قـــم
دوشنبه  30مرداد  28 1396ذیالقعده  1438سال بيست و پنجم شماره  300 7178تومان

 32صفحه  8 +صفحه استانی  16صفحه راهنمايسراسري

2017

AUG.21

No.7178 MON

تدویننخستینبرنامه 5سالهحوزههایعلمیه

HAMSHAHRI ISSN 1735- 6386 Vol.25

 |3زندگی

روزیکهتفنگ
عروسمیشود

مدیر حوزههای علمیه :این برنامه با هماهنگی شورای عالی حوزههای علمیه تا اوایل سال آینده عرضه خواهد شد
افزایش بودجه
فرهنگی شورای شهر
قم به بیش از یک
میلیار دتومان
1

کاکتوس؛کشتی
مناسب در قم
نمایی از تئاتر کسی که مثل هیچکس نیست  /عکس :همشهری

کسیکهمثلهیچکسنیست

نمایش «کسی که مثل هیچکس نیست» از ورود شهید مدافع حرم به زندگی اشخاصی روایت میکند که هر کدام دغدغه خودشان را دارند
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میز خبر
افزایش بودجه فرهنگی شورای شهر قم به بیش از یک میلیار د تومان
عضو شورای اسالمی شهر قم از افزایش
بودجه فرهنگی شــورای قــم به بیش
از یک میلیــارد و  ۱۳۰میلیون تومان
خبر داد.
به گزارش تسنیم «مصطفی مالیی» با
اشاره به فعالیتهای کمیسیون فرهنگی
شــورای اسالمی شــهر قم اظهار کرد:
ایجــاد هماهنگی در بیــن بخشهای
مختلــف شــهری یکــی از مهمترین
اقدامات در طول  4ســال اخیر فعالیت
شورای پنجم بوده است.
وی با بیان این کــه اقدامات فرهنگی
شورای اسالمی شــهر قم جهش بسیار
خوبی داشــته اســت ،افــزود :بودجه
فرهنگی شــورا ســال  92فقط 200
میلیون تومان بود که در پایان سال 96
به بیش از یــک میلیارد و  130میلیون
تومان رسیده است.
عضو شورای اسالمی شــهر قم عنوان
کرد :رویکرد فرهنگی شورا در مدیریت
شــهری در ســالهای اخیر چشمگیر

بوده است .توانمندسازی کادر اجرایی و
کاربردی کردن اقدامات فرهنگی در بین
مردم از اهداف مهم کمیسیون فرهنگی
دوره چهارم شــورای اسالمی شهر قم
بوده است .توسعه مکانهای ورزشی و
حرکت فعالیت بوستانها و پارکهای
شــهر به سمتوســوی فعالیتهای
فرهنگــی اجتماعی کارهایــی بود که
شورا بهصورت جدی و مداوم آنها را در
شهر پیگیری کرد.

تدوین نخستین برنامه  5ساله
حوزههای علمیه
مدیر حوزههای علمیه گفت :نخســتین برنامه  5ساله حوزههای علمیه در دست
تدوین است .به گزارش همشــهری ،آیتاهلل «علیرضا اعرافی» در مراسم تودیع و
معارفه مسئوالن جدید مرکز خبر حوزههای علمیه با بیان این که فعالیت رسانهای
حرکت در مسیر انبیای الهی اســت ،گفت :ماهیت دین الهی ناظر به خبرآوری از
جهان دیگر و گشودن دریچه ذهن و معرفت بشر به سوی عالم دیگر است؛ بنابراین
فعالیت خبرنگاران در این مسیر در تداوم نهضت نورانی انبیای الهی است.
وی افزود :البته باید در فعالیت خبری و رسانهای صداقت و امانتداری وجود داشته
باشد تا بگوییم این کار در امتداد فعالیت پیامبران است و این که خبرنگاران در هر
حال به فکر مصالح جامعه و خدمت به مردم باشند.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه بــا تأکید بر این که صداقــت و امانت از جمله
اصلیترین شــرط اخالقی و فقهی در حوزه فعالیت خبری به شمار میرود ،اظهار
کرد :از جمله ویژگیهای یک رسانه در جامعه اسالمی تالش در مسیر نقد منصفانه،
برخورداری از اخالص و انگیزه الهی ،خدمت به جامعه ،ایجاد تناســب و توازن در
انتشــار اخبار اســت .امام جمعه قم در ادامه صحبتهای خود با اشاره به این که
نخستین برنامه  5ساله حوزههای علمیه کل کشور در دست تدوین است ،گفت :به
احتمال فراوان تا اوایل سال آینده این برنامه با هماهنگی شورای عالی حوزه عرضه
خواهد شد که میتواند منشأ بسیاری از تحوالت حوزوی باشد .وی با تأکید بر لزوم
به روزبودن حوزه و نهاد روحانیت در امر پاســخ به نیازهای نظام و جامعه اسالمی
افزود :در حال حاضــر حدود  500برنامه با نگاه اولویتــی در بخشهای گوناگون
حوزههای علمیه در حال پیگیری است که اجرای آنها میتواند در مسیر تحول
حوزه گامهای بسیار امیدبخشی به شمار رود.

عضو شورای اسالمی شهر قم ادامه داد:
در دوره پنجم شورای اسالمی شهر قم
باید سرمایهگذاریها در بخش فرهنگی
افزایش پیدا کند و به مشــارکتهای
بخشهای مردمنهاد توجه بیشــتری
شود و آسیبها و چالشهای شهری را
سمنهای مردمنهاد پیگیری و حل کند
که از بخشهای رســمی تأثیرگذاری
بیشتری دارد.
وی با اشــاره به اتفاقات اخیــر قم نیز

اظهار کرد :زیباســازیهای شــهری
ممکن است با هزینههای فراوانی همراه
باشــد؛ به خاطر همین ضــرورت دارد
قبل از اقدام به جمعآوری عوامل ســد
معبر مکانهایی برای اســتقرار آنها
در آن محیطهــا در نظر گرفته شــود.
برای این که معضل وانتبارها در شهر
حل شود باید هرکدام از این وانتبارها
شناســنامهدار شــوند و محیطهــای
اســتقرار آنها در این شناسنامهها از
قبل مشخصشــده باشــد تا بخشی از
معضالتی که به خاطــر وجود آنها در
حاشیه خیابانها به وجود میآید از بین
برود .وی تأکید کرد :مأموران شهرداری
باید منطق را در برخوردهای خود در نظر
داشته باشند و از رفتارهای احساسی و
ضرب و شتم همشهریان پرهیز کنند که
هیچ جایی برای توجیه ندارد .همچنین
تمام رفتارها و برخوردهــای مأموران
شــهرداری باید با حکم قضایی صورت
گیرد.
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پیگیریمطالباتاهالی
5روستایسلفچگان
هجوم مگسها به روســتاهای حســنآباد ،فریدونآباد،
حسینآباد ،نصرتیه و ...از توابع بخش سلفچگان قم به دلیل
وجود چندین مرغداری در این منطقه و دپوی کودهای غیربهداشتی ،اعتراض
اهالی این روستاها را در پی داشت .مردم این روستاها ضمن درخواست کمک از
رسان ههای جمعی ،جلوی استانداری قم تجمع کردند.
صفحه 2را
بخوانيد

 |4اجتماعی

سوختن در مسیر
قاچاق سوخت

کشت این گیاه در زمینهای
کشاورزی قم درآمدزایی خوبی
سرمایهگذاران دارد

رئیس مرکز
تحقیقات و
آموزش جهاد کشــاورزی و منابع
طبیعی قم ،با بیان این که در صورت
افزایــش میانگین دمــای هوای
یک منطقــه به بیــش از  2درجه
سانتیگراد ،بسیاری از شاخصههای
کشاورزی در منطقه مورد نظر تغییر
میکند بر ضــرورت تغییر الگوی
کشت در استان تأکید کرد.
صفحه 2را
بخوانيد

«هستی»
نخستینفیلمبلند
سینمایی در قم 7
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رستم عليه
هری پاتر

دوومیدانیکاران قم
پا در رکاب ثانیهها
ت و یکمین دوره رقابتهای دوومیدانی
مرحله نخست بیس 
قهرمانی باشگاههای کشــور برگزار شد و دوومیدانیکاران
قمی عملکرد قابل دفاعی در این مســابقات داشتند .رشته دوومیدانی در میان
اهالی ورزش همیشه…
صفحه 8را
بخوانيد
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پیگیری
پیگیریمطالبات
اهالی  5روستای سلفچگان
هجوم مگسها به روستاهای حسنآباد ،فریدونآباد ،حسینآباد،
نصرتیه و ...از توابع بخش ســلفچگان قم بــه دلیل وجود چندین
مرغداری در این منطقه و دپوی کودهای غیربهداشتی ،اعتراض اهالی
این روستاها را در پی داشــت .مردم این روستاها ضمن درخواست
کمک از رسان ههای جمعی ،جلوی استانداری قم تجمع کردند.
رئیس شورای اسالمی بخش سلفچگان در گفتوگو با همشهری از
پیگیری شورای اسالمی بخش برای رفع مشکل اهالی روستاهای
سلفچگان در مورد هجوم مگسها خبر داد« .هادی گلمحمدی»
گفت :صاحب مرغداری از  5-4سال قبل کار خود را آغاز کرده که از
همان ابتدا به علت آلودگی ایجاد شده با اعتراض مردم مواجه شد اما
چون پیگیریهای مردم نتیجه نداد فعالیتهای وی ادامه پیدا کرد.
وی افزود :شورای اســامی بخش سلفچگان پیگیری الزم را انجام
داد ولی چون این مرغداریها از محیط زیســت و جهاد کشاورزی
مجوز دارند ،پیگیریها به نتیجه نرسید .در نهایت مردم ناچار شدند
خودشان دست به اعتراض بزنند.
این مسئول با بیان این که در حال حاضر مکاتباتی در این باره با معاون
سیاسیامنیتی استاندار صورت گرفته اســت ،اظهار کرد :تاکنون
نتوانســتهایم در این باره اقدام جدی داشــته باشیم .وقتی محیط
زیست که حافظ سالمت محیط زندگی مردم است مجوز فعالیت داده
طبیعی است که از ما کاری ساخته نیست .فعالیت این مرغداری در
نزدیکی محل سکونت مردم در روستاها سبب بروز مشکالتی از جمله
هجوم مگسها شده و نارضایتی مردم را در پی داشته است .اهالی این
روستاها شکایت خود را در شورای اسالمی بخش مطرح کردند ،از
این رو با تمام توان در حال پیگیری موضوع هستیم.
«ســیدرحمان دانیالی» مدیرکل حفاظت محیطزیست قم هم با
بیان این که نیروگاه سیکل ترکیبی قم حتی در فصول گرم سال هم
گاهی از سوخت گازوئیل اســتفاده میکند ،اظهار کرد :گازرسانی
به واحدهای صنعتی و تغییر سوخت آنها اقدامی مؤثر در کاهش
آلودگی هواست ،اما گازرسانی به برخی واحدهای صنعتی آالینده
پیرامون شهر قم که بهدرستی جانمایی نشدهاند ،سبب پاگیرشدن
هرچه بیشتر آنها میشــود .ارائه تسهیالت به واحدهای صنعتی
آالینده که بتوانند از تجهیزات و فناوریهــای کاهش آالیندگی
بهرهمند شوند ،مسأله مهمی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی قم
آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به شکایتهای متعدد مردم و مسئوالن بخش سلفچگان
از آلودگیهای زیستمحیطی در این منطقه ،بیان کرد :با توجه به
نزدیک بودن سکونتگاههای شهری و روستایی به شهرک صنعتی
سلفچگان ،هرگونه توسعه و استقرار واحدهای صنعتی در این منطقه،
باید بر اساس کار کارشناسی دقیق و مدون صورت پذیرد تا شاهد آثار
زیانبار آن بر سالمت عمومی جامعه نباشیم.
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ثبتنام مرحله استانی «مدهامتان» آغاز شد

پيامك شما را درباره
روزنامه قم م 
يخوانيم

معاون دبیرخانه کانونهای فرهنگی مساجد استان قم از آغاز ثبتنام مرحله استانی مســابقات مدهامتان در استان خبر داد .به گزارش ایکنا،
حجتاالسالم والمسلمین «اسداهلل کریمی» گفت :این مسابقات امسال در مشهد برگزار میشود و ثبتنام مرحله استانی این مسابقات نیز در قم
آغاز شده است .عالقهمندان برای ثبتنام میتوانند به دبیرخانه کانونهای فرهنگی مساجد استان قم ،جنب مصالی قدس مراجعه کنند.

کارنامه شهردار قم به روایت شهردار
فاطمه امامی
قم – خبرنگار

«صحبت دربــاره جایگاه وشــأن
شهری شهر قم بسیار زیاد است .در روایات
متعددی از ســوی ائمه اطهار(ع) بر
جایگاه قم تأکید شــده و وجود حوزههای علمیه و
مراجع تقلید و ...هم به این شأن افزوده است .با این
حال به زیرساختهای شــهر که نگاه میکنیم در
واقع یک روستاشهر بزرگ میبینیم که اسمش را
گذاشتهاند کالنشهر»...
این جمالت را ســیدمرتضی سقائیاننژاد ،شهردار
قم ،در جلسه هفتگی بنیاد قمپژوهی مطرح کرد.
شهردار قم به دعوت این بنیاد در این جلسه حضور
داشــت تا مقایســهای میان وضعیت قــم و دیگر
کالنشهرها انجام دهد و شاید همین موضوع جلسه
موجب شد بیشــتر وقت این جلسه به درددلهای
آقای شهردار بگذرد.
سقائیاننژاد که از دو ســال پیش در قم بر کرسی
شهرداری نشســته و پیش از آن  12سال شهردار
اصفهان بود ،از سوی شــورای پنجم بار دیگر برای
مســئولیت شــهرداری قم انتخاب شــد و همین
انتخــاب شــاید او را مجاب کــرده که بیشــتر با
ســازمانهای مردمنهاد از جمله بنیاد قمپژوهی
ارتباط بگیرد.
تدوین برنامه  5ساله

شهردار قم در این جلســه ضعف زیرساختهای
شــهر را مورد توجه قرار داد و گفــت :وقتی وارد
قم برای مســئولیت شــهرداری شــدم ،از برخی
صحنههایی که در قم دیدم تعجب کردم .چند هزار
وانتبار در خیابانها پراکنده هستند .اطراف حرم

جلوگیری از تغییر کاربری باغ ساالریه

دستفروشان فراوانی بساط کردهاند .فاضالب در
جویها روان اســت ...هیچ یک از اینها مطابق با
شأن حرم اهلبیت(ع) نیست.
وی افزود :نخســتین کاری که در شــهر قم انجام
دادیم تدوین برنامه  5ساله بود .این در حالی است
که در اصفهان  3برنامه  5ساله را اجرا کرده بودیم
اما قم حتی یک برنامه نداشت .این که قم پیش از
انقالب محدودیت داشته باشــد عجیب نیست اما
چرا پس از انقالب شرایط باید این گونه باشد و 20
سال عقبماندگی را تجربه کند؟
ســقائیاننژاد البتــه گالیههایی هــم از مردم قم
داشــت .وی عنوان کرد :از زمانی که در شهرداری
قم مسئولیت خود را شــروع کردهام صحبتهایی
درباره خطکشی قمی و اصفهانی شنیده شده است.
وی اســتفاده از چند مهــره کلیدی از دوســتان
اصفهانیاش را شرط قبول شــهرداری قم دانست
و گفت :هیچگاه اتوبوسی مدیر از اصفهان نیاوردم.
افرادی را آوردم که هر کدام میتوانند یک کالنشهر
را اداره و در کنارشان مدیران بسیار زبدهای تربیت
کنند.
وی با بیان ایــن که قومیتگرایی بــا روح انقالب
اسالمی در تضاد است ،عنوان کرد :امروز من از هر
قمی ،قمیتر هستم چرا که شــب و روز به قم فکر
میکنم و در این شــهر کار میکنم .سقائیاننژاد
به بیان اقدامات خود در مدت دو ســال مسئولیت
شهرداری قم پرداخت .اتمام پروژههای نیمهتمام
به میزان  98درصد ،پرداخت  1135میلیارد تومان
بدهی شهرداری قم و تدوین برنامه  5ساله از جمله
دستاوردهایی بود که شهردار قم به آن اشاره کرد.
پرداخت بدهی کالن

شــهردار قم عنوان کرد :زمانی که به شــهرداری

برخی از شهروندان در جلسه هفتگی بنیاد قمپژوهی که با حضور شهردار قم برگزار شد ،به بیان مطالب خود درباره
شهرداری قم پرداختند.
«محمدرضا فرزادنیا» به وضعیت باغ ساالریه اشاره کرد و خواستار جلوگیری شهرداری در تغییر کاربری آن و قطع
درختان شد« .سیدابوالقاسم سعادتمند» از فعاالن صنایع دستی قم هم به مشکل بازار فروش در این عرصه اشاره کرد
و از ادعای میراث فرهنگی قم درباره حمایت نکردن شهرداری در توسعه بازارچههای محلی صنایع دستی صحبت
کرد« .سیدمجید فارغیانقمی» ،کارشناس معماری و شهرسازی ،هم خواستار نظارت جدیتر شهرداری بر مسأله
سیما و منظر ساختمانها شد.

انصراف صبا از جام حذفی

کارگردان نمایش دربند :ایده ساخت این تئاتر از حوادثی شکل گرفت که در اطراف ما اتفاق میافتد
هانی احمدزاده

قم -خبرنگار

نمایی از شهر قم عكس :ایرنا

قم آمدم ،این شــهرداری بابــت طرحهایی مانند
بلوار پیامبر اعظم(ص) و عماریاسر  1600میلیارد
تومان بدهی داشت که جریمه ســود آن به سالی
 450میلیارد تومان میرسید 390 .میلیارد تومان
بدهی به پیمانکاران که از سال  89روی زمین مانده
بود هم دیگر عددی بود که در فهرست بدهیها به
چشم میآمد.
به گفته شهردار قم از بدهیهای بانک شهر132 ،
میلیارد تومان ،از بدهیهای بانک ملی در یک مورد
 410میلیارد تومان و در مورد دیگر  110میلیارد
تومان ،از بدهیهای بانک آینده  20میلیارد تومان،
از بدهیهای شهرداری قم به بانک مهر اقتصاد 14
میلیارد تومان و از بدهیها به مؤسســه کوثر 18
میلیارد تومان مستهلک شــده است .همچنین با
همت رئیس مجلس شورای اسالمی 136 ،میلیارد
تومان جریمه بدهیهای بانکی مشمول بخشودگی
شده اســت .در واقع حدود  1135میلیارد تومان
از بدهیهای شــهرداری قم به نحوی پرداخت یا
مســتهلک و در کنار این  700میلیــارد تومان از
مطالبات شهرداری قم از دولت محقق شده است.
آن طور که سقائیاننژاد میگوید این  700میلیارد
تومان از اوراق خزانه اســت و برای تبدیل شدن به

پول باید پروسهای را طی کند که در مجموع  500مانند آکواریوم شــهری ،باغ پرندگان ،تلهسیژ و...
میلیارد تومان و تا سال  97محقق خواهد شد.
رفته تا ماندگاری زائران را در شهر قم افزایش دهد.
این مسئول به برنامههای ســال جاری شهرداری
حرکت شهرداری بر اساس برنامه است
قم اشاره کرد و گفت :ایجاد  14مجموعه فرهنگی
سقائیا ننژاد با بیان این که
ورزشــی از جمله مهمترین
پروژ ههای تقاطــع مقداد،
این برنامههاســت و بخشی
عماریاســر ،رمــپ و لوپ
از فقر قــم در زمینه فضای
تونل غدیر ،بلــوار آیتاهلل شــهردار قــم :زمانــی که به فرهنگی را جبــران خواهد
بروجــردی و ...بــه عنوان شــهرداری قــم آمــدم ،این کرد.
دستاورد شــهرداری قم به شــهرداری بابــت طرحهایی وی در پاســخ بــه ســؤالی
شــمار میرود ،اظهار کرد:
درباره فرودگاه قــم عنوان
مانند بلــوار پیامبر اعظم(ص) و
اقدامات شــهرداری کامال
کرد :امروز دیگــر آن ابهام
عماریاســر  1600میلیارد تومان
بر اســاس برنامه اســت و
که قــم بــه فــرودگاه نیاز
هر پــروژ های کــه معرفی بدهی داشــت که جریمه سود
دارد یــا نــدارد از بین رفته
میشود باید در یک شورای آن به سالی  450میلیارد تومان
اســت و مســئوالن اتفاق
مخصوص بحث و بررســی میرسید
نظر دارند که ایــن فرودگاه
شــود و ســپس به مرحله
بایــد راهاندازی شــود .در
عمل میرسد .در زمینه محیط زیست شهری هم زمینه مشــارکت شــهرداری قم برای راهاندازی
شهرداری قم در سال گذشته  3مترمربع به سرانه فرودگاه هم نامهای با  10پیشنهاد به استاندار قم
فضای ســبز هر نفر اضافه کرد و امســال هم قرار نوشتهایم تا در صورت موافقت استاندار و رأی شورا،
است با کاشت  300هکتار زمین این کار ادامه یابد .شهرداری به صورت کنسرسیوم وارد این موضوع
همچنین شهرداری قم به دنبال پروژههای تفریحی شود.

کشاورزی

«جواد زرنــوش» دارای مدرک
گپ
بازیگری از هنرســتان سوره ،از
ســال  ۷۶وارد هنر تئاتر شد و
سپس با تشــکیل گروه تئاتر سایه روشن در
سال  ۸۱به صورت حرفهای به تئاتر ادامه داد.
وی کارگردانی نمایشهــای دام ،کولهبار ،با
من مثــل دریا ،من زراره عذر طاها هســتم،
خالهسوســکه ،شــهر روبا هها و همچنین
نویسندگی نمایشهای خالهسوسکه ،معرکه،
شهر روباهها ،تکه در سکوت ،شکار لحظهها،
قاصدک ،دربند و همچنیــن بازی در نمایش
بانوی بینشــان ،یا لثارات ،پیله ،دویدن در
میدان ،خواهر عشــق ،ماه معصوم ،معرکه و
شــب نوزدهم را در کارنامه هنریاش دارد.
زرنوش برنده جایزه نویســندگی ،بازیگری
و کارگردانی در جشــنواره بسیج ،جشنواره
کشوری و جشــنواره تئاتر خیابانی ماه شده
است.
نمایش دربند از  ۲۶مرداد در تاالر شهید آوینی
اجرای خود را آغاز کرده است .به همین بهانه
با این کارگردان گفتوگویی انجام دادیم که
صحبتهایش را در ادامه میخوانید.
موضوع نمایش دربند چیست؟

نمایش دربند درباره اتفاقهای قبل از اجرا در یک
گروه نمایش است .اســترسها و حساسیتهای
پیش آمده قبل از اجرا در این نمایش نشان داده
میشود.
جالب این که تماشــاگر دوست دارد ببیند پشت
صحنه نمایش چه اتفاقی افتاده است .گره نمایش
ما جایی رقم میخورد که نیم ساعت به اجرا مانده
و هنوز یکی از شــخصیتها به نام فرحان نیامده
است .این اســترس در بازی تمام عوامل هست.
نیامدن او دغدغــه بزرگی برای گــروه به وجود
میآورد تا این که گروه تصمیــم میگیرد بدون

زرنوش :در این نمایــش از دغدغههای
تئاتر استفاده کردم ،چون مسائلی مطرح
میشود که همه هنرمندان صحنه با آن در
ارتباط هستند
قبل از نمایش پیش میآید و سعی کردیم بیشتر
در ایــن نمایــش ،رفتارهای بازیگران را نشــان
دهیم.
برخورد آنها با مشــکالت و این کــه چگونه با
مشکالت روبهرو شوند و از طرفی ،حرفهایشان
را در این غالب بزنند و اتفاقهایی که بین گروهها
و عوامل میافتد و همیشه در گروهها وجود دارد
وقتی یک هنرجو وارد میشــود و افراد تازهکار و
پیشکســوت در کنار هم حضور دارنــد و این که
شخصیت بازیگران در چالش است.
حضور فرحان اجرا برود و اشاره به این مطلب که
تئاتر وابسته به یک بازیگر نیست و اتفاقهایی که
بعد از آن رقم میخورد.

ایده این کار از چه زمانی شروع شد؟

ایــده ایــن کار از عید امســال کلید خــورد و
ناشــی از حوادثی اســت که در اطراف ما اتفاق
میافتد.
به همین دلیل تصمیــم گرفتم روی این موضوع
کار کنم و به مرور زمان این متن را پرورش دهم.
فراخوان نوزدهمین جشــنواره تئاتر استانی که
منتشر شد ،متن را فرستادم تا به مرحله بازبینی
رسیدیم .نمایش دربند ،جزو منتخبان نوزدهمین
جشنواره تئاتر استانی شد.
چرا از موضوع تئاتر و مسائل صحنه
نمایش برای تئاتر دربند استفاده کردید؟

من در این نمایش از دغدغههای تئاتر اســتفاده
کردم ،چون مســائلی مطرح میشــود که همه
هنرمندان صحنه با آن در ارتباط هســتند .ما از
هنرمنــدان نمایش میگوییــم و اتفاقهایی که

سخن پایانی...

هنرمند ،باید بتواند پیام خود را از طریق صحنه به
مخاطب برساند و رسالت ما برانگیختن تفکر در
تماشاگران اســت .از آنجایی که عرصه نمایش،
جایگاه خود را در استان پیدا کرده است ،از مردم
دعوت میکنم به تماشای نمایش دربند بیایند و
یقین دارم آنها نمایــش متفاوتی خواهند دید.
از آنجا کــه در نمایش همه چیز واقعی اســت،
تماشاگران در مدت یک ساعت اجرای متفاوتی را
تجربه خواهند کرد.

«هستی»؛ نخستین فیلم بلند سینمایی در قم

افزایش دمای هوا تغییر الگوی کشت را ضروری میکند

فیلمبرداری این فیلم تا آخر شهریور ادامه دارد

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی و منابع
طبیعی قم ،با بیان این کــه در صورت افزایش میانگین
دمای هوای یک منطقه به بیش از  2درجه سانتیگراد،
بسیاری از شاخصههای کشاورزی در منطقه مورد نظر
تغییر میکند بر ضرورت تغییر الگوی کشت در استان
تأکید کرد.
به گزارش ایرنا «عباس پورمیدانــی» گفت :باال رفتن
دمای هوا در یک منطقه ،شاخصههای مهم کشاورزی
همچون نوع گونههای گیاهی ،تاریخ و میزان کاشــت
محصول و شرایط آبیاری مزارع را تغییر میدهد .توان
مقاومت گیاهان در برابر افزایش دما از جمله اساسیترین
مالکهای تصمیمگیری برای تغییر دادن الگوی کشت
در مناطق مختلف است.
وی افزود :کشــت گیاهان دارویی و زینتی که آســتانه
تحمل باالیی در برابر تنشهای محیطی دارند ،جایگزین
خوبی برای گیاهان زراعی و پر آببر اســت؛ کشت این
گیاهان به دلیل ارزش افزوده باالیی که ایجاد میکند از
منظر اقتصادی نیز بسیار مناسب است.

فیلمبرداری نخســتین فیلم بلند قم «هســتی» با
تکمیل مراحل پیشتولید به زودی کلید میخورد.
به گزارش ایرنا ،تهیهکننده و کارگردان فیلم هستی با
بیان این که این فیلم نخستین فیلم بلند ساختهشده
از سوی شرکتهای فیلمسازی مستقر در قم خواهد
بود ،عنوان کرد :پیشتولید این فیلم از سه ماه پیش در
قم کلید خورده و فیلمبرداری آن نیز اوایل شهریورماه
امسال آغاز میشود.
«ســیدروحاهلل حســینی» با بیان این کــه مراحل
پیشتولید فیلم که از سه ماه گذشته آغاز شده در حال
اتمام است اظهار کرد :بازیگران در حال تمرین پیش
از تولید هســتند و فیلمبرداری این فیلم بلند تا آخر
شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی افــزود :فیلمنامه فیلم هســتی نوشــته «علی
بیطرفان» از رمانی به همین نام نوشته «فریده باقری»
به نگارش در آمده است که درونمایه اجتماعی دارد و
به مسائل روز جامعه درباره ازدواج جوانان میپردازد.
وی با تأکید بر این که با پایــان فیلمبرداری ،مراحل
فنی و تدوین این فیلم آغاز میشود ،گفت :آخر آبانماه
زمان پیشبینیشده برای اتمام کار تدوین این فیلم
است که پس از آن این فیلم بلند در گروه هنر و تجربه
و ســینمای خانگی توزیع و ســپس در شــبکههای
مختلف صداوسیما پخش خواهد شد.
وی با بیان این که در این فیلــم بیش از  50بازیگر به
ایفای نقش میپردازند ادامه داد :تعداد زیادی از این
بازیگران از میان بازیگران قم انتخاب شــده و نقش
اصلی را دختری به نام «ســتایش موســوی» بازی
میکند و بازیگرانی مانند «مجید مشــیری»« ،شیوا
خنیاگر» و «حدیثه تهرانی» نیز در این فیلم بلند به
ایفای نقش میپردازند.
حسینی هزینه ســاخت این فیلم را  3میلیارد و 500
میلیون ریال بــرآورد کرد و افزود :ایــن فیلم دارای
بیش از  35لوکیشــن و محل فیلمبــرداری از جمله
بیمارستان ،دانشگاه ،رستوران ،مرکز اعصاب و روان
و کارخانه پدر هستی اســت که تمام این مکانهای
فیلمبرداری در قم قرار دارند.

جذب گردشگران عالقهمند به محیط زیست

عوامل نمایش چه کسانی هستند؟

نویســندگی و کارگردانی نمایش بر عهده خودم
است .استاد راهنما «احمد سلیمانیفر» ،مشاور
کارگردان «حســین فداییحســین» ،ساخت
تیزر «سعید حســینی» ،مدیر اجرایی «شهرزاد
نعیمی» ،طراح صحنه «فاضل حائری» ،آهنگساز
«امیر دانشــور» و همچنین بازیگران «حســن
خوشرفتــار»« ،ســعید ســعادتی»« ،نرگس
رضایی»« ،فرزان پورحسن»« ،علی باباکردی»،
«فرزانه زکی» و «علی وفسی» هستند.

سینمایی

کاکتوس کشتی مناسب در قم

پورمیدانی تأکید کرد :ایده ایجاد مناطق تخصصی کاشت
کاکتوس در قم ،فضای سبز استان را افزایش میدهد و
از هدر رفت منابع آبی برای کاشت محصوالت کشاورزی
که هیچ توجیه اقتصــادی برای کشــت در قم ندارند،
جلوگیری میکند.

پورمیدانی عنوان کرد :کاکتوس از جمله گیاهانی است
که توان باالیــی برای مقابله با افزایــش دمای هوا دارد
و میتواند با میزان آبیاری بســیار پایین به حیات خود
 133هکتار از اراضی استان زیر کشت گیاهان دارویی
ادامه دهد .این گیاه مناســب برای کشت در زمینهای
کشاورزی قم است که میتواند درآمدزایی خوبی برای کشــت گیاهان دارویی به دلیل برخورداری از مزایای
ببَر
اقتصادی و هم به خاطر کمآ 
ســرمایهگذاران ایجــاد کند.
بودن از  2سال گذشته در دستور
کشــاورزان و ســرمایهگذاران
کار جهاد کشاورزی استان قم قرار
عالقهمند به کشت گیاه کاکتوس
میتوانند انواع مختلف این گیاه را رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گرفته و نزدیک بــه  133هکتار
در مزارع تخصصی کاشت و برای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از زمینهای کشــاورزی استان
فروش در معــرض نمایش قرار قم :کاکتــوس از جمله گیاهانی برای کشت این گیاهان اختصاص
دهند .کاکتوس انواع واندازههای است که توان باالیی برای مقابله یافته است.
مختلف دارد و همین تنوع باعث با افزایــش دمای هــوا دارد و  15گونه از گیاهان دارویی پس
شده بسیاری از مردم عالقهمند میتواند با میزان آبیاری بسیار از انجام بررســیهای میدانی با
به داشتن این گیاه در منازل خود پایین به حیات خود ادامه دهد .استفاده از سیستمهای پیشرفته
این گیاه مناسب برای کشت در بــرای کشــت در زمینهــای
باشند.
کشــاورزی اســتان قم انتخاب
بخش
حضــور
داد:
ادامــه
وی
زمینهای کشاورزی قم است که
شدند؛ کاشت گیاهان دارویی با
خصوصی بــرای ایجــاد مزارع
میتواند درآمدزایی خوبی برای
حفظ منابع آبــی و خاکی باعث
تخصصی کشت کاکتوس در قم
سرمایهگذاران ایجاد کند
پایداری کشــاورزی در منطقه
باعث ایجاد اشتغال برای جوانان
استان میشود و زمینه را برای ورود گردشگران عالقهمند گرمسیر استان قم میشود .هماکنون سطح وسیعی از
به محیط زیســت در اســتان قم فراهم میکند .وجود زمینهای مناطق کوهستانی استان برای کشت گیاهان
گیاهان کاکتوس دراندازههــای مختلف ،صحنههای دارویی همچون گلمحمدی مورد استفاده قرار میگیرد.
جذابی را در مقابل دیدگان تماشــاگران قرار میدهد ترویج و توسعه کشت گیاهان دارویی به همراه احداث
و همیــن مســأله عاملی برای توســعه گردشــگری صنایع تکمیلی مرتبط با آن در بخشهای روستایی قم ،به
خصوص در مناطق سردسیر فرصتهای شغلی پایداری را
طبیعتمحور در استان قم میشود.

برای جوانان بومی فراهم کرده است.
کاکتــوس گیاهــی اســت از تیــره کاکتوســیان
( )Cactaceaeتیرهای از میخکسانان که اغلب خاردار
و گوشتی هســتند .کاکتوس در ابتدا فقط در شمال و
جنوب و نواحی مرکزی آمریکا رشد میکرد اما امروزه
در بسیاری از مناطق گرم و خشک جهان توسط مردم
پراکنده شده است .کاکتوس طی طوفانهای ناگهانی
آب ذخیره میکنــد و آب ذخیرهشــده را در ماههای
خشکسالی به مصرف میرســاند .کاکتوسیان در ایران
گونه بومی ندارند .بیشتر کاکتوسها ریشههای عمیق
و ساقه شبکهمانندی دارند که بهعنوان منبع ذخیره آب
عمل میکنند .ساقه کاکتوس توسط تیغهایی محافظت
میشود .کاکتوسها برگهای خیلی کوچکی دارند یا
اص ً
ال برگ ندارند.
در بخش کشاورزی کل اراضی قابل کشت قم معادل104
هزار و  730هکتار است که این رقم  46صدم درصد کل
اراضی قابل کشت کشور است؛ مجموع کشت سبز استان
قم شــامل  20هزار هکتار باغ و  42هزار هکتار زراعت
شــامل  17هزار و  531هکتار کشت جو 5675 ،هکتار
کشت گندم آبی 2346 ،هکتار کشت کلزا و مابقی سطح
زیر کشت به محصوالت یونجه ،ذرت ،پنبه و صنفیجات
اختصاص یافته است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی قم در سال برابر
 745هزار تن شــامل  425هزار تن محصوالت زراعی
و باغی 1208 ،تن آبزیان و  320هــزار تن محصوالت
دامی است که همه ساله به این میزان افزوده میشود؛
میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان قم با رقم
 9406میلیارد معادل9درصد ارزش افزوده کل بنگاههای
اقتصادی استان است.

پيامك شما را درباره
روزنامه قم م 
يخوانيم

تیم صبای قم در فصل جدید جام حذفی فوتبال شرکت نمیکند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما «کریم بهرامی» ،رئیس هیأت فوتبال استان با اعالم
این خبر گفت :با توجه به دیر بسته شدن تیم صبا برای فصل جاری ،هدف اصلی ما حضور موفق در لیگ یک است و با توجه به این که سفر به اردبیل و
انجام بازی جام حذفی موجب از دست رفتن چهار روز از تمرینهای تیم میشود ،تصمیم گرفتیم از جام حذفی انصراف دهیم.

رسالتتئاتربرانگیختنتفکردرتماشاگراست

سال گذشته  3متر مربع به ازای هر نفر به فضای سبز شهری افزوده شد و این طرح با کاشت  300هکتار زمین امسا ل هم ادامه دارد

02123023914

حمایت از تولیدات سینمایی استان

رئیــس اداره ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد

بیوگرافی

اسالمی قم نیز با بیان این که رویکرد اداره کل فرهنگ
پیشبینی استقبال مردمی
و ارشاد اســامی قم ،رویکرد حمایتی از هنرمندان و «ستایش موسوی» ،بازیگر نقش هستی در نخستین
آثار هنری است ،اظهار کرد :به همین منظور سیاست فیلم سینمایی ساخته شده در استان ،فیلمنامه قوی
ما حمایت مــادی و معنوی از
را یکی از نقــاط قوت این فیلم
آثار هنری از جملــه تولیدات
ســینمایی عنوان کرد و گفت:
سینمایی در استان است.
تیــم حرفهای و ســختکوش،
«محمدکاظــم رضوانــی» با کارگردان فیلم :هزینه ســاخت موضــوع اجتماعــی و جذاب
خوب توصیف کردن فیلمنامه این فیلم  3میلیارد و  500میلیون و فیلمنامــه قــوی موجــب
ایــن اثر ،افــزود :آســیبهای ریال است و تمامی  35لوکیشن شــده به طور قطــع خروجی
اجتماعی ،ازدواج و آثار به تأخیر و محل فیلمبــرداری از جمله ایــن مجموعه ،بســیار خوب
انداختن آن موضوع اصلی این بیمارستان ،دانشگاه ،رستوران ،پیشبینی و با استقبال مردم
فیلــم در نظر گرفته شــده و با مرکز اعصــاب و روان و کارخانه مواجه شود.
وی افزود :بــازی در نقشهای
فیلمنامه خــوب این موضوعها پدر هستی در قم است
مــورد بررســی قــرار گرفته
منفی و سخت را دوست دارم.
است.
از جمله دالیــل پذیرش این
وی با بیان این که نظارت کیفی ســاخت این فیلم به نقش هم متفاوت بودن و شخصیت دوگانه هستی به
عهده اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی قم است ،عنوان نقش اصلی فیلم بود.
عنوان کرد 12 :مؤسسه فرهنگی هنری فیلمسازی ،موســوی در کارنامه هنــری خود بازی در ســریال
 9آموزشــگاه آزاد ســینمایی و  2انجمــن ســینما عاشقانه ،محله گل و بلبل و چندین کار دیگر را دارد و
جوان و انجمــن پویانمایی در قم فعال هســتند که نخستین تجربه بازی در فیلم بلند سینمایی را در این
نشــان از ظرفیتهای بســیار قم در حوزه سینمایی فیلم تجربه میکند.
دارد.

«سیدروحاهلل حسینی» متولد  1352در شهر مقدس قم ،در سال  1368با فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و انجمن سینمای جوانان ایران فیلمسازی را آغاز کرد .وی از سال  1373به عنوان دستیار کارگردان به سینمای حرفهای
ورود و برنامهریزی و دستیاری کارگردان در دهها فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی را تجربه کرد .این فیلمساز تهیهکنندگی
و کارگردانی تلویزیون را از سال  1380آغاز کرد .سایهروشــن ،پایان تاریکی ،مرد مردستان بیداری ،جستوجو در مه،
ب در چهار و سیسیلیها از جمله آثار این کارگردان قمی است.
خواستگاری ،ضر 

خالصهای کوتاه از داستان فیلم

هســتی دختــری مغــرور و از خو دراضــی،
متولــد شــده در خانــواد های ثروتمنــد اســت
که بــا وجــود ایــن کــه در دانشــگاه موفــق به
قبولی در رشــته پزشــکی شــده و خواســتگاران
زیــادی دارد ،بــه دلیــل مســائلی گرفتــار جنون
میشود و...
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کسی که مثل
هیچکس نیست
کارگردان تئاتر :ساخت پالتوی نمایش
این تئاتر  2سال طول کشید
علی نوری

قم -خبرنگار

«سیدسعید میرصادقی» متولد 1359
گفتوگو در قم دارای مدرک لیسانس ادبیات
فارسی است .او کار نمایش را از سال
 1376شروع کرد و دورههای نمایش را در حضور
آقایان سبحانی و نظری گذراند.
در مجتمع فرهنگی نور ،گروه باران را تشکیل داد
که این گروه چند کار را از ســال  78تا  82آماده
کرد 24 .نمایش را در کنار رسول صانعی ،سیدجواد
طاهری ،علی سبحانی ،رضا ابوذر ،حمید عطارد و
مصطفی قربانی بازی کرد.
کارگردانی چند اثر از جمله
یاد یاران ،حقیقت بهمنیار،
داروگیر پهلوان در جشنواره
دانشجویی رتبه سوم را کسب
کرد .بازی در چند اثر از جمله
پروانه در آتش «سیدجواد
طاهری» ،واقعــه در واقعه
«رضا ابوذر» و یا لثارات الحســین به کارگردانی
«ابوالفضل محمدزاده» در کارنامه او دیده میشود.
میرصادقی پس از آن کار تولید فیلم را شروع کرد و
در فیلم سینمایی شیار  143و اشیا از آنچه میبینید
به شما نزدیکترند ،ساخته «نرگس آبیار» به عنوان
دستیار تهیهکننده حضور داشــت .به مناسبت

میرصادقی:من ایــن کار را خالصانه تقدیم
میکنم به خانوادههای شهدای مدافع حرم،
به این دلیل که به خانوادههای آنها اجحاف
شده و امیدوارم تولیدهای زیادی در رابطه با
آن داشته باشیم .بچهها و خانواد ه آنها باید به
عنوان قهرمان معرفی شوند

اکران این نمایش از  21تا  27مردادماه در پالتوی
ماه فرهنگسرای جوان و برنامهریزی برای اکران در
شهریورماه با این کارگردان گفتوگو کردیم که در
ادامه میخوانید.
ایده نمایش «کســی که مثل هیچکس
نیست» از کجا آمد و موضوعش چیست؟

قصه این کار از ورود شــهید مدافع حــرم به زندگی
اشخاصی اســت که هر کدام دغدغه خاص خودشان
را دارند و با حضور این شــهید ،جهتدهی روشنی در
زندگیشــان اتفاق میافتد و در یک نقطــه از مکانی
پازلهای این روایت در کنار هم قرار میگیرد .به دلیل
این که با خانوادههای مدافعان حــرم در ارتباط بودم،
تمایل به تولید یک اثر نمایشی ارزشی با همین موضوع
داشتم .از یک ســال پیش پیگیر یک متن خوب بودم
تا به این نمایشنامه رســیدم و کار تولید را با همکارانم
شروع کردیم.

چرا محوریت ماجرا به شهید مدافع حرم
کشیده میشود؟

من به لحاظ کار فرهنگی که دارم ،به خانواده مدافعان
حرم سر میزنم و به شدت پیگیر کارهای مدافعان حرم
بودم .همیشه دغدغه من بود که در زمان جنگ تحمیلی
حالت یکدستگی بود ،اما در مورد مدافعان حرم ،توجیه
خوبی برایش نبود به همین دلیل به این مورد پرداختم.
شهید «علیاکبر عربی» که در یکی از کارهای ما بازی
کرد ،سال بعد شهید شــد .تا وقتی اتفاق چهارشنبه
تروریستی که در حرم امام راحل و مجلس نیفتاده بود،
دیدها به سمت مدافع حرم به گونهای دیگر بود .اما پس
از این اتفاق نگاهها بازتر شد و نظرها برگشت.
درباره ساخت و پیگیری برای پالتوی ماه
در فرهنگسرای جوان بگویید.

به دلیل این که در فضای تئاتر قم مکان نمایش موجود
نبود ،در صــدد مکانی برای ایــن کار برآمدم که پس
از هماهنگی با اســتانداری  2سال ســاخت آن طول
کشید و از طراحی و ســاخت تا کارهای نهایی با خود
من بود .حدود  100نمایش در پالتوی ماه کار شده که
البته آقای «مجدالدین معلمی» رئیس ســازمان ملی
جوانان در زمان ســاخت بود و کار با همت و همراهی
ایشان انجام شــد .یکی از عالقهمندیهای من بود که
این کار آماده شــود و به دلیل آکوستیک بودن فضای
پالتو ،این مکان برای اجرای مناســب نمایش ساخته
شد.
عوامل نمایش چه کسانی هستند؟

این نمایش به نویســندگی «ســیدعلی موسویان» با
بازنویسی «مینا کریمی» است .بازیگران آن «مهدی
رکنی»« ،محمد کربالیی»« ،سمیه زاهدی»« ،فرزانه
خانمحمدی» و «صادق مقدسیان» هستند« .صدیقه
مشــایخی» مشــاور کارگردان و «ابوالفضل بلغندر»
بازیگــردان و طراح صحنــه و گروه تولید هســتند و
مسئولیت گروه با آقای صلواتی است.
سخن پایانی...

من این کار را خالصانــه تقدیم میکنم به خانوادههای
شــهدای مدافع حرم ،به این دلیل که به خانوادههای
آنها اجحاف شــده و امیدوارم تولیدهــای زیادی در
رابطه با آن داشته باشیم .بچهها و خانواده آنها باید به
عنوان قهرمان معرفی شوند .برنامه ما این است که در
یکی از زمانهای اجرا که در شهریورماه است ،بتوانیم
از خانوادههای این شهیدان برای دیدن نمایش دعوت
کنیم .از شهروندان هم به دلیل این که با دیدن این اثر
ارزشــی ما را حمایت میکنند تا از این دست کارهای
فاخر تولید شود تشکر میکنم.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكqom@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب (تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

دوومیدانیکاران قم ،پا در رکاب ثانیهها

صدای همشهری

حضور نداشتن تیمی از قم در مسابقات باشگاههای کشور موجب میشود ورزشکاران قمی به سمت استانهای دیگر جذب شوند
حامد اسماعیلی
قم – خبرنگار

تویکمین دوره
مرحله نخست بیس 
دوومیدانی رقابتهای دوومیدانــی قهرمانی
باشــگاههای کشــور برگزار شد و
دوومیدانیکاران قمی عملکرد قابل دفاعی در این
مسابقات داشتند.
رشته دوومیدانی در میان اهالی ورزش همیشه
یک رشته دشوار به شمار میرود .رشتهای که در
آن نه خبری از توپ اســت و نه مبارزه تن به تن.
بلکه رقیب و حریف هر ورزشکار رکورد شخصی
خود او است .تمرین پرفشار زیر آفتاب سوزان یا
سرمای هوا از ورزشکاران دوومیدانی نمونههای
خاصی پدید میآورد که برای همه جامعه ورزش
مورد احترام است.
دوومیدانی قم در عرصه ملی صاحب آبرو است.
این آبرو از دوران باشکوه ستارهای چون «محسن
ربانی» در پرش با نیزه به دست آمد و تاکنون ،با
تالشها و زحماتی که در عرصه قهرمانپروری در
ردههای سنی پایه انجام شده ،این آبرو حفظ شده
است و روز به روز جایگاه دوومیدانی قم در عرصه
کشوری را باالتر میبرد.
دوومیدانیکاران قم امسال نیز همانند سالهای
قبل در مســابقات قهرمانی باشــگاههای کشور
شرکت کردند .حضور نداشــتن تیمی از قم در
مسابقات باشــگاههای کشــور همهساله سبب
میشود ورزشکاران قمی در این رشته به سمت
و سوی سایر باشگاهها جذب شوند .باشگاههایی
که با پرداخت دســتمزد به دوومیدانیکاران ،به
آنها کمک میکنند از دوومیدانی درآمد داشته
باشند .درآمدی که چندان جالب توجه نیست و
به نوعی ،جبران بخشی از هزینههایی به حساب
میآید که یک ورزشکار در رشته دوومیدانی برای
تمرین ،تغذیه و درمان خود متحمل میشود .به
عبارت دیگر حضور در لیگ بخش مهمی از منبع
درآمدی دوومیدانیکاران کشــور است .سطح
قرارداد دوومیدانیکاران اما در مقایســه با فشار
تمرینی که ایــن ورزشــکاران تحمل میکنند

بسیار ناچیز است؛ البته به شرطی که حامی مالی
خوشحساب باشد و همان مبالغ هم کامل و به
موقع پرداخت شود.
پــس از دوران پرافتخار ربانی در پــرش با نیزه
و کســب مدال آســیایی برای ورزش قم ،امروز
دوومیدانی قم چهرههــای جدیدی با خود دارد.
ستارههایی که میانگین سنی پایینی دارند و هر
یک در ماده مربوط به خود یک ستاره خوشآتیه
محسوب میشوند .برای مدتها ،دوومیدانی قم
به پرش با نیزه و به طور کلی مواد پرشی محدود
میشــد اما امروز قم در مواد سرعتی مثل 110
متر با مانع 200 ،متــر و  400متر نیز حرفهای
زیادی برای گفتن دارد .شــاید تنها نگرانی این
روزهــای دوومیدانی قم ،اصطــکاک با «میالد
دریساوی» اســت و پارهای دلخوریهای قابل
حل سبب شده وی در چند دوره مسابقات اخیر
برای خوزستان مسابقه دهد .دلخوریهایی که با
همیاری مسئوالن حل میشود.

همراه «علی سالمتیان» ستارههای این ماده از
استان قم هســتند که هر  2نفر چندی پیش در
مسابقات رده سنی امید کشور با وجود سن و سال
کم خود شرکت کردند و مدال گرفتند.
ستاره قمی این روزهای دوومیدانی

عكس :برنا

و صاحب مدال هم شد.
در پرتــاب وزنه اســکندری از قــم در ترکیب
اسیر صدم ثانیهها
مســابقات مرحلــه اول قهرمانی باشــگاههای تیم آســانپرداخت تهــران وزنــه را  ۱۷متر و
کشور در تهران برگزار شــد .قرار بر این بود که  ۷۴ســانتیمتر پرتاب کرد و پنجم شد .فاصله
«محمدحسین اسکندری» در پرتاب وزنه برای او تا سکوی ســوم و مدال ۳۶ ،ســانتیمتر بود.
آســانپرداخت« ،رضا ملکپــور» در  ۴۰۰متر اسکندری همیشــه در جمع برترینهای پرتاب
برای نفــت و «محمدرضا فریــدی»« ،علیرضا وزنه ایران حضور داشته اســت و میتوان وی را
در جمع  5نفر برتر ایران
نوروزی» و «علی کشاورز»
قلمداد کرد.
بــرای مقاومت مســابقه
در مــاده ســرعتی 100
دهند .مسابقاتی که طبق
معمول سایر رویدادهای پس از دوران پرافتخار «محسن متــر کــه گل سرســبد
مهم دوومیدانی کشور در ربانی» در پرش با نیزه و کســب رشــته دوومیدانــی به
مجموعه آفتــاب انقالب مدال آسیایی برای ورزش قم ،امروز شــمار مــیرود ،فریدی
تهــران برگزار شــد اما دوومیدانی قم چهرههای جدیدی دوومیدانیکار جوان قمی
نوروزی در پــرش با نیزه به خود دیده اســت؛ ستارههایی و عضو تیــم مقاومت ،با
به دلیل برخی مشکالت که میانگین سنی پایینی دارند و زمــان  ۱۱ثانیه و  ۸صدم
از همراهــی تیم مقاومت هر یک در ماده مربوط به خود یک ثانیــه هشــتم شــد .در
 ۱۰۰متر ،صــدم ثانیهها
تهران بازماند .دریساوی ،ستاره خوشآتیه به شمار میروند
تعیینکننده است و جالب
دوومیدانیکار قمی ،هم
مدتی است برای تیمهای دوومیدانی قم مسابقه است بدانید فاصله فریدی با نفر اول فقط یک و
نمیدهد در این رقابتها عضو تیم ذوبآهن بود  ۴۰صدم ثانیه بوده است! این ورزشکار قمی عضو

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در قــم:
محمد کاظمی -نشانی :قم ،خيابان صفائيه ،كوي بيگدلي،
نبش فرعي هفتم ،ســاختمان كوثر ،طبقه دوم ،سرپرستي
روزنامــه همشــهري -تلفکــس025-37745047 :

تیم ملی جوانــان ایران در مســابقات قهرمانی
آسیا بود و رویای دیدن او در مسابقات بزرگتر
مثل بازیهای آســیایی یا مســابقات قهرمانی
بزرگساالن آسیا دور از ذهن نیست؛ البته 100
متر ،ماده تخصصی فریدی نبود.
فریدی در ماده تخصصی خود یعنی  200متر باز
هم همان ستاره جوان دوومیدانی قم نشان داد.
عضو تیم مقاومت پس از عنوان هشتمی در ۱۱۰
متر ،در  ۲۰۰متر نمایش بسیار خوبی داشت .او
با  ۲۲ثانیه و  ۲۸صدم ثانیه چهارم شــد .فاصله
 ۲۸صدم ثانیه نســبت به نفر سوم نشان داد که
وی برای کسب حداقل یک عنوان سومی چقدر
شایسته بوده است اما باید قدر هر صدم ثانیه در
گامهای یک رقابت نزدیک را دانست.
در مــاده  ۱۱۰متــر کشــاورز از قم و باشــگاه
مقاومت بــا  ۱۴ثانیه و  ۹۰صــدم ثانیه چهارم
شد .فاصله کشــاورز تا رتبه ســوم و مدال فقط
 ۱۷صدم ثانیه بود و بــا نفر اول ۸۰ ،صدم ثانیه و
این دوومیدانیکار جوان قمی نیز رکوردی قابل
قبول را با توجه به سن و سال و تجربهاش بر جای
گذاشت .کشاورز ،دوومیدانیکار نوجوان قمی به

در  400متر با مانع نوبت به ســتاره و پدیده این
روزهــای دوومیدانی ایران از قم رســید« .رضا
ملکپور» دوومیدانیکار جوان قمی و عضو تیم
نفت تهران با زمــان  ۵۲ثانیه و  ۷۶صدم ثانیه به
مقام چهارم رســید و با بدشانسی رتبه سوم را از
دست داد .فاصله او با نفر سوم از ذوبآهن فقط
 ۱۴صدم ثانیه و با نفر دوم  ۴۱صــدم ثانیه بود
تا صدم ثانیهها باز هم نقش خود را نشــان دهد.
ملکپور پیش از این در مسابقات بینالمللی جام
کازانف قزاقستان برای تیم ملی روی پیست رفته
بود و کمی قبلتر از آن در مسابقات بینالمللی
ارزروم ترکیه و مسابقات کارگری جهان در لتونی.
دریســاوی اما تنها مدالآور قم در این رقابتها
بود .او هم در پرش طول و هم در پرش ســهگام
مثل همیشــه در قامت یک مدعی ظاهر شــد.
در پرش طول دریســاوی پرنده قمی در ترکیب
تیم ذوبآهن اصفهان ۷ ،متر و  ۳۱ســانتیمتر
پرید و سوم شد .دریساوی برای دوم شدن فقط
 ۴سانتیمتر کم آورد و برای طال ۳۲ ،سانتیمتر.
فراموش نکنیم که دریســاوی گزینه حضور در
المپیک ریو بود و با توجه به شرایط و سن و سال
این پرنده ،بعید نیست در آینده این افتخار بزرگ
توسط میالد دریساوی که اصالتاً خوزستانی است
نصیب ورزش کشور شود.
درخشش دریساوی فقط به پرش طول محدود
نشــد .او در پرش ســهگام هم با  ۱۵متر و ۷۸
سانتیمتر دوم شــد با  ۳۳ســانتیمتر کمتر از
وحید صدیق ،پرنده تیم نفــت تهران که رکورد
بهتری نسبت به میالد دریساوی بر جای گذاشت
و به نوعی رقیب دریســاوی محسوب میشود.
دریساوی میتواند در آینده باز هم نفر اول ایران
و گزینه حضــور در بازیهای آســیایی 2018
جاکارتا باشد.

گزارش تصویری

عکس :تسنیم

مصاف آتلیهطهران قم
و مقاومت البرز از نگاه دوربین
تیم آتلیهطهران قم در هفته هشتم
لیگ برتر فوتسال به مصاف مقاومت
البرز رفت که این دیدار با نتیجه 3بر3
به پایان رسید .نماینده فوتسال قم با
کسب  12امتیاز از  7بازی در رده هفتم
جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال
قرار دارد .این تیم در هفته نهم جمعه،
سوم شهریور ،در برابر تیم قدرتمند
گیتیپسند قرار خواهد گرفت.

ستون صدای همشهري براي بازتاب دادن مشكالت شما شهروندان قمی است .مواردی
منعكس ميشوند تا مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند.
برایگفتنمشکالتخودباشماره 021-88932308یا 025-37745047تماسبگیرید.
q o m @ h a m s h a h r i . o r g

قطعی طوالنیمدت آب و سرگردانی مردم
آب منزل ما و همسایهها در خیابان نظامی گنجوی از ساعت  1:30بامداد بدون
اطالع قطع شد .با پیگیریها اعالم کردند تا ساعت  5صبح وصل میشود5:30 .
گفتند هنوز شکستگی رفع نشده .ساعت  6:30گفتیم لوله کدام خیابان شکسته؟
اول گفتند خیابان سالمت ،بعد از این که گفتیم در خیابان سالمت شکستگی لوله
وجود ندارد ،گفتند خیابان نظامیگنجوی .رفتیم دیدیم هیچ جا شکستگی لوله
وجود ندارد .دوباره تماس گرفتیم اپراتور  122خیلی راحت اعالم کرد نمیدانیم
لوله کدام خیابان شکسته و مجاز به ارائه آدرس نیستیم .آب محله ما حدود ساعت
 9صبح وصل شد .چرا مردم را سرگردان میکنند؟
یکی از اهالی محل

پاسخروابطعمومیشرکتآبوفاضالبقم :به اطالع میرساند به دنبال نشت
آب در یکی از منهولهای فاضالب در محدوده خیابان نظامیگنجوی ،اکیپهای
عملیاتی شرکت آب و فاضالب درصدد شناسایی محل شکستگی لوله آب برآمدند و
با توجه به این که با نشت بسیار زیادی مواجه بودند مجبور به قطع آب شدند که این
قطع آب به علت فاصله 150متری شکستگی با محل نشت ،شناسایی محل دقیق،
رفع ضایعه و وصل مجدد آب مقداری طول کشید .ضمن عذرخواهی از شهروندان
گرامی و تشکر از صبر و تحمل آنها در زمان رفع ضایعه شکستگی لوله در حادثه،
یادآور میشویم خدمتگزاران مردم در شرکت آب و فاضالب تمام تالش خود را به
صورت شبانهروزی برای آبرسانی به تمام نقاط شهر و رفع حوادث در این خصوص
معطوف میدارند.

کار خطرناک یک راننده اتوبوس

راننده خط اتوبوس نیروگاه – پیامنور برای این که کولر را روشــن نکند درهای
اتوبوس را هنگام حرکت ،باز میکند .این کار خیلی خطرناک است و مادرانی که
فرزندان خردسال داشتند ،از ترس سقوط فرزندشان ،در قسمت انتهای اتوبوس
استقرار پیدا میکردند.
یک شهروند

پاسخ روابط عمومی شهرداری قم :با تشکر از پیگیری شهروند به استحضار
میرساند مطابق با قوانین و مقررات رانندگان برای پیاده و سوارکردن مسافر فقط
در محلهایی که از سوی اتوبوسرانی به عنوان ایستگاه مشخص شده مجاز به توقف
و بازکردن در اتوبوس است که پس از اطمینان از بستهبودن درهای جلو و عقب
خودرو ملزم به حرکت و ادامه فعالیت هستند و تا رسیدن و توقف در مقصد بعدی
اجازه بازکردن در و پیاده و سوارکردن مسافر را ندارند؛ بنابراین بر حسب ضرورت
و با توجه به ابالغ قوانین و دســتورالعملهای فعالیت به رانندگان و شرکتهای
بهرهبردار بخش خصوصی ،در صورت مشاهده و رؤیت هرگونه گزارشی پیرامون
موضوع در اسرع وقت با راننده خاطی برابر آییننامه انضباطی رفتار میشود .با تذکر
مجدد به رانندگان از شهروندان تقاضا میشود در صورت رؤیت هرگونه موردی از
سهلانگاری توسط برخی رانندگان با به خاطر سپردن شماره  4رقمی مندرج در
بدنه خودروهای ناوگان و اعالم به بازرسان مستقر در سطح شهر یا از طریق سامانه
مدیریت شهری  137تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری کنند.

