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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان 
اینکـه مـردم  بـر  تاکیـد  بـا  شـرقی 
بایـد در جریـان نحـوه  کار و مـدل 
قـرار  ترجیحـی  ارز  حـذف  جبـران 
بگیرنـد، گفتنـد: جراحـی اقتصـادی 
هـدف  بـا  و  جهـادی  بایـد  دولـت 

باشـد. طبقاتـی  فاصلـه  کاهـش 
 حضـرت حجـت االسـام والمسـلمین 
سـیدمحمدعلی آل هاشـم در خطبـه های 
نمازجمعـه تبریـز بـا بیـان اینکه بر اسـاس 
در  بایـد  انقـاب؛  معظـم  رهبـر  تاکیـدات 
بـا  مهـم  موضوعـات  و  مسـائل  خصـوص 
مـردم صحبت شـود، گفتند: بـدون توجه به 
شـایعات فضای مجـازی و نیفتـادن در پازل 
دشـمنان بایـد مـردم در جریان نحـوه  کار و 
مـدل جبـران حـذف ارز ترجیحی قـرار گیرند.

بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
و  نـان  آرد،  گنـدم،  قیمـت  افزایـش 
اضافـه  اخیـر،  روزهـای  در  ماکارونـی 
کردنـد: مسـئوالن دولت بایـد قبل از 
افزایـش قیمـت کاالها، علـت آن را به 

مـردم توضیـح دهنـد.
بـا  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای  بـر  تاکیـد 
رفـع مسـائل مربـوط بـه گنـدم، آرد، 
مـردم  گفتنـد:  نـان،  و  ماکارونـی 
متدیـن و انقابـی جمهوری اسـامی 
ایـن  بـا  شـوند،  توجیـه  خـوب  اگـر 
نخواهنـد  مشـکلی  هیـچ  موضـوع 

داشـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز، علت 
افزایـش قیمـت ماکارونـی را افزایـش 
 ۱۲۳ رشـد  و  جهانـی  هـای  قیمـت 
سـال  یـک  در  گنـدم  نـرخ  درصـدی 
درصـدی  هـزار   ۲ افزایـش  گذشـته، 
بـه  نسـبت  ای  یارانـه  آرد  قاچـاق 
سـال گذشـته، تخلـف چنـد کارخانه 
ماکارونـی در روزهـای اخیـر بـا عـدم 
عرضـه بـه بـازار، صـادرات ماکارونـی 
آرد فـروش  ای،  یارانـه  آرد   بـا 

 یارانـه ای بـه نرخ آزاد توسـط دالالن، 
 نرسـیدن یارانـه هـای گنـدم و آرد به 
آنهـا  قاچـاق  و  مـردم  هـای  سـفره 
دیگـر  بـا  قیمتـی  زیـاد  شـکاف  و 
کشـورها بعـد از تخصیـص یارانـه در 

کردنـد. اعـام  داخـل 
هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـتان،  علمیـه 
سـه  دولتـی  بازرگانـی  شـرکت 
و  هـا  نانوایـی  بیـن  در  آرد  نـوع 
و  ماکارونی سـازی  هـای  کارخانـه 
ادامـه  کنـد،  مـی  عرضـه  کلوچـه 
کـه  اسـت  آردی  اول  نـوع  دادنـد: 
قـرار هـا  نانوایـی  اختیـار   در 

 مـی گیـرد و قیمـت آن همچنـان 
ثابـت و کیلویـی ۶۵۰ تومان اسـت، 
 نوع دوم آردی اسـت کـه در اختیار 
شـامل آزادپـز  هـای   نانوایـی 

و  فانتـزی  هـای صنعتـی،  نانوایـی   
قیمـت  و  گیـرد  مـی  قـرار  حجیـم 
ثابـت  و  تومـان   ۹۰۰ کیلویـی  آن 
مانـده و نـوع سـوم آردی اسـت که 
ماکارونـی  کارخانجـات  اختیـار  در 
نشاسـته  کلوچـه،  کیـک،  سـازی، 
و  گیـرد  مـی  قـرار  پـزی  رشـته  و 
و  هـزار   ۲ کیلویـی  از  آن  قیمـت 
تومـان  ۱۲هـزار  بـه  تومـان   ۵۰۰

اسـت. یافتـه  افزایـش 
ایشـان بـا تاکیـد بر اینکه اشـکال 
کار ایـن اسـت کـه ایـن مـوارد را به 
مـردم توضیـح نمی دهنـد، یادآوری 
کـه  هایـی  یارانـه  موضـوع  کردنـد: 
پرداخـت  مـردم  بـه  بابـت  ایـن  از 
خواهـد شـد را بـه مردم اعـام نمی 
کننـد بنابرایـن دولـت بایـد قبـل از 
 انجـام چنیـن کاری بـا کارخانه ها و

جلسـات  مربوطـه  هـای  تشـکل   

نبایـد  و  کنـد  برگـزار  کارشناسـی 
کـه  کنـد  اعـام  ناگهانـی  طـور  بـه 
کـرده  تغییـر  کاالهـا  ایـن  قیمـت 

اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا 
اشـاره به اینکـه بخش زیـادی از یارانه 
آرد بـه علـت صـادرات یـا قاچـاق بـه 
کشـورهای همسـایه از بیـن مـی رود، 
افزودنـد: در ۲ هفتـه ابتدایـی امسـال 

شـاهنامه حـاوی اندیشـه هـای زیادی اسـت کـه فردوسـی اغلب به 
قهرمانـان خود نسـبت می دهد. اما گامی شـخصا رشـته سـخن را به 
دسـت مـی گیـرد و این عبارات اگـر به اطاعات کم و بیش رو شـنی از 
شـرح حال شـاعر به دسـت داریم بپیونـدد، خواهیم توانسـت تا حدی 
خلـق و خـوی فردوسـی را طرح ریـزی بکنیم ولی به هرحـال نباید این 
گفتـه ژرف ترگنیـف رمـان نویس معـروف روسـی را  فراموش کـرد که: 

»روح دیگـری جنگل تاریکی اسـت«.  
صفت برجسته این خوی واال تباری و بزرگواری کامل است. 

در صورتـی که شـاعران دیگر تا پایه عشـق پسـت تنـزل می کنند، 
فردوسـی همچنـان پاکدامن می نمایـد و این بی آالیشـی در اثر او که 

اساسـا پاک و سـالم اسـت به چشـم می خورد.
اشـعاری را که او به همسـر و فرزندش اختصاص داده اسـت نشان می 
دهـد خیـاالت پهلوانـی، که یک عمـر در آن غوطـه ور بوده  اسـت، مانع 
از ایـن نبـوده که فردوسـی به طور سـاده خـود را یک پدر خـوب خانواده 

بدهد. نشان 
پادشـاهان مـدح  در  کوتاهـی  قصایـد  وی  همـکاران  کـه   زمانـی 
  مـی سـرودند و تحـت حمایـت آنـان قـرار مـی گرفتنـد و بـه راحتـی
  مـی زیسـتند، فردوسـی ایـن مدایح و چاپلوسـی هـا را به دیـده  تحقیر

 می نگریسـته اسـت و زندگی خود را وقف این می کرد که سـنن و روایات 
ملـی را جاودانـی سـازد. با این همه این افراد تنگدل عقیـده دارند مدایحی 
که فردوسـی به سـلطان محمود عرضه داشـته و تعداد آن در شـاهنامه در 
حدود بیسـت قطعه می باشـد اغراق آمیز اسـت و کافی اسـت که یکی از 

آنهـا را به عنوان مثـال ذکر کرد:
هر آن کس که دارد ز پروردگان

از آزاد و از نیک دل بردگان
شهنشاه را سر به سر دوست وار

به فرمان ببسته کمر استوار
به بزم اندرون آسمان وفاست

به رزم اندرون تیز چنگ اژدهاست
امـا بایـد دانسـت کـه اغـراق در ادبیـات شـرق نقـش بزرگـی دارد. 
گذشـته از آن آیـا سـتایش اغـراق آمیـز در مغـرب زمیـن وجود نـدارد؟ 
مثا برانتوم مورخ فرانسـوی در سـتایش کاترین چه نوشـته است؟ برای 
ابـراز زیبایـی ها و فضائل او بایـد که خداوند، جهان را درازتر و آسـمان را 
بلنـد تـر سـازد. زیرا فضای جهان و آسـمان بـرای پرواز کمال و شـهرت 

او توانائـی ندارد.
اگـر فردوسـی را بـا شـاعران دیگـر ایـران و عـرب مقایسـه کنیـم 
مـدح  عیـن  در  غالبـا  رسـید.  خواهـد  نظـر  بـه  معتـدل   انسـانی 
یـاد آوری مـی کند که قدرتهای این دنیا پایدار نیسـت و زود ناپدید می 
شـود فردوسـی بارها توانائی شـاعرانه خود را صادقانه اعتراف کرده است 
و ایـن راسـتگونی چـرب زبانـی و سـخن پـردازی او را درباره پادشـاهان 
تعدیـل مـی کنـد. به راسـتی فردوسـی خود مـی داند که شـاهنامه او 

هرگـز از میـان نخواهد رفت.
براین نامه بر عمرها بگذرد

همی خواند آن کس که دارد خرد 
هر آن کس که دارد هش و رای و دین

پس از مرگ بر من کند آفرین
ایـن سـخنان بـا چنـان اعتمـادی بیان می شـود کـه آدمی بـه یاد 
گفتـه هـای »پندار« و »هوراس«، شـعرای یونانی و التینی می افتد چرا 

از سـوی دیگر مـی گوید :
همی به که ویران نگردد سخن

چو از برف و باران سرای کهن 
خاصـه فردوسـی از همـان آغاز آرمان بلنـدی برای خود ایجـاد و آن 

را چنیـن خاصه کرده اسـت :
همی نام جاوید ماند نه کام

بینداز کام و بر فراز نام 
ز نام است تا جاودان زده مرد

که مرده شود کالبد زیر گرد
اندیشه های سیاسی فردوسی:

به نظر فردوسی پادشاه باید مطابق اصول مذهبی سلطنت کند.
رمـان نویـس معـروف فرانسـوی اظهـار مـی داشـت کـه بـه نـام 
دو حقیقـت جاودانـی چیـز مـی نویسـد: دیـن و سـلطنت بدیـن 
 سـان فردوسـي بـر زبـان اردشـیر، پادشـاه ایـران، ایـن سـخنان را جاری 

می سازد:
چنان دین و شاهی به یکدیگر اند

تو گویی که در زیر یک چادراند
نه بی تخت شاهی بود دین بجای

نه بی دین یود شهریاری بیای

به مناسبت 25 اردیبهشت 
روز بزرگداشت فردوسی

محمدتقی سبکدل

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

ــا، طبــق دســتور  ــا توجــه بــه شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرون ب
ــز  ــهر تبری ــه ش ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــرم ول ــده محت  نماین
حضــرت حجــت  االســام و المســلمین ســید محمدعلی  آل هاشــم 
ــا،  ــوس کرون ــاری منح ــیوع بیم ــری از ش ــه و جلوگی ــدف مقابل ــا ه و ب
ــد  ــر خواه ــازی منتش ــای مج ــط در فض ــز فق ــه تبری ــه آدین ــه نام هفت
ــای  ــریه در فض ــا،  نش ــاع کرون ــودی اوض ــوی و بهب ــاع ثان ــا اط ــد و ت ش
ــرار ــرم ق ــدگان محت ــت خوانن ــز در خدم ــه تبری ــام آدین ــا ن ــازی ب  مج

 خواهد گرفت.

هفته نامه عبادی، سیاسی
آدینه تبریز

جراحی اقتصادی با هدف کاهش فاصله  طبقاتی

ادامه در صفحه۲

ادامه در صفحه۳
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ادامه از صفحه اول

اهم بازدید و دیدارهاي مردمي نماینده ولي فقیه  در آذربایجان شرقي  در هفته جاری

بازدید حجت االسالم حاچ علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
با همراهی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از مصالی اعظم امام)ره( تبریز

نشست ائمه جمعه آذربایجان شرقی با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
کشور با حضور نماینده ولی فقیه در استان

اقامه نماز و ایراد خطبه های عید سعید فطر در تبریز به امامت نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در مصالی اعظم امام )ره( تبریز

دیدار عیدانه نماینده ولی فقیه با مردم شریف استان 
به مناسبت عید سعید فطر

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در 
آئین اختتامیه مسابقات قرآن مسجد بزرگ حکم آباد در ماه مبارک رمضان

دیدار جمعی از فعاالن فضای مجازی تبریز با نماینده ولی فقیه
 در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم دیدار عیدانه 
خانواده های شهدا در مسجد شهدا به مناسبت عید سعید فطر

دیدار آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی

غفلت از دیدگاه امام )ره( در آموزش 
و پرورش زمینه ساز انحراف است

جراحی اقتصادی با هدف کاهش 
فاصله  طبقاتی

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز :
ــخنرانی  ــتان در س ــرورش اس ــوزش و پ ــد اداره آم ــر کل جدی مدی
ــروز ۱۶ اردیبهشــت تبریــز  ــه هــای نمــاز جمعــه ام پیــش از خطب
گفــت: غفلــت از دیــدگاه امــام )ره( در آمــوزش و پــرورش زمینــه ســاز 

انحــراف اســت.
علیرضــا صیادی مدیر کل  جدید دســتگاه تعلیم و تربیت اســتان 
در ســخنرانی پیــش از خطبــه های نمــاز جمعه تبریز گفت:ســالروز 
ــام گــذاری شــده نقطــه  شــهادت اســتاد مطهــری کــه روز معلــم ن

عطفــی در ماموریــت دســتگاه تعلیــم و تربیت اســت. 
وی ادامــه داد: امــروز بــا تجدیــد پیمــان بــا خــون شــهدا تمامــی 
ــاب محمــدی  تــاش خــود را در جهــت اعتــای فرهنــگ اســام ن
بــکار خواهیــم بســت. در مســئولیت جدیــد متعهدیــم کــه تمامی 
ســاحتهای ســند تحــول بنیادیــن را بــا همــکاری نیروهــای متعهــد 

ــی کنیم. عملیات
ایــن مقــام مســئول در دســتگاه تعلیــم و تربیــت اســتان خاطــر 
نشــان کرد:امیــد آنکــه بتوانیــم بــا تعلیــم و تربیــت صحیــح دیــن 

خــود را ادا کنیــم.
علیرضــا صیــادی ضمــن قدردانی از تاشــهای مســئولین گذشــته 
مجموعــه، یــادآور شــد: انشــاءاهلل بــا تقویــت نقاط قــوت در جهــت رفع 
نواقــص تــاش خواهیــم کــرد.  در ارتبــاط با مســائل آمــوزش و پرورش 
دســت انــدرکاران مجموعــه ســندی قــوی تحــت عنــوان ســند تحول 
بنیادیــن در مقابــل ســایر فرهنگهــای انحرافی تدویــن کرده اند.  شــاه 
کلیــد کلمــه و حرکــت ســند تحــول بنیادیــن ایــن آیــه شــریفه: هر 
کــس مــرد یــا زن عمــل صالــح باشــد قطعــا به حیــات طیبــه و پاک 

زنــده اش نگــه داشــت و پــاداش نیــک خواهیــم داد.
مدیــر کل  اداره آمــوزش و پــرورش اســتان آذربایجــان شــرقی گفت: 
در ارتبــاط بــه مســائل تعلیــم و تربیت نگاه امــام راحل قابــل توجه و 
تامــل اســت. اگــر مــا از ایــن دیدگاههــا غفلت کنیــم زمینــه انحراف 

فرزندانمــان را فراهــم خواهیــم کرد.
صیــادی اظهــار کــرد: بــا عنایــت بــه گســترش فضاهــای مجــازی 
و انحرافــات اجتماعــی امــروز متولیــان دســتگاه تعلیــم و تربیت کار 

بســیار مشــکل و مســئولیت خطیــری دارنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه امــروز دســتگاه تعلیــم و تربیــت بــه تنهایــی 
قــادر بــه مقابلــه بــا ایــن حجــم آســیبها و چالشــها نیســت یــادآور 
ــه  ــی از جمل ــتگاههای فرهنگ ــا و دس ــا و نهاده ــواده ه ــد: خان ش
دانشــگاه، صــدا و ســیما، حــوزه هــای علمیــه و ... مــی بایســت بــه 
یــاری دســتگاه تعلیــم و تربیــت بشــتابند. امــام مــی فرمایــد: عالــم 
مدرســه اســت و پیامبــران معلمین آن هســتند پس رســالت تعلیم 

و تربیــت بــه زعــم امــام ارزشــمند و گســترده اســت.
وی همچنیــن گفــت: مــدارس صالــح بــه زعــم امــام، در حقیقــت 
بــا تاســی از تعالیــم اســام نــاب محمــدی بایــد پایــه گــذاری شــود. 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری گفت: 
ایشــان معتقدنــد که مســئله آمــوزش و پــرورش یک مســئله دائمی 

و همیشــگی بــرای نظــام و جامعه اســت.
ــم و  ــادی افــزود: اســتاندار آذربایجــان شــرقی در مراســم تکری صی
معارفــه از وجــود 48۰ مدرســه کانکســی گایــه کــرد و مــا تمامــی 
ــکار  ــر ۲ ســال ب تاشــمان را در جهــت رفــع ایــن مشــکل در کمت

خواهیــم بســت.

۲۵۰ درصـد افزایـش تقاضای آرد بود که نشـان 
دهنـده رانـت و قاچـاق آرد اسـت.

اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
در خواسـتند  تبریـز  جمعـه  نمـاز  سـتاد   از 

 برخـی هفتـه هـا بـه جـای سـخنرانی قبـل 
از خطبـه هـا، میزگـردی بـا حضـور مسـئوالن 
تشـکیل دهنـد تـا بـه مـردم در خصـوص بروز 
رشـد  علـت  و  دهنـد  توضیـح  ایـن مشـکات 

قیمـت کاالهـا را بررسـی کننـد.
خـوب  کارنامـه  اینکـه  بیـان  بـا  ایشـان 
گذشـته  مـاه  هشـت  ارزشـمند  سـابقه  و 
دولـت سـیزدهم موجـب باالرفتـن انتظـارات 
مـردم شـد، یـادآوری کردنـد: سـرعت عمـل 
از  معیشـتی  مشـکات  حـل  در  جدیـت  و 
انتظـارت مـردم از دولـت انقابـی و جهـادی 

اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
در  سـیزدهم  دولـت  خـوب  عملکـرد 
در  دولـت  گفتنـد:  گذشـته،  مـاه  هشـت 
ایـن مـدت بـاب حضـور و گفـت و گـو بـا 
مـردم را بـاز کرد، واردات واکسـن سـرعت 
گرفـت، اوج گیـری کرونـا تـا حـدود زیادی 
تاخیـر  بـدون  مزایـا  و  حقـوق  شـد،  مهـار 
و منطقـه  دیپلماسـی  شـد،   پرداخـت 

همسـایگان  بـا  تجـارت  و  لمللـی  ا بیـن   
سـرعت بیشـتری بـه خود گرفـت، صادرات 
افزایـش  بشـکه  میلیـون   ۱.۵ بـه  نفـت 
 ۱۰۰ حـدود  بـه  خارجـی  تجـارت  یافـت، 
بدهی هـای  یافـت،  ارتقـا  دالر  میلیـارد 
مذاکـرات  در  و  شـد  پرداخـت  گذشـته 
و همزمـان  وارد شـد  فعاالنـه  تحریـم  رفـع 
بسـته  قالـب  در  را  خـود  هـای  فعالیـت 
و  بودجـه  اصـاح  بـرای  ای  برنامـه  هـای 
و  کسـب  فضـای  بهبـود  و  بانکـی  نظـام 

کـرد. اعـام  دیگـری  از  پـس  یکـی  کار 
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان ادامه 
دادنـد: بـا توجـه بـه ایـن کارهای خـوب دولت، 
بـاال رفتـه و همچنـان کـه  انتظـارت مردمـی 
مـردم صبـور و انقابـی در تمامـی صحنه هـا 
حضـور فعالـی از خـود نشـان داده انـد، در این 
مسـیر پرفـراز و نشـیب نیـز بـه دولـت کمـک 

کرد.  خواهنـد 
خاطرنشـان  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
نجیـب،  مردمـی  مـا  کشـور  مـردم  کردنـد: 
متدیـن، والیـی و پـای کار هسـتند و هـر موقع 
ضـروری  حضورشـان  کـه  کرده انـد  احسـاس 
قطعـاً  و  شـده اند  حاضـر  صحنـه  در  اسـت، 
دولـت را در ادامـه  ایـن راه پـر فـراز و نشـیب 

کـرد. خواهنـد  همراهـی 
 نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی 
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا تبریـک 
گرهـی  خوشـبختانه  گفتنـد:  معلـم  هفتـه 
انتصـاب مدیـرکل آمـوزش  بـا  ارتبـاط  کـه در 
و پـرورش آذربایجـان شـرقی وجـود داشـت بـا 
تدبیـر اسـتاندار و همراهی نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـامی و توجه وزیر آمـوزش و پرورش 

شـد. باز 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان 
مدیـرکل  پاشـایی  خدمـات  از  قدردانـی  بـا 
آذربایجان شـرقی  پـرورش  و  آمـوزش  سـابق 
و بـا آرزوی موفقیـت بـرای صیـادی مدیرکل 
جدیـد آمـوزش و پـرورش اسـتان در تعلیـم 
کردنـد:  اظهـار  دانش آمـوزان  تربیـت  و 
میـدان  و  انقابـی  نیرو هـای  از  اسـتفاده 
مـورد  متعهـد  توانمنـد  جوانـان  بـه  دادن 

اسـت. مـا  تاکیـد 
امـام جمعـه تبریـز همچنیـن تاکیـد کردنـد: 
دانشـگاهیان، دانشـجویان و آمـوزش و پـرورش و 
معلمـان و فرهنگیـان بایـد به مسـایل سیاسـی 
آگاه ترین قشـر جامعه باشـند و البته سیاسی بازی 
و جناح بنـدی در آمـوزش و پـرورش سـم اسـت.

ممیز خدمت شرکت برق ،آب 

وفاضالب،اداره گاز وآموزش وپرورش در 

پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی 

امام ره تبریز
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به مناسبت 25 اردیبهشت 
روز بزرگداشت فردوسی

خطبه های نمازجمعه 
شهرستان های آذربایجان شرقی

 دو دیباست یک در دگر بافته
برآورده پیش خرد یافته 

نه از پادشا برنیاز است دین
نه بی دین بود شاه را آفرین

 نه آن زین نه این زان بود بی نیاز
دو انباز دیدمشان نیک ساز

 سـبب این اسـت که پادشاه ایران تا پایان ساسـانیان دارای امتیازات 
مذهبی بوده اسـت. متون تاریخی و شـعری هر دو این مطلب را تایید 
می کند در سـنگ نوشـته های نقش رسـتم فرد ایزدی بیان می دارد 
که چگونه نام موبدان و هیربدان را روی سـر نخسـتین پادشاه ساسانی 
گذاشـته اسـت فردوسـی این عنوان دینی مرید را گاهی به پادشـاهان 
ساسـانی مـی دهـد، از سـوی دیگـر روایـت مـی کنـد که چگونـه در 
عالـم رویا ساسـان نیای سلسـله را می بیند کـه در برابر او زردشـتیان 
بـرای ادای احتـرام آتـش مذهبی برافروخته اند نه تنها ساسـانیان بلکه 
نخسـتین شـاهان دوران اسـاطیری نیز حامـی دین بـوده اند. منوچهر 

پادشـاه پیشـدادیان چنین بیان می دارد 
هر آنکس که در هفت کشور زمین 

بگردد ز راه و بتابد ز دین 
نماینده  رنج درویش را

زبون داشتن مردم خویش را 
همه نزد من سر به سر کافرند

وز آهرمن بدکنش بدترند 
هر آن کس که او جز برین دین بود 

ز یزدان و از منش نفرین بود
وزان پس به شمشیر یازیم دست کنم 

سر به سر کشور و مرز پست
در مفهـوم عمیـق شـاهنامه یـک نـوع تضاد اساسـی وجـود دارد، 
همان اندازه که اندیشـه خونخواهی در دورانهای اسـاطیری شـاهنامه 
ایجـاد عمـل می کنـد، به همان اندازه اندیشـه دادگری بـر بخش دوم 

شـاهنامه یعنی دوران ساسـانیان حکمفرماست.
 اردشیر بنیانگذار سلسله چنین فریاد می زند : 

که اندر جهان برای کنج من است
جهان تازه از دسترنج من است 

جهان سربه سر در پناه من است
پسندیدن باد راه من است 

وانگهـی در زمـان اسـاطیری خود انتقام به منزلـه یک عدالت تلقی 
شود:  می 

چنانچه رستم به فرزند کاووس شاه می گوید:
بدو گفت ساالر و مهتر توی

سیاوش را خود برادر توی
میان را به کین برادر ببند

ز فتراک مگشای بند کمند
میاسای وز کین افراسیاب

ز دل دور کن خورد و آرام و خواب
همه داد کن تو به گیتی درون

که از داد هرگز نشد کس نگون
از این اندیشه عدالت می توان اثری در تمام شاهنامه پیدا کرد.

منبع و ماخذ: 
روزنامه مهدآزادی - ۲۵ اردیبهشت ۱۳8۱

مسئوالن برای حل مشکات اقتصادی مردم اقدام عملی کنند
امام جمعه بناب با بیان اینکه مسـووالن برای حل مشـکات اقتصادی 
مـردم اقـدام عملـی کننـد، گفت: تـورم و گرانـی یک پدیده جهانی اسـت 

ولی سـهم کشـورمان از این پدیده بیشـتر است.
حجت االسـام مصطفـی باقری بنابـی در خطبه هـای آییـن عبـادی 
سیاسـی جمعه شهرسـتان بناب با بیان اینکه مشـکات اقتصادی حاکم 
بـر کشـور مقطعـی و زودگـذر اسـت؛ اظهـار کـرد: عظمت و شـکوهی که 

مـردم ایـران بـه ارمغـان آورده انـد بـا هیچ چیـز قابل قیاس نیسـت.
وی افـزود: بـا وجـود اینکه از وضعیت اقتصادی و معیشـتی مردم انتقاد 
و گایه هایـی داریـم ولی مسـووالن رده باالی کشـور به طور شـبانه روزی در 

تاشـند برای بهبود وضـع موجود قـدم بردارند.
خطیـب جمعه شهرسـتان بناب خاطرنشـان کرد: بااسـتثناء در تمام 
مکتب هـای اسـام ایـن تهدیـدات و تحریم هـا در زمان هـای خـود وجـود 
داشـته و خواهـد داشـت و قطعـاً عـزت و شـوکتی کـه نصیب ملـت ایران 
اسـامی شـده اسـت، هزینه هایـی نیز خواهـد داشـت و بایـد در برابر این 

تحریم هـا و تهدیـدات مقـاوم بود.

رویه ها و طرح های نامناسب اقتصادی زمینه ساز مشکات 
معیشتی برای مردم نشود

عضـو مجلس خبـرگان رهبـری و امام جمعـه مراغه گفـت: نباید رویه 
ها و طرح های نامناسـب اقتصادی زمینه سـاز ایجاد مشـکات معیشـتی 

برای مردم شـود.
حجت االسـام  و المسـلمین محمدتقـی پورمحمـدی در خطبه های 
نمـاز جمعـه مراغـه افـزود: همه مسـئوالن در دسـتگاه های اجرایـی و نیز 
تیـم اقتصـادی دولـت از اجـرای رویـه هایـی کـه موجـب فشـار بـر مردم 

خواهد شـد، پرهیـز کنند.
وی ادامـه داد: دولتمـردان و نماینـدگان مجلـس توجه داشته باشـد که 
سـرمایه اصلـی نظام اسـامی، مردم کشـورمان هسـتند که با جـان و مال 

خـود از آن صیانـت و حفاظت کـرده اند.
وی اضافـه کـرد: نبایـد اقدامـات و طرح هایی در کشـور اجرا شـوند که 

مـردم را به نظـام اسـامی بدبین کند.
خطیـب جمعـه مراغـه گفـت: بارهـا تذکـر داده شـده کـه در زمینه 
حـذف ارز 4۲۰۰ تومانـی حرکـت هـای عجوالنـه ی انجـام نشـود که این 
امـر موجـب گرانـی، افزایـش قیمـت و فشـار مضاعف بر معیشـت مردم 

خواهد شـد.
حجت االسـام  و المسـلمین پورمحمـدی افـزود: در روزهـای اخیر نیز 
به مسـئوالن امر، دولتمردان و نمایندگان مجلس توصیه می شـود، طبقه 

پاییـن جامعـه بـا گرانی نان بـه عنوان قـوت غالب خود مواجه نشـوند.
وی ادامـه داد: در افزایـش قیمـت بنزیـن نیـز عجوالنه رفتـار و در زمان 
نامناسـبی چـون میـاد با سـعادت پیامبـر اکرم )ص( شـد و امسـال نیز 
برخـی افزایـش قیمـت هـا همزمـان بـا عیـد فطر انجام شـد کـه حرکت 

مناسـبی نبود.

آداب نمازجمعه

ــه،  ۱۹ - مســتحب اســت کــه ماءمومیــن در حــال خطب
روبــروی امــام بــوده و بیــش از مقــداری کــه در نمــاز مــی توانند 

خــود را از قبلــه منحــرف کننــد، رو بــر نگرداننــد.
۲۰ - احتیــاط مســتحب آن اســت کــه قبــل از اقامــه 
ــه در  ــوند ک ــن ش ــوند مطمئ ــن ش ــه مطمئ ــاز جمع نم
کمتــر از حــد مقــرر، نمــاز جمعــه دیگــری قبــل از آنهــا و 
یــا مقــارن آنهــا برگــزار نشــده و نمــی شــود. )حــد مقــرر 
ــر از یــک  یــک فرســخ اســت ؛ نبایــد در فاصلــه ای کمت

فرســخی آن نمــاز جمعــه دیگــری منعقــد شــود(.
ــبهات  ــه از ش ــام جمع ــه ام ــت ک ــتحب اس ۲۱ - مس

ــد. ــاب کن اجتن
۲۲ - مســتحب اســت کــه امــام جمعــه ، مواظــب بــر 

نمازهــای خــود در وقتشــان باشــد.
ــات  ــه محرم ــام جمع ــه ام ــت ک ــتحب اس ۲۳ - مس

ــد. ــرک نمای ــات را ت ــی مکروه حت
ــام  ــر انج ــه ب ــام جمع ــه ام ــت ک ــتحب اس ۲4 - مس

ــد. ــص باش ــتحبات حری ــی مس ــی حت ــر اله اوام
ــه  ــال خطب ــب در ح ــه خطی ــت ک ــروه اس ۲۵ - مک

ــد. ــه بگوی ــر از خطب ــر غی ــخن دیگ س
۲۶ - حــرف زدن ماءمومیــن در هنــگام ایــراد خطبــه هــا 

مکــروه اســت .

بعــد از از بیان اولین ویژگی مرد خانواده در نوشــتار قبلی 
که سرپرستی و مدیریت خانواده بود نوبت به دومین وظیفه و 

ویژگی او در خانه می رسد که عبارت است از:
۲. تامین هزینه های زندگی  

از جملــه وظایف مــرد خانه در خانواده، تامین وســائل و 
هزینه های مورد نیاز خانواده است از قبیل مواد غذایی، پوشاک، 
مســکن، دارو و درمان و... که برای تامین این نیاز ها، نباید از 
هرگونــه فداکاری و ایثار، دریغ بــورزد و تاش نماید تا در حد 

متعارف و الیق شان  خانواده آنها را تدارک ببیند.
 امام رضا علیه الســام می فرمایند: » الــَکاِدّ َعلَی ِعَیالِِه 
،کسی که )از راه حال( برای تامین  َکالُمَجاِهِد فی َســِبیِل اهلَلّ
رفاه خانواده اش تاش می کند، همچون مجاهدی است که در 

راه خدا جهاد می کند«۱
 شرع مقدس اسام مسئولیت های سنگینی مانند بارداری، 
زایمان، شیر دادن، پرســتاری، تربیت فرزند و امثال اینها را به 
عهده زن خانواده گذاشــته که با وجود این ها، کار برای تامین 
معاش خانواده برای بانوان بسیار سخت است اما در مقابل، مرد 
خانواده موظف به تامین زندگی که به آن نفقه گفته می شود 

می باشد.
 فلســفه اینکه تامین هزینه های زندگــی به عهده مرد 
گذاشــته شده به این دلیل اســت که خانم خانه یک انسان 
ظریف و لطیفی است و مهمترین ابزار جاذبیت و محبوبیت 
او برای شــوهر نیز همین لطافت و ظرافت و زیبایی اوست، 
بر فرض اگر تامین هزینه های زندگی بر عهده زن گذاشــته 
می شــد یا حتی به صورت مشــترک با  مشارکت مرد و زن 
تامین می گردید  ضرورتا در بســیاری از موارد، زن باید برای 
ادای ســهم خود وادار به کارهای سخت و زیان آور و یا حتی 
کارهای دون شــان خود وادار می شد و این دقیقاً ظرافت و 
لطافت کش اســت که هم ضرر و زیان به زنان اســت و هم 

خسران مرد را در پی دارد.
 از ایــن جهت دین مبین اســام به منظــور حمایت از 
بانوان، این مســئولیت سنگین را به عهده مرد گذارده است 
تــا زنان با فراغت بال و آرامش خاطر مســئولیت هایی که 
طبیعــت به عهده او قرار داده مانند همســرداری، تربیت و 
پرورش فرزندان در دامان محبت خویش،  شادابی و زیبایی 
خود را حفــظ نماید و خانه را محل انــس و الفت اعضای 

خانواده  قرار دهند.
با توضیحات فوق صاح زن و مرد در این اســت که نفقه به 
عهده مرد باشــد چرا که  مرد خواســتار است و مظهر نیاز به 
زن، و بایــد برای این نیاز، هزینــه بپردازد و خرج نماید و از این 
رو بابت این خرج کردن نه تنها ناراحت نیســت بلکه احساس 
شــخصیت هم دارد و آن را مایه سعادت خویش می داند،امام 
باقر علیه السام در فرمایشــی  فرموند » ِمنْ  َسَعاَدةِ الَْمرْءِ أَْن 
یَُکوَن الَْقّیمَ  َعلَی ِعَیالِِه.« از ســعادت مرد آن است که به امور 

زندگی و اهل و عیالش رسیدگی کند.۲
 در نقل ها اســت که» زنی خدمت پیامبر اعظم رسید و از 
حقی که زن بر گردن شــوهر دارد، سوال کرد؛ حضرت فرمود: 
باید او را بپوشاند و او را از گرسنگی سیر کند و اگر خطا کرد، 

او را ببخشد.«۳
از آن جا که مرد مســئولیت اقتصــادی خانواده را بر عهده 
دارند، بخل ورزی وی در مســائل مالی، شرایط زندگی را برای 
همسر و اعضای خانواده دشــوار می کند و باعث میشود آنها 
در تنگنا و مذیقه باشــند و برای تأمین مایحتاج زندگی خود 

نیازمند دیگران شوند.
اگرچــه اســام بر قناعت، صرفــه جویــی و برنامه ریزی 
اقتصادی در تعــادل بین درآمد و مخارج در زندگی بســیار 
اهمیت قائل شــده، اما بر تکلیف تأمین نیازهای اولیه خانه 
توسط سرپرست خانواده نیز تأکید دارد. قناعت به هیچ وجه 
به مفهوم خساست و بخل نیســت. حضرت امیرمؤمنان)ع( 
این موضوع را در یک جمله چنین فرمودند: »ُکْن َســْمحاً َو 
اَل تَُکْن ُمَبّذراً َو ُکْن ُمَقّدراً َو اَل تَُکْن ُمَقّترا«. بخشــنده باش، 
ولی نه ولخرج و اســرافکار، و اندازه  گیر باش، ولی نه سختگیر 

و بخیل.4
یک انسان با ایمان همه فعالیت و اهتمام روزانه خود را برای 
حصول رضایت خداوند متعال و خشــنودی همسر و خانواده 
خود انجام داده و سختی های آن را برای این هدف به جان می 
خــرد. اما عده ای نه به دلیل ناتوانی بلکه از روی عدم درایت و 
فرومایگی خانواده خود را در تنگنا و سختی قرار داده و موجب 

مرارت آنان می شوند.
رسول اکرم)ص( در این باره فرمودند:

َر َعلَی ِعَیالِهِ«. کسی که  ْیِه ثُمَّ َقتَّ ا ِمْن ُوّســعَ َعلَ »لَْیَس ِمنَّ
خداوند به او وســعت زندگی داده ولــی او به خانواده خویش 

سخت می گیرد، با ما بستگی روحانی و معنوی ندارد.۵
البته باید در آخر متذکر شــد که  هدف  از تشریع نفقه به 
عهده مرد، خانه نشین کردن زن نیست، بلکه سخن دین مبین 
اسام  این است که زن مجبور به کار نیست و اال می  تواند بر 
اساس سلیقه و استعداد و امکانات خود  و نیز با تفاهم با مرد 
خانه، شغلی را انتخاب نماید به شرطی که به اصل مهم تربیت 

در خانه و وظایف مادری و همسری خویش لطمه نرساند.  
پی نوشت ها: 

۱-   بحاراالنوار، ج ۱۰4، ص ۷۲
۲-  من ال یحضره الفقیه  ,  جلد۳  ,  صفحه۱۶8

ِبّي ص َفَسأَلَْتُه َعْن َحّق الزَّوِْج َعلَی  ۳-  »َجائِت اْمرَأٌَة إِلَی النَّ
ْیِه َقاَل یَْکُسوَها ِمَن الُْعرِْي  َها َعلَ رََها ثُمَّ َقالَْت َفَما َحقُّ الَْمرْأَةِ َفَخبَّ
َو یُْطِعُمَها ِمَن الُْجــوِع َو إِْن أَْذنََبْت َغَفَر لََها ؛الکافي، ، جلد : ۵ 

صفحه : ۵۱۱.
4- نهج الباغه، حکمت ۳۳

۵-  مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص ۲۵۶

وظایف مرد خانواده
 )تامین هزینه های زندگی(

حجت االسالم جلیل جلیلی  قسمت 2 

ادامه از صفحه اول
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 23 اردیبهشت 1401 (
ــران  ــي ای ــک ملّ ــران توســط بان ــاپ اســکناس در ای  انحصــار چ

ش(  ۱۳۰۹(
تهیــه و تنظیــم اولیــن آیین نامــه راهنمایــي و رانندگــي در ایــران 

)۱۳۳۰ ش(
ــاب  ــروزي انق ــس از پی ــران پ ــیون در ای ــي کاپیتوالس ــو نهای لغ

اســامي )۱۳۵8 ش(
ــر  ــد ه ــد کــه حاضرن دولتیــن روس و انگلیــس پیشــنهاد نمودن
ــر  یــک دویســت هــزار لیــره بــه دولــت ایــران وام بدهنــد مشــروط ب

ــد )۱۲8۹ش( ــرا درآی ــه اج ــه مرحل ــرارداد ۱۹۰۷ ب اینکــه ق
ــزاج از  ــالت م ــت کس ــه عل ــه ب ــر مالی ــان وزی ــي خ ــرزا عیس می

ــت )۱۳۰۰ش( ــار رف ــه کن کابین
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 11 شوال 1443 (
ــه شــهر »طائــف« جهــت تبلیــغ  ــر اکــرم)ص( ب  عزیمــت پیامب

ــل از هجــرت( ــِن اســام)۳ ســال قب دی
 وفات »عبدالعزیز اندلسي« لغت شناس و مورخ)48۷ ق(

مــرگ »غــازان خــان« ایلخــاِن مغــول، پــس از ۹ ســال ســلطنت 
ــران)۷۰۳ ق( در ای

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 
) 13 می 2022 (

 تولد »مارتین لوتر« مؤسس فرقه پروتستان )۱48۳م(
ــي )۱8۱۹م(  ــگار امریکای ــن« شــاعر و روزنامه ن ــْت ویْتَم ــد »والْ  تول

)ر.ک: 4 دســامبر(
ــر  ــي پایــان قیمومیــت ب  آغــاز خــروج نیروهــاي انگلســتان در پ

ــطین )۱۹48م( فلس
 تشــکیل فدراســیون عربــي مرکــب از عــراق و اردن )۱۹۵8م( )ر.ک: 

۱4 فوریــه(

جایگاه و حقوق زنان در حکومت اسامی با تاکید بر 
اندیشه امام خمینی

»بچه وقتی در دامن مادرش هســت می بیند مادر اخاق 
خوش دارد. اعمال صحیــح دارد. گفتار خوش دارد. این بچه از 
همانجا اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر-  که از همه تقلیدها 
باالتر است - و به تزریق مادر که از همه تزریقها مؤثرتر است - 

تربیت می شود.« )صحیفه امام، ج۷،ص۲8۳(
»شاید شما هیچ کدامتان یادتان نباشد که اونوقت چه کردند، 
کوچک بودید اما من تلخی این کشف حجابی که اینها کردند و 
اسمشان را بعداً »آزاد زنان« و »آزاد مردان« پسر رضا خان گذاشت 
من تلخیش باز در ذائقه ام هست. شما نمی دانید چه کردند با 
این زنهای محترمه و چه کردند با همه قشرها. الزام می کردند 
هم تجار را، هم  کسبه جزء را، هم روحانیت را، به این که مجلس 
بگیریــد و زنهایتان را بیاورید در مجلــس، بیاورید در مجلس 
عمومی. آنوقت اگر اینها تخلف می کردند کتک دنبالش بود، 
حرف دنبالش بود، همه چیزها و حرفها بود و اینها می خواستند 
زن را وسیله قرار بدهند از برای اینکه سرگرمی حاصل بشود برای 
جوانها و در کارهای اساسی اصاً وارد نشوند. طریقهای مختلف 
آنها داشــتند برای اینکه جوانهای ما را این دانشگاهی های ما 
را همه این قشــرها را نگذارند به فکر خودشان بیفتند، به فکر 
مملکتشان بیفتند. از آن طرف همان مسئله کشف حجاب با آن 
فضاحتی که آنها کردند و با آن رفتاری که با زنهای محترمه کردند 
و با آن رفتاری که با روحانیون کردند در این مسائل که حتی به 
آقای کاشــانی آمدند تکلیف کردند که شما باید وارد بشوید در 
این مجلس، شما باید مجلس بگیرید. این هم برای این بود که 
ایــن جوانها را، جوانهای غافل زن و مرد را وارد کنند در میدان و 
سرگرمشــان کنند به هم. و از اساس مسائل اینها غافل باشند. 
همچنین مراکز فحشایی که اینها درست کرده اند که از تهران تا 
آخر تجریش صدها مراکزی بود که مال عشرتکده و امثال ذلک 

بود...« )صحیفه امام، ج۱۹۱-۱۹۲(

صحيفه نور امام خميني )ره(

خمس حیوانات خانگی            
چنـد عـدد جوجـه خریدیـم کـه االن مـرغ و خـروس شـده انـد، آیا سـر سـال 

خمسـی، مشـمول خمس هسـتند؟
جـواب: اگـر بـرای اسـتفاده در مصارف شـخصی زندگی باشـد )نه برای کسـب 

درآمـد(، خمس نـدارد.
 خمس حقوق            

اگر سـال خمسـی من، اول ماه باشـد و حقوق من چند روز قبل از سـال خمسی 
واریز شـود، آیـا به حقوق این ماه خمـس تعلق می گیرد؟

جـواب: اگـر تـا پنـج روز پس از سررسـید سـال خمسـی مصرف شـود، خمس 
نـدارد؛ همچنیـن پس انداز مقـداری پول بـرای پیش آمدهـای احتمالی چنانچه با 
دادن خمس، مقدار باقیمانده کفایت نمی کند و نگرانی شـخص برطرف نمی شـود، 
خمـس نـدارد؛ هر چند احتیاط این اسـت که پس از رفع نگرانـی )با حصول درآمد 

جدیـد(، خمس مقداری که مصرف نشـده پرداخت شـود.
 نماز قضای پدر       

با توجه به اینکه نماز قضای پدر بر پسـر بزرگ واجب اسـت، اگر پسـر نتوانسـت 
ایسـتاده بخواند، آیا می تواند نشسـته بخواند یا باید حتما 
اجیـر بگیـرد؟ اگر تمکن مالـی برای اجیر گرفتن نداشـت 

چطور؟
 جـواب: اگـر نمازهـای خـود را نشسـته می خوانـد و به 
بهبـودی در آینـده امیـد نـدارد، می توانـد نمازهای قضای 

پـدر را نشسـته بخوانـد و الزم نیسـت اجیر بگیرد.
 

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، گفت: 
سرعت عمل و جدیت در حل مشکات معیشتی 
مردم عاوه بر جلب اعتماد مردم به دولت کمک 
خواهد کرد و مــردم انقابی و صبور ایران کمک 

حال دولت خواهند بود.
آدینه تبریز : حضرت حجت االسام و المسلمین 
سید محمدعلی آل هاشم در اولین جلسه شورای 
اداری استان در سال ۱4۰۱ که با حضور وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی برگزار شد، 
توفیق در واردات واکســن، مهار اوج گیری کرونا در 
هشــت ماه، پرداخت بدون تأخیر حقوق و مزایای 
کارکنــان و موفقیت در دیپلماســی منطقه ای و 
بین المللی و رســاندن میزان صادرات نفت به یک 
و نیم میلیون بشــکه را از جملــه خدمات دولت 

سیزدهم عنوان کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره 
به تجــارت خارجی ۱۰۰ میلیــارد دالری دولت و 
پرداخت بدهی های خارجی یادآور شدند: دولت به 
دنبال استقراض از بانک مرکزی نرفته و تا حدود 
زیــادی هم تحریم هــا را دور زد؛ در مذاکرات رفع 
تحریم فعاالنه وارد شدند و در جهت اصاح بودجه 
و نظام بانکی و بهبود فضای کســب و کار تاش 

کرده است.
ایشان اذعان داشتند: مردم بین شرایط کنونی و 
قبل از دولت تفاوت هایی قائل هستند اما انتظارات 
آنها از دولت انقابی و جهادی به حق باالست که 
سرعت عمل و جدیت در حل مشکات معیشتی 
مردم عاوه بر جلب اعتماد مردم به دولت کمک 
خواهد کرد و مــردم انقابی و صبور ایران کمک 

حال دولت خواهند بود.
امام جمعه تبریز پیشنهاد کردند: بعد از این 

بعضی از هفته ها به جای خطبه های نماز جمعه 
میزگردهایی برگزار شود تا مسووالن طی آن به بیان 

مسائل و ارائه راهکارهای مقتضی بپردازند.
نماینده ولی فقیه در ادامه صحبت های خود 
با اشــاره به اعتراضات مردم نسبت به گرانی آرد 
به بیان قیمت انواع آرد پرداخته و تصریح کردند: 
ســه نوع آرد وجود دارد! قیمت آرد نانوایی ها ثابت 
و کیلویــی ۶۵۰ تومــان، قیمــت آرد در اختیار 
نانوایی های آزادپز و صنعتی کیلویی ۹۰۰ تومان و 
قیمت آردی که در اختیار کارخانجات ماکارونی، 
کیک و کلوچه است از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان  به ۱۲ 

هزار تومان رسیده است.
رئیس شــورای حــوزه های علمیه اســتان 
گفتند: دولت بایــد قبل از انجام چنین تغییری 
با کارخانجات و تشــکل های مربوطه جلســات 
کارشناسی تشکیل می داد تا مردم در مورد مدل 
کار و جبــران آن توجیه می شــدند؛ باید با مردم 
صحبت و بسته های حمایتی در مورد مشکات 

موجود را پیش بینی کرد.
ایشــان در ادامه به تشــریح دالیــل افزایش 
ناگهانی قیمت ماکارونــی نیز پرداخته و افزایش 
۱۲۳ درصدی نرخ جهانی گنــدم، افزایش ۲ هزار 
درصدی قاچاق آرد یارانه ای نسبت به سال گذشته، 
تخلف چند کارخانه ماکارونی در روزهای اخیر با 
عدم عرضه به بازار، صادرات ماکارونی با آرد یارانه ای 
و فــروش آرد یارانه ای به نرخ آزاد توســط دالالن، 
نرسیدن یارانه های گندم و آرد به سفره های مردم 
و قاچاق آنها، شکاف زیاد قیمتی با دیگر کشورها 
و عدم افزایش قیمت ها با وجود رشد قیمت های 

جهانی را از جمله این دالیل برشمردند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در بخش 
دیگری از صحبت های خود توجه به سخن چینان 
و تکبر در برابر مردم را آفت بزرگ مدیریت عنوان 
و تصریح کردند: اکثر مشکاتی که برای مدیران 
ایجاد می شود از قبل توجه به سخن سخن چینان 
اســت؛ به ســخن چین اجازه صحبت ندهیم و 

صحبت او در شما اثرگذار نباشد.

در حل مشکالت معیشتی مردم داشتن 
سرعت عمل ضروری است

فعال سازی شوراهای حل اختالف تخصصی رسانه و مطبوعات 
آذربایجان شرقی

رئیـس کل دادگسـتری آذربایجان شـرقی در 
نشسـت فعال سـازی شـوراهای حـل اختـاف 
تخصصـی رسـانه و مطبوعـات اسـتان کـه بـا 
حضـور پیشکسـوتان و معتمـدان عرصه رسـانه 
برگـزار شـد، اظهـار داشـت: راهبـرد اصلـی قـوه 
قضائیـه در امر شـوراهای حل اختاف بازگشـت 
شـوراهای حـل اختاف به فلسـفه اصلـی ایجاد 

شوراهاست.
آدینـه تبریـز به گـزارش دادگسـتری اسـتان 
آذربایجـان شـرقی، دکتـر موسـی خلیل الهـی 
افـزود: شـوراهای حـل اختـاف در کشـور ما در 
زمـان آیـت اهلل شـاهرودی )ره( ایجـاد و هـدف 
مداخله دادن مردم در مسـائل و مشـکات بدون 
مراجعـه به دسـتگاه قضایـی بوده و قطعـاً آثاری 
در صلح و سـازش وجود دارد که در آرای قضایی 

نـدارد. وجود 
آذربایجان شـرقی  دادگسـتری  کل  رئیـس 
تاکیـد کرد: فلسـفه اصلی یعنی شـورا توسـعه 
صلـح و سـازش بـوده و بایـد بـه جـای تکیـه 
بـر ارائـه آمـار بـه دنبـال بهره منـدی از ظرفیت 
مـردم وعلی الخصـوص از تجربه ریش سـفیدان 
و صاحبـان نفـوذ در اصنـاف برای توسـعه صلح 
و سـازش و حـل و فصـل مسـائل و مشـکات 
صنـوف بیـن خـود اصنـاف حـل و فصل شـود.

دکترخلیـل الهی با تاکید بـه اینکه فعالیت 
شـوراهای تخصصـی جـزو اولویت های دسـتگاه 
قضایـی اسـت، اضافه کرد: شـورا بایـد به صورت 
شـوند  مسـتقر  صنـوف  بیـن  در  تخصصـی 
تـا ضمـن پذیـرش افـراد معتمـد و بـا نفـوذ از 

ظرفیـت  و تـوان آنهـا در بین اصنـاف برای حل 
مسـائل و مشـکات بهـره مند شـد.

وی خاطرنشـان کرد: بحث شـورایارها از چند 
سـال گذشـته در دستور کار تشـکیات قضایی 
اسـتان بـوده و در بین اکثر صنـوف این موضوع 
شـروع شده اسـت و شورایارها مسـتقر شداند تا 

از این ظرفیت اسـتفاده شـود.
رئیـس کل دادگسـتری آذربایجـان شـرقی 
در  تخصصـی  شـوراهای  اولیـن  داد:  ادامـه 
آذربایجان شـرقی تشـکیل شـده کـه شـوراهای 
حـل احتـاف رسـانه و مطبوعـات جـزو اولیـن 
شـوراهای حل اختاف تخصصی اسـتان اسـت.

وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اعتمـادی که 
بیـن مردم نسـبت بـه رسـانه ها وجـود دارد که 
بایـد بـا بهـره منـدی از ظرفیـت رسـانه ها در 
جامعه فرهنگ سـازی شـده و به منظور توسـع 

صلح و سـازش اسـتفاده شـود.
آذربایجـان  اسـتان  دادگسـتری  رئیـس کل 
شـرقی اضافـه کـرد: خوشـبختانه در خصـوص 
جرایـم خشـن وضعیـت مطلوبـی داریـم و آمار 

جرایـم خشـن کم اسـت.

العظمـی  اهلل  آیـت  حضـرت 
حسـینی  الدیـن  سیدشـهاب 
مرعشی نجفی فرزندآیت اهلل سید 
محمـود مرعشـی از اعاظم علما و 
اکابـر فقها و مراجـع معظم تقلید 
شـیعه در قـرن چهاردهـم هجری 
قمـری اسـت. نیـای وی از تبریـز 
بـه شـهر مقـدس نجـف اشـرف 
و در آن شـهر  مهاجـرت کردنـد 

اقامـت گزیدنـد.
در بیسـتم صفـر ۱۲۷۶ش. در 
جهـان  بـه  دیـده  اشـرف  نجـف 
گشـود مقامات و سـطوح عالی علوم اسـامی را از پدربزرگوارش و شـیخ مرتضی 

طالقانـی، شـیخ نورالدیـن  شـافعی و...آموخـت. 
سـپس بـه حـوزه علمیـه تهـران رفـت و علـوم عقلـی را از اسـتادان آنجـا 
فراگرفـت. وی از جامـع تریـن عالمـان دینـی قـرن اخیر به شـمار مـی رود که 
عـاوه بـر علوم متداول حوزه های علمیه در علم انسـاب نیز یگانـه روزگار خود 
بـود.  کثـرت اسـتفاده وی از عالمـان عصر خـود و اخذ اجـازه روایـات از عالمان 
جمـع فقهـای شـیعه و اهل سـنت حضرتـش را نقطه اتصـال و جایـگاه اتحاد 

مذاهـب اسـامی نمود .
در طـول عمـر بـا برکت خویش عـاوه بر تحقیق و تالیـف دهها جلد کتاب 
تدریـس علـوم دینـی، تاسـیس مـدارس علمـی و تربیت شـاگردان بسـیار به 
امـر گـردآوری و حفاظـت و صیانـت از میـراث علمـی و فرهنگی جهان اسـام 

توفیـق یافت.
فقـدان بـی جبـران آن عالـم ربانـی و مرجـع عالیقـدر در هفتـم مـاه صفـر 

۱4۱۱ق. برابـر بـا هفتـم شـهریور ۱۳۶۹ ش. بـه وقـوع پیوسـت.
پیکرپاکـش پس از تشـییع با شـکوه بنابه وصیتش در کنـار کتابخانه بزرگ 

خویش به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی 

سیدشهاب الدین حسیتی مرعشی نجفی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳۹۲

قرآن و عترت دو یادگار مانــدگار پیامبر گرامی 
اســام )ص( مي باشــند که به جهت عظمت واال و 
نقش حســاس و خطیرشــان همواره مورد توجه و 
اهتمام امت اســامی بــوده و خواهند بود. کتاب » 
قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه الســام« نوشته 
حکیم و مفســر گرانقدر اســتاد آیــت اهلل جوادی 
آملی می باشــد. متن اصلی کتاب به زبان عربی و 
با عنوان »علی بن موســی الرضا و القرآن الحکیم« 
بوده که توســط زینب کربایی به فارســی ترجمه 
شده و در شــهر مقدس قم و از سوي انتشارات دار 
االســراء در ۳۷4صفحه به چاپ رسیده است. چاپ 
اول کتاب در ســال ۱۳8۲ روانه بازار کتاب شد و تا 
کنون 8 بار تجدید چاپ شده و آخرین سال انتشار 

آن ۱۳۹۱ مي باشد.
از بهتریــن زمینه هایی که می توان به هماهنگی 
ثقل اکبر )قران کریم( و اصغر )ائمه علیهم السام(، 
راه یافــت، این اســت که قــرآن را از زبان عترت و 
عترت را از زبان قرآن بیابیم. کتاب ارزشمند »قرآن 
حکیم از منظر امام رضا )علیه الســام(« در راستای 
این هدف تالیف شــد و در مباحث وزین خویش در 
یک مقدمه، یک روضه و چهار جنت به آشــنایی با 
حقیقــت قرآن، قرآن علمی و عینی، راه و شــرایط 
تفاوت تدبر  شــناخت قرآن، موانع شــناخت قرآن، 
در قرآن و اســتنطاق آن، تشــویق قرآن به تحصیل 
برهان عقلی و دریافت شــهود قلبی، جایگاه شهود 
قلبی در قرآن و…  از دیدگاه امام هشــتم شیعیان 

می پردازد.
آیت اهلل جــوادي آملي در پیشــگفتار و معرفي 

فرمایند: مي  چنین  کتاب  اجمالي 
» ایــن کتاب خاصه ای اســت دربــاره قرآن 
حکیم در پیشــگاه امام هشــتم حضرت علی بن 
تا بدین وسیله مقام  الســام  الرضا علیه  موســی 
واالي حضرت در پرتو نور قرآن کریم آشکار گردد 
و از طرفی معارف عالی قــرآن حکیم با بیان این 
و مسیر  روشــن گردد. چون سرچشمه  ناطق  قرآن 
و مقصــد آن دو یکی اســت؛ همــان گونه که آن 
دو همــواره با حــق همراهند و هرگــز از یکدیگر 

نمی شوند.« جدا 
اثــر حاضر بــه مناســبت دومین کنگــره بین 
المللی امام رضا علیه الســام نگاشته شده که این 
کنگره در ماه ذی القعده سال ۱4۰۶ هـ ق در جوار 
ملکوتی آن حضرت در مشهد مقدس برگزار گردید. 
ساختار این کتاب در یک بوستان و چند بهشت 
ســامان یافته است. مباحث مربوط به خود قرآن در 
بوســتان مطرح می شود. شــرایط و موانع شناخت 
قرآن نیز در بهشــت ها بیان می شود؛ افزون بر آن 
که در این بهشت ها، معارف به دست آمده از قرآن 
نیز طرح می شــود، همه این معارف، جز بعضی از 
موارد خاص، با توجه به سخنان نورانی حضرت رضا 

گردد.  می  بررسی  السام  علیه 

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
قرآن حکیم

 از منظر امام رضا علیه السالم

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

از جاهــای دیدنــی میانه پل شــهرچای در مســیر رودخانه شــهرچای در 
روســتای تازه کند ســاخته شــده اســت.

ــتراحت  ــل اس ــه مح ــی ک ــدی دارد و اتاقک های ــه گنب ــل ۲۳ دهان پ
ــت. ــوده اس ــا ب ــافران کاروان ه مس

ایــن پــل بــه طــول ۲۶۰ متــر و عــرض ۷/۹ متــر داراي ۲۳ چشــمه بــا 
طاقــي جناغــي بــود کــه بــه علــت ویــران شــدن دو چشــمه بر اثر ســیل 
یــک طــاق مســطح بتونــي نامــوزون بجــاي آن احــداث کــرده انــد. عــرض 
چشــمه هــا هــر کــدام ۶/۷۰ و ارتفــاع پــل در حــدود ۵/۲۵ متــر مي باشــد.

 بــر روي پایــه هــا کــه داراي آب برهــاي مثلثــي شــکلي مــي باشــند 
فاصلــه بیــن طــاق هــا بصــورت صندوقــه مــی باشــد و روزنه هــاي بیضي 
شــکل کــه در طرفیــن صندوقــه ها ســاخته شــده کار تهویه هــواي داخل 

را بــه عهــده دارنــد.
در طرفیــن ورودي هــاي گــذرگاه پــل در گذشــته میلهائي با ارتفــاع ۱/۵ 
متــر و سرســتونهاي چهــار گــوش مطبــق تعبیه شــده بود کــه عابــران را 

بــه تنهــا راه مطمئــن معبــر هدایت مــي کرده اســت.
 کتیبــه ای در بدنــه پــل وجــود نــدارد بــه همیــن دلیــل ســال ســاخت 
پــل مشــخص نیســت امــا بــا شــباهتی کــه بــه سی و ســه پــل اصفهــان 

دارد ممکــن اســت متعلــق بــه دوره صفویه باشــد.
ایــن اثــر در تاریــخ ۲8 مــرداد ۱۳48 بــا شــماره ثبــت 8۷۲ به عنــوان یکی 

از آثــار ملــی ایــران به ثبت رســیده اســت.
ــی تریــن پــل  ــه عنــوان طوالن ــر اســت کــه ب طــول ایــن پــل ۲۶۰مت
تاریخــی اســتان آذربایجــان شــرقی شــناخته میشــود.از آجر برای ســاخت 
ایــن پــل اســتفاده شــده اســت ولــی پایــه هــای ایــن پــل ســنگی مــی 
باشــد. بــه نظــر میرســد معمــار ایــن پــل فــردی بــه نــام خواجه شــمس 

الدیــن محمــد جوینــی بــوده اســت.
از جهانگردانــی کــه از ایــن پــل تاریخــی دیــدن کــرده انــد میتــوان بــه 

موریــس دو کوتزبوئــه اشــاره کــرد.
جــان پنــاه هــاي پــل را بــه ارتفــاع ۷۰ ســانتیمتر با گــچ و آجر ســاخته 
انــد. مصالــح غالــب در بنــا آجــر اســت و فقــط در پایــه ها ســنگ ســفید 
بــه صــورت مکعــب تــراش دار بــکار رفتــه و در طــاق مســطح دو چشــمه 

نیــز از بتون مســلح اســتفاده شــده اســت.

پل شهرچای 


