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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

توزیع عادالنه ثروت از مزایای اصالح یارانه هاست

خب رنگار آدینه تب ریز
امـام جمعـه تب ریـز گفتنـد :طـرح مردم یسـازی و اصلاح یارانهها
موجـب م یشـود وابسـتگی معیشـت مـردم بـه دالر کاهـش یابد.
حضـرت حجتاالسلام والمسـلمین سـیدمحمدعلی آلهاشـم
در خطب ههـای نمـاز عبـادی و سیاسـی جمعـه تب ریـز که بـا حضور
پرشـکوه نمازگـزاران در مصلای امـام خمینـی(ره) تب ریـز برگزار شـد،
اظهـار کردنـد :ابتـدا از اسـتاندار آذربایجانشـرقی ،فرمانـدار تب ریـز و
نهادهـای نظارتـی ،امنیتی،صمت و جهادکشـاورزی کـه خیلی تالش
کردنـد ،تشـکر ویـژه دارم که در ایـن روزهای توزیـع یارانهها همه چیز
را بـه خوبـی مدی ریـت کردند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا اشـاره به طـرح اخیر
م رتبـط بـه اقتصـادی کشـور گفتنـد :رمـز موفقیـت این طـرح وفور
کاالهـای اساسـی در بـازار اسـت از ایـنرو دولتیان باید بداننـد که اگر
م یخواهنـد ایـن طرح موفق باشـد باید کاالهای اساسـی در جامعه و
بـازار بـه وفـور باشـد وگ رنه کنتـرل قیمتها از دسـت مـیرود.
امـام جمعـه تب ریـز ادامـه دادنـد :تـب و تابهـای روزهـای اول در
برخـی از کاالهـا برطـرف شـده اسـت ولـی همچنـان مشـکالتی در
رابطـه بـا نانوای یهـا دیـده م یشـود که به عنایت بیشـتر نیاز اسـت؛
مخصوصا این نانوای یهایی که آزادپز هسـتند باید آرد بیشـتر بگی رند
کـه البتـه الحمـداهلل صفهـای روزهـای اول کاهش یافته اسـت.
امـام جمعـه تب ریـز ادامـه دادنـد :مشـکالتی در قیمت گوشـت و
بعضـی از مـواد غذایـی وجـود دارد کـه بـا عنایـت دولـت بایـد زودتر
حل شـود.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان با تاکید بـر اینکه اصال
چـرا دولـت ایـن کار را کـرد ،توضیـح دادند :علـت ایـن کار این بود
کـه کسـی نتوانـد پـول یارانه را بـرای امر دیگـر صرف کنـد و هیچ
خارجـی و قاچاقچـی دیگـر نتواننـد از حـق ملـت بـرای خـود کاخ
درسـت کند.
نماینده ول یفقیه در اسـتان با قدردانی از صبر و شـجاعت انقالبی
اسـتان گفتند :مردم اسـتان با زمانشناسـی و هوشـمندی تمام اجازه
ندادند تا ضد انقالب از تبلیغات اسـتفاده کنند و با هوشـمندی تمام
دولـت را هم راهی کردند.
ایشـان افزودنـد :طبق نظر کارشناسـان اقتصادی با ایـن طرح پایان
قاچاق کاالهای اساسـی را در پیش خواهیم داشـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان با بیـان اینکه کشـور به
صنایـع کارخانـه آرد و گندم یارانه پرداخـت م یکند ،گفتند :با این کار
حـدود  ۳۰۰و  ۴۹۰هـزار تن ماکارونی به خارج از کشـور صادر م یشـد،
اینـک تامین امنیت غذایی انجام گرفته و وابسـتگی معیشـت مردم
به دالر کاهـش م ییابد.
امـام جمعـه تبریـز متذکر شـدند :با ایـن طرح نیازهای اساسـی
کشـور بـا کمتریـن وابسـتگی بـه دالر تامیـن خواهد شـد و پایان
اختلال در افزایـش پایـه پولـی و سودسـازی در بـازار سـرمایه رقم
م یخـورد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ادامه دادنـد :به صرفه شـدن تولید
داخلـی ،توزیـع عادالنـه ثـروت از دیگـر مزایای این طرح اسـت که اگر
کمـی تحمل کنیـم به نتیجه م یرسـیم.
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان خاط رنشـان کردند :البته
دولـت هـم بایـد حـال و هـوای مـردم متدیـن و غیـور و کـم توقع را
داشـته باشد.
امـام جمعـه تب ریـز به موضوعـات جهانی هفتـه هم اشـاره کرده و
گفتنـد :دولـت انگلیـس به همـه اتباع خود توصیـه کرده اسـت تا از
هرگونـه سـفر بـه ایـران خـودداری کند و حتـی در اطالعیـهای گفته

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه بــه شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا،
طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام
ت االســام و المس ــلمین
جمعــه شــهر تبریــز حض ــرت حجـ 
س ــید محمدعل ــی آل هاش ــم و بــا هــدف مقابلــه و جلوگیری
از شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا ،هفتــه نامــه آدینــه تبریــز
فقــط در فضــای مجــازی منتشــر خواهــد شــد و تــا اطــاع
ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا ،نشــریه در فضــای مجــازی
بــا نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار
خواهد گرفت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

اسـت که امـکان دارد اتبـاع ب ریتانیایـی (ب ریتانیایی -ای رانی) دسـتگیر
و بازجویی شـوند.
ایشـان ادامـه دادنـد :بـا توجه بـه اینکـه نماینـده اتحادیـه اروپا در
مذاک رات وین در بازگشـت از ته ران مدتی در ف رانکفورت بازداشـت شـد؛
پلیـس آلمـان علـت این بازداشـت را علنا سـفر به ای ران دانسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تص ریـح کردنـد :همچنیـن سـه
شـهروند ای رانـی نیـز بـه دلیـل مشـارکت در ب رنام هریـزی در حمله به
بلژیک دسـتگیر شـدهاند که این هم قطعهای دیگر از پازل دشـمنان
اسـت به طوریکه دادگاه این سـه شـهروند را با بهانه مشـارکت با اسـد
اهلل اسـدی دیپلمـات ای رانـی در ات ریـش کـه یکسـال پیـش بـه اتهام
واهـی بـه  ۲۰سـال حبـس متهم شـده ،دسـتگیر کرده اسـت.
امـام جمعـه تب ریز ادامه دادند :سـفر گزارشـگر سـازمان ملـل ب رای
بررسـی اقدامـات بیـان واقعیـت نقـض حقوق بشـر به دلیـل اعمال
تح ریمهـای یـک طرفه اسـت.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان بیـان کردند :ایـن اقدام
برخی کشـورهای غ ربی کاری ب رای ایجاد موج ای ران ه راسـی اسـت که
بـه حـول قوه الهی نخواهند توانسـت بـه اهداف خود برسـند.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان در ادامه ،ف رارسـیدن سـوم خـرداد را
مـورد اشـاره ق رار داده و گفتند :ایـن روز را هیچ وقت نم یتوان ف راموش
کـرد بـه طوریکـه آینده بـرای جوانـان اسـت از ایـن رو جوانـان و باید
تاریـخ انقلاب و دفـاع مقـدس را با عزت حفـط کنند و بـه قول رهبر
انقالب ،ما خرمشـهرها پیش رو داریم که شـاید جنگ نظامی نباشـد
ولـی سـختتر از جنگ سـخت در ج ریان اسـت.
خطیـب نمـاز جمعه تب ریـز افزودند :امروز هم مشـابه سـوم خرداد
هسـتیم و اگـر بخواهیـم بـا وحـدت و همدلـی م یتـوان در مقابـل
دشـمن ایسـتاد ولـی الزمه آن وحـدت ،همدلـی و اطاعـت از ف رامین
مقام معظـم رهبری اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیـان اینکـه اهـداف

بهـرهوری در ایـن هفتـه حاکـی از آن اسـت کـه انسـان بـا تلاش به
موفقیـت م یرسـد ،گفتنـد :افزایش سـطح کیفـی تولید و اسـتفاده
بهینـه از زمـان از جملـه اثـرات بهـرهوری اسـت و امیـد اسـت ارتقای
کیفیـت محصـوالت ای رانی و رغبت مـردم به اسـتفاده از این تولی دات
افزایـش یابد.
خطیـب نمازجمعـه تب ریـز بـه روز ارتباطـات و روابـط عمومـی
اشـاره کـرده و گفتنـد :روابط عمومی چشـم و چ راغ یک اداره اسـت و
امیدواریـم مسـووالن بـه روابط عمومی خود بیشـتر توجـه کنند زی را
روابـط عمومـی جدای از سـایر تشـکیالت اسـت و م یتوانـد در بطن
جامعـه حضـور داشـته و مشـکالت را به گـوش مدی ران م یرسـاند.
ایشـان توضیـح دادنـد :اگر روابـط عمومی یـک اداره انتقـادی را به
گـوش مدیـر م یرسـاند ناراحـت نشـوید بلکه یـک مدیر خـوب ب رای
روابـط عمومـی انتخـاب کنیـد تـا حـرف صادقانه بـه شـما بگوید و
چاپلوسـی نکند.
امـام جمعـه تب ریـز بـه مناسـبت روز مـوزه هـم اشـارهای کـرده و
گفتند :می راث فرهنگی هر کشـور منحصر به آن کشـور اسـت تمام
نسـلهای پیشـین و فعلـی در ارتبـاط بـا میـراث فرهنگـی اسـت و
حفـظ ایـن آثـار بایـد مـورد توجه همـگان قـرار گیرد.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان بـا تاکید بر اینکـه ب رای
رسـیدن بـه تقوا بایـد عادل بود ،گفتند :ب رای رسـیدن بـه عدالت باید
مبـارزه بـا فق ر ،فسـاد و تبعیض کرد.
امـام جمعـه تب ریز ادامـه دادند :صبر مردم در ب رابـر ناکام یها بدون
تبعیـض امکان اسـت تـا مادامی که تبعیض نباشـد و نـگاه متفاوت
به اقشـار جامعه نباشـد مردم صبـر م یکنند.
خطیـب نمازجمعـه تب ریـز در اعالم مناسـب تها به ارتحال اسـتاد
آیتاهلل فاطم ینیا اشـاره کرده و گفتند :او در تب ریز متولد شـده بود و
فرزنـد ایـن دیار اسـت و به حق یک انسـان اثرگـذار بود.
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نگاهی به نحوه شهادت
حضرت امام جعفرصادق(ع)
امـام در سـالهاي آخـر عمر خـود شـديدا ً الغر و ضعيف شـده
بـود و بـه تعبير يکي از افـرادي که امـام را درآن روزگار ديـده بود از
او چيـزي نمانـده بود جز سـرش ،کنايه ازاينکه بدن کام ً
ال فرسـوده
ونحيـف شـده بـود .س راسـرزندگيش بـه دشـواري وسـختي ورنـج
آف رينـي گذشـته بـود .ودرسـالهاي آخر عم ربـر ميـزان محدوديت
واحضـار وتهديـد او اضافـه مـي شـد کـه ايـن خـود بر خسـتگي
ورنجـش مـي افزود.
روزي منصـور بـه وزيـر دربـارش « ربيع » گفـت همين اکنون
جعف ربـن محمـد (امام صـادق( عليه السلام)) رادراينجـا حاضر کن .
ربيـع فرمـان منصور را اجـرا کرد حضرت صادق( عليه السلام)
را احضـار نمـود ،منصـور باکمـال خشـم و تنـدي به آنحضـرت رو
کـرد وگفت:
« خدامـرا بکشـد اگـر تـو رانکشـم آيـا درمـورد سـلطنت مـن
اشـکال ت راشـي مـي کنـي ؟»
امام :آنکس که چنين خبري به تو داده دروغگو است ...
ربيـع ميگويـد :امـام صادق( عليـه السلام) راديدم هنـگام ورود
لبهايـش حرکـت مـي کنـد ،وقتـي کـه کنارمنصـور نشسـت،
لبهايـش حرکت مـي کرد ولحظه به لحظه ازخشـم منصور کمتر
مي شـد .
وقتـي کـه امام صـادق( عليه السلام) ازنزد منصور رفت ،پشـت
سـرامام رفتم وبه اوعـرض کردم:
وقتـي کـه شـما وارد برمنصور شـديد منصور نسـبت به شـما
بسـيار خشـمگين بـود ولـي وقتـي کـه نـزد او آمدي ولبهـاي تو
حرکـت کـرد خشـم او کـم شـد شـما لبهايتـان را بـه چـه چيـز
حرکـت مـي دادي ؟
امـام صـادق( عليـه السلام) فرمـود  :لبهايـم رابه دعـاي جدم
امـام حسـين ( عليـه السلام) حرکـت مـي دادم وآن دعـا اين اسـت :
ِند ُک ربَتي اَح ِرسـنِي ب ِ َع ي ن َ
ِک
ِند شِ ـدَّتي َويـا َغ وث ِي ع َ
يـا ُعدَّتي ع َ
الَّتـي ال تَنا ُم َوا َکنِفنِي ب ِ ُِرکن َِـک َّ
الذي اليُ رام
« اي نيـرو بخـش من هنگام دشـواريهايم واي پنـاه من هنگام
اندوهـم بـه چشـمت که نخوابـد م را حفظ کـن وم را درسـايه رکن
اسـتوار وخلل ناپذيـرت ق راربده »
آتش کشيدن خانه امام صادق(عليه السالم)
مفضّ ـل بـن عمـر مي گويـد :منصـور دوانيقـي بـراي فرماندار
مکـه ومدينـه حسـن بـن زيـد پيـام داد :خانـه جعفر بـن محمد
( امـام صـادق (ع) را بسـوزان ،اوايـن دسـتوررا اجـرا کرد وخانـه امام
صـادق( عليـه السلام) را سـوزانيد کـه آتـش آن تـا به راهـرو خانه
سـرایت کـرد ،امـام صـادق ( عليـه السلام) آمـد ومیان آتـش گام
ِيم
بـن اَعـر ِ
اق الثَّـري اَنـا ُ
برمـي داشـت ومـي فرمـود  :اَن َا ُ
بـن اِب راه َ
ليل اهللِ
خَ ِ
« منم فرزند اسـماعيل که فرزندانش مانند رگ وريشـه دراط راف
زميـن پ راکنده انـد منم فرزند اب راهيم خليل خـدا( که آتش نمرود
ب راو سـرد وسالمت شد )»
ب رنامه قتل امام صادق (عليه السالم)
س رانجام منصور نتوانست پيشرفت امام را ببيند و عظمت او را
تحمـل نمايد .طرح قتل او را از ط ريق مسـموم کردن تهيه نمود.
ايـن نکتـه را ناگفتـه نگذاريـم که بنـي عباس درس مسـموم
کـردن امامـان رااز پيشـوايان راسـتين خـود ،يعنـي بنـي اميـه
آموختند .معاويه بارها گفته بود خداوند ازعسـل لشـک رياني دارد و..
کـه غرض عسـل مسـموم بـود که بـه خـورد دشـمنان خود ميـداد.
منصـور توسـط والـي خـود درمدينـه امـام را بـا انگـور
زهرآلـود به شـهادت رسـاند وبعد حيلـه گ رانه بـه گريه وزاري
وعـزاداري او پرداخـت .اينکـه درامـر شـهادت امـام ،منصـور
دسـت داشـته جـاي شـکي بـراي مـا نيسـت ،زيـرا کـه خود
بارهـا گفتـه بود کـه او چـون اسـتخواني درگلويم گيـر کرده
ا ست .
شـايد منصـور جـدا ً وقلب اً دوسـت نداشـت امام رابکشـد ولي
چـه مـي تـوان کـرد کـه مقـام اسـت وسـلطنت ،پسـت اسـت
وموقعيـت .مگـر هرکسـي ميتوانـد ازآن بگـذرد؟ امرشـهادت او را
توسـط منصـور ،برخي چـون ابوزهره انـکار کرد ه انـد ،بدليل اب راز
تأسـف منصـور ازمـرگ او وهـم گفتـه انـد کـه ايـن امـر خالف
تحکيـم پايـه هـاي حکومـت او بـود .ديگـران هم هميـن افکار
راداشـته انـد ويـا برخـي ديگـر ازآن به ترديد يـاد کرده انـد .ولي
باتوجـه بـه سـابقه برخورد واحضـار وتهديـد منصور ،وبـا توجه به
اعمـال زمامـداران پـس از او معلـوم مي شـود بني عبـاس چون
بنـي اميـه درخط امام کشـي بودند وآنها شـش تن ازامامـان ما را
مسـموم کـرده انـد .آري او پـس از قتـل امام اب راز تأسـف هم کرد
وآن مصلحتـي بود.
منبع:
زندگینامـه امام صادق(ع)  -تالیف مهدی پیشـوایی  -انتشـارات
موسسـه امام صـادق(ع) قم  -سـال 1372
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توزیع عادالنه ثروت

از مزایای اصالح یارانه هاست

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي در هفته جاری

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

نماینـده ول یفقیـه در اسـتان گفتنـد :در تب ریـز بـا حضـور
فرزنـدان آیـتاهلل فاطم ینیـا م راسـمی برگـزار خواهـد شـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در بخـش دیگـر
خطب ههـا بـا اشـاره بـه سـواد زندگـی ،گفتنـد :سـبک زندگی
صحیـح بـه سـواد زندگـی م رتبط اسـت.
خطیـب نمـاز جمعه تب ریز بـا بیان اینکـه نهادهـای زیادی
در روی زمیـن وجـود دارد کـه در میـان آنها نهـادی که بیش از
همه در پیشـگاه خداوند محبوب اسـت ،خانواده است ،گفتند:
ازدواج محبوبت ریـن پیونـد و طلاق نیـز از مبغوضت ریـن
حاللهاسـت.
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان ادامه دادند :پیامبر
اکـرم(ص) در حدیثـی فرمودهانـد کـه در اسلام هیـج بنایـی
محبوبتـر و بـا ارج تر از ازدواج نیسـت از اینرو بحث تشـکیل
خانـواده و فرزنـدآوری یـک بحث مهم اسـت.
نماینـده ول یفقیه در اسـتان تص ریح کردند :در اثر تشـکیل
خانـواده ،آرامش حاصل م یشـود.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با گ رامی داشـت یاد
اسـتاد فاطم ینیـا گفتنـد :او در بحـث خانواده نیـز یک نمونه
بـود بـه طوریکـه طبـق گفتـه فرزنـدش او هیـچ وقـت بـدون
پسـوند محب تآمیز با همسـرش صحبت نم یکـرد و در خانه
بـر علیه همسـرش فرمان صـادر نم یکـرد و با احتـرام برخورد
م یکـرد.
ایشـان ابـراز کردنـد :کتابـی مبنـی بر اینکـه «ایـران جوان
بمـان» از جملـه کتابهـای مـورد تاکید اسـت کـه توصبه به
خوانـدن آن م یکنـم.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان ادامه دادنـد :مسـووالن ادارات،
ک ب رنامـه تشـویقی بگـذارد و بـرای کارمندهایی که
نهادهـا یـ 
فرزنـدآوری م یکننـد ،تشـویقی دهند.
امـام جمعـه تب ریـز با تاکیـد به مسـاله جمعیـت ،گفتند:
جمعیت جوان کشـور در حال کاهش اسـت و از آن م یترسـم
کـه به جایی برسـیم که عالجی نداشـته باشـد.
خطیـب نماز جمعـه تب ریز ادامه دادند :در سـقوط میانگین
هـر کـودک بـه ازای هر خانم از شـش به یک رسـیدهایم.
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان با بیـان اینکه ۹/۳
درصـد در  ۶۵بـه کمتـر از یک درصد رسـیده اسـت کـه البته
در سـال  ۱۴۲۰بـه صفـر یا منفی خواهیم رسـید.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان گفتنـد :در سـال  ۹۹میـزان
موالید کشـور کمت رین می زان در صد سـال اخیر رسـیده است.
ایـن یک خطر اسـت؛ چ راکه کمتـر از  ۱۵نوزاد بـه ازای هر یک
هـزار نفـر جمعیت کـه حـدود  ۲۵درصـد تولد کمتـری وجود
داشـته است.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان متذکر شـدند :ای ران
دارای رتبه سـه جهان در سـرعت رسیدن به مرزهای سالمندی
ق رار گرفتهداسـت.
امـام جمعـه تب ریـز گفتنـد :تبدیـل شـدن به کشـوری که
سـالمند قطعـی در  ۳۰سـال آینده را پیـش رو داریم؛ جمعیت
کل کشـور وارد فاز سـالمندی شـده اسـت و در حال حاضر ۴۰
درصـد در بـازه سـنی  ۳۰تا  ۶۰سـال قـرار دارند.
ایشـان اضافـه کردنـد :ترکیـب نمـودار جمعیتـی تـا ۱۴۳۰
تغییـر خواهـد یافـت و بـه عبـارت دیگـر جمعیت ایـران پیر
خواهد شـد کـه تبعاتی از قبیل کاهش سـهم جمعیت جوان
و افزایـش بیماری و ناتوانی سـالمندان را در پی خواهد داشـت.

جلساتهیئتامنایمدارسالزهراوصادقیهحوزهعلمیهخواهرانتبریز
باحضورنمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیورئیسشورایعالی
مدیریتحوزهعلمیهاستان

دیداراعضایکانونمداحانشهرستانتبریزبانمایندهولیفقیهدر
آذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

دیدار آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی کشور با نماینده ولی فقیه دیدارآقایباستانمسئولبسیجدانشآموزیکشوربانمایندهولیفقیهدر
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
آذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

سهم ۴۴درصدی بهره وری در رشد
 ۷.۸درصدیآذربایجانشرقی

دیدار مدیران حوزه  ICTآذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه تبریز

دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور با نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسمیادبوداولینسالگرددرگذشتمتعلقهحضرتآیتاهلل
آل هاشم و والده نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریزدرمسجدسیدحمزهباحضوراقشارمختلفمردمشریفاستان

دیدار و گفتگوی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و رئیس شورای
عالی مدیریت حوزه علمیه استان با طالب حوزه علمیه خواهران تبریز

میز خدمت شهردار تب ریز ومناطق دهگانه شهرداری در مصلی حضرت امام (ره)
در پیش از خطبه های نماز جمعه تب ریز

خب رنگار آدینه تبریز:
رئیــس ســازمان مدیریــت و ب رنامهریــزی آذربایجــان
شــرقی گفــت :تامیــن  44درصــد از رشــد  7.8درصــدی
ب رنامهریــزی شــده بــرای اســتان در ســال  1401از محــل
ارتقــای بهــره وری حاصــل خواهــد شــد.
دکتــر محمــد فرشــکاران در ســخن رانی پیــش از
خطب ههــای نمــاز جمعــه تبریــز اظهــار کــرد :تــاش بــرای
بهبــود بهــره وری تــاش بــرای زندگــی بهتــر افــراد جامعــه
اســت؛ بــه طــوری کــه تنهــا در طــول  ۱۵ســال اخیــر
افزایــش بهــره وری در ســطح جهــان  ۴۵ب رابــر شــده اســت.
وی افــزود :وجــود ســاختار ســازمانی مناســب ،روش هــای
اج رائــی کارآمــد ،تجهیــزات و ابــزار کار ســالم ،فضــای کار
متعــادل و از همــه مهمتــر نیروی انســانی واجــد صالحیت
و شایســته از ضروریاتــی هســتند کــه بــرای نیــل بــه بهــره
وری مطلــوب بایــد مــورد توجــه مدیــران قــرار گیــرد.
فرشــکاران یــادآور شــد :مقام معظــــم رهبــری در بیانات
نــــوروزی خــود ص راحتــا چندیــن بار بــه موضوع بهــره وری
اشــاره و از اینکــه بهــره وری در کشــور پاییــن اســت ،گالیــه
کــرده انــد و تحقــق شــعار امســال را منــوط بــه بهــره وری
دانســته اند.
رئیــس ســازمان مدیریــت و ب رنامهریــزی آذربایجانشــرقی
ارتقــای بهــره وری را شــاه بیــت اقتصــاد دانــش بنیــان
دانســت و افــزود :اقتصــاد دانــش بنیــان موجــب کاهــش
هزینــه هــای تولیــد و بهبــود کیفیــت محصــول می شــود
و بهــره وری را افزایــش مــی دهــد.
فرشــکاران در ادامــه خاط رنشــان شــد :وظیفه دولت اســت
کــه فرهنــگ بهــرهوری را در قالــب طــرح ملــی «جنبــش
بهــره وری» در جامعــه مطــرح کنــد؛ دولــت باید بــه بازنگری
و اصــاح قوانیــن و مقــررات اضافــی و دســت و پاگیــر
بپــردازد تــا از ویژگــی انعطافپذیــری برخــوردار شــود و بــا
گزینــش مدیــران کارآمــد و تقویــت نظــا م هــای نظارتــی ،به
بهبــود ســطح بهــره وری کمــک کنــد.
وی وابســتگی اقتصــاد ملــی و مخــارج دولــت بــه عوایــد
نفــت و گاز ،محیــط کســب و کار نامســاعد ،مبتنــی نبودن
نظــام جبــران خدمــت بــر بهــرهوری و عــدم تناســب نیروی
انســانی بــا نیــاز بــازار کار را مهمتریــن موانــع بهــره وری در
اقتصاد کشــور دانســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و ب رنامهریــزی آذربایجــان
شــرقی در پایــان صحبــت هــای خــود اعــام کــرد :تامیــن
 ۴۴درصــد از رشــد  ۷.۸درصــدی ب رنامهریــزی شــده بــرای
اســتان در ســال  ۱۴۰۱از محــل ارتقــای بهــره وری حاصــل
خواهــد شــد
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برابری فضیلت زیارت

حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
با زیارت امام حسین(ع)

حجت االسالم مجید آقاجانی
حضــرت شــاه عب دالعظیــم حســنی(ع) یکــی از شــخصیت هــای علمی
و جهــادی بودنــد .وی فرزنــد «عبــداهلل بــن علــی» از نــوادگان امــام حســن
مجتبــی (ع) اســت و نســبش بــا چهــار واســطه از ائمــه اطهــار(ع) بــه آن
حضــرت م یرســد .پــدرش عبــداهلل نــام داشــت و مــادرش فاطمــه« .احمــد
بــن علــی نجاشــی» کــه یکــی از ارکان علــم رجــال اســت ،دربــاره نســب
ایشــان مــی فرمایــد :هنگامــى كــه جنــازه ايشــان را بــراى غســل برهنــه
مىكردنــد ،در جيــب لبــاس ايشــان نوشــت هاىی يافــت شــد كــه در آن
نســب آن حضــرت ايــن گونــه ذكــر شــده بــود ،مــن ابوالقاســم ،عب دالعظيم
بــن عبــد ّ
الل بــن علــى بــن حســن بــن زيــد بــن علــى بــن حســن بــن
علــى بــن ابــى طالــب هســتم .وی در زمــان حیــات حســن بن زیــد متولد
شــدند .عبــداهلل فرزنــد علــی بــود کــه نــام جــد اول حضــرت عب دالعظیــم
اســت و لقبــش حدیــد مــی باشــد و در دوران خالفــت بــر ضــد عباســیان
قیــام کــرد ،بعد از دســتگیری به بغــداد منتقل شــدند و در نهایــت در زندان
وفــات یافتنــد .بناب رایــن «علــی ابــن الحســن(ع)» فرزنــد زیــد و جــد دوم
عب دالعظیــم (ع) مــی باشــد ،تنهــا فرزنــد زیــد بــوده و از بــزرگان عصــر خــود
بــه شــمار مــی رفــت ،در بیــن بنــی هاشــم بــه بخشــش ،کــرم ،ســخاوت و
خدمــت بــه محرومــان شــهرت داشــتند؛ لــذا ایــن «زیــد» فرزند امام حســن
(ع) اســت کــه جــد ســوم عب دالعظیم حســنی محســوب می شــود .ایشــان
هــم بــه ک رامت طبــع ،عزت نفــس و کثرت نیکوکاری شــهرت داشــتند و در
چنــد منزلــه مدینه دفن شــده اســت .زندگینامه نیــاکان و خانــدان حضرت
عب دالعظیــم حســنی (ع) نشــان مــی دهــد که ایــن خانــدان دو خصوصیت
و ویژگــی برجســته داشــتند ،یکــی مبــارزه و پیــکار بــر ضد ســتم و ســلطه
اســتکباری حاکــم در جامعــه اســامی ،دیگــری ک رامــت طبــع ،عــزت نفس
و خدمــت بــه محرومــان اســت .خــود حضــرت عب دالعظیــم مشــهور بــه
«ســی دالک ریم» بودنــد ایــن لقــب نشــان از ک رامــت طبــع و عــزت نفــس
ایشــان دارد .حضــرت عب دالعظیــم علی هالســام فرزنــد عبــداهلل ،فرزنــد علی،
فرزنــد حســن ،فرزنــد زیــد ،فرزنــد امام علی هالســام اســت.بناب راین نســبش
بــا چهــار واســطه بــه آن حضــرت م یرســد  .ایشــان در چهــارم مــاه ربیــع
االخــر ســده  173هجــری قمــری ((  25تیــر مــاه  158یزدگــردی)) در زمــان
مقــدس مدینــه در خانــه جــدش امــام
هــارون الرشــید ملعــون در شــهر
ّ
مــدت  79ســال عمــر بــا برکتشــان بــا دوران
حســن(ع) متولــد شــدند و ّ
امامــت چهــار امــام معصــوم یعنــی امــام موســی کاظــم علی هالســام  ،امام
علــی ال ّنقــی
الس ــام و امــام
رضــا علی هالســام ،امــام محمــد تقــی علیــه ّ
ّ
علی هالســام مقــارن بــود و در پانزدهــم شــوال چشــم از جهــان گشــودند.
ایشــان از دوره امــام کاظــم (ع) تــا دوره امــام حســن عســکری (ع) را درک
کردنــد .امامــان معصــوم مــردم را بــرای حــل مشــکالت دینــی و یافتــن
پرســش هــای اعتقــادی و عملــی بــه حضــرت عب دالعظیــم حســنی(ع)
ارجــاع مــی دادنــد« ،ابوتــراب رویانــی» روایــت کردنــد کــه شــنیدم «ابــو
حمــاد رازی» گفــت :خدمــت امــام هادی (ع) در ســام را رســیدم و مســایلی از
حــال و حــرام پرســیدم ،ایشــان جــواب دادند،ســپس فرمودند« :ابــو حمار»
هــر وقــت از امــور دینــی در منطقــه ات بــرای تــو مشــکلی پیــش آمــد از
عب دالعظیــم بــن عبــداهلل حســنی(ع) بپرس و ســام مــرا بــه او برســان .این
تعبیــر ،بــه روشــنی نشــان م یدهــد کــه حضــرت عب دالعظیــم (ع) در عصر
خــود ،مجتهــد توانمنــدی بــوده کــه بــر اســاس اصــول و قواعــدی کــه از
الس ــام در اختیــار داشــته ،م یتوانســته دیدگاههــای
اهــل بیــت علیهــم ّ
اســام نــاب را در زمینههــای مختلــف اعتقــادی و عملــی ،اســتخ راج کنــد
و بــه پرســشهای مــردم پاســخ گویــد .عب دالعظیــم حســنی (ع) صاحــب
تألیــف نیــز بــوده اســت ،مرحــوم نجاشــی در کتاب «رجــال» خــود حضرت
عب دالعظیــم حســنی(ع) را یکــی از مولفــان شــیعه نــام بــرده اســت،کتاب
«خطــب امی رالمومنیــن (ع)» را بــه ایشــان نســب م یدهنــد و چــه بســا
«ســید رضــی» در تدویــن نهجالبالغــه از ایــن کتــاب اســتفاده کــرده باشــد.
امــام هــادی (ع) فرمودنــد :زیــارت حضــرت عب دالعظیــم حســنی (ع)
فضیلــت زیــارت حضــرت سی دالشــهدا (ع) را دارد،بــه همیــن دلیــل اســت
کــه برخــی از بــزرگان فرمودنــد :حضــرت عب دالعظیــم حســنی (ع) بــه مرگ
طبیعــی و معمولــی از دنیــا رفتند.حــرم حضــرت عب دالعظیــم شــعب های از
حــرم سی دالشــهدا (علیــه الســام) اســت و ایــن خــود فضیلتــی بــزرگ و
حاکــی از جایــگاه بلنــد عب دالعظیــم (ع) در نــزد اهــل بیت (علیهم الســام)
و عظمــت معنــوی ایشــان اســت .بناب رایــن حضــرت عب دالعظیــم بایــد از
خصوصیــات و مقامــی برخــوردار باشــد کــه از مرقــد مطهرش نور و شــمیم
حــرم مطهــر سی دالشــهدا (علیــه الســام) ســاطع و استشــمام م یشــود.
ســابقه مبارزاتــی خانــدان آن بزرگــوار از یــک ســو و از ســوی دیگــر
شــخصیت علمــی و جهــادی و ارتبــاط بســیار نزدیــک ایشــان بــا اهــل
بیــت (علیهــم الســام) ،موجــب شــده کــه ایشــان در ســالهای پایانــی
عمــر ش ریفشــان ،تحــت تعقیــب حکومــت وقــت قــرار بگی رند و بــه همین
دلیــل و در راســتای ادامــه فعالی تهــا و مبــارزات ،و چــه بســا بــا اشــاره امــام
هــادی (علیــه الســام) ،بــه صــورت مســافری ناشــناس و در لبــاس پیک ،به
شــهرهای مختلــف ســفر م یکردنــد تــا اینکــه در شــهر ری رحــل .اقامــت
افکنــد بــر همیــن اســاس ایشــان بــه ری هجــرت کــرده و در آنجــا ســاکن
شــدند لــذا برخــی معتقدنــد که حضــرت عب دالعظیم حســنی (ع) بــا مرگ
طبیعــی از دنیــا رفتنــد در صورتــی که چنــد دلیل وجــود دارد که ایشــان با
زهــر به شــهادت رســی دند ،یــک دلیل این اســت کــه وی را شناســایی کرده
بودنــد ،دلیــل دیگر تشــبیه زیــارت حضــرت عب دالعظیــم (ع) به زیــارت امام
حســین (ع) کــه دلیلــی بــر شــهادت ایشــان اســت .امــام رضــا (ع) فرمودنــد:
هــر کســی که نتوانســت مــرا زیــارت کنــد ،حضــرت عب دالعظیم حســنی
(ع) را زیــارت کنــد؛ هــر کــس قبــر حضــرت عب دالعظیــم (ع) را زیــارت کنــد
بــر خــدا الزم اســت کــه او را داخــل بهشــت کنــد ،چنانچــه زیــارت قبــر امام
حســین (ع) هــم همیــن طــور اســت .همچنیــن روایــات بســیار زیــادی از
عب اد  ،ايشــان
حضــرت عب دالعظیــم (ع) بــه مــا رســیده اســت ،صاحــب بــن ّ
را «كثيــر الحديــث و الروايــة» توصيــف كــرده اســت ،کتــاب هایــی همانند
جنــت النعیــم و تذکــره العظیمــه از ایشــان وجــود دارد.
منبع:
خبرگزاری شبستان

نام های به مديران و کارگزاران جامعه اسالمی

امربه معروف و نهی از منکر؛
تکليف موکد قرآن کريم

آداب نمازجمعه

ناصر ستارزاده

موضوع بســیار ارزشمند امر به معروف و نهی از منکر از
مهمترین برنامههای شــریعت و اساس یترین اصل زیربنایی
نظام اســامی و بزرگترین عامل اج رایی و ح راست از قوانین
دین مقدس اسالم به شمار م یآید.
با نگاهی کوتاه به آیات نورانی قرآن و ســیره پیشــوایان
معصــوم(ع) م یتوان دریافت موضوع امر به معروف و نهی از
منکر بــه عنوان یک وظیفه حتمــی و تکلیف موکد قرآن،
بارها در ضمن آیات توصیه و سفارش شده است.
از جملــه خداونــد متعال در قرآن کریم ایــن وظیفه را
بیان م یفرماید:
(ب رای رســیدن به وحــدت) باید از میان شــما ،جمعی
دعوت بــه نیکی و امر به معروف و نهــی از منکر کنند و
رســتگاران آنها هستند( .)1و از نگاهی دیگر این اصل مسلم
و اساسی در فرمایشات پیامبر گ رامی اسالم و ائمه هدی(ع)
نیز مورد تاکید و ســفارش ف راوان ق رار گرفته است ،از جمله
حضرت امام باقر(ع) م یفرمایند:
امــر به معروف و نهــی از منکر دو فریضــه بزرگ الهی
اســت که ســایر واجبات با آنها اقامه م یشود و به وسیله
این دو اصل مهم راهها امن و کســب و کار حالل م یشود،
حقوق اف راد به وســیله آن تامین م یگردد و در ســایه امر
به معروف و نهی از منکر زمی نها آباد و از دشــمنان انتقام
گرفته م یشــود و نیز در پرتو آنها همه کارها رو به راه شده
و سامان پیدا م یکند(.)2
از این رهگذر برخی از فقهای برجســته شــیعه ،فریضه
بســیار مهم جهــاد را با همه ابعاد و احکامش ،بخشــی از
امــر به معروف و نهــی از منکر و گوشــهای از این وظیفه
مهم اســامی به شــمار م یآورنــد و جمله «اشــهد انک
قداقمــت الصاله و آتیت الزکاه و امــرت بالمعروف و نهیت
عن المنکر»( )3را در زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) ،گواه این
حقیقــت م یدانند که این ف راز از زیارت این معنی را تفهیم
و القاء م یکند کــه آن حضرت با قیام و جهاد خود وظیفه
امر به معروف و نهی از منکر را به عال یترین شــکل ممکن،
به انجام رسانده است.
بناب راین ابتدا باید با مصادیق معروف و منکر آشــنا بوده
همواره در راســتای پایبندی به معــروف و تبلیغ و ترویج
آن در ســطوح همگانی جامعه گام موثر و راهگشــا برداریم
و در نقطــه مقابل بر پی شگیــری از وقوع هرگونه منکر در
جامعه اســامی اهتمام ویژه داشته باشــیم تا بدینترتیب
حریم مقدســات حفظ و فرهنگ اصیل اسالمی در جامعه
گسترش یابد.
در ایــن نوشــتار کوتاه روی ســخن با مدیــران محترم
جامعه اســامی اســت زی را مدیریت ،فرآیند بــه کارگیری
موثــر و کارآمد منابع مادی و انســانی ،ب رای تحقق اهداف
از پیش تعیین شــده اســت و مدیریت انسانها ،عبارتست
فن بسیج کردن مطلوب و سازماندهی مناسب نیروهای
از ّ
انســانی که در نهایــت نتیجۀ عملکرد شایســته آن عاید
جامعه اسالمی خواهد بود.
از ایــنرو و در فرهنگ علوی موضــوع مدیریت به عنوان
یــک مســئولیت در عین حــال خدمت به خلــق قلمداد
شده اســت و نه ریاســت صرف به مردم؛ مدیریت اسالمی
قبل از اینکه ریاســتمداری و اســتبداد رای باشد بایستی
مــردمداری ،عدالتمحوری و خدمتگزاری تلقی شــود و هر
کارگزار و مسئول در جامعه اســامی باید مدیریت را ب رای
ایجاد خالقیت و توانمندســازی جامعه اسالمی و خدمت به
خلق بخواهد.
بناب راین بهترین و برترین شــاخصهای که مدیر اســامی
را برجســته و ممتاز م یکند عبارتست از اصل بسیار مهم
عدالت؛ زی را عدالت تدبیرکنندهای اســت به سود همگان و
م یتوان آن را شــیرینتر از آبی دانست که انسان تشنه به
آن نیاز دارد و این نیاز همواره خواســتۀ همه مردم در همه
اعصار و جوامع بشــری بوده است زی را مهمترین و زیباترین
دستاورد عدالت راستین ،جامعۀ منهای فقر است.
از منظــر وجــود مقــدس امیرمومنان حضــرت علی
علی هالســام عدل بهترین ســرمایه زندگی و برترین آموزۀ
دینی اســت و آن حضرت پس از به دست گرفتن خالفت،
بــر اجرای کامــل آن پایفشــاری فرمــود .کالم تاریخی
حضرتــش در نهجالبالغــه در راســتای اجــرای عدالت
بدینگونه است:
()4
به خدا سوگند ،اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان
به ســر ببرم ،و با ُغل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده
شــوم ،خوشتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت ،در
حالی مالقات کنم که به بعضی از بندگان ســتم و چیزی از
اموال عمومی را غصب کرده باشم(.)5
و نیز در کالم نورانی دیگــری فرماندار بصره (عثمان بن
حنیف انصاری) را -که دعوت مهمانی ســرمایهداری از مردم

بصــره را پذیرفت -مــورد عتاب قــرار داده و خطاب به آن
اینگونه م یفرماید:
...آگاه بــاش هر پیروی را امامی اســت کــه از او پیروی
م یکند ،و از نور دانشش روشــنی م یگیرد ،آگاه باش امام
شــما از دنیای خود به دو جامۀ فرســوده ،و دو قرص نان
رضایت داده اســت ،بدانید که شــما توانایــی چنین کاری
ندارید اما با پرهیزکاری و تالش ف راوان و پاکدامنی و راستی
()6
م را یاری دهید...
البته مواردی که اشــاره گردید تنها نمونهای از اســناد
درخشــان پروندۀ عدالت علوی اســت که در مرحله عمل و
اج راء تحقق یافته اســت نه در قالب شعار و ادعا!.
اکنون که نوشــتارمان با نام و یــاد گ رامی حضرت علی
علی هالســام مزین گردید ،برخی از توصی ههای ارزشــمند
حضرتــش به مدیــران و کارگزاران جامعه اســامی را مرور
م یکنیم شاید که با الگوگیری و الهام از فرمایشات برجستۀ
حضــرت امیر(ع) مدیــران محترم جامعه اســامی همواره
بتواننــد در راســتای اج رای عدالت در حوزه مدیریتشــان
گامهای مثبت و تاثیرگذار بردارند.
اینک توصی ههای حضرت علی(ع) ،به مدی ران و کارگزاران
جامعه اسالمی:
-1در شأن تو مبالغه نکنند.
حضرت در نامۀ  53نهجالبالغه به مالک اشــتر (فرماندار
مصر) در رابطه با اصول روابــط اجتماعی مدیریت ،اینگونه
م یفرماید :تا م یتوانی با پرهیزکاران و راســتگویان بپیوند،
و آنــان را چنان پرورش ده که تو را ف راوان نســتایند و تو را
ب رای اعمال زشــتی که انجام ندادهای تشــویق نکنند ،که
ستایش ب یاندازه ،غرور و خودپسندی م یآورد و انسان را به
سرکشی وام یدارد(.)7
-2مشغول جمعآوری ثروت نباشند.
همانا وی رانی زمین به جهت تنگدستی ساکنان آن است
و تنگدســتی مــردم به جهت غارت و جمــعآوری اموال از
ســوی زمامدارانی اســت که به آیندۀ حکومتشــان اعتماد
ندارند ،و از تاریخ گذشتگان عبرت نم یگیرند(.)8
-3گرفتار دنیا نباشند.
ســم ی اســت ،پوست آن نرم ولی
دنیای ح رام چون مار
ّ
سم کشنده در درون دارد نادان فریبخورده به آن م یگ راید،
ّ
و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند(.)9
-4پیشگیری از لکنت زبان زیردستان.
بخشــی از وقت خــود را به افــرادی اختصاص ده که به
تو نیاز دارند ،تا شــخصا به امور آنان رســیدگی کنی ،و در
مجلس عمومی با آنان بنشــین و در ب رابر خدایی که تو را
آفریده فروتن باش ،و ســربازان و یــاران و نگهبانان خود را
از ســر راهشان دور کن تا ســخنگوی آنان بدون اضط راب و
لکنت در سخن گفتن با تو گفتگو کند(.)10
-5حق را به صاحب حــق بپرداز که این معنای حقیقی
عدالت است:
همانــا زمامــداران را خــواص و نزدیکانــی اســت ،که
خودخواه و چپاولگرند ،و در معامالت انصاف ندارند ،ریشــۀ
ستمکاریشــان را با بریدن اســباب آن بِخُ شکان ،و به هیچ
کدام از اط رافیان و خویشاوندان خود زمین را واگذار نکن(.)11
حضرت در این فرمایش تفکر اگوسانتریســم (خودمداری
و خودمحوربینــی) را نفــی م یکنــد زی را همــواره باید به
خداوند متعال توجه داشت تا انجام وظیفه به طور مطلوب
بوده باشد.
-6اصــل بســیار مهم و تاثیرگــذار تشــویق و تنبیه را
ف راموش نکن.
هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکســان نباشــند ،زی را
نیکــوکاران در نیکــوکاری ب یرغبت ،و بــدکاران در بدکاری
تشویق م یگردند ،پس هر کدام از آنان را ب راساس کردارشان
پاداش ده(..)12
منابع-------------------------- :
-1سوره آل عم ران آیه 104
-2وســایل الشــیعه ج  11کتاب امر به معروف و نهی از
متکر
-3زیارت وارث
-4خاری سه شــاخه که خوراک شــت ران است و سخت
گزنده است
 -5نهجالبالغه خطبه 224
-6همان نامه 45
 -7همان نامه 53
-8همان نامه 53
-9نهجالبالغه حکمت 119
 -10نهجالبالغه نامه 53
-11همان
-12همان

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
ایــن بخــش از روایــت ،بســیار روشــن و بــه طــور صریــح
داللــت م یکنــد کــه امامــت جمعــه در اختیــار امیــر
و رهبــر جامعــه اســامی اســت تــا از یــک بُعــد مــردم را
موعظــه کنــد و از بُعــد دیگــر اخبــار مهــم اجتماعــی و
سیاســی را در اختیــار مــردم قــرار دهــد و افــکار عمومــی از
رشــد کافــی برخــوردار شــود .بناب رایــن جایــگاه خطابــه نمــاز
جمعــه وســیلهای اســت کــه در اختیــار حکومــت اســامی
قــرار م یگیــرد و بــا امامــت جمعــه از ایــن جهــت تفــاوت
ماهــوی دارد.
مناجات صحیفه سجادیه
در دعــای  48صحیفــه ســجادیه کــه م ربــوط بــه روز
جمعــه و عیــد ق ربــان اســت ،نیــز بــه منصــوب بــودن امــام
جمعــه و عیــد چنیــن اشــاره شــده اســت:
اللهــم ان هــذا المقــام لخلفائــک و اصفیائــک و مواضــع
امنائــک...؛
پــروردگارا ،جایــگاه امامــت عیــد و جمعــه ،از مناصــب
اختصاصــی خلفــا و اصفیــای تــو و جایــگاه امینــان توســت.
موثقة سماعة
ســماعة از امــام صــادق دربــاره نمــاز روز جمعــه م یپرســد
و حضــرت در پاســخ م یفرماینــد:
امــا مــع االمــام فرکعتــان و امــا مــن یصلــی وحــده فهــی
اربــع رکعــات و ان صلــوا جماعــة؛36

پزشک من

عواملی که شما را در معرض بیماری قلبی ق رار م یدهند 1-
بعضی از ریسک فاکتورهای بیماری قلبی در اختیار و کنترل ما
نیستند ،اما م یتوانید با حفظ وزن سالم ،داشتن رژیم غذایی سالم،
فعالیت بدنی منظم و کنترل فشارخون و قند خون ،تا حدودی این
ریسک فاکتورها را کنترل کنید.
بیماری قلبی همچنان اولین عامل مرگ زنان و مردان در کشورهای
غ ربی است و این بیماری بهشدت تحتتأثیر سبک زندگی م یباشد.
احتماالً با بیشتر ریسک فاکتورهای بیماری قلبی آشنا هستید؛ از جمله:
 .ژنتیک
 .چاقی
 .فشارخون باال
 .قند خون باال
 .مرد بودن یا زنی در سنین پس از یائسگی بودن
 .داشتن دیابت
 .عدم تحرک بدنی
مث ً
ال تحقیقات نشان م یدهد اف رادی که فعالیت بدنی ندارند ،خیلی
بیشتر در معرض ابتال به بیماری قلب یاند .اما فاکتورهای دیگری نیز
وجود دارند که طبق پژوهشها ،احتمال ابتال به بیماری قلبی یا حمله
قلبی را افزایش م یدهند.
وزن کم هنگام تولد
وزن شما هنگام تولد بر احتمال ابتالیتان به بیماری قلبی اثر
م یگذارد .مطالعهای نشان داده اف رادی که وزن هنگام تولدشان کمتر
از دو کیلوگرم و هفتصد گرم است ،مستقل از دیگر فاکتورها مث ً
ال
تولد زودتر از موعد ،بیشتر مستعد ابتال به بیماری قلب یاند .در واقع،
پایین بودن وزن هنگام تولد ،ریسک بیماری قلبی را  ۳۵درصد افزایش
م یدهد.
چه باید کرد؟ کسی نم یتواند وزن هنگام تولد کودک را کنترل کند
اما مطمئناً م یتوان دیگر فاکتورهای بیماری قلبی را با حفظ وزن سالم،
کنترل فشارخون و قند خون و لیپیدها و داشتن یک رژیم غذایی سالم
کنترل کرد.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل
حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی
حضـرت آیـت اهلل حـاج میـرزا
مصطفـی مجتهـد تب ریـزی فرزند
آیـت اهلل میرزاحسـن آقـا مجتهد
از علمـای اعلام و فقهـای عظام و
از نوابغ برخاسـته از خاندان عظیم
الشـان مجتهـد تب ریـزی در قـرن
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت.
درسـال  1297ق .ب رابر بـا 1259ش.
در تب ریـز دیـده به جهان گشـود .
دروس مکتـب خانـه ای  ،مقدمات
و سـطوح عالـی علوم دینـی را نزد
اسـتادان حـوزه علمیه تب ریز آموخت .آنگاه رهسـپار حوزه مقدس نجف اشـرف
شـد و از محضـر حضـرات آیـات عظام آخوند مال محمد کام خ راسـانی ،شـیخ
الشـریه اصفهانـی و ...بهـره بـرد و بـه مقـام رفیـع اجتهاد نایـل آمد.
ایـن سـتاره پرفروغ با نبوغ خارق العاده اش داشـت بـه آفتابی عالمتاب تبدیل
مـی شـد که به مرضی صعـب العالج مبتال گردیـد و ناچار نجف اشـرف را ترک
کـرد و بـه میهن بازگشـت .پـس از دو سـال اقامت در تهـران به تب ریـز رفت و به
رغـم درد و رنـج بیماری با نشـاط بـه فعالیت های علمی خـود پرداخت.
حض رتـش را علاوه بر داشـتن فضایـل و مکارم اخالق به روشـن رایی ،سـخای
نفـس ،صفای باطن و عشـق سـوزان به سـاحت مولـی الموحدین علیه السلام
سـتوده اند.
رحلـت غـم انگیز او در پانزدهـم رمضان سـال 1327ق .ب رابر با  23خرداد سـال
1298ش .به وقوع پیوسـت .
پیکـر پاکـش پـس از تشـییع باشـکوه به نجـف اشـرف منتقـل و در آرامگاه
خانوادگـی مجتهـدی تب ریـزی به خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

افطار روزه قبل از حد ترخص
مسـافری کـه از شـب قبل قصد سـفر کـرده و پیـش از ظهر
بـه مسـافرت مـی رود ،نمـی توانـد تـا قبـل از رسـیدن به حد
ترخـص روزۀ خـود را افطـار کنـد و در صورتـی کـه پیـش از
آن افطـار کنـد ،بنابـر احتیـاط کفـاره افطـار عمـدی روزۀ ماه
رمضـان بـر او واجب اسـت؛ البته چنانچه از حکم مسـأله غافل
بـوده ،کفـاره ندارد.
حـد ترخص ،آن اسـت کـه از آخرین خانۀ
ملاک تشـخیص ّ
شـهر بـه انـدازه ای دور شـود که صـدای اذان متعارف شـهر را
بـدون بلندگو نشـنود؛ خـواه دیوارهای شـهر را ببینـد یا نه.
نذر روزه در سفر
اگـر کسـی نـذر کنـد در روز معینـی؛
ماننـد اول مـاه رجـب حتـی در حـال سـفر
روزه بگیرد ،اگر آن روز در سـفر باشـد ،باید
آن روز را روزه بگیـرد و واجـب نیسـت قصد
اقامـت ده روز کنـد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  6خرداد ) 1401
درگذشــت اســتاد «عب دالجــواد اديــب نيشــابوري» معــروف بــه
«اديــب اول» ( 1305ش)
درگذشــت عالمــه «محمــد بــن عب دالوهــاب قزوينــي» محقــق و
مصحــح معاصــر اي رانــي ( 1328ش)
شهادت شهید جعفر خزائی (1361ش)
روزنامــه كيهــان بــه صاحــب امتيــازي عب دالرحمــن ف رامــرزي و
مدي ريــت و ســردبيري دكتــر مصطفــي مصبــاح زاده از امــروز انتشــار
يافــت 1321(.ش)
انجمن روزنامه نگاران تأسيس گرديد 1325( .ش)
عالمــه محمــد قزوينــي دانشــمند و محقّــق بــزرگ معاصــر در
تهــران درگذشــت 1328( .ش)
قــرارداد ه وائــي بيــن ايــران و ســوئيس امضــاء و مبادلــه شــد.
( 1333ش)
اساســنامه مؤسســه بي نالمللــي انــرژي اتمــي بــه تصويــب
مجلــس شــوراي ملــي رســيد 1337( .ش)
ای ران سی هزار تن آهن از مجارستان خ ریداری کرد 1348( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  25شوال ) 1443
شــهادت حضــرت امــام جعفــر صــادق(ع) پيشــواي ششــم
مســلمانان( 148ق)
وفات «احمد هروي» محدث و نويسندهي اي راني( 536ق)
امضــاي معاهــده د ّوم اب ريشــم بيــن امپ راتــوري عثمانــي و
پادشــاهي صفويــه( 1025ق)
حملــ ه مــزدوران رژيــم ســتم شــاهي بــه مدرســ ه فيضيــه در
قــم( 1383ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  27می ) 2022
مرگ «لوچيا دال روبيا» هنرمند برجسته ايتاليايي (1482م)
ي شــناس معــروف آلمانــي و
ِــر ْت ُكــخْ» باكتــر 
درگذشــت «راب ْ
كاشــف عامــل بيمــاري سِ ــل (1910م)
شكســت قيــام مســلمانان م راكــش عليــه اســتعمارگ ران اروپايــي
(1926م)

افزایش اختیارات بانک ها در استان ها ضروری است
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی
بـا انتقـاد از سـهم ناچیـز اسـتان از درآمدهای
مالیاتی برخی شـرکت های خصوصی مسـتقر
در اسـتان ،خواسـتار افزایش حـدود و اختیارات
بانکهای اسـتانی شـدند.
آدینـه تبریـز بـه گـزارش روابـط عمومـی
دفتـر نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان
شـرقی حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین
سـید محمدعلـی آل هاشـم در دیـدار رئیـس
کل بانـک مرکـزی بـا تاکیـد بـر حضـور جدی
شـبکه بانکـی در صحنـه هـای اقتصـادی
گفتنـد :صندوق هـای بانک ها ،منابع اسـتانی
را جـذب مـی کنند ،ولـی در اختیـار مرکز ق رار
مـی دهنـد و این موضـوع باعث کاهـش منابع
اسـتانی و بـه تبع آن کاهش قدرت تسـهیالت
دهـی بانکها شـده اسـت.
امـام جمعـه تبریز یـادآور شـدند :بانکداری
اسلامی نیـز یکـی از دغدغـه هـای مـردم و
تولیدکنندگان اسـت و تشـکیل شـورای فقهی

گام مهمـی در تحقـق ایـن مهـم اسـت.
رئیس شـورای فرهنـگ عمومـی آذربایجان
شـرقی بـا اشـاره بـه طـرح دولـت در خصوص
مردم یسـازی و توزیـع عادالنـه یارانهها گفتند:
بایـد دسـت بـه دسـت هـم دهیـم تـا از ایـن
گردنـه نیـز عبـور کنیـم و اگـر مـردم در ایـن
زمینـه بـه خوبـی توجیـه شـوند و مضـرات
قاچـاق کاال و ارز ترجیحـی بـرای شـان تبیین
گـردد؛ قطعـاً متوجـه خواهنـد شـد کـه ایـن
ج راحـی اقتصـادی بـه نفـع آنـان بـوده و بـا
جلوگیـری از قاچـاق کاال رونـق تولیـد را در
صحنـه کشـور خواهیـم دیـد.

جهانیان برای چشیدن طعم عدالت ،منتظر ظهورند

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان در رزمایـش
اسـتانی سلام فرمانده کـه با حضـور  2500دانـش آموز
و فرهنگـی در ارتفاعـات عون بن علی برگزار شـد گفت:
جهـان بـرای دیـدن و چشـیدن طعـم عدالـت منتظـر
ظهـور حضرت مهـدی (عج) هسـتند.
علیرضـا صیـادی در این همایش با اشـاره به موضوع
فلسـطین بیان کـرد :کسـانی که بـا خوی اسـتکباری
ظلـم مـی کننـد و انسـانها را تحـت قـدرت نظامـی و
سیاسـی خـود بـه بردگـی مـی کشـانند ،آنهـا همـان
غاصبان هسـتند.
مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان همچنین بیان
کـرد :در قیاس حکومتهـا و اج رای عدالت ب رای آسـایش
انسـانها ،نظام های سیاسی مسـتقلی وجود دارد که این
نظامهـا در برقـراری عدالت آن چنان که نیاز بشـر اسـت
نمی توانـد جاری و سـاری عمل کنند.
وی تاکیـد کـرد :جهان ب رای دیدن و چشـیدن طعم
عدالـت منتظر ظهـور امام زمان (عج) اسـت و بـرای این
ظهـور اصحاب امام (ره) چندین سـال اسـت مبـارزه می
کنند ،شـهید و خـون می دهند.
دکتر صیادی با اشـاره به شـهادت سـردار سـلیمانی
گفت :سـلیمانی جزء بارزی از شهدای شهیدی است که

خون پاکشـان را ب رای گسـترش و ظهور و برق راری عدالت
تقدیـم اسلام ناب محمدی و انقالب اسلامی کرد.
این مقام مسـئول در دستگاه تعلیم و ت ربیت استان
ادامـه داد :جمهوری اسلامی با زعامـت والیت فقیه ب رای
اجـرای ایـن عدالت لحظه شـماری می کنـد و جوانان و
سـردارانش بـرای عدالت دین محمدی َس ـر می دهند.
وی یکـی از سـاحت هـای سـند تحـول بنیادیـن را
شـناختن نـوع مهدویت دانسـت و اشـاره کرد :در سـند
تحـول بنیادین همـکاران بـرای عدالت آموزشـی و ب رای
آمـوزش و پـرورش خواهند کوشـید.
وی در پایـان سـخنان افـزود :نشـاط یکـی دیگـر از
تحـوالت سـند تحـول بنیادیـن در آمـوزش و پـرورش
اسـت و همکاران ب رای ایجاد نشـاط در مدارس و در بین
دانش آموزان فعال باشند.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

مهدي باكري در انديشه و عمل
کتاب «مهدي باكري
در انديشه و عمل»
توسط سردار حسين
عاليي تاليف شد و به
همت انتشارات« اداره
كل حفظ آثار و نشر
ارزش هاي دفاع مقدس
آذربايجان شرقي» در
سال  1387فيپا گرفته
و با 3000شمارگان در قطع رقعي روانه بازار نشر شد.
اثر حاضر گردآوری ،تکمیل و باز نشر مقاالتی است که دكتر عالیی آنها
را در فاصله سالهای  68تا 87در ج راید کشور پی رامون شخصیت شهید
مهدیباکریبهچاپرساندهاستاينمطالبشاملاطالعاتبکریاست
که قبل از ایشان کسی در جایی نیاورده است .از این لحاظ کتاب حاضر
اثري است قابل توجه .مضافا اینکه سردار عالیی از معدود اف رادی است
که از زمان دانشجویی تا شهادت مهدی باکری ،دوران ده ساله مبارزات و
مجاهدات او از سال هاي  53تا  63را از نزدیک درک کرده و هم راه او بوده
و از این لحاظ جزو قدیم یت رین یاران وی بشمار م یآید و همین به اعتبار
مطالبکتابم یافزاید.
جنگ تحمیلی هشت ساله ع راق علیه ای ران ،از ابعاد گوناگونی قابل
مطالعه و بررسی است .تاکنون در بعد عاطفی و احساسی جنگ و نیز
بیانخاط راتمختلفرزمندگانسلحشور،مطالبگوناگونیمنتشرشدهکه
توانستهاستبخشیازروحیاتوابعادانس انیجبههرانشاندهد.نويسنده
توانا در اين اثر به بررسی فعاليتها ،مبارزات ،شیوه مدی ریت و فرماندهی
شهید مهدی باکری در دوران دفاع مقدس می پردازد .شهيد مهدي باكري
یکی از اف راد برجسته و صاحب نام دوران دفاع مقدس است که از خطه
آذربایجان،عازمجبهههایجنگشدوبهت ریندورانزندگیخودرادردفاع
از ای ران و انقالب اسالمی سپری کرد .عالیی هدف خود را درباره نگارش اثر
حاضر چنين می نویس د« :در دوران جنگ تحمیلی ،با فرماندهان شهید
زیادی آشنایی داشته و مانوس بوده ام ولی شاید یکی از فرماندهانی را که
بیشازدیگ رانوبهخوبیوازنزدیکمیشناختموباخلقیاتوروحیاتش
آشناییبیشتریداشتممهدیباکریبود،بناب رایناحساسکردمکهدرکنار
مطالبف راوانوکتابهایزیادیکهدربارهآقامهدینوشتهشدهاست،من
هم می توانم با نوشتن و بیان آنچه از او بخاطر دارم ،گوشه ای از فداکاری
هایویرادردورانسختمبارزهبارژیمشاهنشاهیونیزدرمقابلهبااحزاب
دموک راتوکوملهدر شمالغربکشورونیزدرجنگبارژیمبعثعفلقی
ع راق،بهرشتهتح ریردرآوردهوثبتنمایم».
در قسمتی از مقدمه کتاب اين چنين آمده است« :یکی از ابعاد
مهم موفقیت ای ران در ب رابر تهاجم ارتش بعثی ع راق ،طرح ریزی و انجام
عملیاتهایی بوده است که توانسته در ش رایط ناب رابر از نظر تجهی زاتی
و امکاناتی ،قوای دشمن را از خاک ای ران بیرون رانده و در نهایت ،دوران
جنگ را تبدیل به فرصتی مهم ب رای جمهوری اسالمی جهت توسعه
قدرت دفاعی خود بنماید .از آنجا که یگانهای رزمی تاسیس شده در
دوران جنگ با تکیه بر اف راد و انسانهای فداکاری ایجاد شده که بصورت
یدادند ،بناب راین مطالعه
رزمنده داوطلب ،خود را در این واحدها سازمان م 
شخصیت این اف راد بخصوص آنانی که ستون اصلی و پایه اساسی قدرت
رزمی هر لشکر محسوب م یگردیدند م یتواند به شناخت واقعیات
حماسهآف رین یهایملتای راندردرواندفاعمقدسکمکنماید.بسیاری
ازفرماندهانیگانهایسپاهپاسدارانانقالباسالمی،ازانسانهاییبودهاند
کهداوطلبانهوفقطبخاطرخداودفاعازآرمانهایاسالمیواردجبهههای
جنگ شدند و توانستند تی پها و لشک رهایی را حول محور توانای یها و
ت خود تشکیل دهند و با بکارگیری تفکر و اندیشه و با تکیه بر
شخصی 
نصرت باری تعالی تمام همت خود را ب رای دفع تجاوز دشمن بکار گی رند...
در تمام دوران آشنایی ده سالهام با مهدی باکری ،او را یک انسان بزرگ
و شیعهای واقعی یافتم که نقاطی در زندگ یاش وجود دارد که از نظر
ت ربیتی بسیار اهمیت داشته و م یتواند به نسلهای بعد منتقل شود .او
فردی متواضع و انسان آرامی بود که به سادگی عصبانی نم یشد .اهل
تظاهر نبود ،بسیاری از فعالی تهایی که انجام می داد ،ب رای دیگ ران آشکار
نبود .حضور وی در جبهه بر اساس یک تکلیف الهی شکل گرفته بود.
شخصیت وی دارای ابعاد زیادی است .پرداختن به حاالت و صفات روحی
وی ،شناخت عمیقی را از وی م یطلبد.» ...فهرست تفصيلی اثر كه در
160صفحه تدوين و تنظيم شده است ،مشتمل بر عناوين « آشنايي با
مهديباكري،فعاليتهايدورانزندگاني،چگونگيشهادت،شيوهمدي ريت
و فرماندهي مهندس مهدي باكري ،تاكتيكهاي رزمي لشكر عاشورا،
ديدگاههاي مهدي باكري ،ويژگ يهاي مهدي باكري ،شهيد خيبر حميد
باكري» است .در انتها نيز اسناد و تصاوير متنوع زينتبخش اثر حاضر
مي باشد .همچنين نويسنده محترم جهت سهولت دسترسي مطالعه
كنندگان به مضامين كتاب ،فهرست راهنما با عناوين اسامي اشخاص،
فرماندهان،شهداء،عملياتها،اماكن،مناطق،شهرها،كشورها،وقايعوايام
مهم،سازمانها،يگانهاوگروههارابهت رتيبالفباييتنظيمنمودهاست.
از شهید باکری کتابهای زير نيز منتشر شده است:
* مهدی باکری به روایت همسر شهید (مجموعه نیمه پنهان)6
* به مجنون گفتم زنده بمان (حمید باکری)
* آقای شهردار؛ زندگی مهدی باکری
*به مجنونگفتمزندهبمان(کتاب مهدیباکری)
* باغ انگور باغ سیب باغ آیینه  :گفت و گو با صفیه مدرس ،همسر
سردارشهیدمهدیباکری

صحيفه نور امام خميني (ره)

گوشه ای از بیانات امام خمینی(س) درباره امام صادق
علیهالسالم:
حضرت صادق-سالم اهلل علیه -از ق راری که نقل شده است ،آن
آخری که در معرض موتشان بوده است ،جمع کردند عده ای را دور
خودشان از عشیره خودشان گفتند که شما فردای قیامت نیایید
بگویید که من مثال پسر حضرت صادق بودم ،من ب رادر او بودم ،من
زن او بودم .نخی ر ،اینها نیست در کار ،عمل در کار است .باید همه با
عملتان پیش خدا بروید( .صحیفه امام ،ج  ،9ص )425
در حدیث است که «حضرت صادق ،علیه السالم ،صدقه مى
دادند به شک ر ،پرسی دند« :چطور به شکر صدقه مىدهید؟» فرمود:
«شکر را از هر چیز بیشتر دوست دارم ،و میل دارم به آن چیزى که
محب وبت رین اشیاست پیش من صدقه دهم(».شرح چهل حدیث،
ص )491
امام صادق(ع) عالوه بر دادن طرح ،نصب هم فرموده اند .این
نصب امام(ع) اگر ب رای آن روز بود ،البته کار لغوی محسوب می
شــد؛ ولی آن حضرت به فکر آینده بودند .مثل ما نبودند که
فقط به فکر خودش باشد و وضع خود را بنگرد .فکر امت بوده؛
فکر بشــر بوده؛ فکر همه عالم بوده است .می خواسته بشر را
اصــاح کند؛ و قانون عدل را اج را نماید .او باید در هزار و چند
صد ســال پیش طرح بدهد ،نصب نماید ،تا آن روز که ملتها
بیدار شدند ،ملت اسالم آگاه گردید و قیام کرد ،دیگر تحیری
نباسد و وضع حکومت اســامی و رئیس اسالم معلوم باشد.
(والیت فقیه ،ص 123و )124
حب ا له»
اینکه جناب صادق فرمودند«:من عبادت حق می کنم ّ
شاید مقامات معمولی آن سرور باشد ،چناچه عارف کامل  -مرحوم
اص
شــاه آبادی -ما ،دام ظلّه ،می فرمود .و این نحو عبادت از خو ّ
آنهاست(.س رالصلوة،ص)74
مبین احکام اسالم و ایده های رسول اکرم ،ذریه مطهر ایشان
و خصوص حضرت جعف ربن محمد صادق هستند( .صحیفه امام،
ج  ،14ص )7

جاذبه هاي گردشگري
خانه الله ای تب ریز

خانــه اللــهای بــا قدمتــی نزدیــک بــه صــد ســال ،توســط فتــح علــی
اوف بنــا شــد و امــروزه از جاهــای دیدنــی تب ریــز بــه شــمار مــیرود.
در ســال  ،۱۳۵۰ایــن بنــا را حــاج حســین اللــهای خ ریــداری کــرد و در
اوایــل دهــه هفتــاد ،خانــه بــه میــراث فرهنگــی واگذار شــد.
ایــن بنــا در دو طبقــه ســاخته شــده اســت کــه عرضــ ه آن  ۹۰۰متــر و
اعیانــی آن  ۶۰۰متــر م ربع اســت.
در طبقــ ه همکــف یــک اتــاق مرکــزی و دو اتــاق جانبــی قــرار دارد و
راه ورود بــه ایــن طبقــه از ط ریــق  ۲راهپلــه اســت .بــه طبقــ ه اول نیــز
مــیتــوان از راهپلــ ه کاله ف رنگــی وارد شــد کــه یــک تــاالر بــزرگ و چنــد
اتــاق دیگــر دارد.
ایــن بنــا دو ایــوان بــا ســتونهــا و سرســتونهــای گچکاری شــده
دارد کــه زیبایــی خاصــی بــه نمــا بخشــیده اســت .خانــ ه اللــهای دو
ورودی دارد کــه یکــی در قســمت غــرب و دیگــری در جنــوب غ ربــی
بنــا قــرار گرفتــه اســت و ســاختمان اصلــی در ضلــع شــمالی آن قــرار
گل کاری
دارد .در حیــاط خانــه حوضــی زیبــا توســط باغچــ ه هــای 
احاطــه شــده و خانــه را بــه بهشــت کوچــک قجــری تبدیــل کــرده
اســت.
قســمت شــمالی حیــاط خلــوت نیــز دارد کــه روشــنایی خانــه را
تامیــن مــیکنــد.
بــرای بزرگداشــت خدمــات مرحــوم یحیــی ذکا ،در زمینــ ه تاریــخ و
ای رانشناســی ،مخصوصــا پژوهشهایــی در مــورد آذربایجــان و تب ریــز،
ایــن خانــه را بــه «دفتــر پژوهشهــای تاریخــی یحیــی ذکا» تبدیــل
کردهانــد.
وی از پژوهشــگ ران برجســتهی معاصر بوده اســت .همچنیــن م یتوان
او را یکــی از بنیانگــذاران مــوزه در ایــران نامیــد؛ چ راکــه نقــش بســزایی
در ب رنام هریــزی و راهانــدازی موزههــای متعــددی در تهــران و دیگــر
شهرســتانها داشــته اســت.
مــدارک ،اســناد و کتــب تاریخــی متعلــق بــه مرحــوم ذکا را در ایــن
خانــه بــه نمایــش گذاشــتهاند.
ایــن اثــر در تاریــخ  ۲۰آذر  ،۱۳۷۹بــا شــمارهی ثبــت  ۲۹۱۹بهعنــوان
یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید.
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