطان  و  زده  دست  معاصی  انواع  به  می شمرند،  مجاز 
از  هیچ کدام  ولی  می داد.  پیروزی  وعده  آن ها  به  پیوسته  اماره 
و  از شیطان  پیروی  و سرانجام،  نیافت  خواسته های آن ها تحقق 
جهنم  روانه  و  گرفتار  الهی  غضب  و  قهر  به  را  آن ها  اماره  نفس 
ساخت. این گروه که زمام اختیار خود را به دست شیطان و هوای 
اهمیت  قرآن  قرائت  و  عبادات  به  به ظاهر  بودند،  سپرده  نفس 
بسیار می دادند، ولی از ریختن خون بی گناهان و فساد در میان 
مسلمین هیچ ِابایی نداشتند و با همین تفکرات واهی به این جا 
واجبات  از  را  السالم(  )علیه  علی  امیرمؤمنان  قتل  که  رسیدند 
اسالم  تاریخ  در  کردند.  شهید  را  آن حضرت  سرانجام  و  شمرده 
است،  شده  دیده  خوارج  گمراهی  و  حماقت  به  جمعیتی  کمتر 
آن ها  به  بی شباهت  جهات  بعضی  از  نیز  امروز  وهابی های  البته 
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اساس  بر  شهرسازی  و  راه  وزارت    ◄
جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  تکلیف 
یا  زمین  دریافت  نام  ثبت  نحوه  جمعیت، 
یا  برای خانوارهای دارای سه فرزند  مسکن 

کرد. اعالم  را  بیشتر 
سال  اسفندماه  اوایل  آن که  از  پس 
و  افزایش  از  حمایت  راستای  در  گذشته 
رایگان  زمین  شد  اعالم  جمعیت  جوانی 
بیشتر  و  فرزند  سه  دارای  خانوارهای  برای 
در نظر گرفته شده است، امروز وزارت راه و 
سه  دارای  متقاضیان  کرد  اعالم  شهرسازی 
فرزند و بیشتر که فرزند سوم و بیشتر آنها از 
۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده برای ثبت 
نام دریافت تسهیالت حوزه زمین و مسکن  
کنند. مراجعه   saman.mrud.ir سامانه  به 

در متن این اطالعیه آمده است: »با توجه 
به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت در خصوص واگذاری زمین یا واحد 
مسکونی به خانوارها پس از تولد فرزند سوم 
متقاضیانی  می رساند  اطالع  به  بیشتر،  و 
بعد  آنها  بیشتر  یا  تولد فرزند سوم  تاریخ  که 
می توانند  باشد،   ۱۴۰۰ آبان   ۲۴ تاریخ  از 
حمایتی  طرح های  سامانه  به  مراجعه  با 
http//:saman.mrud. آدرس  به  مسکن 
انتخاب  با  سرپرستی  نوع  بخش  در   ir

جوانی  و  خانواده  از  حمایت  "قانون  گزینه 
کنند.  اقدام  ثبت نام  به  نسبت  جمعیت" 
متقاضیان،  از  ثبت نام  از  پس  است  بدیهی 
متقاضی،  بودن  شرایط  واجد  صورت  در 
سایر اقدامات الزم حسب ضوابط و مقررات 

پذیرفت.« خواهد  صورت  مربوطه 
درخصوص  بیشتری  جزئیات  فعال 
خانوارهای  به  مسکن  و  زمین  واگذاری 
اما  نشده  ارایه  مذکور  طرح  شرایط  واجد 
از قبل در دسترس  بر اساس اطالعاتی که 
بود، زمین ها کامال رایگان نیست، اما قیمت 
هشت  اقساط  در  و  است  ناچیز  بسیار  آنها 
صرفا  متقاضیان  می شود؛  دریافت  ساله 
تسطیح،  قبیل  از  آماده سازی  هزینه های 
توسط  تملک  هزینه های  جدول گذاری، 
دولت و دیگر موارد را پرداخت می کنند که 

نیست. باالیی  چندان  رقم 
شامل  زمین  اختصاص  اول  سال  دو 
تنفس خواهد بود و نیازی به پرداخت مبلغ 
مدت  به  متقاضیان  سوم  سال  از  نیست؛ 
زمینها  این  آماده سازی  اقساط  هشت سال 

کرد. خواهند  پرداخت  را 
واگذاری  تسهیالت  به  مربوط  جزئیات 
از  حمایت  قانون  قالب   در  مسکن  و  زمین 
آبان  خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ 

است: آمده  ذیل  در   ۱۴۰۰ ماه 
مکلف  شهرسازی  و  راه  وزارت   -۳ ماده 
امکانات  از  مجدد  استفاده  امکان  است 
را  خانوار  مسکن  تامین  به  مربوط  دولتی 
و  سوم  فرزند  تولد  از  پس  خانواده ها  برای 
بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند 
صرفا برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در 

کنند. استفاده  خصوص  این 
ماده  بند »چ«  تحقق  منظور  به  ماده ۴- 
پنجساله ششم توسعه  برنامه  قانون   )۱۰۲(
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
یک  است  مکلف  دولت  ایران  اسالمی 
به  حداکثر  مسکونی  واحد  یا  زمین  قطعه 
ضوابط  با  منطبق  مربع  متر   )۲۰۰( میزان 
طرحهای  اساس  بر  تفکیک  حدنصاب 
هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع 
و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در 
روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر 
صورت  به  بیشتر  و  سوم  فرزند  تولد  از  پس 
مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان 
محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای 
یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال 
تنفس و هشت سال اقساط اعطا کند و سند 
قسط،  آخرین  پرداخت  از  پس  مالکیت، 
تحویل  مالکین  به  ماه،  یک  حداکثر  ظرف 

می شود. داده 
تبصره ۱- برای ساکنین شهرهای باالی 
مسکونی  واحد  یا  زمین  نفر،  هزار   ۵۰۰
اعالم  به  بسته  ماده  این  در  مقرر  شرایط  با 
زمین  وجود  بر  مبنی  دولت  توسط  ظرفیت 
اطراف  شهرهای  در  مسکونی  واحد  یا 
یا  مجاور  شهرهای  یا  جدید  شهرهای  یا 
زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه باالتر از 
در  و  پدر  انتخاب  به  نباشد،  نفر  هزار   ۵۰۰
صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس 
اختصاص   )۳( تبصره  در  مذکور  آیین نامه 

می یابد.
واحد  یا  زمین  مالکیت   -۲ تبصره 
و  پدر  از  هریک  فوت  صورت  در  مسکونی 
ورثه  به  ارث  قانونی  موازین  اساس  بر  مادر 

می گیرد. تعلق  متوفی 
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف 
کشاورزی  جهاد  وزارت  همکاری  با  است 
سه  حداکثر  را  فوق  ماده  موضوع  آیین نامه 
ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تهیه 
ارایه کند. و جهت تصویب به هیات وزیران 
ماده  بند »چ«  تحقق  منظور  به  ماده ۵- 
)۱۰۲( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
اسالمی ایران دستگاههای اجرایی مکلفند 

پایان  ارتقای کیفیت مسکن،  و  تامین  برای 
کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های 
هزینه های  و  انشعابات  شبکه،  تخصیص 
پنجاه  میزان  به  را  مهندسی  نظام  خدمات 
دارای  خانواده های  برای   )%۵۰( درصد 
سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد 
دارای  های  خانواده  برای   )%۷۰( درصد 
حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک 
ساختمانی  عوارض  و  پروانه  هزینه  و  مرتبه 
های  خانواده  برای  درصد   ۱۰ میزان  به  را 
سال  بیست  زیر  فرزند  سه  حداقل  دارای 
در  صد  است  مکلف  دولت  دهد.  تخفیف 
پروانه  به  مربوط  تخفیفهای   )%۱۰۰( صد 
در  عمومی  منابع  محل  از  را  ساختمانی 

کند. پیش بینی  سنواتی  بودجه های 
متراژ  تا  فوق  معافیتهای   -۱ تبصره 
شهر  در  مفید  زیربنای  مربع  متر   )۱۳۰(
در  مفید  زیربنای  مربع  متر   )۲۰۰( تهران، 
 )۳۰۰( و  نفر  هزار   ۵۰۰ باالی  شهرهای 
متر مربع زیربنای مفید برای سایر شهرها و 

است. اعمال  قابل  روستاها 
تبصره ۲- محاسبات و نظارت مهندسین 
خانواده  برای  مهندسی  نظام  خدمات  در 
منظور  آنها  ساالنه  سهمیه  جزو  فوق  های 

► نمی شود.    
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◄     شاید در دهه های گذشته که افراد 
مورد  خانه  می توانستند  معقول  مبلغی  با 
خود  سرمایه  و  کنند  اجاره  را  شان  پسند 
»اجاره  عبارت  بگیرند،  کار  به  بازار  در  را 
 نشینی و خوش  نشینی« درست و منطقی 
افزایش  با  اخیر  سال های  در  اما  بود؛ 
این  خانه،  بهای  اجاره   هزینه  تصاعدی 
تبدیل  دردآور  شوخی  به  بیشتر  جمله 
مسکن  اجاره  ساالنه  زیرا  است؛  شده 
تورم  افزایش  با  قیمت ها  سایر  مانند  نیز 
نیز  تورم  کاهش  با  و  می رود  باال  تصاعدی 

می  رود. باال  چنان  هم 
و  گرما  فصل  آغاز  به  شدن  نزدیک 
مردم  از  بسیار  برای  مدرسه ها  شدن  تمام 
و  تعطیالت  و  رنگارنگ  میوه های  یادآور 
نیز  دیگر  بسیار  برای  اما  است  استراحت 
نزدیک شدن  به فصل گرما،  نزدیک شدن 
زیرا موعد خانه های  به یک کابوس است؛ 
اجاره ای سر می رسد و بسیار از خانواده ها 

بروند. جدید  خانه ای  دنبال  به  باید 
با  افراد  که  گذشته  دهه های  در  شاید 
مورد  خانه  می توانستند  معقول  مبلغی 
خود  سرمایه  و  کنند  اجاره  را  شان  پسند 
»اجاره  عبارت  بگیرند،  کار  به  بازار  در  را 
 نشینی و خوش  نشینی« درست و منطقی 
افزایش  با  اخیر  سال های  در  اما  بود؛ 
این  خانه،  بهای  اجاره   هزینه  تصاعدی 
تبدیل  دردآور  شوخی  به  بیشتر  جمله 
مسکن  اجاره  ساالنه  زیرا  است؛  شده 
تورم  افزایش  با  قیمت ها  سایر  مانند  نیز 
با کاهش تورم نیز  تصاعدی باال می  رود و 

می  رود. باال  چنان  هم 

افزایش قیمتی که باعث می شود عالوه 
خانه  متراژ  سال  هر  مستاجران  اینکه  بر 
پایین  منطقه  به  منطقه  و  برود  آب  شان 
نیز  شان  درآمد  از  زیادی  بخش  بیایند،  تر 
صرف این امر شود و هر سال نیز سهمش 
را  مردم  سفره  و  شود  می  بیشتر  و  بیشتر 
کوچک تر می کند تا جایی که امسال برای 
سوم  یک  از  بیش  خانه  ترین  ارزان  اجاره 
حقوق مصوب ۱۴۰۱ را به خود اختصاص 

است. داده 
امالک  کارشناس  اسماعیلی،  داوود 
کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفتگو  در  قم، 
قرض الحسنه  به  بستگی  بها  اجاره   تعیین 
بهای  اجاره   و  دارد  رهن(  )مبلغ  ابتدایی 
ملکی با ۱۰۰ میلیون تومان رهن با اجاره  
متفاوت  رهن  میلیون   ۲۰ با  ملکی  بها 

. ست ا
میانگین  به  صورت  داد:  ادامه  وی 
اجاره  بها کمتر از دو میلیون تومان با رهن 
۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان وجود ندارد و این 
۴۵ متری  برای مناطق دو، شش و  قیمت 

است. مدرس 
در  بها  اجاره   قیمت  اینکه  بابیان  وی 
و  دو  منطقه  از  کمی  پردیسان  منطقه 
شش باالتر است و حدود دو میلیون ۵۰۰ 
تومان است، اظهار کرد: قیمت اجاره  بها 
حدود  خرداد(   ۱۵ )بلوار  یک  منطقه  در 

است. تومان  میلیون  چهار  تا  سه 
مثل  مناطقی  در  کرد:  بیان  اسماعیلی 
قیمت  قدس  شهرک  آباد،  زنبیل  ساالریه، 
میلیون   ۱۰ حدود  ملک  اجاره  حداقل 
 ۵۰ تا   ۴۰ پیش  رهن  با  اجاره  تومان 

است. تومان  میلیون 
لوکس  خانه های  کرد:  اظهار  وی 
و  دارند  متفاوت تری  قیمت های 

تومان  میلیون   ۲۰۰ حدود  اجاره هایی 
بیشتر  و  اجاره  میلیون   ۲۰ ماهی  با  رهن 

دارند. وجود  هم 
کرد:  عنوان  امالک  کارشناس  این 
ملک  اجاره  بهای  میزان  تعیین  برای 
کوچه،  منطقه،  مانند،  متعددی  عوامل 
نقشه  ساختمان،  در  رفته  کار  به  مصالح 

دارند. نقش  و...  شیرآالت  خانه، 
خانه ای  مثال  برای  کرد:  تصریح  وی 
با  رهن  تومان  میلیون   ۲۰۰ کوچه  یک  در 
است  تومان  میلیون   ۱۰ ماهانه  اجاره  بها 
اما در همان کوچه خانه ای وجود دارد که 
 ۲۰ ماهی  و  رهن  تومان  میلیون   ۲۰۰ با 
معامله  به  حاضر  هم  اجاره  تومان  میلیون 

. نیستند
افزایش  میزان  با  رابطه  در  اسماعیلی 
کرد:  بیان  جاری  سال  در  اجاره  و  رهن 
است  نرسیده  اجاره  فصل  اینکه  دلیل  به 
و  است  نکرده  تغییری  بها  اجاره  هنوز 
افزایش  میزان  دیگر  نیم  و  ماه  یک  حدود 

می شود. مشخص 
میزان اجاره بها فقط یکی از مشکالتی 
مواجه هستند؛  آن  با  نشینان  اجاره  است 
داشته  کوچک  فرزند  خانواده ای  اگر  زیرا 
شان  خانواده  اعضای  تعداد  یا  و  باشند 
دیگر  مشکلی  باشد  نفر  سه  از  بیشتر 

زیرا  می شود؛  اضافه  شان  مشکالت  به 
به  تمایلی  ها  خانه  صاحب  از  بسیاری 
پر  های  خانواده  به  شان  خانه  اجاره 

جمعیت ندارد و در صورت اجاره دادن نیز 
برند. می  باال  باز  را  مبلغ  بهانه  همین  به 
تقاضای  و  عرضه  بازار  آشفته  این  در 
مشخص  هنوز  آن  ته  و  سر  که  مسکن 
سکونت  محل  تامین  بار  بیشترین  نیست 
شنیدن  که  است  جوانانی  دوش  بر  اولیه 
مرکزی  نقاط  در  بها  اجاره  اعداد  و  ارقام 
کردن  زندگی  از  را  آنها  ای  و حتی حاشیه 

کند. می  پشیمان  هم 
روزگاری در شهر قم مردم و به خصوص 
سالهای  مسکن  تامین  برای  جوانان 
جنوب  مناطق  سراغ  به  ازدواج  نخست 
امروز  ولی  رفتند  می  قم  شهر)عرفی( 
جالبی  سازی  همسان  نیز  مناطق  همان 
اجاره  دیگر  و  اند  داشته  دیگر  مناطق  با 
جوان  هر  برای  مسکونی  منزل  یک  کردن 

است. شده  مبدل  مهم  دغدغه  یک  به 
چون  الوصولی  سهل  مناطق  حتی 
یعنی  پیش  سال   ۵ تا  که  نیز  پردیسان 
سال  در  قیمتی  بزرگ  خیرش  از  پیش 
از  زندگی  برای  نامناسب  محلی   ۹۷
و  شد  می  تلفی  قم  مردم  اکثر  سوی 
زندگی  برای  بود  حاضر  جوانی  کمتر 
سازی  همسان  با  نیز  برود  پردیسان  به 
پیدا  نجومی  های  قیمت  غریب  عجیب 
ندارد و  با شهر  تفاوتی  و دیگر  کرده است 

برای  را  شهرک  این  روزگاری  که  جوانانی 
آرزوی  در  حاال  کردند  نمی  پسند  زندگی 
روزگاری  که  هستند  جایی  به  رسیدن 

از شهر می  تبعید  را نوعی  آنجا  زندگی در 
. نستند ا د

متاسفانه  که  است  آن  تر  بزرگ  مشکل 
بسیاری از صاحبخانه ها اجاره بهای خود 
برند  می  باال  ای  سلیقه  کامال  شکل  به  را 
راه  میلیونی  بهای  افزایش  با  مرتبه  یک  و 
مستاجر  تنفسی  فضای  هرگونه  برای  را 
می  گمان  گونه  این  متاسفانه  بندند.  می 
رود که اگر بهای هر کاالیی زیاد می شود 
سر  بر  را  بال  این  باید  هم  ها  خانه  صاحب 

بیاورند. خود  مستاجران 
این مشکالت تنها یک رویه ماجرا است 
برای  آنچه مهم است تالش مسئوالن  ولی 
با  توان  می  زیرا  است  مشکل  این  حل 
ضمانت  گذاری  پایه  و  ضابطه  یک  ایجاد 
شیب  این  از  کمی  خاص  اجرای  های 
به  کرد.  جلوگیری  ها  قیمت  ارتقای  تند 
که  مردمی  برای  زندگی  ادامه  صورت  هر 
ای  اجاره  های  خانه  در  ناچاری  روی  از 
می  تر  سخت  روز  به  روز  کنند  می  زندگی 
قیمت  افزایش  تند  ضرایب  اگر  و  شود 
نیز  را  و...  خوراکی  و  مصرفی  اقالم  سایر 
می  متوجه  کنیم  اضافه  هزینه  این  به 
حد  به  جامعه  تحمل  آستانه  حد  که  شویم 
عاجل  فکری  باید  و  است  رسیده  قرمز 

► کرد.    مشکالت  این  برای 

آشفته بازاری که سر و ته آن مشخص نیست؛

●   اجاره منزل در قم؛ همین قدر بی حساب و کتاب و غم انگیز    ●

● چگونگی واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزند    ●

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

استاندار قم:
استحکام ساختمان ها در طرح 
نهضت مسکن قم مدنظر باشد 

سیزدهم  دولت  در  مسکن  ساخت  نهضت  به  اشاره  با  قم  استاندار 
استحکام  جمله  از  مباحثی  به  باید  جدید  واحدهای  گفت:در ساخت 
توجه  اساسی  زیرساخت های  برای  نظر گرفتن فضا  در  و  ساختمان ها 

شود.
به گزارش مهر، سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم پیش از ظهر 
به  اشاره  با  استان،  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  از  بازدید  در  دوشنبه 
توجه  عدم  دلیل  به  گفت:  سیزدهم  دولت  در  مسکن  ساخت  نهضت 
تقاضا  از  باالیی  حجمی  با  گذشته  دوره ی  در  مسکن  سازی  انبوه  به 
تالش  آنها  به  پاسخگویی  برای  باید  که  هستیم  مواجه  حوزه  این  در 

باشیم. داشته  مضاعف 
تأمین  برنامه های  در  را  اسالمی  معماری  به  توجه  شاهچراغی 
به  باید  جدید  واحدهای  ساخت  در  افزود:  و  دانست  ضروری  مسکن 
برای  فضا  گرفتن  نظر  در  و  ساختمان ها  استحکام  جمله  از  مباحثی 

شود. توجه  اساسی  زیرساخت های 
استاندار قم تأمین زیرساخت های شهرسازی از جمله مسجد، مدرسه 
دانست  ضروری  جوانان  مسکن  احداث  در  نیز  را  شهری  فضاهای  و 
کاربری  با  فضاهای  کمبود  با  قم  استان  مناطق  برخی  در  گفت:  و 
خیرین  و  دولتی  ظرفیت های  از  استفاده  با  که  ایم  مواجه  آموزشی 

هستیم. شرایط  بهبود  پیگیر 

اختصاص بیش از 2۳10 میلیارد 
ریال برای اجرای پروژه های 

راه و شهرسازی استان قم

راه  اداره کل  منابع  وتجهیز  بودجه، جذب سرمایه  برنامه،  اداره  رئیس 
و شهرسازی استان قم از اختصاص بیش از ۲۳۱۰ میلیارد ریال منابع 
 ۱۴۰۰ سال  طی  کل  اداره  این  عمرانی  پروژه های  اجرای  برای  مالی 

داد. خبر 
به گزارش ایسنا، علیرضا باقری اظهار داشت: در سال گذشته از محل 
قانون  ردیف های  و  قم  استان  به  محترم  جمهور  ریاست  سفر  اعتبارات 
و  قیر  ریال  خزانه  اسناد  نقد،  بصورت  ریال  میلیارد   ۵۱۵ مبلغ  بودجه 
به  ریال  میلیارد  و مبلغ ۳۶۳  نیزار  ـ  پروژه احداث جاده قم  به  سیمان 

داده شده است. اختصاص  ورجان  میدان  تقاطع  احداث  پروژه 
وی افزود: برای اجرای پروژه های استانی از جمله احداث راه دسترسی 
پرداخت  و  اداری  و تجهیز ساختمان های  تعمیر  نور،  شهرک سینمایی 
مطالبات مبلغ ۲۲۷ میلیارد ریال به این اداره کل پرداخت شده است.

وی افزود: برای تکمیل ۱۳ کیلومتر از محور قم ـ آوه و احداث تقاطع 
همچنین  و  می باشد  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات  از  که  آباد  علی 
مبلغ  مجموع  در  فوق  محور   ۴ قطعه  پیمانکار  مطالبات  پرداخت 
انتخاب  با  نزدیک  آینده  در  و  یافته است  اختصاص  ریال  میلیارد   ۳۶۱

می شود. آغاز  پروژه  اجرایی  عملیات  پیمانکار 
باقری توضیح داد: برای اجرا و تکمیل ۳ باب مدرسه، ۳ باب درمانگاه 
موسی  امامزاده  اطراف  منازل  ساماندهی  و  کالنتری  باب  یک  و 
از محل  تهیه طرح جامع شهر قم  و  بافت فرسوده  مبرقع )ع( واقع در 
ریال  میلیارد   ۴۶۴ مبلغ  شهرسازی  و  راه  وزارت  متمرکز  ردیف های 
اعتبار اختصاص داده شده است. و همچنین برای احداث دو مجتمع 
 ۳۷۰ مبلغ  گذشته  سال  در  الغدیر  اداری  مجتمع  و  پردیسان  تجاری 

است. شده  هزینه  ریال  میلیارد 
راه  اداره کل  منابع  وتجهیز  بودجه، جذب سرمایه  برنامه،  اداره  رئیس 
به مصوبات سفر مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۹  با اشاره  و شهرسازی استان قم 
ریاست جمهور محترم به استان قم خاطر نشان کرد: این اداره کل در 
به مبلغ بیش  تفاهم  انجام  بند ۳ و ۱۳ مصوبات سفر در حال  راستای 
از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۴ قانون بودجه و تهاتر نفت با 
قرارگاه خاتم االنبیاء برای پروژه های احداث جاده قم ـ کهک و احداث 

تقاطع غیر همسطح عمار یاسر با آزاد راه امیر کبیر است.

خبـر
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خبـر

گفت:  قم  کشتی  هیات  رییس       ◄
انجام  و  گرفته  صورت  پیگیری های  با 
بابا  علی  فدراسیون  با  رسمی  مکاتبات 
جمع  به  قمی  نونهال  کار  آزاد  کشتی گیر 
کشور  آزاد  کشتی  ملی  تیم  اردونشینان 

. ست پیو
محله  سومین  افزود:  علیایی  هادی 
نوجوانان  آزاد  کشتی  ملی  تیم  اردوی  از 
های  رقابت  در  حضور  برای  کشور  
خرداد   ۳۱ روزهای  جهانی   و  آسیایی 
رضا  کشتی  خانه  در  اردیبهشت    ۱۱ الی 
مازندران  استان  نور  شهر  در  سیم خواه 

شود. می  برگزار 
مسابقات  در  بابا  علی  داد:  ادامه  وی 
کشور  قهرمانی  نوجوانان  آزاد  کشتی 

ارومیه  در   ۱۴۰۰ سال  اسفندماه  در 
و  یافت  حضور  محضری  رضایتنامه  با 
قرار  کیلوگرم   ۵۱ وزن  پنجم  جایگاه  در 

. فت گر
تصریح  ادامه  در  همچنین  علیایی 
ورزشی  مدیران  از  عبدی  علی  کرد: 
سوی  از  حکمی  با  اخیرا  قم  استان 
تیم  سرپرست  بعنوان  کشتی  فدراسیون 
شد. منصوب  جوانان  فرنگی  کشتی  ملی 
کرد:  اظهار  قم  کشتی  هیات  رییس 
را  خود  جوانان  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 
قهرمانی  های  رقابت  در  حضور  برای 
در  جهان  قهرمانی  و  بحرین  در  آسیا 
می  آماده  شود،  می  برگزار  بلغارستان 

► کند.   

رییس هیات کشتی قم:

●   آزادکار قمی به اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان دعوت شد    ●

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

لزوم  به  اشاره  با  فوتبال  پیشکسوت    ◄
جامعه  به  کامل  و  جامع  رسانی  اطالع 
انتخاب  برای  ورزشی  جامعه  ویژه  به 
ممکن  گفت:  استان،  ورزشی  بهترین های 
حرف  جهان  در  رشته  یک  در  فردی  است 
اما  بشناسند؛  را  او  همه  و  بزند  را  اول 
در  استان  در  است  ممکن  دیگری  تیم  
امکانات  کمترین  و  سطح  پایین ترین 
اما  باشد  کرده  کسب  را  نتیجه  بهترین 

باشد. نداشته  اطالع  آن  از  کسی 
مهدی رضایی نژاد، پیشکسوت فوتبال، 
مهم  نقش  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفتگو  در 
بهترین  انتخاب  های  مراسم  برگزاری 
از  یکی  کرد:  عنوان  استانی،  ورزشکاران 
عواملی انگیزشی که می تواند ورزشکاران، 
و  کند  ترقیب  را  ورزشی  جامعه  و  مربیان 
نوع  این  برگزاری  بدهد  انگیزه  آن ها  به 

است. مراسم ها 
نوع  این  برگزاری  داد:  ادامه  وی 
سراسر  حتی  و  استان ها  همه  در  مراسم ها 
دنیا مرسوم است و برای رشته های مختلف 
فیلم  جشنواره  اسکار،  و  می شود  برگزار 

هستند. برنامه ها  گروه  این  از  و...  فجر 
نیز  مجالت  گذشته  در  کرد:  اظهار  وی 
این کار را انجام می دادند و حتی تلویزیون 
اما  کرد؛  مشخص  را  قرن  بهترین های  هم 
و کمرنگ صورت  بسیار کم  کار در قم  این 

است. گرفته 
رئیس کانون مربیان فوتبال قم با اشاره 
به  کامل  و  جامع  رسانی  اطالع  لزوم  به 
جامعه به ویژه جامعه ورزشی تصریح کرد: 
ممکن است فردی در یک رشته در جهان 
بشناسند؛  را  او  همه  و  بزند  را  اول  حرف 
استان  در  است  ممکن  دیگری  تیم   اما 
امکانات  کمترین  و  سطح  پایین ترین  در 
اما  باشد  کرده  کسب  را  نتیجه  بهترین 

باشد. نداشته  اطالع  آن  از  کسی 
دسته  از  تیمی  مثال  داد:  ادامه  وی 
بزرگ  موفقیتی  که  می آید  دو  دسته  به  سه 
درستی  به  باید  این  که  می شود  محسوب 
این  با  تیم  این  که  شود  توجیه  افراد  برای 
و  این موفقیت را کسب کرده است  شرایط 
یا فالن ورزشکار از منطقه محروم موفق به 

است. شده  المپیک  در  حضور 
بسیاری  افزود:  قم  صبای  سابق  مربی   
آن ها  از  اما  نیستند  توجیه  افراد  از 
را  افرادی  و  پر  را  فرمی  که  داریم  انتظار 
باید  آن  از  قبل  که  حالی  در  کنند  معرفی 
را  شده  کسب  موفقیت های  و  ورزشکاران 

کنند. معرفی 

زمینه  این  در  می توان  کرد:  بیان  وی 
رشته های  کارشناسان  حضور  با  کمیته ای 
مختلف تشکیل داد و آن ها افرادی را معین 
شده،  ارائه  لیست  میان  از  بقیه  و  کنند 

کنند. انتخاب 
که  زمانی  تا  اینکه  بیان  با  نژاد  رضایی 
نگیرد  شکل  ارگان ها  بین  قوی  ارتباط 

حال  در  گفت:  رسید،  اعتال  به  نمی توان 
با هم دچار کشمکش  ارگان ها  اکثر  حاضر 
این  می کند  اعالم  ارگانی  مثال  هستند؛ 
تغییر  نمی توان  و  است  کشاورزی  زمین 
محیط  آن  از  بعد  داد  ورزشی  به  کاربری 

و... نمی دهد  اجازه  زیست 
در  استاندار  مهم  نقش  به  اشاره  با  وی 
عنوان  به  استاندار  کرد:  عنوان  زمینه  این 
باید  است  استان  هرم  راس  در  که  کسی 
آن  از  بعد  و  کند  برقرار  ارتباط  ارگان  بین 
این  در  آفرینی  نقش  و  همکاری  انتظار 
حاضر  حال  در  اما  باشیم؛  داشته  را  زمینه 
ارگان ها همکاری با هم ندارند که بخواهند 

کنند. حمایت 
بیان  با  قم  فوتبال  مربیان  کانون  رئیس 
اینکه استخدام قهرمانان از دیگر کارهایی 
دهند،  انجام  می توانند  ارگان ها  که  است 
ارگان ها  جوایز،  اعطای  جای  به  افزود: 
با  را  استخدام  اولویت  مثال  می توانند 
قهرمانی  سابقه  سال   ۱۰ که  ورزشکارانی 

بگذارند. دارند، 
برگزار  ای  جلسه  اگر  داد:  ادامه  وی 
شود که خروجی خوبی نداشته باشد باعث 
استقبال  کسی  بعد  های  سال  می شود 
در  کار  و کمیت  کیفیت  باید  بنابراین  نکند 

شود. گرفته  نظر 
بسیار  در  کرد:  بیان  فوتبال  پیشکسوت 
نادیده گرفته می  برنامه ها پیشکسوتان  از 
شوند؛ مثال برنامه های متعددی برگزار می 
شود که حتی پیشکسوتان اطالع پیدا نمی  
مادی  لحاظ  از  ورزشکاران  همچنین  کند 
تامین نیستند به همین خاطر انتظار دارند 
و  نشود  بسنده  فرش  تابلو  و  حکم  به  فقط 
این  که  داده شود  نیز  مانند سکه  هدیه ای 

است. اسپانسر  نیازمند جذب  امر 
وی با اشاره به حضور ضعیف اسپانسری 
برای مثال وقتی در اصفهان  در قم گفت: 
سالن،  اطراف  می شود  برگزار  جشنی 
اسپانسر  تبلیغات  از  پر  و...  سالن  بیرون 
می  عمل  ضعیف  امر  این  در  ما  اما  است 
حوزه  در  کار  کیفیت  دلیل  همین  به  کنیم 
جوایز و حمایت از ورشکاران پایین می آید.

در  مسئولین  حمایتی  نقش  تاکنون 

است نداشته  جلوه ای  هیچ  قم 
دیگر  پیشکسوت  ملکی؛  رضا  همچنین 
برگزاری  خصوص  در  قم  استان  فوتبال 
استان  ورزشی  برترین های  انتخاب  مراسم 
افراد  زندگی  در  اینکه  به  اشاره  با  قم، 
رسیدن  ورزشکار  غیر  و  ورزشکار  از  اعم 
اظهار  است،  اصل  یک  باالتر  مراحل  به 
را  خود  تالش  تمام  نیز  ورزشکاران  کرد: 
کار  به  مقام  کسب  و  قهرمانی  راستای  در 

. می گیرند
وی با بیان اینکه خوشبختانه استان قم 
همیشه در مسیر قهرمانی در سطح کشور 
این  کرد:  عنوان  است،  بوده  افتخارآفرین 
موضوع می تواند یک روحیه مضاعف برای 

باشد. ورزشکاران 
با  قم  استان  فوتبال  پیشکسوت  این 
قم  در  تاکنون  متاسفانه  اینکه  به  اشاره 
ملی  قهرمانان  ارزش های  نتوانسته ایم 
برگزاری  کرد:  مطرح  بداریم،  پاس  را  خود 
مضاعف  انگیزه  یک  می تواند  مراسم  این 
توسط  که  بدانند  و  باشد  ورزشکاران  برای 
دیده  مردم  و  خبرنگاران  مسئولین، 

. ند می شو
ارزشی  نگاه  اینکه  بیان  با  وی 
انتخاب ورزشکار ورود  برای  هرشخصی که 
است،  اخالقیات  به  ابتدا  می کند،  پیدا 
قوت،  و  سالمت  کنار  در  کرد:  خاطرنشان 
که  است  امتیازی  نخستین  پهلوانی  مسیر 

باشد. داشته  می تواند  ورزشکار  یک 
در  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  ملکی 
استان قم هیچ نگاه حمایتی از ورزشکاران 
نبوده است، تصریح کرد: در تمام استان ها 
است  ارگانی  بهترین  عنوان  به  شهرداری 
کند،  دفاع  خود  قهرمانان  از  می تواند  که 
این  در  حرکتی  هیچ  قم  در  متاسفانه  ولی 

است. نگرفته  صورت  راستا 
با بیان اینکه تاکنون نقش  وی در پایان 
جلوه ای  هیچ  قم  در  مسئولین  حمایتی 
اگر  ورزشکاران  شد:  یادآور  است،  نداشته 
تکرار  هرسال  اتفاق  و  مراسم  این  بدانند 
از  مادی،  مسائل  از  غیر  به  شد،  خواهد 
تاثیرگذار  ورزشکاران  برای  نیز  روحی  نظر 

► است.   

مهم ترین  مناسب  تغذیه  و  ورزش    ◄
در  می شود  باعث  که  است  مواردی 
باشیم. داشته  سالمی  زندگی  میانسالی 
زندگی  سبک  ایسنا،    گزارش  به 
افراد  سالم  انتخاب های  از  مجموعه ای 
زندگی  موقعیت های  با  متناسب  که  است 
روی  انتخاب ها  این  و  می گیرد  صورت 
تاثیر  تاثیرگذار هستند و تحت  سالمت فرد 

می گیرند. قرار  مختلف  عوامل 
زندگی  از  وسیعی  طیف  میانسالی 
مولد  دلیل  به  و  می دهد  تشکیل  را  انسان 
همچنین  سنی،  گروه  این  بودن  فعال  و 
سنی  گروه  این  که  موضوع  این  به  توجه 
می دهند،  تشکیل  را  جامعه  والدین  اغلب 
با  مرتبط  زمینه های  در  آنان  رفتارهای 
خانواده  سالمت  مختلف  ابعاد  بر  سالمتی 

دارد. اهمیت 
اجزای سبک زندگی سالم

لیال  سوی  از  که  مطلب  این  اساس  بر 
فدراسیون  سوی  از  و  شده  تهیه  قهرمانی 
قرار  ایسنا  اختیار  در  ورزشی  پزشکی 
ورزش  سالم،  تغذیه  است:  گرفته،  آمده 
به  و  ناسالم  عادات  از  پرهیز  کردن، 
جنسی  روابط  صحیح،  عادات  کارگیری 
استرس  و  روحی  فشارهای  کنترل  سالم، 
مشاوره  زندگی،  مهارت های  یادگیری  و 
پزشک،  دستورات  انجام  و  پزشکی  منظم 
اجزای  معنوی  و  روحی  سالمت  به  توجه 
می دهد. تشکیل  را  سالم  زندگی  سبک 

تغذیه سالم
اهمیت  میانسالی  دوران  در  تغذیه 
غذایی  رژیم  یک  از  پیروی  و  دارد  باالیی 

صحیح و متعادل با مصرف مقادیر کافی و 
متنوع انواع مواد غذایی از همه گروه های 
و  حفظ  در  غذایی  هرم  با  مطابق  و  غذایی 

دارد. مهمی  نقش  سالمتی  ارتقای 
برای داشتن رژیم سالم چه باید کرد؟

پز  و  پخت  هنگام  نمک  مصرف  کاهش 
فراوری  غذاهای  مصرف  کردن  محدود  و 
شده و فست فودها و محدود کردن مصرف 
۵ گرم در روز معادل حدود  تا حدود  نمک 
از مهم ترین مسائلی  یک قاشق مرباخوری 

توجه داشت. آن  به  باید  است که 
از مصرف  باید  میانساالن  در عین حال 
گوشت های  مانند  شده  اشباع  چربی های 
پرهیز  حیوانی  روغن  و  خامه  کره،  چرب، 
گیاهی  روغن های  از  آن  جای  به  و  کنند 
کلزا  یا  آفتابگردان  زیتون،  روغن  مانند 
استفاده کنند. همچنین تمامی میانساالن 
باید ماهانه یک دز مکمل خوراکی  ویتامین 
برای  واحدی(   ۵۰۰۰۰ ای  ژله  )قرص   D
مصرف  ویتامین  این  کمبود  از  پیشگیری 

        . کنند
ورزش کردن

عالیق،  نیازها،  به  ورزش  نوع  انتخاب 
استقامت  و  آمادگی  میزان  جنس،  سن، 
جسمانی و همچنین اهداف فرد از ورزش 
است  زمانی  حالت  بهترین  و  دارد  بستگی 
که  باشد  داشته  عالقه  ورزشی  به  فرد  که 
انجام  قابل  و  متناسب  جسمی اش  شرایط 
بالغ  فرد  هر  برای  کلی  طور  به  اما  باش 
پنج روز در هفته و هر بار ۲۰ تا ۳۰ دقیقه 

می شود. توصیه  نرمش  و  ورزش 
مشاوره منظم پزشکی

دوران  آزمایش های  مهم ترین  از 
و  ضروری  افراد  تمامی  برای  که  میانسالی 
فشارخون،  بررسی  به  توان  می  است  مهم 
آزمایش  بزرگ،  روده  سرطان  آزمایش های 
دیگر  و  چربی  قند،  بررسی  برای  خون 
چشم  معاینه  بدن،  سالمت  مولفه های 
کرد  اشاره  استخوان ها  تراکم  سنجش  و 

افراد  زندگی  آینده  آزمایش ها  این  که  چرا 
سالمند را به خوبی به آن ها نشان می دهد.

راهکارهای کنترل استرس
اندازه  به  باید  استرس  کنترل  منظور  به 
خوب  خواب  چراکه  کرده  استراحت  کافی 
را  خود  توان  که  کند  می  کمک  کافی  و 
بپذیرید  باید  حال  عین  در  کنید.  بازیابی 

سعی  و  نیست  شما  کنترل  در  چیز  همه 
حفظ  را  خود  عادی  زندگی  و  برنامه  کنید 
دارید،  کنترل  که  چیزهایی  روی  و   کرده 
به  را  ساعت هایی  همچنین  کنید.  تمرکز 
کارهایی  و  بگذرانید  مجازی  فضای  از  دور 
در  را  است  بخش  آرامش  شما  برای  که 

► بگنجانید.     روزانه  برنامه 
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ورزشکاران قمی مرام پهلوانی 
را به جا آوردند

ورزشکاران، هیئت های ورزشی و خیرین قمی 60میلیون تومان برای 
آزادی زندانیانی جرائم غیر عمد جمع آوری کردند.

در  قمی  خیرین  و  ورزشکاران  ورزشی،  هیئت های  فارس،  گزارش  به 
زورخانه شهید فهمیده دورهم جمع شده و با کمک مومنانه توانستند 
از طریق گلریزان برای  در ماه مبارک رمضان مبلغ ۶۰ میلیون تومان 

زندانیان جرائم غیر عمد جمع آوری کنند. آزادی 
جوانان،  و  ورزش  اداره  مدیرکل  منعم  رسول  همکاری،  با  مراسم  این 
اداره کل  و  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیئت  و  خیرین 
امور زندان های استان قم برگزار شد و با جمع آوری مبلغ ۶۰ میلیون 

شدند. آزاد  خیرین  توسط  زندانی   ۴ هدیه،  تومان 
بر  ورزشی  حرکات  اجرای  با  نیز  قم  استان  باستانی  ورزشکاران 
و  جماعت  نماز  برگزاری  با  پایان  در  و  افزودند  مراسم  این  جذابیت 

رسید. پایان  به  برکت  و  خیر  پر  گلریزان  این  افطاری  ضیافت 
آیین معنوی و سنتی گلریزان  از  تاریخی به جای مانده  آثار  مهمترین 
شاه  هنگام  آن  در  که  است“،  پل  سه  و  ”سی  تاریخی  بنای  ایران  در 
گلریزان  آیین  و  کرد  استمداد  مردم  از  بنا،  این  ساخت  برای  عباس 

شد. برپا 

کسب مقام قهرمانی 
مسابقات پاورلیفتینگ در اروپا 

توسط یک قمی

سامانه  در  شاغل  قم  شهرداری  کارکنان  از  یکی  فرزند  رستمی  علی 
بزرگساالن، مدال طال  رده سنی  در  توانست   ،۱۳۷ ارتباطات مردمی 

کند. خود  آن  از  را  اروپا  قهرمانی  پاورلیفتینگ  مسابقات 
پاورلیفتینگ  با حضور در مسابقات  به گزارش شهرنیوز، علی رستمی 
این  قهرمانی  مقام  به  روسیه،  کشور  مسکو  شهر  در  اروپا  قهرمانی 
کیلوگرم   ۱۴۰ منفی  وزنی  دسته  بزرگساالن  سنی  رده  در  مسابقات 

یافت. دست 
رستمی  که  شد  برگزار  شرکت کننده   ۹۰۰ حضور  با  مسابقات  این 
رشته  این  قهرمانی  عنوان  کیلوگرم،   ۸۰۰ مجموع  رکورد  با  توانست 

کند. کسب  را 
مسابقات  این  در  شد  موفق  کشورمان  پاورلیفتینگ  قهرمان  همچنین 
مقام سومی قهرمان  قهرمانان)اورال( را برای کشورمان افتخارآفرینی 

کند.
وی از سال ۱۳۹۰ در رشته پرورش اندام فعالیت ورزشی خود را آغاز 
و تاکنون بیش از ۳۰ مقام کشوری و استانی ازجمله کسب ۲۲ مدال 

طالی قهرمانی استانی را در کارنامه خویش به ثبت رسانده است.
خویش  به  را  طال  مدال  بارها  که  است  قهرمانانی  ازجمله  وی 
طالی  نشان  کسب  موفقیت ها،  این  ازجمله  و  داده  اختصاص 
 ۱۲۵ دسته  پاورلیفتینگ  رشته  در   ۲۰۱۸ بین المللی  پیکارهای 
جهانی  مسابقات  در  نیز   ۲۰۱۷ سال  در  و  بوده  گرجستان  کیلوگرم 

کرد. پیدا  دست  طال  مدال   ۲ به  اکراین  کشور 

خبـر

در گفتگو با یک پیشکسوت فوتبال قم مطرح شد؛

● الزامات انتخاب بهترین های ورزشی استان    ●

● معجون زندگی سالمندی!    ●
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◄    چند روز پیش حجت االسالم محسن پاکدامن 
مطهر  حرم  رمضان  تروریستی  حادثه  جانباز  نادی، 
مردم  استقبال  با  و  شد  مرخص  بیمارستان  از  رضوی 
از اخالص و جهاد  تا  آمد  به منزل رفت. فرصتی پیش 
حاشیه  مردم  به  منت  بی  خدمت  در  شهیدش  رفقای 
گوش  به  را  جهادی  طلبه  این  دغدغه  و  بشنویم  شهر 

برسانیم. مسئوالن  و  مردم 
با هر ضربه اش یک یا حسین)ع( می گفتم

با  گفتگو  در  پاکدامن  محسن  االسالم  حجت 
لحظات  هوای  و  حال  به  مشهد  در  حوزه،  خبرگزاری 
اشاره  رضوی  مطهر  حرم  در  ضارب  با  شدن  درگیر 
زد  را  دارایی  شهید  اول  وقتی  ملعون  آن  گفت:  و  کرد 
را  اصالنی  االسالم  حجت  که  دیدم  اما  نشدم،  متوجه 
بی هوا و مظلومانه شهید کرد. سپس به من حمله کرد 
و زمین خوردم و در همین حال با هر ضربه اش یک یا 

گفتم. می  حسین)ع( 
می  که  مهلکی  ضربه  هر  روز  آن  اینکه  بیان  با  وی 
با دیدن خون نه  زد، خون زیادی از من می آمد، ولی 
به  ضعفی  و  شد  نمی  بد  حالم  گذشته،  خالف  بر  تنها 
من دست نمی داد، بلکه قوت می گرفتم، اظهار کرد: 
در این حال،  با هر ضربه او یک یا حسین)ع( می گفتم 
که عصبانی تر می شد و با بغض محکم تری ضربه می 
نگاه می کردم  را  و در همین وضع، شهید اصالنی  زد 
ایشان  دادن  جان  تشنه  و  افتادم  کربال  واقعه  یاد  به  و 

را دیدم.
امام رضا)ع( به فریادم رسید

 ۲۰ نزدیک  اینکه  به  اشاره  با  جانباز،  طلبه  این 
با  حال  آن  در  کردنش  صحبت  از  است،  خورده  ضربه 
امام هشتم گفت و یادآور شد: چون در هنگام مقابله و 
دفاع در حال دور زدن بودم، رو به گنبد حضرت شدم 
زد، گفتم  را کاری  آخر  او که ضربه  و در همان لحظه، 
یا امام رضا)ع(. در این حال قاتل دو شهید بزرگوار که 
در حالت نیم خیز بود، بلند شد و یک لحظه حواسش 
پرت شد و پنج شش متر از من فاصله گرفت. آن لحظه 
متوجه نشدم که چرا این اتفاق افتاد، اما احساس می 
کردم که می خواهد برگردد و چون مقاومت می کردم و 
شعار می دادم، نسبت به من بغض کرده بود، ولی این 
را دیدم که امام هشتم به نوعی چشم و گوشش را کور 

و کر کردند و به فریادم رسیدند.
مردم داری شهید اصالنی

و  اصالنی  شهیدان  اسالم  حجج  به  ادامه  در  وی 
دارایی اشاره و ابراز کرد: ایشان شهید خدمت و محراب 
بودند. من ارتباط زیادی با شهید اصالنی داشتم و از 
او بسیار یادگرفتم و نکته  شجاعت، شهامت و اخالص 

داری شهید اصالنی است. مردم  دیگر، 
شهید اصالنی عمرش را برای حاشیه شهر گذاشت
شهید  اینکه  به  اشاره  با  پاکدامن  االسالم  حجت 
زندگی  شهر  در  توانست  می  اینکه  وجود  با  اصالنی 
گذاشت،  شهر  حاشیه  به  درخدمت  را  عمرش  کند، 
دو  این  نامه  زندگی  مطالعه  با  افراد  بعدها  کرد:  تاکید 
کردند.  هایی  خدمت  چه  که  فهمید  خواهند  شهید 
حاصل  شود  می  دیده  شهر  حاشیه  در  امروز  آنچه 

است. شان  تیم  و  بزرگواران  این  های  زحمت 
این شهیدان در مسیر سربازی  راه  ادامه دادن  وی 
ولی عصر)عج( را اینگونه تبیین کرد که باید با مردمی 
بود که به معنی واقعی سهم بزرگی از نظام دارند. ادامه 

و  باشیم  مردم  میان  در  اینکه  یعنی  شهیدان  این  راه 
و مشکل  و درد  بدانیم  از خانواده خود  را عضوی  آنان 
خود  از  را  ایشان  و...  اخالقی  فرزند،  تربیت  روحی، 
دغدغه  خودش  مشکل  برای  که  مقدار  همان  و  بداند 

باشد. اینطور  هم  مردم  برای  است،  مند 
پدری جوان برای محله ای محروم

رضوی  مطهر  حرم  رمضان  تروریستی  واقعه  جانباز 
و  یاد کرد  بود  از شهید دارایی که جوان دهه هفتادی 
گفت: در همان مدتی که با او از نزدیک همکار بودم، 
کم  سن  در  توانست  می  واقعی  معنی  به  که  فهمیدم 
بود،  دارایی  شهید  که  ای  محله  در  باشد.  محله  پدر 
مدت ۱۰ سال زندگی کردم. در آنجا اوج فقر و نداری 
ارزاق  برای  فروشگاهی  شهید  این  دید.  می توان  را 
روزانه مردم در این محله ایجاد کرد و از سویی به فکر 
مسائل فرهنگی ایشان بود که در همین زمینه مسجد 

طلبه  چند  همراه  به  مخلصانه  و  کرد  قبول  را  کوچکی 
شد. خیر  منشا  دیگر 

حجت االسالم پاکدامن با تصریح بر این مطلب که 
اینگونه  بودند،  بطبه«  دوار  »طبیب  واقع  به  شهدا  این 
مثال آورد که این مقدار ایثار با وجود مشکل هایی که 
امروز در زندگی هر کسی هست، یک امر آرمانی است.

طلبگی، زندگی است نه شغل
این سبک  به  به دین،  و خدمت  درباره طلبگی  وی 
و  شغل  اینکه  نه  است  زندگی  طلبگی،  داد:  پاسخ 
امام زمان)عج(  درآمد ما باشد. طلبگی، لباس نوکری 
درآمد  و  شغل  نگاه  آن  به  اگر  علت  همین  به  و  است 

باختیم. داشتیم،  
با  دارم  به خاطر  کرد:  ابراز  جهادی  روحانی  این 
شهید اصالنی بر سر موضوع اختالف زمین برای مردم 
فردی  می کردیم.  صحبت  مهندسی  ۱۳۹۴ با  سال  در 
به شهید اصالنی گفت که »خلع لباست  بود،  آنجا  که 
و گفت که  قبا گرفت  به  آقای اصالنی دست  می کنم.« 
»من یک طلبه یک القبا هستم. این لباس ها و جانم را 

بگیرید«. نمی توانید  را  تفکرمان  اما  بگیرید، 
طلبگی  اینکه  بر  تاکید  با  پاکدامن  االسالم  حجت 
یک تفکر و راه می باشد که انسان تا وقتی زنده است 

کرد:  تصریح  دهد،  ادامه  را  مسیر  این  بایست  می 
عالوه بر اینکه باید بخواهیم که سربازی حضرت بقیه 
بایست  می  طرفی،  از  کنند،  قبول  ما  از  را  الله)عج( 
طلبگی  بنابراین،  خواهند؟  می  چه  ما  از  که  ببینیم 
زمان)عج(  امام  سربازی  فکر  به  همیشه  طلبه  یعنی 

باشد.
در بیمارستان هم به فکر مردم بودم

این جانباز حادثه تروریستی ماه رمضان حرم مطهر 
خدمت  در  باشم  زنده  که  زمانی  تا  داد:  ادامه  رضوی 
بیمارستان که  اول در  مردم هستم. همان لحظه های 
حالم بهتر شد، پیگیر کارها شدم. در این وضع نیز یک 
لحظه نگذاشتم که خدمت در منطقه کمتر شود و بلکه 
امروز چند نیرو بیشتر شده اند و در دوران نقاهت هم 
مردم  به  کمک  دنبال  به  و  گیرم  می  تماس  دوستان  با 

هستم.

قابل  و  داشته  عمر  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید  وی 
دهم.  می  ادامه  قوت  با  را  قشر  این  به  خدمت  باشم، 
بعد از ماجرای رخ داده، فهمیدیم که کارهای ما خاری 
به چشم دشمنان است و به همین علت این امور را با 

داد. خواهیم  ادامه  بیشتری  قدرت 
حضرت آقا دغدغه نداشته باشند؛ ما سربازیم

به  خطاب  ادامه  در  پاکدامن  االسالم  حجت 
دستور  که  همان طور  می گوید:  انقالب  معظم  رهبر 
ما  بیایند،  حاشیه شهر  در  جهادی  طلبه  چند  دادید 
شمادر  که  بودیم  خوش حال  و  کردیم  کار  شبانه روز 
این شش هفت سال لمس کنید که حاشیه شهر مشهد 

است. شده  بهتر 
دغدغه ای  هیچ  که  بگوییم  ایشان  به  افزود:  وی 
سرباز  به عنوان  باشیم  داشته  جان  تا  باشید،  نداشته 
شما برای کمک به نیازمندان گوش به فرمان خواهیم 
بود و نخواهیم گذاشت در موضوع حاشیه شهر منویات 
نظام  برای  و کوچک ترین دردسری  بماند  برزمین  شما 

شود. ایجاد 
این طلبه جهادی تصریح کرد: ما سرباز آقا هستیم 
حاشیه  در  کار  که  کنیم  می  افتخار  رویم  می  جا  هر  و 
مطلب  این  است.  رهبری  معظم  مقام  دستور  به  شهر 

کنیم«،  می  فدایش  را  جان  دهد،  فرمان  آقا  »اگر  که 
ادامه  را  راه  این  باشیم  داشته  عمر  تا  و  است  همین 

داد. خواهیم 
مردم حاشیه شهر،  ولی نعمتان نظامند

هستند:  نظام  اجرایی  مسئوالن  او  بعدی  خطاب 
ولی  و  کار  پای  مظلوم  و  ستم دیده  قشر  بیشترین 
بسیار صبورند.  و  نظام در حاشیه شهر هستند  نعمتان 
اسالمی  حکومت  امانت دار  دولت  به عنوان  شما 
شهدا  خانواده  خدای نکرده  که  نکنید  کاری  هستید؛ 
و  طرح ها  در  دولت  شوند.  ناامید  حاشیه شهر  مردم  و 

باشد. حاشیه شهر  فکر  به  پروژه ها 
بحث  در  دولت  گفت:  پاکدامن  االسالم  حجت 
که  باشد  شهری  حاشیه  فکر  به  ها  پروژه  و  ها  طرح 
بیمارستان مطلوبی ندارد و حداقل امکانات شهری را 
داراست. یعنی فاصله ۱۰ کیلومتری اینجا با مرکز شهر 

نباشد. طبقاتی  فاصله  مقدار  این  با 
ضدیت با عفاف و حیا، هدف استکبار است

وی، گریزی به مسئله فرهنگ و عفاف و حیا هم زد 
تغییر  حال  در  جهانی  استکبار  و  یهود  کرد:  اظهار  و 
هویت شیعی و اسالمی هستند. آنها در حال مدیریت 
خواهند  می  حتی  که  اند  دهکده  یک  صورت  به  دنیا 
را  ما  سر  موی  و  خانه  و  لباس  مدل  پوشاک،  خوراک، 
مدیریت و ذائقه مان را عوض کنند تا جای ارزش ها با 
ضدارزش ها عوض شود. مردم عزیز ایران بیدار باشند 
و بدانند در بحث جهاد تبیین به ویژه گام دوم انقالب 
خیلی از مسائل را در پیش داریم که باید اتفاق بیفتد.
فریضه  این  مردم  کرد:   توصیه  جهادی  طلبه  این 
و  زهرا)س(  حضرت  چادر  اسالمی  فرهنگ  و  الهی 
و  علوی  حیای  و  زنان  برای  ایشان  امانت  که  عفاف 
این  یهود  تفکر  تا  دارند  نگه  زندگی  باید در  را  حسینی 
مهم را از ما نگیرد و الگوی پوشش، رفتار و گفتار ایرانی 
خانوادگی،  گوهای  و  گفت  در  خصوص  به  را  اسالمی 

کنند. رعایت  ها  مهمانی  یا  و  ها  مسافرت 
اولین حرف در نخستین زیارت

مسائل  در  بودن  درگیر  خاطر  به  اینکه  بیان  با  وی 
باالخره  حاشیه شهر کمتر حرم می رفتم، اظهار کرد: 
بیفتد  اتفاق  انسانی  و  طلبه  هر  برای  جانبازی  اتفاق 
ایشان،  بالین  در  اینکه  اما  کرد،  شکر  باید  را  خدا 
بهترین مکان ها، در قبله ضریح مطهر و روبرو و جلوی 
را  ما  اینکه  یعنی  افتاد،  اتفاق  این  حضرت  آن  چشم 
کنم:  می  عرض  پس  اند؛  داشته  دوست  خیلی  واقعا 

کردید. انتخاب  را  ما  که  ممنونم 
تا  خواهم  می  داد:  ادامه  پاکدامن  االسالم  حجت 
جان دارم به همسایه ایشان کمک کنم و خواستارم که 
بیش از پیش توفیق بدهند تا به مجاوران شان خدمت 

کنم.
اختالف افکنی، نقشه دشمن است

وحدت  لزوم  بر  پایان  در  پاکدامن  حجت االسالم 
بوده اند  هم  کنار  در  سنی  و  شیعه  می کند:  تأکید 
بوده اند.  قوم وخویش  کرده و  وصلت  یکدیگر  با  و 
بوده و  باهم  افغانستانی  و  ایرانی  دیگر،  سوی  از 
و  باشند  بیدار  ایران  عزیز  مردم  نداشته اند.  مشکلی 
اختالف افکنی،  که  بدانند  و  والیت  فرمان  به  گوش 
و  امنیت  برهم زدن  و  نابودی  برای  دشمنان  برنامه 
خنثی سازی  راه  تنها  وحدت  و  است  کشور  آرامش 

► است.    آنان  نقشه های 

در گفتگو با حجت االسالم محسن پاکدامن مطرح شد:

●  از لحظات درگیری با ضارب تا دلتنگی برای رفقای شهیدش    ●
طلبگی، زندگی است نه شغل

آیا پاسخ های آیت اهلل اعرافی 
در نشست خبری، اصحاب رسانه و 
مطبوعات را قانع کرده است ؟         

دریاباری  حسین  محمد  سید 
با  نشستی  اعرافی  الله  آیت  اردیبهشت  پنجم  روزیکشنبه   
اصحاب رسانه استان قم برگزار کرد. در این نشست که شماری 
داشتند  حضور  فرهنگی  و  خبر  درعرصه های  وی  همکاران  از 
ایشان  با  را  خود  دیدگاه های  و  پرسش ها  ابتدا  رسانه  اصحاب 
نشست  این  که  نبود  روشن  دقیقا  اگرچه  گذاشتند.  میان  در 
صمیمی  نشست  نشست  این  ولی  است  موضوعی  چه  برای 
آن  وبرخی  شد  نامیده  قم  علمیه  حوزه  مدیر  با  رسانه  اصحاب 
رانشست خبری عنوان کردند. در این نشست اصحاب رسانه با 
اصحاب  با  خبری  نشست  نخستین  نشست  این  که  این  به  علم 
مهم ترین  گذاشتند.  میان  در  وی  با  را  مطالبشان  بود  رسانه 
کردند  فهرست  ای  ورسانه  مطبوعاتی  همکاران  که  موضوعاتی 
عرصه  در  علمیه  حوزه  که  هایی  نارسایی   : است  قرارزیر  به 
اطالع رسانی دارد، زیرا حوزه هم رسانه مکتوب در اختیار دارد 
آن خبرگزاری حوزه   در فضای مجازی که مهمترین  وهم رسانه 
می باشد که با وجود چنین امکاناتی در تولید محتوا ضعیف اند 
حداقل انتظار آن است که حوزه علمیه باید رسانه های قم را به 
نه رسانه های قم  تغذیه کند،  اندیشه ای  و  لحاظ مفاهیم دینی 
وسایررسانه  خبرگزاری  که  حالی  در  دارد.  جهانی  رسالت  بلکه 
های این نهاد عظیم علمی و فرهنگی و دینی در ابعاد مختلف 
مشکالتی  با  نیز  خبر  عرصه  در  و  دارند  فراوانی  نارسایی های 
و  انقالبی  حوزه  موضوع  دوستان  از  شماری  است.  مواجه 
شاخص  چه  انقالبی  حوزه  کرده اند.  مطرح  را  ازآن  انتظارات 
گردید  مطرح  که  موضوعاتی  از  یکی  ؟  باشد  داشته  باید  هایی 
کاربردی  و  کارشناسی  مطالب  باید  علمیه  حوزه  که  بود  این 
برای جامعه ارائه دهد. مباحث نظری شاید نتواند مشکالتی از 
جامعه را حل کند. عده ای دیگر به مباحث هویت معنوی حوزه 
امور دانستند که حوزه علمیه  را در راس  و آن  علمیه پرداختند 
رسانه  اصحاب  از  جمعی  شود.  حفظ  باید  آن  معنوی  هویت 
موضوع آفت ها را مطرح کردند که حوزه باید از آفت ها وآسیب 
و  ورود  احتمالی  آفت های  از مهمترین  یکی  و  بماند  ها مصون 
شده   عنوان  سیاسی  های  بندی  جناح  در  علمیه  حوزه  حضور 
باید  زیراحوزه  ندارد.  همخوانی  حوزه  های  آرمان  با  که  است 
و  دهد  انجام  است  مردم  دینی  بنیه  تقویت  که  خویش  رسالت 
پشتیبانی از جناح خاص با آرمان و نگاه کلی همخوانی ندارد. 
در نتیجه حوزه باید از گروه گرایی و جناح بندی های سیاسی 
های  فعالیت  موضوع  دوستان  از  دیگری  شمار  یابد.  فاصله 
ارزیابی  مورد  را  جامعه  حساس  مقاطع  در  روحانیت  فوق العاده 
کارهای  علمیه  حوزه های  طالب  که  باورند  این  بر  و  داده  قرار 
از  بعضی  گداشت  نباید  دهد  می  انجام  دشواری  و  جهادی 
را مخدوش کند  علمیه  نامناسب وجه حوزه  موضع گیری های 
داده  گوش  را  شده  مطرح  مطالب  مجموعه   اعرافی  الله  آیت 
از  برخی  به  بود  شده  ایشان  شخص  به  که  انتقاداتی  حتی  و 
بعدی  جلسات  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  و  داد  پاسخ  ها  آن 
نمی  نظر  به  دهد.  پاسخ  ها  پرسش  از  دیگری  بخش  به  بتواند 
مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  اعرافی  الله  آیت  های  پاسخ  رسد 
شاید  که  پرداخت  کارهایی  تاریخچه  اوبه  باشد.  کرده  قانع  را 
صحبت  است  بعید  باشد.  گذار  تاثیر  بعد  ی  دهه  دو  یا  دریک 
آثار چندانی در  بتواند  اعرافی  الله  ایت  بیان شده  و مطالب  ها 
به  االن  جامعه  مشکالت  که  حالی  در  باشد  داشته  کوتاه  زمان 

شود. می  دیده  ملموس  و  محسوس  طور 

یادداشت

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل       ◄
پیشنهادی  پارک ها  سازمان  گفت:  قم  شهرداری 
به  باغ مزار  به  وادی السالم  آرامستان  تبدیل  بر  مبنی 
پیشنهاد  این  که  کرده  ارائه  استان  اوقاف  کل  اداره 
در مرحله تهیه طرح برای ارسال مکتوب به این اداره 

است. استان  امالک  کمیته  و  کل 
فضای  و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
آمادگی  به  اشاره  با  پیام جوادیان  سبز شهرداری قم، 
به  وادی السالم  آرامستان  تبدیل  برای  قم  شهرداری 

خود  پیشنهاد  پارک ها  سازمان  کرد:  اظهار  باغ مزار 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  به  خصوص  این  در  را 

است. کرده  اعالم  قم  استان 
تهیه  مرحله  در  پیشنهاد  این  اینکه  بیان  با  وی 
مکتوب  پیشنهاد  افزود:  است  نقشه  طراحی  و  طرح 
کل  اداره  به  نقشه  طراحی  مرحله  از  پس  طرح  این 

شد. خواهد  ارسال  اوقاف 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اداره  مسئوالن  با  که  رایزنی هایی  با  کرد:  اضافه  قم 

کل اوقاف و امور خیریه استان قم صورت گرفته، قرار 
کرده  ارائه  را  خود  مدنظر  طرح  شهرداری  که  شده 
صورت  در  و  مطرح شده  استان  امالک  کمیته  در  تا 
طرح  این  کشور  اوقاف  سازمان  در  تأییدیه  تصویب 

شود. اجرایی 
گذشته،  سال   ۶ حدود  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
چنین طرحی در بخشی از این آرامستان اجرایی شد 
که پس از مدتی با نظر اداره کل اوقاف متوقف شد و 

► از سر گرفته شود.    پروژه  این  درصددیم که 

◄     رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
برای  الزم  برنامه ریزی های  لزوم  بر  قم  شهر  اسالمی 
ایرانی-  هویت  با  شهرسازی  و  معماری  فقدان  جبران 

کرد. تأکید  اسالمی 
اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  امراللهی  روح الله 
معماری  در  بیگانه  نماهای  ایجاد  نوظهور  پدیده  به 
اتفاقاتی  داشت:  اظهار  کشور  شهرهای  شهرسازی  و 
طی  ایران  شهرهای  شهرسازی  و  معماری  در  که 
نبوده  دهه های گذشته رخ داده مجموع آن خوشایند 
آینده  دغدغه  مسئوالن  و  مردم  رو  همین  از  و  است 
دارند. شهرسازی  و  معماری  هویتی  بعد  در  را  شهرها 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر قم افزود: کارشناسان و دست اندرکاران 
شهرها  هویت  اینکه  برای  شهرسازی  و  معماری  حوزه 
دغدغه  دارای  و  نگرانند  می شوند،  چه  آینده  در 

. هستند
تمدنی  و  تاریخی  سابقه  ایران  در  وی،  گفته  به 
ظهور  با  تاریخی  سبقه  این  که  داریم  ساله  هزار  چند 
می توان  را  آن  تکامل یافته  شکل  و  ترکیب شده  اسالم 
گذشته  سالیان  طی  شهرسازی  و  معماری  حوزه  در 

کرد. مشاهده 
گذشته  دهه  چند  طی  اینکه  بیان  با  امراللهی 
تبدیل شده  بورسی  و  سرمایه ای  کاالی  به  مسکن 
است گفت: این موضوع سبب شده تا هویت و معنا و 

سویی  و  سمت  به  مسکونی  بناهای  معماری  ساختار 
رفته که امروز نتیجه آن را می بینیم؛ معماری هایی که 
و  یافته  التقاط  بیگانه  معماری  فرهنگ های  با  بعضًا 
معماری نامطلوبی را در شهرها و شهرسازی ما پدیده 

است. آورده 
حوزه  در  مختلفی  نهادهای  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
معماری و شهرسازی فعالیت دارند اما این نهادها کار 
اگر  داد:  ادامه  نداده اند،  انجام  مطلوبی  تحقیقاتی 
باقی مانده و عملیاتی  کاری هم شده در حوزه نظری 
نشده است، پژوهش های بنیادی خوب است اما باید 
به  تا در جامعه  بوده  انضمام پژوهش های عملیاتی  به 

شود. گرفته  کار 
عضو شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه جریان 
الگو  فاقد  مسکن  حوزه  در  به ویژه  کشور  ساخت وساز 
به  می تواند  که  است  التقاطی  الگوهای  دارای  یا 
ابتذال هم بینجامد خاطرنشان کرد: شورای اسالمی 
خود،  پژوهش های  مرکز  در  دارد  نظر  در  قم  شهر 
این  در  و  کند  فعال  را  شهرسازی  و  معماری  شاخه 
نیز  پژوهش  حوزه  در  مشترک  نهادهای  از  نیز  زمینه 

می کنیم. استفاده 
شهرسازی  و  معماری  فقدان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می شود  احساس  به وضوح  اسالمی  ایرانی-  هویت  با 
کار  زمینه  این  در  جدی  به طوری  باید  کرد:  اضافه 
در  قم  شهر  داریم  نظر  در  که  بگیرد  صورت  پژوهشی 

ظرفیت  از  بهره گیری  با  و  شده  پیشقدم  زمینه  این 
زمینه  این  در  کشور  دانشگاه های  و  علمیه  حوزه های 

کنیم. پیگیری  را  پژوهش ها 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
باید  فعالیت ها  این  اینکه  بیان  با  قم  شهر  اسالمی 
امروزه  کرد:  تصریح  شود  نتیجه  و  عمل  به  منجر 
تابلوها  این  که  می شود  ایجاد  تابلوهایی  نماها  در 
آینده  سال   ۱۰۰ تا   ۵۰ ساختمان ها  نمای  به عنوان 

ترویج فرهنگی می کند که  و  در سطح جامعه می ماند 
ایجاد  هویت  بحران  آینده  نسل های  برای  ادامه  در 

. می کند
روی  نخست  گام  در  بوده  الزم  داشت:  اظهار  وی 
این  شود،  کار  جذاب  و  زیبا  هویت،  با  الگوهای 
ارائه  ساخت وساز  دست اندرکاران  به  باید  موضوع 
آینده  شهرسازی  نمای  حوزه  در  کشور  آینده  تا  شود 

► باشیم.    داشته  مطلوبی 

فقدان معماری و شهرسازی با هویت ایرانی- اسالمی در کشور

● آغاز انجام پژوهش های معماری در شورای شهر قم    ●

● پیشنهاد شهرداری قم برای تبدیل آرامستان وادی السالم به باغ مزار    ●
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کنکور الکترونیکی و مافیـای 
مداد پاکن!          

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
شماره  توقف  حکایت  مثل  شده  هم  کنکور  حکایت  این  آقا 
که  فرهنگیان  بندی  رتبه  و  غیراستاندارد  خودروهای  گذاری 
یعنی  کشد!  می  پیش  پا  با  و  زند  می  پس  دست  یک  با  دولت 
برجا  پا  دارند  دوست  هم  و  شود  حذف  کنکور  دارند  دوست  هم 
به  سخن  کنکور  حذف  ضرورت  از  سخن  طرف  یک  از  بماند... 
میان می آورند و از همان طرف هم یک بهانه جدید برای حفظ 

تراشند! می  آن 
این هفته هم تازه دوستان یادشان آماده که باید مداد و پاکن 
مافیای  ظاهرًا  کنند!  روز  به  را  کنکور  و  کنند  حذف  کنکور  از  را 
چربی  یا  کنند  چرب  را  دوستان  سبیل  اند  نتوانسته  پاکن  مداد 
است!  بوده  زیاد  هوشمند  های  دستگاه  و  تبلت  مافیای  دست 

بخوانید. خودتان  را  داستان  اصل 
سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری شرکت های دانش 
ایجاد  و  سراسری  آزمون  کردن  الکترونیکی  به  نسبت  بنیان، 

کند. می  اقدام   ۱۴۰۳ سال  برای  هوشمند  آزمون  مراکز 
های  دستگاه  درباره  پورعباس  عبدالرسول  زمینه،  این  در 
گیرند،  می  قرار  استفاده  مورد  آزمون  این  در  که  هوشمندی 
از دستگاه های   ۱۴۰۳ آزمون سراسری سال  در  اظهار داشت: 
می  استفاده  تبلت  و  همراه  تلفن  کامپیوتر،  نظیر  هوشمندی 

شود.
بفرمائید  باور  قدیم...  های  کنکور  هم  ...کنکور  بخیر  یادش 
کنکور در گذشته برای خودش کبکبه و دبدبه ای داشت و در زمره 
یکی از خوان های هفتگانه جوانان به حساب می آمد. از تکمیل 
با  خوردگی  قلم  و  تاخوردگی  بدون  باید  که  گرفته  نام  ثبت  فرم 
خودکار مشکی انجام می شد، تا گرفتن کارت شرکت در جلسه 
که یک نصف روز باید در صف می ایستادیم و باقی داستان ... 
یاد  شوند!  می  انجام  دقیقه  چند  از  کمتر  در  امور  این  امروز  اما 
»علی کنکوری« ها هم به خیر ... البته اگر این »علی کنکوری« 
ها در عصر حاضر به این عنوان مفختر می شدند، آنها را »سردار 
آنها  طالیی  دوران  که  کنیم  چه  ولی  کردند  می  خطاب  آزمون« 
ادوار  در  شرکت  مدد  به  که  جماعت  این  است.  شده  سپری  نیز 
مختلف کنکور، کوله باری از تجربه به همراه داشتند، همه ساله 
ها  اولی  کنکور  به  قیمتی  ذی  اطالعات  جلسه  به  ورود  از  قبل 
یافت نمی  آن  نظیر  ارائه می کردند که در هیچ کالس کنکوری 
شد. اما االن از یال و کوپال غول کنکور فقط دمش باقی مانده 
است که آن هم در حال کنده شدن است. آش آنقدر شور شده 
است که اگر تا دو سه سال قبل برای قبولی در دانشگاه دستکم 
شرکت در آزمون و نوشتن اسم روی برگه الزامی بود، االن حتی 
و هر  نیست  جلسه هم  در  و شرکت  کنکور  در  نام  ثبت  به  نیازی 
می  بدهید،  تحصیل  ادامه  کردید  هوس  و  کشید  ِهرتان  وقت 
توانید بدون شرکت در مرحله مقدماتی و گروهی از گروه صعود 
تعیین رشته،  پر کردن فرم  با  و  و وارد مرحله حذفی شوید  کرده 
شانس خود را برای قبولی در یکی از دانشگاه های معتبر کشور 
و  نیست  معنای ضرورت حذف کنکور  به  این  اما  کنید!  امتحان 
کنکور باید سر جایش باشد. یعنی اگر درهای تمام دانشگاه ها 
باز باشند و هر دانشگاه چند هزار صندلی خالی هم داشته باشد 

نباید حذف شود!   ، کنکور 
و  نداریم  ارزشیابی دل خوشی  و  آزمون  از  به شخصه  ما  البته 
و  آموز  دانش  شعور  به  توهین  نوعی  امتحان  برگزاری  معتقدیم 
دانشجو محسوب می شود. در واقع امتحان یعنی این که ما شک 
داریم تو چیزی از درس فهمیده باشی! اما از آنجا که دوستان در 
کنکور  حذف  با  کنکور  مافیای  و  کنکور  طویل  و  عریض  سازمان 
ممکن  و  شوند  می  اقتصادی  گسترده  و  عدیده  لطمات  دچار 
بیاورند، پیشنهاد می شود در  یا مردم  است بالیی سر خودشان 
کنیم.  ابداع  جدید  کنکور  چند  ها،  دانشگاه  کنکور  حذف  ازای 
رانندگی،  گواهینامه  کنکور  طالق،  ،کنکور  ازدواج  کنکور  مثاًل 
کنکوراستخدام و .... با این رویکرد عالوه بر شکسته شدن شاخ 
زمینه  الله،  خلق  برای  آزمون  این  شدن  عادی  و  کنکور  غول 
درآمدهای   کسب  و  بازنشسته  مدیران  از  ای  عده  برای  اشتغال 

فراهم می شود! دیگر  ای  برای عده  نوین  میلیاردی  هزار  چند 

ر ـُ َتَلنگ

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          /            تلفن: 09184480402

عرض  گفت:بارها  علمیه  های  مدیرحوزه       ◄
کرده ام که حوزه به همان میزان که مطالبه گر است، 
دارد،  وجود  آسیبی  و  مساله  وقتی  میزان  همان  به 

باشد. هم  مسئولیت پذیر  و  پاسخگو  باید 
مدیران  صمیمی  نشست  در  حوزه،  گزارش  به 
که  علمیه  حوزه های  مدیر  با  قم  استان  رسانه های 
شد،  برگزار  حوزه  مدیر  دفتر  در  یکشنبه  عصرگاه 
در  که  رسانه  اهالی  همه  از  تقدیر  با  اعرافی  الله  آیت 
عرصه ها  سایر  و  مجازی  مکتوب،  مختلف  بخش های 
به  بتوانیم  ما  همه  امیدواریم  گفت:  دارند،  فعالیت 
ماه  روزهای  واپسین  در  معرفتی  قله های  بهترین 

شویم. نائل  رمضان 

وی با اشاره به روایتی از حضرت امیرالمومنین)ع(، 
است  نشده  کشف  دنیا  این  در  پایانی  هیچ  افزود: 
عظمت  نشان دهنده  جهان،  این  بی پایان  رشته  و 
تمام  دینی،  معرفت  و  ایمانی  منطق  در  است؛  خلقت 
این جهان پهناور نقطه ناچیزی در عوالم غیب است. 
بی  خلقت  و  درپیچ  پیچ  جهان های  این  همه  ورای 

دارد. وجود  خدا  اراده  پایان، 
علی  امام  کرد:  بیان  علمیه  های  حوزه  مدیر 
دست  تحوالت،  همه  در  می فرمایند،  علیه السالم 
اراده خدا را پیش، حین و پس از هر اتفاقی می بینم 
به  را  روحی  قدرت  این  خداوند  که  است  نگاه  این  و 
پایان  تا  نوجوانی  از  و  است  بخشیده  علی)ع(  امام 

ایستاد. خدا  با  خود  بزرگ  میثاق  سر  بر  عمر 
علی)ع(  امام  اْلَکْعَبه«  َرِبّ  َو  ُفْزُت   « در  گفت:  وی 
در  علی)ع(  امام  نافذ  چشم  است.  هویدا  مطالبی 
عظمت  از  پر  که  بیند  می  را  دنیایی  آخرت  دنیای 
گذشته  به  نگاهی  امام،  سخن  این  است.  شکوه  و 
عمر  قرن  نیم  در  لحظه ای  علی)ع(  امام  دارد.  نیز 
تحمل  را  سختی ها  تمام  و  نبودند  آرام  شریف شان 
کردند. ایشان با نگاهی این ۵۰ سال را می بینند که 
در یک نگاه همه این اتفاقات را زیبا می بیند. چنانچه 
زینب  حضرت  عاشورایی،  بزرگ  پرچمدار  و  خبرنگار 
رأیُت  »ما  نغمه  مقابل دشمن خود  در  علیها  سالم الله 

می دهد. سر  جمیاًل«  ااّل 
منطق  این  کرد:  تصریح  علمیه  های  حوزه  مدیر 
رقم خورد  الهی  اراده  با  ما  اراده  اگر  که  بیان می کند 
و اگر عمرمان در خدمت به جامعه باشد و گره گشای 
و  زیبا  سختی ها،  این  همه  باشد  جامعه  مشکالت 

بود. خواهد  دلربا 
موضوع  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
اشاره  حوزه  مدیریت  مرکز  عملکرد  و  روحانیت  حوزه، 

به  حوزه  که  کردم  عرض  بارها  داشت:   ابراز  و  کرد 
میزان  همان  به  است،  مطالبه گر  که  میزان  همان 
و  پاسخگو  باید  دارد،  وجود  آسیبی  و  مساله  وقتی 

باشد. هم  پذیر  مسئولیت 
آنچه مدیریت  مدیر حوزه های علمیه تصریح کرد: 
از  برآمده  تجارب  اساس  بر  اخیر  سالهای  در  حوزه 
تاریخ یکصد ساله قم و نهادهای گوناگونی که در این 
نیز در تاسیس  زمینه شکل گرفته است که خود بنده 
و ارتقا و مدیریت آنها نقش داشته ام، بر اساس تجارب 
نگاه  و  بازتاب ها  مطالعه  و  جامعه  در  آن  بازتاب های  و 
مراجع و امام راحل و رهبرِی معظم، حوزه یک برنامه 

کالن راهبردی را آغاز کرد.

سخت  در  ریزی  برنامه  این  متاسفانه  افزود:  وی 
بار  اولین  گرفت.  شکل  امکانات  و  مالی  دوران  ترین 
مطالبات  و  پایه  مطالعات  اساس  بر  حوزه  که  است 
سندهای  و  اندازه  چشم  راهبردی،  اسناد  از  بزرگان، 

است. برخوردار  دهه  دو  به  معطوف 
آیت الله اعرافی بیان کرد: بر اساس این مطالعات 
حوزه  ساله   ۵ برنامه  اولین  باالدستی  اسناد  و  پایه 
ساله   ۵ برنامه  این  کنون  تا  قبل  سال  از  و  شد  تدوین 
به برنامه های استانی رسیده است و امروزه مدارس و 

هستند. مرتبط  آن  با  حوزوی  مراکز 
 ۳۶۰ مضمون،   ۴۰ ساله،   ۵ برنامه  در  گفت:  وی 
شده  بینی  پیش  ای  برنامه  شاخص   ۱۰۰۰ و  هدف 
است و بعضا برش هایی نیز ایجاد شده است. رویکرد 
تربیت  و  بنیان، حوزه اخالق  برنامه، حوزه دانش  این 
پاسخگو،  حوزه  مردمی،  اجتماعی  حوزه  مدار، 
عنوان  به  که  بود  انقالبی  حوزه  و  المللی  بین  حوزه 
است. شده  گرفته  نظر  در  حوزه  اصلی  راهبردهای 

شناخت  کرد:  تصریح  علمیه،  های  حوزه  مدیر 
خود،  با  ارتباط  در  حوزه  های  رسالت  و  ها  کارویژه 
حوزه(،  آمایش)کارکردهای  الملل،  بین  و  جامعه 
با  که  و گرایش(  درختواره رشته ها)تدوین۵۰۰ رشته 
حوزه،  مزایای  هدفمندی  شود،  می  دنبال  توان  تمام 
فقه معاصر، متون بدیل در حوزه، برنامه جدید سطح 
 ۵۰ علمی،  هدایت  عالی،  سطوح  های  برنامه  و  یک 
انقالبی  روحیه  توسعه  های  طرح  نهادها،  با  توافق 
کالن  سندهای  در  آفرینی  نقش  افزایی،  بصیرت  و 
شکل  کشور،  اسالمی  ایرانی  الگوی  ازجمله  کشور 
مصنوعی،  هوش  جمله  از  راهبردی  ستاد   ۲۰ گیری 
روندهای  کالن  اسالمی،  معماری  و  سازی  شهر 
فضای مجازی، نخبگان، هنر، شعر و ادب، گروه های 
جهادی، مکاتبات بین المللی از سوی مدیریت حوزه 

بین  مقامات  و  کلیسا  مقامات  به  نامه  صدها  ارسال  و 
است. حوزه  جدید  خدمات  جمله  از  المللی 

کنشگری  به  اسالمی  انقالب  قطعا  افزود:  وی 
است.  نیازمند  بسیار  حوزوی  سریع  و  مهم  و  دقیق 
و  جامعه  کف  با  ارتباط  بدون  من  از  هفته ای  هیچ 
کارهای  فرض  با  و  نمی شود  سپری  و...  دانشگاه 
با  بسیاری  فاصله  است،  شده  انجام  که  بزرگی  بسیار 

داریم. جامعه  امروز  اقتضائات  و  نیاز 
راهبردی  نسبی  نگاه  کرد:  بیان  اعرافی،  الله  آیت 
تحوالت  در  واره ای  منظومه  فلسفه  و  اندیشه  و  جامع 
اقدام  مقام  در  معتقدیم  و  است  شده  طراحی  حوزه 
انجام  مناسبی  اقدامات  اخیر  سالهای  در  نیز  عمل  و 

و  راهنمایی  و  نقد  نیازمند  را  خود  ولی  است  شده 
می دانیم. کمک 

دوم  نیمه  در  اینکه  بیان  با  علمیه  حوزه های  مدیر 
به مناسبت صدسالگی احیای حوزه  امسال همایشی 
برگزار و دانشنامه ای هم تدوین می شود افزود: حوزه 
ذخیره  و  نهان  گنج  این  است؛  بی نظیر  تاریخ  در  قم 
قدرت  و  نیست  بحث  قابل  الهی  معارف  بی پایان 
جهان  و  ایران  به  را  حقیقت  این  باید  ما  رسانه ای 
بازتاب دهد و قبل از آن به نسل جوان خودمان و این 
حوزه  از  وقتی  رسانه هاست.  و  حوزه  مشترک  رسالت 
حاصل  گوییم  می  سخن  انقالبی  حوزه  و  قم  باسابقه 

است. مردم  و  حوزه  گسترده  ارتباط 
مدیر حوزه های علمیه با بیان این که هویت حوزه 
یکصدمین  کرد:  تصریح  است،  جامعه  و  مردم  به 
شکل  به  سال  دوم  نیمه  در  قم  نوین  حوزه  سالگرد 
همایش و سلسله مقاالت و تولید دانش نامه اثربخش 

شود. می  برگزار 
قرار  توجه  مورد  ابعاد  همه  در  باید  قم  افزود:  وی 
کشور   ۱۰۰ از  بیش  مردم  میزبان  شهر  این  گیرد. 
برای  که  می شود  تولید  معارفی  قم  در  و  است  جهان 
تشیع  و  اسالم  جهان  خصوص  به  و  جهان  مردم  همه 

است.
وی افزود: مجموعه رسانه ای در قم، دارای رسالت 
دانشگاه،  حوزه،  فرهنگ،  رسانه،  وضع  هستند.  ویژه 
با  قم  شهرسازی  رفتاری،  نظام  و  پرورش  و  آموزش 
دید  منظر  در  زیرا  است؛  متفاوت  دیگری  شهر  هر 
دارد  وجود  حوزه ای  قم  در  طرفی  از  است.  جهانیان 

است. نداشته  وجود  آن  نظیر  تاریخ  در  که 
آیت الله اعرافی بیان کرد: این گنج نهان و ذخیره 
سالهای  این  در  که  عظیمی  تولیدات  و  الهی  معارف 
تولیدات  نیست؛  وصف  قابل  شده  انجام  قم  در  اخیر 

عظیمی که در این سالها انجام شده هنوز نهان است 
فضای  در  را  قدرت  این  باید  ما  رسانه ای  قدرت  و 
مجازی ایجاد کند که این معارف را به جوانان و همه 

بازتاباند. دنیا 
از  بیش  سابقه  دارای  روحانیت  کرد:  بیان  وی، 
هزار ساله است که کل تاریخ خود را در رنج و محنت 
خود  باید  که  است  کسی  نیز  روحانی  و  کرده  سپری 

بداند. فدایی  را 
وی گفت: روح همه نظامات جامع و اسناد حوزه، 
حوزه  تر  عمیق  الیه  است.  انقالبی  حوزه  به  رسیدن 
نگاه  است.  مشکالت  به  حوزه  پاسخگویی  انقالبی، 
افراطی و تفریطی نیز در این زمینه پذیرفتنی نیست. 

ما  عمل  معیار  و  مالک  نیز  راحل  امام  و  رهبری  نگاه 
است. حوزه  در 

نشست  این  ابتدای  در  گزارش:  این  اساس  بر 
علمیه،  حوزه های  مقام  قائم  ملکی  اسالم  حجج  که 
علیزاده  و  حوزه  سیاسی  اجتماعی  دفتر  مدیر  زمانی 
کاشانی  حسینی  مهندس  ریاست،  حوزه  مسئول 
حجت  و  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
استان  صداوسیمای  مدیرکل  نیاسر  لطفی  االسالم 
برته  محمدرضا  االسالم  حجت  داشتند،  حضور  قم 
کرد:  بیان  حوزه  مجازی  فضای  و  رسانه  مرکز  مسئول 
با  رسانه  اصحاب  صمیمی  نشست  اولین  برنامه  این 

است. کشور  علمیه  های  حوزه  عالی  مدیر 
تولید  را  علمیه  های  حوزه  رسالت  اگر  افزود:  وی 
اخالق  داری،  دین  حوزه  راهبری  و  زندگی  برای  معنا 
نام رسانه  به  نیازمند حلقه واسطی  بدانیم،  و معنویت 

هستیم. ها 
گفت:  علمیه،  حوزه های  مدیریت  مرکز  سخنگوی 
امروز نیاز است مدیران استانی در قم به بیان ظرفیت 
و  حوزه  میان  تواند  می  که  مطالباتی  و  نیازها  و  ها 

دهند. شکل  شود  ایجاد  ها  رسانه 
و  مدیران  نشست  این  ابتدای  در  همچنین 
استانی  و  سراسری  رسانه های  از  نمایندگانی 
شفقنا،  پایگاه  رسا،  خبرگزاری  صداوسیما،  همچون 
گویه،  نشریه  مهر،  خبرگزاری  ایسنا،  خبرگزاری 
و  بزرگ  قم  نشریه  ایرنا،  خبرگزاری  رسانه،  بسیج 
پرداختند  خود  های  دیدگاه  ابراز  به  شهر۲۰  پایگاه 
مقرر  و  شد  همراه  اعرافی  آیت الله  استقبال  با  که 
شده  بیان  اظهارات  تمام  از  جلسه ای  صورت  گردید 
نکردند،  پیدا  صحبت  فرصت  که  افرادی  نکات  نیز  و 
علمیه  حوزه های  معاونان  شورای  جلسه  در  و  آماده 

► شود.    طرح 

آیت الله اعرافی در نشست صمیمی با مدیران رسانه های استان قم: 

●   هویت حوزه به مردم و جامعه است    ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۴۳ پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۹۷۳۸ رأی شماره   -۱
بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  از ششدانگ  در قسمتی  ابوتراب  فرزند  ترابی مسلک   داود  آقای 
به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی   ۲۳۳۳ و   ۲۳۳۴ از  فرعی  شماره  ک  پال ۶۴/۶۶مترمربع  بمساحت 
الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   ۲۳۳۴ ک  پال

 )۱۳۲۴۵ الف  م   (.۲۲۵ ۴۳ دفتر  زند صفحه  از غریب رضا 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۴۰ پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۸۸۷۹ رأی شماره   -۲
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حسین  فرزند  افشاری  محسن  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع   ۱۹۱۶ باقیمانده  از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   ۷۲ بمساحت 
 )۱۳۴۱۵ الف  م  قم.)   ۳ دفترخانه   ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ مورخ   ۶۵۷۳۳ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۷۵ پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۹۶۲۳ رأی شماره   -۳

احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدعلی  فرزند  پور   کاظم  طاقتی  زهرا  خانم 
دو  بخش  در  واقع  اصلی    ۱۹۴۷ از  فرعی   ۵۲۰ شماره  ک  پال مربع  متر   ۱۱۱/۲۵ بمساحت  شده  بنا 
الف  م   (.۱۷۶ دفتر   ۵۷۹ صفحه  پذیرا  حسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

 )۱۳۴۱۶
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۹۶ پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۲۱۹ رأی شماره   -۴
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حسن  فرزند  حسن  شیخ  عباس  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۳۹ از  فرعی   ۱۵۸ شماره  ک  پال مترمربع   ۴۴/۵۰ بمساحت 

الف۱۳۴۱۷(  م   (.۲۴۵ دفتر   ۳۵۸ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۰۴ پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۸۸۵۷ رأی شماره   -۵
بنا  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  نورعلی در قسمتی  نادری تسکین  فرزند  آقای سلطانعلی 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۴۷/۹ از  فرعی  شماره  ک  پال ۱۳۳مترمربع  بمساحت  شده 

 )۱۳۴۱۸ الف  ۲۲۹.) م  ۵۰۲ دفتر  از خداوردی عزیزی صفحه  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۴۸۶ پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۹۶۰۰ رأی شماره   -۶

آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  در قسمتی  آقا  فرزند حجی  عزآبادی   الدینی  رکن  آقای سید حسین 
قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۳۲۱ از  فرعی  ک شماره  ۱۲۰مترمربع پال بمساحت  بنا شده  احداث 

)۱۳۴۵۶ الف  رضا.)م  فرزند  رضوی  حسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت 
انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱۵
ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت 
اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی 

عصرایرانیان( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون 
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

قم دو  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  ـ  آبادی  حجت  حسنی  پور  عباس 



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد
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اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
گهی ششدانگ مقدار ۲/۲ دانگ از ششدانگ پالک ثبتی ۱۹۳۹/۲۱۹/۲۵۳ اصلی بخش دو قم )مقدار  آ
نوزده  و  دویست  از  فرعی  سه  و  پنجاه  و  دویست  ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دهم  دو  ممیز  دو 
پرونده  موجب  به   ۱۴۰۰۰۴۰۲۶۷۸۴۰۰۰۲۵۳ کالسه  به  مربوط  اصلی(  نه  و  سی  و  نهصد  و  ازهزار  فرعی 
علیه   ، حدادی  ربابه  له:  بایگانی۱۴۰۰۰۲۳۰۰  شماره  با  و   ۱۴۰۰۰۴۰۲۶۷۸۴۰۰۰۲۵۳ کالسه  اجرایی 
وراث مرحوم علیمردان نعمتی )داود نعمتی و ربابه حدادی و محمد نعمتی و موسی نعمتی و حوا نعمتی و 
کبری نعمتی و رضا نعمتی و عیسی نعمتی( مقدار ۲/۲ دانگ از ششدانگ پالک ثبتی ۱۹۳۹/۲۱۹/۲۵۳ 
فرعی  پنجاه  و  دویست  ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دهم  دو  ممیز  دو  )مقدار  قم  دو  بخش  اصلی 
کوی  شهریور   ۱۷ بلوار   – نیروگاه  قم   : در  واقع  اصلی(  نه  و  سی  و  نهصد  هزار  از  فرعی  نوزده  و  دویست  از 
۱۷ پالک ۱۵۸ متعلق به مرحوم علیمردان نعمتی از طریق مزایده به فروش می رسد: حدود و مشخصات 
اصلی   ۱۹۳۹ از  فرعی   ۲۵۳ ثبتی  پالک  به  ششدانگ  امالک:  دفتر  استعالم  طبق  مزایده  مورد  ششدانگ 
۲ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک اداره دو  از اصلی مذکور ، واقع در بخش  ، مفروز و مجزا شده از ۲۱۹ فرعی 
طول  به  اول  شماال:  حدود:  به  ملک  توضیحات   ، ملک  متن  مترمربع   ۴۴۱/۲۶ مساحت  به  قم  استان  قم 
متر   ۱۵/۵ طول  به  سوم   ، فرعی   ۲۵۱ پالک  به  متر   ۱۳ طول  به  دوم   ، فرعی   ۲۵۲ پالک  به  متر   ۱۵/۹۰
اشراکی  دیوار  متر   ۴۱/۷۰ به طول  ۴ متری جنوبا  به شارع  متر   ۱۰ به طول  ، شرقا:  ۲۵۰ فرعی  به پالک 
فرزند  نعمتی   / علیمردان  مالکیت  اصلی   ۱۹۴۶ با  اشتراکی  مرز  متر   ۹/۵ طول  به   : غربا  فرعی   ۲۵۰ با 
مردان شماره شناسنامه ۸۷۳ تاریخ تولد دارای شماره ملی با جز سهم ۲/۲ از کل سهم ۶ به مالک عنوان 
 ۱۳۶۹/۱/۲۲ تاریخ   ۵۶۶۰۵ مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دهم  دو  ممیز  دو 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۷ شهر قم استان قم ، ثبت گردیده است. محدودیت: یک مورد بازداشت 
اسناد  اجرای  از  صادره   ۱۴۰۰/۶/۱۸ مورخ   ۱۴۰۰۰۵۸۳۰۰۱۱۰۰۳۴۰۸ شماره  دستور  موجب  به  دائم 
ارتفاقی:  حقوق  ندارد  بیمه:  باشد.  می  بازداشت   ، نعمتی  علیمردان  مالکیت  برای   – نفع  به  قم  رسمی 
می  و  بوده  اشتباه  فوق  ثبتی  پالک  مساحت  و  اربعه  حدود  دادگستری  کارشناس  گزارش  طبق  ندارد 
به  ، دوم  فرعی   ۲۵۰ به پالک  متر   ۱۵/۵۰ به طول  به طول  به شرح ذیل اصالح می گردد: شماال  بایست 
 ۱۰ طول  به  شرقا:   ، فرعی   ۲۵۲ پالک  به  متر   ۱۵/۹۰ طول  به   ، سوم  فرعی   ۲۵۱ پالک  به  متر   ۱۳ طول 
نویس  پیش  طبق  غربا:  فرعی   ۲۵۰ با  اشتراکی  دیوار  متر   ۴۱/۷۰ طول  به  جنوبا:  متری   ۴ شارع  به  متر 

می  صحیح  اصلی   –  ۱۹۴۶ با  اشتراکی  مرز  متر   ۱۰ طول  به  که  بوده  متر   ۱۰/۵۰ امالک  دفتر  و  سند 
اصلی   ۱۹۳۹/۲۱۹/۲۵۳ ثبتی  پالک  ششدانگ  باشد.  می  مترمربع   ۴۳۰ ششدانگ  کل  مساحت  و  باشد 
علیمردان  مرحوم  طرف  از  ششدانگ  مشاع  دانگ  سه   -۱ که  بوده  نعمتی  علیمردان  مرحوم  نام  به  ابتداء 
خریداری  دانگ  سه  از  مترمربع   ۱۹۴/۴۰ مقدار  نامبرده  که  یافته  انتقال  نعمتی  موسی  اقای  به  نعمتی 
مساحت  دادگستری  کارشناس  نظریه  طبق  که  اند  نموده  مفروز  اصلی   ۱۹۳۹/۵۱۷ پلک  تحت  را  خود 
عیسی  اقای  به  ای  قولنامه  صورت  به  ششدانگ  از  مترمربع   ۵۸/۶۰ مقدار   -۲ است.  ۱۴۴/۹۰صحیح 
سهم  در  اصلی   ۱۹۳۹/۷۱۲ پالک  تحت  را  مترمربع    ۵۸/۶۰ مقدار  نامبرده  که  است  شده  واگذار  نعمتی 
بلوار  مسیر  در  اصلی   ۱۹۳۹/۲۱۹/۲۵۳ ثبتی  پالک  از  مترمربع   ۶۸/۱۵ مقدا   -۳ اند.  نموده  مفروز  خود 
و  نعمتی  علیمردان  اقای  مالکیت  از  ان  نصف  مقدار  این  از  که  گرفته  قرار  بست  بن  شارع  و  شهریور   ۱۷
و  باشد  می  نعمتی  موسی  اقای  مالکیت  از  دیگر  نصف  و  نعمتی  علیمردان  اقای  مالکیت  از  دیگر  نصف 
موسی  اقای  نام  به  )که  اصلی   ۱۹۳۹/۵۱۷ ثبتی  پالک  مساحت  صحیح  مقدار  اینکه  گرفتن  نظر  در  با 
ثبتی  پالک  باقیمانده  ملک  از  لذا  است  مترمربع   ۱۴۴/۹۰ مقدار  است(  شده  صادر  مفروزی  سند  نعمتی 
موسی  اقای  سهم  در  مترمربع   ۳۶/۰۲ مقدار  مترمربع   ۱۵۸/۳۵ مساحت  به  اصلی   ۱۹۳۹/۲۱۹/۲۵۳
در  که  عرصه  از  ضمنا  گیرد.  می  قرار  نعمتی  علیمردان  اقای  سهم  در  مترمربع   ۱۲۲/۳۳ مقدار  و  نعمتی 
گزارش  براساس  مزایده  مورد  مشخصات  است.  نشده  منتقل  شهرداری  به  مقدار  هیچ  رفته  شارع  مسیر 
مترمربع   ۱۲۲/۳۳ عرصه  دارای  ساز  شمالی  بازدید  مورد  مسکونی  ملک  دادگستری:  رسمی  کارشناس 
احداث  فشاری  اجر  باربر  دیوار  فوق  ملک  ای  سازه  سیستم  است  گردیده  احداث  همکف  طبقه  یک  در 
حدود  همکف  اعیانی  است  شده  اجرا  اهنی(  )تیر  ضربی  طاق  نوع  از  همکف  طبقه  سقف  است  گردیده 
با توجه به قدمت بنای ساختمان و عدم بهره  بازدید خالی از سکنه می باشد لذا  ۹۰ مترمربع که در زمان 
با شرایط فوق امکان ندارد نمای سمت  ایمنی  به لحاظ مسائل  ثبتی فوق امکان استفاده  از پالک  برداری 
انشعاب  و یک  انشعاب گاز  و یک  انشعاب اب  این پالک دارای یک  و همچنین  نما اجر فشاری  بدون  معبر 
برق می باشد. کارشناس رسمی دادگستری با توجه به مراتب فوق ارزش ششدانگ را به شرح جدول ذیل 
ارزیابی نموده است. ۱- عرصه ۱۲۲/۳۳ مترمربع ارزش هر مترمربع ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا به مبلغ 
۱۳/۴۵۶/۳۰۰/۰۰۰ریال ۲- اعیانی همکف ۹۰ مترمربع ارزش هر مترمربع ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا به 

مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- انشعابات جمعا به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال کل ملک فوق )مقدار ۲/۲ 
میلیون  شش  و  شصت  و  میلیارد  )چهارده  ۱۴/۰۶۶/۳۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  ششدانگ(  از  مشاع  دانگ 
وسیصد هزار ریال( ارزیابی شده است. مزایده مقدار مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در روز سه  شنبه 
۷ – طبقه  مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ در اداره اجرای اسناد رسمی قم در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 
مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد   اجرای  اداره  قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی 
مذکور از مبلغ پایه ۱۴/۰۶۶/۳۰۰/۰۰۰ریال )چهارده میلیارد شصت و شش میلیون و سیصد هزار ریال( 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوت به پرداخت ۱۰ درصد از 
مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شباIR ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ با شناسه 
در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز 
از  روز   ۵ مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه 
که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبا  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ 
ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک 
یا نشده  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  اعم  تاریخ مزایده  تا  از مالیات و عوارض شهرداری و غیره  اعم 
باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده ۱۲۵ ائین 
نامه اجرا مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانکه بستانکار برنده مزایده 
و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  صورت  در  گردد.  می  اقدام  اجرا  نامه  ائین   ۱۲۵ ماده  وفق  باشد 
نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات 
وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم 
مراجعه ذیصالح دیگر می باشد. در ضمن فیش واریزی می بایست توسط شخص شرکت کننده در مزایده 
دادگستری  رسمی  کارشناس  گزارش  در  شده  مطرح  نکات  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم  باشد.  شده  واریز 
مسئولیت کلیه امور رفع موانع احتمالی و انجام نقل و انتقال پالک مذکور بر عهده برنده مزایده می باشد.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش 

اسالمی  شورای  اعضای  از  تعدادی  حضور  با       ◄
شهر قم، مدیران شهرداری و رئیس پارک علم و فناوری 
طرف  دو  مشترک  همکاری  زمینه های  قم،  استان 

گرفت. قرار  موردبررسی 
شورای  اعضای  برخی  جلسه  شهرنیوز،  گزارش  به 
دهناد  سیدمحمدحسین  حضور  با  قم  شهر  اسالمی 
شورای  عضو  آمره  معصومه  و  پژوهش ها  مرکز  رئیس 
سرپرست  حجازی  مؤمن  علی  و  قم  شهر  اسالمی 
قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس  علوی  اخوان  سیدحسن  با 
مشترک  همکاری های  زمینه های  و  برگزار  قم  استان 

شد. بررسی  آن  طی 
ملی  رویدادهای  برگزاری  به  نسبت  جلسه  این  در 
مجموعه  و  فناوری  و  علم  پارک  بین  مشترک  استانی  و 

شد. تأکید  قم  شهری  مدیریت 
و  نمایش  به  نسبت  همچنین  جلسه  این  ادامه  در 
پارک  فناور  شرکت های  دستاوردهای  آخرین  حضور 
دستاوردهای  ملی  نمایشگاه  در  قم  فناوری  و  علم 
شرکت های دانش بنیان در حوزه مدیریت شهری قم که 
به همت شهرداری قم برپا خواهد شد، نیز تأکید شد.
شرکت های  تجهیزاتی  و  علمی  توان  از  استفاده 
فناور و دانش بنیان در حوزه مدیریت پسماند، هوشمند 
سازی، ترافیک و حمل ونقل و فضای سبز شهری نیز در 

گرفت. قرار  موردبررسی  دیدار  این 
استارتاپ ها  از  پشتیبانی  جلسه  این  ادامه  در 
به عنوان یکی از مأموریت های اصلی فناوری اطالعات 
شرکت های  از  حمایت  بر  و  شد  یاد  قم  شهرداری 
مدیریت  به  مربوط  مباحث  در  خالق  و  دانش بنیان 
تأکید  شهروندان  به  عمومی  خدمات رسانی  و  شهری 

. شد
شرکت های  از  حمایت  برای  ویژه  بودجه  پیش بینی 

دانش بنیان

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  سرپرست 
شهرداری قم در این جلسه اظهار داشت: شهرداری قم 
آماده ارتباط تعاملی مطلوب با پارک علم و فناوری است 
و کم رنگ بودن ارتباطات سال های گذشته باید در دوره 

جدید برطرف شود.
حمایت های  و  مالیاتی  معافیت  حجازی  مؤمن  علی 
تجهیزاتی را یک بخش مهم پارک علم و فناوری دانست 
و عنوان کرد: بخش مهمتر این پارک ها، تسهیل سازی 

اجرایی  دستگاه های  با  فناور  شرکت های  بین  ارتباط 
می تواند  قم  کالن شهر  شهرداری  دراین بین  که  است 
در ایجاد پیوند بین این واحدهای فناور با دستگاه های 

کند. نقش آفرینی  اجرایی 

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  سرپرست 
در  شهرداری  رسالت  بر  تأکید  با  قم  شهرداری 
از  استفاده  و  شهروندان  به  مطلوب  خدمات رسانی 
ابراز کرد: در  این مسیر،  در  استانی  سایر ظرفیت های 
شهرداری قم در این حوزه شرایط برای استفاده از علم 
و تکنولوژی واحدهای فناور فراهم تر از سایر دستگاه ها 

است.
مانند  شهرداری  تابعه  سازمان های  وی،  گفته  به 

سبز،  فضای  و  پارک ها  ایمنی،  خدمات  و  آتش نشانی 
و  ترافیک  مدیریت  و  حمل ونقل  پسماند،  مدیریت 
ناوگان عمومی از بخش هایی بوده که دارای زمینه های 
فناوری  و  پارک علم  با  فراوانی جهت همکاری  مشترک 

است.
جاری  سال  بودجه  در  کرد:  اضافه  حجازی  مؤمن 
سازمان فاوای شهرداری قم، بودجه ویژه ای در حمایت 
از شرکت های فناور و استارتاپی دیده شده که می تواند 
عالوه بر رونق این قبیل شرکت ها به خدمت جدیدی در 

شهر مقدس قم منجر شود.
حوزه  در  هم اکنون  قم  شهرداری  شد:  یادآور  وی 
مدیریت پسماند، هوشمند سازی ترافیک و فضای سبز 
و  بهره وری  افزایش  برای  نوین  فناوری های  به  نیازمند 

دارد. جاری  هزینه های  کاهش 
آمادگی استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در 

حل معضالت شهری در قم
معصومه آمره نیز در این جلسه مشترک، حمایت از 
حوزه  در  ایده  دارای  و  فعال  شرکت های  و  استارتاپ ها 
شهری را به عنوان یکی از مأموریت های کمیته هوشمند 
سال  در  قم  شهرداری  فاوا  سازمان  و  شورا  سازی 
شرکت های  از  حمایت  داشت:  اظهار  و  دانست  جاری 
دانش بنیان و خالق در مباحث شهری و سایر خدمات 
عمومی به شهروندان از اولویت های مدیریت شهری قم 

است.
می تواند  استان  فناوری  و  علم  پارک  وی،  گفته  به 
با  شهری  معضالت  و  مسائل  نظام  ریز  احصاء  برای 
با  تعامل  بستر  و  کند  همکاری  شورا  فناوری  کمیته 

بخشد. تسریع  و  فراهم  را  بیان  دانش  شرکت های 
سازی  هوشمند  و  اطالعات  فناوری  کمیته  رئیس 
تشکیل  از  پس  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
به  نسبت  سازی،  هوشمند  و  اطالعات  فناوری  کمیته 
فناوری  عرصه  فعاالن  با  مشارکتی  فعالیت های  نوع 
به ویژه مباحث هوشمندسازی اقداماتی آغاز شده است.
دانش بنیان  شرکت های  برخی  از  است  گفتنی 
بازدید  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر 

► گرفت.     صورت 

زمینه های همکاری مدیریت شهری و پارک علم و فناوری بررسی شد 

●  آمادگی استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در حل معضالت شهری در قم  ● خبـر

  عضو مجلس خبرگان: 
جهاد تبیین سبب قدرتمندی 
جامعه و ایستادگی در برابر 

اهداف دشمن می شود

قدرتمند  جامعه ای  اینکه  بیان  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
عالج  و  باشند  تحلیل  باالی  قدرت  دارای  جامعه  مردم  که  می شود 
این مشکل جهاد تبیین است گفت: اگر تحلیل در مسائل اجتماعی 

می خوریم. فریب  دشمن  برابر  در  باشیم  نداشته  سیاسی  و 
ابوالقاسم  والمسلمین محمد حاج  ، حجت االسالم  تسنیم  به گزارش 
امام  شبستان  در  که  کریم  قرآن  ترتیل خوانی  آیین  در  امروز  دوالبی 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  معصومه)س(  حضرت  حرم  خمینی)ره( 
باالی  قدرت  دارای  جامعه  مردم  که  می شود  قدرتمند  جامعه ای 

است. تبیین  جهاد  مشکل  این  عالج  و  باشند  تحلیل 
به  کریم  قرآن  در  که  تبیین  جهاد  اسوه های  از  یکی  افزود:  وی 
به  توان  همه  با  که  است  ابراهیم)ع(  حضرت  است  شده  اشاره  آن 

پرداخت. خود  قوم  ناهنجاری های  اصالح 
برابر  ابراهیم)ع( در  بیان کرد: حضرت  عضو مجلس خبرگان رهبری 
و  پدر  به  و  کرد  صحبت  آنها  با  و  جهاد  خود  قوم  اعتقادی  ضعف 
که  بت هایی  دروغ  به  آیا  و  می پرستید  را  چیزی  چه  که  گفت  قومش 

می پرستید. را  تراشیده اید  خود  دست  با 
یارانش  به  امیرالمومنین)ع(  کرد:  تصریح  قم  علمیه  حوزه  استاد 
زبان  با  جهاد  سپس  و  شمشیر  با  جهاد  در  تاثیر  بیشترین  که  فرمود 
جهاد  با  که  می گردد  کسانی  دنبال  به  امیرالمومنین)ع(  است، 

کنند. خنثی  را  فتنه گران  فتنه های  تبیین 
فرمودند  علی)ع(  حضرت  داد:  ادامه  دوالبی  ابوالقاسم  حاج 
و  می برد  را  اصحاب  برخی  نام  امیرالمومنین)ع(  عمارها،  کجایند 
برادرانی  دیدن  از  خوشحالم  چقدر  می گوید  و  می کند  طوالنی  گریه 
مقابله می کردند. بدعت های  وبا  پا می داشتند  بر  را  الهی  فرایض  که 
گفت:  دارد  مختلفی  عرصه های  تبیین  جهاد  اینکه  بیان  با  وی 
درست  را  دین  و  بودند  ضعف  دچار  اعتقادی  مباحث  در  خوارج 
پیروی  از حکم خدا  به  باید  فقط  که  و می گفتند  بودند  نشده  متوجه 
به این حکم توجه  باید همه  امام علی)ع( فرمود درست است  کنیم، 
پذیرفتن  از  می خواستند  صحبت  این  با  خوارج  ولی  باشیم  داشته 

کنند. دوری  جامعه  رهبر 
اگر تحلیل در مسائل  عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: 
می خوریم  فریب  دشمن  برابر  در  باشیم  نداشته  سیاسی  و  اجتماعی 
دشمن  گاهی  و  کرده  ایجاد  دشمن  که  رسانه ای  جنگ  در  ویژه  به 
نقشه های  و  طراحی  درست  حرف  این  با  و  می زند  را  حقی  حرف 
تا  می کند  برجسته  قدر  آن  را  درست  خبر  گاهی  و  دارد  آلود  خباثت 

شود.  منحرف  تر  درست  و  مهم  خبرهای  از  ها  ذهن 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

کرد:  بیان  العالمیه  جامعةالمصطفی )ص(  علمی  هیئت  عضو       ◄
قاعده ای وجود دارد که می گوید اگر چیزی به نهایت شدت خودش برسد، 
تبدیل به ضدش می شود، که بر این اساس اگر مسائل سیاسی و جناحی 
به  به وفور مطرح شود، منجر  و قرآنی  تریبون و مجلس مذهبی  نیز در هر 
مباحث  بیان  در  وعاظ  و  افراط سخنرانان  لذا،  دل زدگی عمومی می شود. 

است. قاعده  همین  مصداق  مذهبی  مجالس  در  جناحی  و  سیاسی 
خصوصی ترین  که  آن جایی  دانشگاهاز  و  حوزه  استاد  غرویان  محسن 
خلوت های بنده با معبودش در شب های قدر رقم می خورد، خیل عظیمی 
پروردگار  با  و مناجات  برای تجربه احواالت معنوی  این شب ها  از مردم در 
عالم راهی اماکن مذهبی و محافل شب های قدر می شوند و طبیعتا انتظار 
از  درستی  درک  کردن  پیدا  و  کبیر  جوشن  دعای  جمعی  تالوت  با  دارند 
و  از سوی خطیب  که  آن  و مناسک  اعمال  افضل  و  فضیلت شب های قدر 
واعظ آن مجلس مطرح می شود، به نوعی احواالت معنوی را تجربه کنند. 
بدون  جلسه  سخنران  یا  واعظ  اگر  شرایطی،  چنین  در  که  است  طبیعی 
مسائل  پیرامون  سخنانی  ایراد  به  حضار،  مناجات  و  خلوت  حریم  رعایت 
سیاسی مطابق میل و تعلقات حزبی خویش بپردازد، مردم را فرسنگ ها از 
حالت معنوی و عرفانی مناجات های شب های قدر دور کرده است و صرفا 
یک تریبون عمومی را به منبر جناح سیاسی موافق خود تبدیل کرده است 
که این امر آفاتی را به دنبال دارد و متأسفانه برخی از منبری های شب های 

قدر در استان قم در تله چنین دام پر آسیب و آفت گرفتار شدند.
یا  واعظ  یک  اگر  که  است  آن  آسیب  این  درباره  تأمل  قابل  دیگر  نکته 
خطیب نتواند از تعلقات سیاسی خود که رنگ و بوی دنیایی دارد، دوری 
هرچند  لحظاتی  برای  را  جلسه  در  حاضر  جمع  می خواهد  چگونه  گزیند 
کوتاه از تعلقات دنیوی برهاند و به سمت خلوت و انس با پرودگارشان سوق 

دهد؟
جامعةالمصطفی )ص(  علمی  هیئت  عضو  غرویان،  محسن  آیت الله 
العالمیه درباره این موضوع به خبرنگار ایکنا از قم با اشاره به اینکه بالغت، 

یکی از فنون سخنرانی و خطابه است، گفت: بالغت به آن معناست که باید 
خطیب متناسب با شرایط مخاطب و براساس آن سخنرانی کند.

اقتضا  قدر  شب های  در  بالغت  و  موضوع  و  حکم  تناسب  افزود:  وی 
و  سیاسی  مسائل  بیان  از  و  بیان  مردم  برای  معنوی  مسائل  که  می کند 
این  برای  مختلفی  تریبون های  کافی  اندازه  به  زیرا  شود،  پرهیز  اجتماعی 

دارد. وجود  مسائل 
غرویان با اشاره به ضرورت رعایت اعتدال در بیان موضوعات سیاسی و 
اجتماعی در سخنرانی های محافل مذهبی، اظهار کرد: مردم در شب های 
حضرت  حرم  مساجد،  مذهبی  محافل  در  معنوی  حال  تجربه  برای  قدر 
فراهم  برای  و  می کنند  شرکت  جمکران  مقدس  مسجد  و  معصومه)س( 
آوردن آمادگی روحی و روانی مردم برای راز و نیاز و مناجات با خداوند باید 
مسائل عرفانی، اخالقی و ایمانی در این محافل مطرح شود. لذا، خطیب با 
بیان مسائل سیاسی و جناحی در شب های قدر به عبارتی مردم را از تجربه 

حال و هوای معنوی خارج می کند.
شنیدن  انتظار  قدر  شب های  در  مردم  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
شدن  مطرح  کرد:  اظهار  ندارند،  جناحی  و  سیاسی  مباحث  و  موضوعات 
مباحث سیاسی و فراجناحی از سوی سخنرانان در شب های قدر به علت 
عدم رعایت تناسب زمان و مکان سبب ناراحتی و تکدر خاطر مردم می شود.

افراط در سخنرانی های سیاسی منجر به دلزدگی عمومی می شود
بیان کرد: قاعده ای  العالمیه  عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی )ص( 
وجود دارد که می گوید اگر چیزی به نهایت شدت خودش برسد، تبدیل به 
ضدش می شود، پس اگر مسائل سیاسی و جناحی در هر تریبون و مجلس 
به دل زدگی عمومی می شود.  وفور مطرح شود، منجر  به  قرآنی  و  مذهبی 
لذا، افراط سخنرانان و وعاظ در بیان مباحث سیاسی و جناحی در مجالس 

مذهبی مصداق همین قاعده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وعاظ و سخنوران می توانند با استناد 
به ضرورت ورود روحانیون به موضوعات سیاسی و اجتماعی از هر تریبونی 

برای ارائه مواضع سیاسی خود بهره بگیرند؟ ادامه داد: خیر صحیح نیست 
و  سیاست  ماست«،  دیانت  عین  ما،  »سیاست  معروف  جمله  از  منظور  و 
مشی زندگی امیرالمؤمنین)ع( بوده است، اما مباحث سیاسی جامعه امروز 
مردم  دیانت  به  است  گرفته  خود  به  گروهی  و  جناحی  بوی  و  رنگ  که  ما 

می زند. ضربه 
بگیریم،  نظر  در  را  سیاست  و  اخالق  نسبت  باید  اینکه  بیان  با  غرویان 
در حالی  پیدا کرده است  غلبه  بر اخالق  متأسفانه سیاست  امروزه  افزود: 
باید فوق همه مباحث و موضوعات باشد؛ چه بسا اهداف مهم  که اخالق 
کماالت  سمت  به  مردم  دادن  سوق  جامعه،  مدیریت  و  سیاست  حکومت، 

است. انسانی  و  اخالقی 
گروهی  و  جناحی  اختالفات  کرد:  اظهار  پایان  در  علمیه  حوزه  استاد 
مردم را دچار نفاق و تفرقه می کند که این مسئله بر خالف اهداف آموزه های 

دینی و اخالقی است.
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

با توجه به موارد ذکر شده، نتیجه می گیریم که عبارت »هر سخن جایی 
و هر نکته مکانی دارد« صرفا یک ضرب المثل ساده نیست و پیرامون همین 
فیما  َتتکّلَمّن  »ال  می فرماید:  که  است  حسین)ع(  امام  از  روایتی  موضوع 
َتری  حّتی  َیعنیَک  فیما  َتکّلَمّن  ال  الوزَر،و  َعَلیَک  أخاُف  فإّنی  َیعنیَک!  ال 
ِللکالم َموِضعًا؛َفُرّب ُمتکّلم َقد تَکّلَم بالحّق َفِعیَب؛ درباره آنچه به تو مربوط 
آنچه  و درباره  بیم آن است که مرتکب گناه شوی  نمی شود سخن مگو که 
برای سخن گفتن  آنگاه که جایی  تا  نیز سخن مگو،  مربوط می شود  تو  به 
ببینی،که چه بسیار سخنگویی که به حق سخن گفته و گرفتار عیب جویی 
لذا،   .)۲۷۸٫/۱ الحیاة  ۱۲۷/۷۸؛  است.«)بحاراألنوار  شده  دیگران 
همان طور که پیش تر گفته شد، تریبون های بی شماری برای طرح مباحث 
که  دارد  وجود  وعاظ  سوی  از  اجتماعی  و  اقتصادی  جناحی،  سیاسی، 

است. جمعه  نماز  تریبون  آن،  مهم ترین 
گفت وگو از محدثه نعیمی فرد    ►

 آیت الله غرویان:

● تعلقات سیاسی وعاظ مردم را از معنویت دور می کند    ●


