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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان  شـرقی گفتند: جهاد 
دانشـگاهی بـرای اسـامی  شـدن دانشـگاه ها و تعمیـق 

هویـت ایرانی اسـامی تـاش کند.
آدینـه تبریـز به گـزارش روابـط عمومی دفتـر نماینده 
ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی حضرت حجت االسـام 
دیـدار  در  آل هاشـم  محمدعلـی  سـید  والمسـلمین 
جهادگـران دانشـگاهی اسـتان بـا وی اظهـار کردند: یکی 
از مباحثـی کـه ایـن نهاد بایـد به آن توجه کنـد، صیانت 
از اصـول و ارزش هـای انقابـی از جملـه عدالـت خواهی، 
عقانیـت، آخـرت طلبـی، مـردم سـاالری دینی، وفـاداری 
بـه آرمان هـای انقـاب و امـام)ره(، پایبنـدی بـه فرهنـگ 
جهاد و شـهادت، سـاده زیسـتی، عزت نفس و خودباوری 

در محیـط کاری اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان تعهـد بـه 
توسـعه و پیشـرفت کشـور را از جملـه وظایـف جهـاد 
چـون  مـواردی  افزودنـد:  و  کـرده  عنـوان  دانشـگاهی 
مسـئولیت پذیری، پاسـخگویی، عشـق به خدمـت، وفای 
به عهد، سختکوشـی و درسـتکاری از جملـه ویژگی هایی 
اسـت کـه جهـاد دانشـگاهی بایـد در بدنـه خـود جـاری 

سـازد و آن هـا را بـه جامعـه انتقـال دهـد.
ماموریت هـای  بـه  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
جهـاد دانشـگاهی در حوزه پیشـرفت، پژوهـش و فناوری 
در کشـور اشـاره کـرده و ادامـه دادنـد: توسـعه دانـش و 
تحقیقـات کاربـردی مـورد نیـاز کشـور، ایجـاد و توسـعه 

فناوری هـای مختلف، توسـعه تجـاری سـازی فناوری های 
آمـاده بهـره بـرداری، تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص، 
متعهـد و توانمنـد در تولیـد بـا تاکید بر رویکـرد آموزش 
محـور و فنـاور محـور، ارائـه خدمـات آموزشـی بـا تاکید 
بـر تخصـص بـه منظـور ارتقـای توانمندی هـای مهارتی 
و حرفـه ای بـا فناوری هـای مهـم در عرصـه ملـی و بیـن 
المللـی نیـز از جملـه وظایـف جهاد دانشـگاهی اسـت.

و  ایجـاد  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
حـوزه  در  فرهنگـی  برنامه هـای  و  ارتبـاط  گسـترش 
دانشـجویان جهـان اسـام، رشـد و ارتقـای دانشـجویان 
در برنامـه ریـزی و برنامه هـای فرهنگـی و ایجـاد فضـای 
تامـل گفتگـو و خـرد ورزی را نیـز از جملـه وظایف جهاد 

دانشـگاهی در حـوزه فرهنگـی دانسـتند.
امـام جمعـه تبریـز کمـک به بهبـود فضای کسـب و 
کار، توانمندسـازی، اشـتغال دانـش آموختـگان از طریـق 
توسـعه و ترویـج فرهنـگ و کارآفرینـی و اشـتغال دانـش 
بنیـان را جـزو ماموریت هـای جهـاد دانشـگاهی در حوزه 

اشـتغال عنـوان کردند.
امـام جمعـه تبریز تاکید کردند: جهاد دانشـگاهی باید 
عملکـرد خـود را در حیطه هـای مختلف فعالیت بررسـی 
و سـنجش کنـد کـه آیـا تاکنـون توانسـته در پیشـبرد 
اهدافـش موفـق عمـل کنـد و اگـر نتوانسـته عوامـل و 
موانع را شناسـایی کـرده و در جهت جبـران نواقص خود 

بردارد. گام 

بیسـت و یکـم اوت هـر سـال کـه مصـادف بـا 31 مـرداد 
اسـت، روز جهانـی مسـاجد نامگـذاری شـده اسـت. در سـال 
1348 در چنیـن روزی مسـجداالقصی که قبله اول مسـلمین 
جهـان اسـت توسـط صهیونیسـت هـا بـه آتش کشـیده شـد.

هـر دیـن و آیینـی نمادهـا و نشـانه  هایی دارد؛ اسـام کـه 
آخریـن دین آسـمانی ا سـت، از میـان نمادها و شـعایر ظاهری 
و مکانـی، بـه جایگاه مسـجد و احـکام آن بسـیار اهمیت داده 
اسـت. رهبـر معظم انقاب اسـامی در ایـن باره مـی فرمایند: 
در مسـجد طـراز اسـامی، شـور و بهجـت عبـادت خالـص با 
نشـاط زندگـی پـاک و خردمندانه و سـالم، در هـم می آمیزد و 
فـرد و جامعـه را بـه طراز اسـامی آن نزدیک می کند. مسـجد 
در اسـام، قلـب تپنده حیات این دین حنیـف و جایگاه پیوند 
آسـمان و زمین اسـت، و انسـان به عنوان اشـرف مخلوقات در 

آن رشـد و تکامـل می یابد.
مسـجداألقصی در اسـام، دومین مسـجد به شـمار می آید 
و از نظـر درجـه اهمیت، پس از مسـجدالحرام و مسـجد النبی 
قـرار می گیـرد. از آنجا که مسـجداألقصی قبله اول مسـلمانان 
بـوده، نـزد آنـان از جایگاهـی واال برخوردار اسـت. واقعـه معراج 
پیامبـر گرامـی اسـام)ص( و نمازگـزاردن دیگـر پیامبـران بـه 
امامـت ایشـان در مسـجداألقصی موجـب شـده تـا محبوبیت 

ایـن مکان مقـدس نزد مسـلمانان دوچندان شـود.
آنچـه بـه عنـوان مسـجداألقصی در قـرآن از آن یـاد شـده، 
تمـام مجموعـه مسـجد االقصی مسـقف، قبـة  الصخـرة، قبـة 
  السلسـلة، مصـای مروانـی و قبه هـا )گنبدهـا(، محراب هـا، 
راه هـا، چاه هـا، برکه هـا، رواق هـا و پل هـا را همـراه بـا دیگـر 
بخش هـای باسـتانی و قدیمـی دربـر می گیـرد کـه بخـش 
مسـقف مسـجداألقصی در جنـوب ایـن مجموعـه واقع شـده 
اسـت. ایـن مسـجد توسـط داوود نبـی پایـه گـذاری شـد و 
توسـط حضرت سـلیمان تکمیل شـده اسـت. مسـجداالقصی 
مسـقف، بنایی مسـتطیلی اسـت بـا رواقی بـزرگ در میانه آن 
کـه مسـتقیماً بـه گنبـد می رسـد. از شـرق و غرب، سـه رواق 
مسـجداألقصی را احاطـه کـرده اسـت. طـول آن از شـمال بـه 
جنـوب 80 متـر و عـرض آن از شـرق بـه غـرب 55 متـر اسـت.

 سـی  و یکم مرداد سـال 1348 هجری شمسـی جنایتکاری 
اسـرائیلی  بـه نـام دنیـس مایـکل ولیـم روهـان بـه آسـتان 
مسـجد االقصای مسـقف تجـاوز کـرد و آن را بـه آتش کشـید. 
در ایـن آتش سـوزی، مسـاحتی نزدیـک بـه 1500 مترمربـع از 
مسـجد در آتـش سـوخت. در ایـن واقعـه، منبـر باسـتانی که 
شـهید نورالدیـن محمـود زنگـی دسـتور سـاخت آن را بـرای 
نصـب در مسـجداألقصی داده بـود، سـوخت. ایـن منبر همان 
منبـری اسـت کـه سـلطان ناصر صاح الدین یوسـف  بـن ایوب 
پـس از اینکـه قدس را به سـال 583 هجری از دسـت صلیبیان     

آزاد کـرد به مسـجداألقصی آورد.
رواق  سـه  اربعیـن،  مقـام  زکریـا،  محـراب  عمـر،  مسـجد 
مسـجد همـراه بـا پایه هـا و قوس هـای آن هـا و قـوس حامـل 
بـر قبة االقصـی و پایه هـای اصلـی ای کـه گنبـد مسـجد بـر 
آن هـا قرار داشـت، آتش گرفتند و سـقف مسـجد فـرو ریخت. 
تزیینـات آن از بیـن رفـت و بخش هایـی از گنبـد چوبی داخل 
مسـجد، محـراب، دیوار قبلـه، سـنگ های مرمر بـکار رفته در 
درون مسـجد، پنجـره از جنس گچ و شیشـه رنگیـن، فرش ها، 
سـوره اسـراء که از بـاالی محراب کاشـیکاری و طاکاری شـده 

بـود و... از بیـن رفتند
هـم اکنون دو هـزار و هفتصد نماز خانه ، مسـجد و جایگاه 
و سـکوی نمـاز در خطـوط ریلـی، جـاده ایـی و بندری کشـور 
دائـر اسـت کـه بـرای اقامـه نمـاز مسـافران طراحـی و آمـاده 

سـازی شـده اند.
حجـت االسـام تقـی قرائتـی مدیـر موسسـه مسـجد در 
مصاحبـه بـا خبرگـزاری شبسـتان با اشـاره بـه اینکه ایـران به 
سـاخت و احـداث ۲50 هـزار مسـجد نیـاز دارد، گفته اسـت: با 
توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی و جمعیتی در کشـور ما باید 
بـه ازای هـر ۲50 نفـر یـک مسـجد وجـود داشـته باشـد ولی 
در حـال حاضـر بـه ازای هـر سـه هـزار نفر یک مسـجد فعال 

دارد. وجود 
منبع:

مسـجد پایـگاه توحید و تقـوی - تالیف ابوالقاسـم رزاقی - 
نشـریه ،حزب جمهوری اسـامی - سـال 136۲

خبرنگاذ آدینه تبریز:
اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  موقـت  خطیـب 
سال هاسـت کـه دشـمنان تـاش می کننـد تـا نهضـت 
حسـینی را از بیـن ببرند زیرا ظرفیـت آن را می دانند،اما 
هر کاری کنند، نخواهند توانسـت، گفت: دشـمن سـعی 
دارد تـا شـعور نهضـت حسـینی را از مـا بگیـرد از این رو 
هیات هـا باید عاوه بر شـور حسـینی، شـعور حسـینی 

هـم ایجـاد کنند.
نمـاز  در خطبه هـای  عالـی،  مهـدی   حجت االسـام 
عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـز کـه با حضور پرشـکوه 
نمازگـزاران در مصـای اعظـم امـام خمینـی )ره( برگـزار 
بـه  آزادگان  اظهـار کـرد: ۲6 مـرداد سـالروز ورود  شـد، 
مقاومـت،  نمونه هـای  از  یکـی  اسـت؛  اسـامی  کشـور 

ایسـتادگی و پایـداری آزادگان اسـت. 
وی ادامـه داد: جـا دارد یـادی از مـرد بـزرگ اسـارت، 
مرحـوم حـاج آقـا ابوترابـی کنیـم، کـه از همـه بیشـتر 
اسـارت دیـد و همـه اسـرا را از لحـاظ رشـد معنـوی و 

فکـری هدایـت کـرد. 
کـرد:  خاطرنشـان  تبریـز  جمعـه  موقـت  خطیـب 
نهضـت  تـا  می کنـد  تـاش  دشـمن  کـه  سال هاسـت 
حسـینی را از بیـن ببـرد زیـرا ظرفیـت آن را می داند.اما 
هـر کاری کننـد، بـاز هیـچ کاری نمی تواننـد انجـام دهنـد. 
نهضـت  شـعور  تـا  دارد  سـعی  دشـمن  گفـت:  وی 
حسـینی را از مـا بگیـرد از ایـن رو هیات هـا بایـد عـاوه 
بر شـور حسـینی، شـعور حسـینی هـم ایجاد کنـد زیرا 

ایـن شـعور مدافـع حـرم پـرورش خواهـد داد. 
خطیـب موقـت نمـاز جمعـه ادامـه داد: صرفـا گریـه 
بـرای حسـین )ع( فایـده نـدارد زیـرا کـه خـود یزیـد هم 

گریـه کـرد ولی چـه فایـده دارد؟ 
وی بـا تاکیـد بـر اینکه به حادثـه کربا بایـد از منظر 

علت نامگذاری روز جهانی 

مساجد چیست؟
سکوت خواص 

و عافیت طلبی موجب 
شکل گیری عاشورا شد

تعهد به توسعه و پیشرفت کشور
 از وظایف جهاد دانشگاهی

ادامه در صفحه ۲
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ادامه از صفحه اول

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

پيگيری حضوری مشکالت راه، آب، گاز و بهداشت و کلنگ زنی احداث و نوسازی 
خانه های روستايی محروم پشتاب از توابع شهرستان هوراند توسط نمانينده ولی فقيه در 

آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز با حضور مديران کل و مسئوالن ذيربط

اولين روز از مجالس عزاداری سيدالشهدا )ع(  در بيت نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی با سخنرانی حجج االسالم و المسلمين حسينی، بالغی و بنابی و 

مداحی آقايان خادم آذريان، صادق پور، شکوهی و رحمان زاده

اقامه نماز جماعت ظهر تاسوعا به امامت نماينده ولی فقيه 
در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

در آستانه سالروز تاسيس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی ديدار اعضای 
شورا با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

سوگواره دانش آموزی احلی من العسل تبريز با حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه 
در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز  در صحن بقعه امامزاده سيدحمزه

دومين روز از مجالس عزاداری و سوگواری سيدالشهدا عليه السالم همزمان با روز 
تاسوعای حسينی در بيت نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز با 

سخنرانی حضرات حجج االسالم و المسلمين حسينی، بالغی و بنابی

همزمان با روز تاسوعای حسينی حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان 
شرقی و امام جمعه تبريز در مراسم عزاداری دستجات بازار تبريز

همايش طالب جديدالورود مدارس حوزه علميه تبريز دوره ميثاق با حضور و 
سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

فرازی از وصیت نامه شهدا

ميز خدمت اداره کل مسکن وشهرسازی ،راه داری ،بنياد مسکن انقالب اسالمی ،شهرک های صنعتی
 و دانشگاه پيام نور استان درپيش از خطبه های نماز جمعه در  مصلی حضرت امام )ره (تبريز 

اقامه نماز ظهر عاشورا در تبريز به امامت نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی در مصالی اعظم حضرت امام خمينی )ره(

دانشجویان خارجی 
در راه ایران

سکوت خواص و عافیت طلبی 
موجب شکل گیری عاشورا شد

خبرنگار آدینه تبریز:
دکتــر میکائیــل جمال پــور، رئیــس دانشــگاه 
پیــام نــور آذربایجان شــرقی در ســخنرانی پیــش 
ــز  ــه تبری ــی جمع ــادی و سیاس ــاز عب ــه نم از خطب
کــه بــا حضــور پرشــکوه نمازگــزاران در مصــای 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــی)ره( برگ ــام خمین ــم ام اعظ
ــا  ــد و ی ــوز دارن ــه دانش آم ــه در خان ــی ک خانواده های
خودشــان کنکــوری هســتند در ایــن روزهــا، ایــام پــر 
تاطــم کنکــوری را می گذراننــد؛ بنــده از تریبــون 
ــن  ــه ای ــی ب ــد راهنمای ــه  چن ــاز جمع ــدس نم مق

خانواده هــا خواهــم داشــت. 
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور نهادهــای مختلفــی 
ــی و  ــی و علم ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــل نظام از قبی
آموزشــی وجــود دارد، افــزود: دانشــگاه در کشــور 
ــی کــه  ــه صورت ــران  بســیار قدمــت دارد ب پرتاریــخ ای
ــه  ــت ک ــهری اس ــن ش ــران دومی ــد از ته ــز بع تبری
ــده اســت.   ــاد ش ــروزی در آن ایج ــکل ام ــه ش دانشــگاه ب
ــر  ــا اشــاره ب ــور اســتان ب ــام ن ــس دانشــگاه پی رئی
ــرداد ســال 133۲، دانشــگاه  ــای ۲8 م اینکــه در کودت
ــراض  ــا اعت ــن کودت ــه ای ــه ب ــود ک ــادی ب ــن نه اولی
ــر  ــرگ ب ــعار م ــار ش ــن ب ــرای اولی ــت: ب ــرد، گف ک

ــد.  ــد ش ــگاه متول ــکا از دانش آمری
وی یــادآور شــد: در ۲۷ دی ســال 1365 ایــن 
دانشــجویان و متخصصــان فنــی بودنــد کــه در 

دانشــگاه تبریــز شــهید شــدند. 
ــی  ــور اســتان گفــت: زمان ــام ن رئیــس دانشــگاه پی
ــجویان  ــرقی دانش ــتان آذربایجان ش ــود کــه در اس ب
ــد و درس  ــایه می رفتن ــورهای همس ــه کش ــادی ب زی
ــد  ــاد نمی گرفتن ــم ی ــزی ه ــچ چی ــد و هی می خواندن
ولــی بــه برکــت انقــاب و سیاســت درســت نظــام االن 

ــد.  ــا می آی ــور م ــه کش ــی ب ــجوی خارج دانش
وی ادامــه داد: حتــی اگــر تعــداد دانشــجویان 
ــت و اســتاد  ــا ظرفی ــاز هم م ــر شــود ب کشــور دو براب

ــم.  داری
ــیار  ــای بس ــت: مجموعه ه ــان داش ــور بی جمال پ
ارزشــمند در جامعــه هســتند بــرای مثــال شــهرداری 
ــر بیانیــه گام دوم چــه وظیفــه ای  بایــد بدانــد در براب

ــر.  ــتگاه های دیگ ــایر دس ــن س دارد و همچنی
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه پیــام نــور بــه عنــوان 
می شــود،  شــناخته  دولتــی  دانشــگاه  بزرگتریــن 
ــجو دارد  ــر دانش ــزار نف ــگاه 400 ه ــن دانش ــت: ای گف
ــز ۲8 شــعبه دارد  کــه در اســتان آذربایجان شــرقی نی
و همچنیــن مجــری اتفــاق مبــارک عدالــت آموزشــی 

شــده اســت. 
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان ادامــه داد: 150 
ــن  ــای ای ــر مزای ــهریه از دیگ ــن ش ــا کمتری ــته ب رش

ــی اســت.  دانشــگاه دولت
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در انتخــاب رشــته 
فرزنــدان خــود را هدایــت کنیــم، گفــت: ایــن انتخــاب 
ــتان،  ــاز اس ــر نی ــت ب ــاس دق ــر اس ــد ب ــته بای رش

ــد.  ــان باش ــتعداد فرزندانم ــه و اس ــور، عاق کش
ــور  ــه در کنک ــرادی ک ــد: اف ــر ش ــور  متذک جمال پ
ــه دار  ــا خان ــتند و ی ــاغل هس ــد، ش ــرکت نکرده ان ش
ــدارک  ــتن م ــت داش ــا در دس ــد ب ــتند می توانن هس
دبیرســتان بــه دانشــگاه های پیــام نــور مراجعــه 
کــرده و بــدون کنکــور در رشــته مــورد نظــر ثبت نــام 

ــد.   کنن
کــه  جاهایــی  از  یکــی  داشــت:  اذعــان  وی 
اســت  دانشــگاه  می کــرد  قدرتمنــد  را  کشــور 
و محــل تولیــد قــدرت بــرای نظــام جمهــوری 

اســامی ایــران اســت. 

عبـرت و درس نـگاه کـرد، گفـت: سـکوت خـواص، 
عافیـت  جـان،  از  تـرس  کم بینشـی،  بی بصیرتـی، 
طلبـی باعـث شـد تـا حادثـه عاشـورا ایجاد شـود و 

ایـن جـزو عبرت هـای عاشوراسـت. 
خطیـب موقت جمعه تبریز ادامه داد: فضاسـازی 
دشـمن، تبلیغـات دشـمن، تهدیـد دشـمن، تزویـر 
دشـمن، شـبهه اندازی دشـمن منجـر نخواهـد تـا 
انسـان بصیـر بلغـزد ولی اگر نباشـد جریـان توابین 
ایجـاد می شـود ولـی دیگـر بعـد شـهادت امـام آن 

قیام چـه تاثیـری دارد؟
حجـت االسـام عالـی بـه فضـای اختنـاق دوران 
امـام  دوران  در  و گفـت:  کـرد  اشـاره  امـام سـجاد 
سـجاد )ع( حتـی شـیعه بودن یـک گناه بـزرگ بود 

حتـی بـردن نـام علی)ع(جـرم بـود. 
دوران  در  )ع(  امـام سـجاد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
عاشـورا بیمـار بـود و در تـب شـدید قـرار داشـتند 
کـه البتـه این امـر حکمت بـاری تعالی بـود، افزود: 
خطبـه ایشـان یکـی از خطبه های بسـیار پرصابت 

ست.  ا
عالـی  متذکـر شـد: نقـش مهـم امـام سـجاد)ع( 

بـود کـه اسـام را دوبـاره زنـده کرد. 
از  عاشـورا  نهضـت  احیـای  روش هـای  وی،بـه 
طریـق امـام سـجاد)ع( اشـاره کـرد و گفـت: گریه بر 
سیدالشـهدا یکـی از ایـن روش هـا بـود کـه بعـد از 

1400 سـال هنـوز بـر قلـب همـه جاریسـت. 

آئين شيرخوارگان حسينی در شيرخوارگاه احسان با حضور نماينده ولی 
فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز



خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان 
سرافراز به میهن اسالمی

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

استقامت  به   و  به  دســت  آوردن  صبر  براي   الف ( 
نــکات  ذیل توجــه  نمائید: پیامبــر )ص( فرمودند: 
»هر کــه  خود را بــه  صبــر وا دارد، خداوند او را 

گرداند«. صبور 
تحقــق  نمي یابد  فرمــود: »صبر  )ع(  امام  علــي  
مگــر آن  که  رنج  ضد عــادت  را تحمل  کني « و نیز: 
»ریشــه  صبر، داشتن  یقین  راســتین  به  خداست «؛ 
)ترجمــه  میزان  الحکمه ، ج 6 ، ص  ۲۹۷6(. بنابراین :

خداشناسي  )توحید  نظري  اســتقامت   مبناي   -1
است . یقین (  و 

)تعیین  هم  در  اساس  اســتقامت  یقین  است    -۲
حیطه  نظر و هم  در عرصه  عمل  و حاالت  نفســاني  

گسترده  است (.
تحمل  ســختي  اســتقامت  همراه  با تاش  و   -3

 ترک  عادات  قدیم  و کســب  عادات  جدید است .

4- از گام هاي  نخســت  در تحقق  اســتقامت  این 
 اســت  که  شــخص  خود را به  اســتقامت  وا دارد و 
خود را داراي اســتقامت  نشــان  دهــد و مانند یک  
شــخص  صبور عمــل  کند.براي  تقویت  اســتقامت  

رعایت  موارد زیر مؤثر اســت . 
1- روایاتــي  کــه  در فضیلت  صبر و اســتقامت  

کنید.  مطالعه   حتماً  رســیده  
بــودن  به  روایاتــي  کــه  در فضیلــت  مبتا   -۲
 مشــکات  دنیــوي  وارد شــده  مــورد مطالعه  قرار 

 . دهید
3- متذکر شــوید که  زمــان  مصیبت  و با اندک 
 و وقــت  آن  کوتاه  اســت  و بــه  زودي  از آن  رهایي 

دنیا کوتاه  اســت .  اصوالً عمر  یافت  و   خواهید 
4- بیندیشــید که  بي  صبــري  چه  فایده اي  دارد 

و چه  ضررهایي  بر آن  مترتب  اســت . 
5- احــوال  کســاني  را که  به  بــاي  عظیم تر از 
و مشــکات  گذشته  و حالشان  شما گرفتار شده اند 
به  ذهن  آورید و شکر  قابل  مقایسه نیست ،   با شــما 

کنید که  شــما کمتر مبتا بوده  و هســتید. 
6- بدانیــد کــه  چه  بســا مصیبــت  و گرفتاري 

 دلیل  فضل  و ســعادت  انسان  است . 
۷- بدانید که  بعد از هر غمي  شــادي  و در عقب 
 هــر محنتي  راحتي  اســت . همان طــور که  قرآن  با 
لُْعْســِر یُْســًرا إِنَّ َمَع  تأکیــد مي فرماید: }َفإِنَّ َمَع ا

.)6 ْسًرا{؛ )انشراح ، آیات  5 و  لُْعْســِر یُ ا
8- بدانید آنچه  رســیده  از دوســت  رســیده  و   
انســان  بایــد از آن  چه  که  از ســوي  محبوب  به  او 

گردد.  دلشاد  رسیده ، 
۹- احــوال  پیامبران  و بــزرگان  را مطالعه  کنید. 
هیــچ  کــس  را نخواهید یافت  که  بــدون  زحمت  و 

اســتقامت  به  جایي  رسیده  باشد. 
از همه  اینها شرح  صدر است ؛ یعني ،  10- مهمتر 
روح  انســان  آن  قدر گسترش  یابد و اندیشه وي آن 
گونه  تعالي یابد که  بســیاري  از این  مشکات  براي 
 او نه  مشــکل  بلکه  یک  امــر طبیعي  و الزمه  کار و 

)1 برنامه  و ســعادتمندي  وي  تلقي  شود.)

توجــه  بــه  شــجاعت ،  بــراي  تحصیــل  ب (   
ارزش   اســت : شــناخت   مفیــد  زیــر   توصیه هــاي  
شــجاعت  و ضد ارزش  بودن  تــرس ، - درک  معناي 
 درست  از شــجاعت  )چون  برخي  شــجاعت  را صرفاً 
در برخــورد و مقابله  خاصــه  مي کنند حال  آن  که  
بردن  خشــم  شجاعت  است (،-  فرو  برخي  موارد  در 
افراد ترسو و  افراد شجاع  و دوري  از  با  همنشــیني  
دون  همــت ،- مطالعه  احوال  بــزرگان  تاریخ  و تأمل 
 در خلــق  و خوي  آنهــا،- تمرین  شــجاعت ؛ به  این 
 معنــا که  در جــاي  خود تصمیم  خویــش  را عملي 
 کنیم ، مثًا اگر کســي  کار خافــي  انجام  مي دهد 
بــدون  واهمه  به  او تذکر دهیم  و یا در برابر عوامل 

 ترس  برخــاف  جهت  آن  عمل  کنیم . 
علــي  )ع( فرمــوده  اســت : زماني  کــه  از چیزي  
آن  بیفکــن . ضمنــاً  در  را  شــدي  خــود  ترســان  

مطالعــه  کتب  اخاقي  مانند: »معراج  الســعاده « و 
»نقطه هــاي  آغاز در اخاق  عملــي « در این  زمینه  

است . مفید 
ج ( اســتواري  در دین  برآیند قوت  ایمان  اســت . 
بــراي  تقویــت  ایمان ، عمل  به  ســفارش هاي  زیر را 

توصیه  مي کنیم :
1- از غذاي  حــرام  پرهیز کنید، 

به طــور کلي  ترک نمایید،  ۲- گناهان  را 
3- واجبــات  مخصوصــاً نمازهــا را در اول  وقت 

 ، نید ا  بخو
مســتحبي   نمازهاي   کــه  مي توانید  آن جا  تا   -4
. . ان شاءاهلل  . مخصوصاً نماز شــب  را ترک  نکنید، و.
که  به  مرور دل  شــما نوراني  و ایمان  شــما محکم  
خواهد شــد و مورد رحمت  و محبت  خاص  خداوند 

گرفت . خواهید  قرار 
د( بــراي  تقویــت  تقوا بایــد در دو بعد نظري  و 
عملــي  اقدام  نمــود. در بعد نظري  بایــد با تقویت  
مبانــي  عقیدتي ، به  ســاختمان  و چهارچوب  عقاید 
اســتحکام  بخشــید و ســپس  با عمل ، در راسخ تر 
شــدن  آنها کوشــید. در این  زمینــه  مطالعه  منظم  

کتاب هاي  زیر توصیه  مي شــود: 
دستغیب   شــهید  گناهان  کبیره ،  1ـ 

مطهري   شهید  جهان بیني  اســامي ،  ۲ـ 
نامه ها و برنامه ها، حســن زاده  آملي   3ـ 

4ـ نقطه هــاي  آغــاز در اخاق  عملــي ، مهدوي 
ارائــه  نمود   کنــي  آنچــه  در بعد عملــي  مي توان  
آن  اســت  که : عمل  بــه  تکالیف  دینــي ، بهترین  و 
کامل ترین  راه  براي  نیل  به  درجه  تقوا اســت . قرآن 
 مجید درباره  روزه  مي فرماید: »روزه  بر شــما واجب 
 شــد چنان  که  بر پیشــینیان  شــما واجب  گشت ، 

تقوا کنید«. باشــد که  تحصیل  
و در آیــه  دیگر فرموده  اســت : از صبــر و نماز 

کمک  بگیرید.
الســعاده ،  معراج    -1 ر.  آگاهی  بیشــتر  برای    .1

نراقی ؛  احمد  ما   ،65۹  - ص 643 
امام  خمینی  ۲- چهل حدیــث ، حدیث 16، 

ویژگی  های که  باعث  استقامت  
و شجاعت  انسان مومن می شود

حجت االسالم  سيد داود روحانی حسينی

نقاشی مریم زمانی ، دانش آموز پایه دهم 
مدرسه خدبجه کبری سراب

ــادآور  ــاه ی ــرداد م ــمین روز از م ــت و شش بیس
ــن در ســال  ــه میه ــرافرازانه آزادگان ب بازگشــت س
ــن  ــادت های ای ــرور رش ــرای م ــی ب 136۹ و فرصت

ــردان اســت. ــور م غی
136۹، میهــن اســامی  ۲6 مــرداد ســال  روز 
ــرافرازی  ــروه آزادگان س ــن گ ــور اولی ــاهد حض ش
ــا  ــارت در زندان ه ــال ها اس ــس از س ــه پ ــود ک ب
بــه  قــدم  عــراق،  بعــث  رژیــم  اســارتگاه های  و 
خــاک پــاک میهــن اســامی خــود گذاشــتند.

 ۲۲ ــه در  ــور آزادگان ک ــه ام ــیدگی ب ــتاد رس س
ــدود  ــادل ح ــود، تب ــده ب ــکیل ش 6۹ تش ــرداد  م
اســیر  تعــداد  همیــن  بــا  را  آزاده  هــزار   50
دیگــر  دســتگاه های  هماهنگــی  بــا  و  عراقــی 

گرفــت. برعهــده 
و  صبــور  ســنگ  از  صبورتــر   ، آزادگان 
بودنــد.  الهــی  قضــای  بــه  کســان  راضی تریــن 
ــتند  ــوس داش ــر از اقیان ــینه هایی فراخ ت ــان س آن
کــه از همــه جــا و همــه کــس بریــده و بــه خــدا 
ــون از  ــدند، چ ــده ش ــد. آزاده نامی ــته بودن پیوس
قیــد نفــس و نفســانیات رهایــی یافتــه بودنــد.

اســامی  میهــن   ،136۹ مــرداد   ۲6 روز 
بــود  لی  ســبکبا کبوتــران  حضــور  شــاهد 
ه،  اســارتگا در  زنــدان  ســال ها  از  پــس  کــه 
ــود  ــامی خ اس ــن  میه ــاک  پ ــاک  ــه خ ب ــدم  ق
چنیــن  در  آزادی  قاصــدک  می گذاشــتند. 
ــران  کبوت ــن  ای و  ــده  ــی ش رهای آوِر  ــام  پی روزی 
ــود  ــت خ مل ــرم  گ ــوش  آغ ــه  ب ــته  رس ــد  بن ِاز 
بــود  نــی  چراغا اســامی،  میهــن  بازگشــتند. 
از حضــور  ناپذیــر  و ســروری وصــف  و شــعف 
ــران  ای ــر  س ــگ، سرا و جن ــاب  نق ا ــوالن  رس ــن  ای

. بــود فراگرفتــه  را 
دگان  آزا ره  دربــا رهبــری  معظــم  مقــام 
شــما  کــه  چیز هایــی  ز  ا یکــی  می فرماینــد: 
می داشــت،  نگــه  زنــده  را  هایتــان  دل   ، را
و  چهــره  آن  یــاد  می داشــت،  نگــه  میــد  پرا
 . بــود عزیزمــان  مــام  ا پــر صابــت  روحیــه ی 
ســرا  ا د  یــا بــه  خیلــی  هــم  ر  بزرگــوا آن 
بــه  نــش  فرزندا کــه  را  پــدری  ل  حــا بودنــد. 
راحــت  باشــند،  شــده  دور  و  ا ز  ا شــکل  ایــن 

. فهمیــد می شــود 
ــه  ــه نوب ــت ب ــن مل ــی ای ــارت طوالن ــأله اس مس
ــا  ــا ب ــت م ــه مل ــود ک ــری ب ــان دیگ ــود امتح خ
ــا  ــرای م ــانده و اس ــام رس ــه انج ــت آن را ب موفقی
ــان  ــردی نش ــود آزاد م ــران از خ ــت ای ــد مل همانن
ــه  ــرافرازی ب ــت و س ــا موفقی ــرانجام ب ــد و س دادن

ــتند. ــن بازگش وط
ــختی را  ــرایط س ــارت، ش ــما در دوران اس .. ش .
ــن و  ــا حفــظ دی ــن حــال ب ــا در عی ــد، ام گذراندی
ــام و  ــه اســام، ام ــود ب ــتگی خ ــادات و دلبس اعتق
ــود  ــت خ ــدی مل ــب افتخــار و آبرومن ــاب موج انق

ــر دشــمن شــدید. در براب

ایران می تواند در مدت کوتاهی اسرائیل را 
زمین گیر کند

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا اشــاره بــه پیشــرفت های 
ــران  ــوری اســامی ای ــی کشــورمان گفــت: جمه ــی و دفاع نظام
ــر  ــن گی ــب را زمی ــرائیل غاص ــی اس ــدت کوتاه ــد در م می توان

کنــد.
ــی پورمحمــدی در  حجــت االســام والمســلمین محمدتق
ــد  ــه تهدی ــان اینک ــا بی ــه ب ــه مراغ ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــران از ســوی صهیونیســت ها برایشــان  جمهــوری اســامی ای
گــران تمــام می شــود، گفــت: ایــران اســامی بــه تســلیحات 

پوشــالی آنهــا جــواب کوبنــده دارد.
ــی و  ــر دفاع ــران از نظ ــه ای ــان اینک ــا بی ــدی ب پورمحم
نظامــی بجایــی رســیده کــه می توانــد صهیونیســت ها 
ــلیم  ــت: تس ــد، گف ــر کن ــان زمین گی ــن زم را در کوتاه تری
ــه  ــکی جبه ــات موش ــر حم ــت ها در براب ــدن صهیونیس ش

ــت. ــرائیل اس ــت اس ــانه های شکس ــزه نش ــت در غ مقاوم
ــزه  ــت ها در غ ــای صهیونیس ــه جنایت ه ــاره ب ــا اش وی ب
و کشــورهای اســامی منطقــه ابــراز داشــت: کشــورهای 
حامــی حقــوق بشــر در برابــر جنایت هــا و تســلیحات اتمــی 

جنگــی صهیونیســت ها ســکوت کرده انــد.
وی افــزود: صهیونیســت ها در حملــه اخیــر بــه غــزه 
ــه دامــن برخــی  ــار دیگــر دســت ب ــرار از شکســت ب ــرای ف ب

ــده اند. ــر ش ــه مص ــورها از جمل کش
پورمحمــدی بــا اشــاره بــه جنــگ 33 و 16 روزه حــزب اهلل 
ــل  ــت ها مقاب ــی صهیونیس ــی در پ ــت های پ ــت: شکس گف
جبهــه مقاومــت نشــان از ضعــف و شــکننده بــودن آنهاســت.

ــت  ــخت گیری دول ــه س ــه ب ــان اینک ــا بی ــپس ب وی س
ــزاداری  ــای ع ــزاری آئین ه ــرای برگ ــان ب ــوری آذربایج جمه
ــت:  ــت، گف ــا اس ــدی م ــاد ج ــورد انتق ــین )ع( م ــام حس ام
ــردم جمهــوری آذربایجــان شــیعه هســتند و علمــای ایــن  م

ــتند. ــام هس ــان اس ــر جه ــرزمین از مفاخ س
ــر اینکــه در  ــا تاکیــد ب عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری ب
ــا  ــیعیان بپ ــه ش ــیاری علی ــای بس ــخ حکومت ه ــول تاری ط
خواســته اند امــا چیــزی جــز خــواری و خفــت نصیــب آنهــا 
نشــده اســت، گفــت: بایــد دولتمــردان جمهــوری آذربایجــان 

ــد. ــرام بگذارن ــردم احت ــات م ــته ها و مقدس ــه خواس ب

مردم در جوار رودخانه ارس مشکل کمبود آب دارند
امــام جمعــه خداآفریــن گفــت: در چنــد متــری رودخانــه 

ــند. ــی باش ــر بی آب ــد گریبان گی ــردم نبای ارس م
نمــاز  خطبه هــای  در  ضیایــی  هــادی  حجت االســام 
ــه  ــت مفتضحان ــت: شکس ــن گف ــتان خداآفری ــه شهرس جمع
ــب  ــم غاص ــدِن رژی ــورها ش ــر کش ــن دیگ ــه دام ــت ب و دس
ــطین،  ــدگان فلس ــک باران رزمن ــف موش ــرای توق ــرائیل ب اس
ــی جبهــه مقاومــت اســامی  ــی قــدرت بازدارندگ ــور عین تبل

اســت.
جوانــان  دفاعــی  و  علمــی  موفقیت هــای  افــزود:  وی 
ــی از  ــران ناش ــامی ای ــوری اس ــد جمه ــص و توانمن متخص
ــه  ــروزی جبه ــت و پی ــوی آنهاس ــاد معن ــی و اعتق ــاور قلب ب
ــاب  ــتی و پرت ــم صهیونیس ــر رژی ــطین در براب ــت فلس مقاوم
و  بزرگ تریــن  از  خیــام  فضایــی  ماهــواره  موفقیت آمیــز 
ــه  ــتان، نمون ــان در قزاقس ــی جه ــگاه فضای ــن پای مجهزتری

آشــکار ایــن موفقیت هــای علمــی و دفاعــی اســت.
وی در ادامــه از عملکــرد شــرکت آب منطقــه ای در تکمیل 
ــرد و  ــی ایــن شهرســتان انتقــاد ک طرح هــای خدمــات عموم
گفــت: به رغــم وعــده از ســر گیــری عملیــات اجرایــی جــاده 
ــن  ــته ای ــاه گذش ــو، در یک م ــهر خمارل ــن ورودی ش جایگزی
ــًا  ــته و عم ــی نداش ــرفت محسوس ــه پیش ــرح هیچ گون ط

ــف اســت. ــان متوق ــق روال گذشــته هم چن ــرای آن طب اج
خطیــب نمــاز جمعــه خداآفریــن افــزود: بــرای طــرح یــک 
ــر ســاخت و امکانــات یــک شهرســتان را از  اســتان دیگــر، زی
ــات  ــتفاده از امکان ــرای اس ــردم ب ــون م ــد و اکن ــن برده ای بی

ــتند. ــار هس ــم انتظ ــال ها چش ــن آن س جایگزی
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) ۲8 مرداد 1401 (
 فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان )135۷ ش(

تشــکیل نخســتین مجلــس خبــرگان قانــون اساســي جمهوري 
اســامي بــا پیــام امــام خمینــي)ره( )1358 ش(

کودتــاي آمریــکا علیــه نهضــت ملــي ایــران و ســرنگوني دولــت 
ــر مصــدق« )133۲ ش( »دکت

درگذشــت دکتــر آذر اندامــی؛ محقــق و باکتری  شــناس برجســته 
)1363ش( ایران 

مجلس مؤسسان سوم در کاخ مجلس سنا افتتاح شد. )1346 ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) ۲1 محرم 1444 (
ــي« محــدث    درگذشــت »ابونعیــم احمــد بــن عبــداهللَّ اصفهان

ــلمان )40۲ ق( ــزرگ مس ب
 رحلــت عالــم و فقیــه بــزرگ اســام »حســن بن  یوســف« 

معــروف بــه »عامــه  حلــي« )۷۲6 ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

 ) 1۹ آگوست ۲0۲۲ (
ــوي  ــروف فرانس ــنده مع ــون« نویس ــاموئل ریچارْْدس ــد »س   تول

)168۹م(
 درگذشت »ِجیمز وات« دانشمند برجسته انگلیسي )181۹م(

ــم  ــي و مترج ــرق انگلیس ــون« مستش ــد نیِکلْس ــد »رِینول  تول
اوت( مثنــوي )1868م( )ر.ک: ۲۷ 

ــزار  ــط ت ــا« توس ــه »دوم ــوم ب ــیه موس ــان روس ــکیل پارلم  تش
»نیــکاي دوم« )1۹05م(

 مرگ »لودویکو آریوْستو« ادیب مشهور ایتالیایی )1533م(
 کشف جریان برق )1۷۲۷م(

 شــروع بــه کار دادگاه  هــای انقابــي در فرانســه در جریــان انقاب 
ــور )1۷۹۲م( این کش

 درگذشــت »واســیلي بارتولـْـْد« از مشــاهیر خاورشناســان روســي 
)1۹30م(

 آزادگان در کام امام خمینی)س(
 اعتراف به عجز

... ما را چه رســد که با این قلم های شکسته و بیان های 
نارسا در وصف شهیدان و جانبازان و مفقودان و اسیرانی که 
در جهاد فی ســبیل اهللَّ جان خود را فدا کرده و یا ســامت 
خویش را از دســت داده  اند یا به دست دشمنان اسام اسیر 
شــده  اند مطلبی نوشته یا ســخنی بگوییم. زبان و بیان ما 
عاجز از ترســیم مقام بلندپایه عزیزانی است که برای اعتای 
کلمه حق و دفاع از اسام و کشور اسامی جانبازی نموده  اند. 
الفاظ و عباراْت توان توصیف آنانی را که از بیت ُمظلم]تاریک[ 
طبیعت به سوی حق تعالی و رسول اعظمش هجرت نموده، 
و به درگاه مقدســش بار یافته  اند، نــدارد. از مجاهدینی که 
ســنگرهای نبرد را تبدیل به مســاجد و میدانهای جهاد را 
با بانگ تکبیــر مهبط]محل نزول[ مائکــه اهللَّ نموده  اند، 
چگونه سخن توان گفت؟ در اقدام شــریف مادران بزرگواری 
که در دامن های مطهر خود چنین فرزندانی را برای اســام 
تربیت کرده  اند، چه می توان نثار کرد؟ و برای اســیرانی که 
در زندانهای مخوف دشمن شجاعانه بر سر دشمنان بشریت 
فریاد می کشــند چگونه توان تعّظم نمود؟ پس با اعتراف به 
عجز، برای شهیدان آرزوی رحمت خاص الهی و برای جانبازان، 
این شهیدان زنده، سامت و برای اسرا و مفقودین عزیز و دلیر، 
آرزوی بازگشــت به میهن و برای مادران و پدران و همسران و 
فرزندانشــان، این نمونه  های صبر و مقاومت، صبر و سعادت 
داریْــن ]دو جهان دنیا و آخرت[ و بــرای رزمندگان در جبهه  
های حق علیه باطل، پیروزی درخواست می نماییم. )صحیفه 

امام، ج 1۹، ص41 (

صحيفه نور امام خميني )ره(

حیوانات دریایی حالل گوشت
از حیوانـات دریایـی، حـال گوشـت مـی  نـوع  سـؤال1: کـدام 

باشـند؟
جـواب: از حیوانـات دریایـی فقـط ماهـی پولـک دار و میگـو و 
نیـز برخـی از پرنـدگان دریایـی، حـال هسـتند و بقیه حـال نمی 

. شند با
 خرید فیش حج به صورت آزاد

سـؤال۲: شـخصی از لحـاظ مالـی بـرای عزیمـت بـه حـج تمتـع، 
مسـتطیع شـده اسـت ولی فعـًا امـکان ثبت نـام از طریق سـازمان 
حـج و زیـارت وجـود نـدارد؛ آیـا بـر او واجـب اسـت که فیـش آزاد 
حـج بـه قیمتـی بسـیار گرانتـر خریده و بـه حج بـرود یا مـی تواند 

منتظـر بمانـد تـا امـکان ثبت نـام فراهم شـود؟
جـواب: در صورتـی کـه خریـد فیـش آزاد، منـع قانونی نداشـته و 
از نظـر مالـی تـوان تهیـة آن را داشـته باشـد، باید فیـش تهیه کند 

و بـه حج مشـرف شـود.
 َصرف هزینه حج برای فقرا

سـؤال3: سـالهای قبـل جهت انجـام فریضة حـج ثبت نـام کردم، 
آیـا جایـز اسـت از تشـرف انصـراف داده و کل هزینـة حـج را جهت 

خریـد جهیزیه فقـرا هزینـه نمایم؟
جـواب: اگـر مسـتطیع هسـتید، بـر شـما واجـب 
اسـت کـه بـه حـج مشـرف شـوید هـر چند بسـیار 
شایسـته اسـت به مقـدار توان، بـرای جهیزیـة فقرا 

نیـز کمـک کنید.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

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

اتصــال ســه اســتان  بــه عنــوان نقطــه  شهرســتان ملــکان 
ــی و  ــار تاریخ ــودن 116 آث ــا دارا ب ــی و کردســتان  ب ــرقی، غرب آذربایجان ش
ــی رود. ــه شــمار م تفریحــی یکــی از جذاب تریــن مناطــق گردشــگری ب

ایــن شهرســتان در جنوب شــرقی دریاچــه ارومیــه و در 150 کیلومتری 
جنــوب شهرســتان تبریــز در مســیر جــاده ترانزیتــی تبریــز – میانــدوآب 
واقــع شــده اســت کــه از شــمال و شــمال شــرقی به شهرســتان مراغــه، از 
ســمت شــمال بــه شهرســتان بنــاب، از قســمت جنــوب و جنــوب غربی 
بــه شهرســتان میانــدوآب از اســتان آذربایجــان غربــی و از ســمت غــرب و 

شــمال غربــی بــه دریاچــه ارومیــه محــدود می شــود.
شهرســتان ملــکان 116 مــورد اثــر تاریخــی ثبــت ملی شــده اســت و جزو 
مناطــق مهم و ارزشــمند اســتان آذربایجان شــرقی در حوزه میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســت کــه همــه ســاله پذیــرای هموطنــان و 

گردشــگران در فصــول مختلــف ســال بخصوص نــوروز می باشــد.
پــل دختــر قلــی کنــدی، قلعــه بختــک لیــان، منطقــه گردشــگری 
شورســو، چشــمه آب معدنــی آرپادرســی، دره گاومیش ئولــن، زیارتگاه علی 
باغــی، پــل آجــری لیــان چــای، ارتفاعــات شیرانشــاهلو، ســد قوشــقیه، 
کمــپ پــارک جنگلــی ملــکان، تفرجــگاه باباگرگــر لیــان از جملــه مراکز 

تفریحــی و زیارتــی مهــم شهرســتان ملــکان بــه شــمار مــی رود.
پــل دختــر قلــی کنــدی معــروف بــه قیــزالر کورپوســی؛ ایــن پــل روی 
رودخانــه »مــردق« در دهســتان گاودول مرکــزی و بیــن روســتاهای قلعــه 
چــوق و قلــی کنــدی از توابــع شهرســتان ملکان قــرار گرفته و بــه دلیل نوع 
طاق هــا و ترکیــب نمــای ســنگی و آجــری دارای ویژگی هــای خاصی اســت.

 بــه پیشــنهاد ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان شــرقی و در اجــرای مــاده یــک از قانون تشــکیات ســازمان میراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور پــل قیــزالر روســتای قلی 
کنــدی ملــکان بــه شــماره ۲۲۷18 در فهرســت آثــار ملی ثبت شــده اســت.

ــردد و  ــر می گ ــه ب ــه و قاجاری ــه دو دوره صفوی ــل ب ــن پ ــت ای  قدم
ــی( اســت،  ــی و دو چشــمه فرع دارای پنــج چشــمه )ســه چشــمه اصل
چشــمه های اصلــی بــرای گــذر آب رودخانــه بــوده و چشــمه های فرعــی 
بــرای آبیــاری اراضــی کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه اســت که 
بــه علــت تجمــع خاک ناشــی از رســوب، جریــان آب رودخانه بســته شــد.

 پایه هــای پــل، ســنگی بــوده و خــود پــل بــا مصالــح ســنگی و آجــری 
ســاخته شــده اســت؛ ایــن پــل بــا ابعــاد تقریبــی 4۹ متــر طــول، 5/5 متر 
عــرض و ارتفــاع شــش متــر و مســاحت ۲5۷ متــر مربــع، راه ارتباطــی دو 

روســتای قلــی کنــدی و شــیخ بابــا می باشــد.

معرفی جاذبه های گردشگری ملکان

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

»فخری« سرپرست مدرسه علمیه 
امیرالمومنین)ع( مراغه شد

عنــوان  بــه  فخــری  االســام  حجــت 
ــن)ع(  ــه امیرالمومنی ــه علمی ــت مدرس سرپرس

شهرســتان مراغــه معرفــی شــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری 
حــوزه ، طــی حکمــی از ســوی حجــت 
ــر حــوزه  االســام اســماعیل روشــن تــن، مدی
ــت  ــرقی، حج ــان ش ــتان آذربایج ــه اس علمی
فخــری ســهرقه  العابدیــن  زیــن  االســام 
علمیــه  مدرســه  سرپرســت  عنــوان  بــه 

ــی  ــه معرف ــتان مراغ ــن)ع( شهرس امیرالمومنی
ــد. ش

در این حکم آمده است:
نظــر بــه شایســتگی و توانایــی جنابعالــی ، 
شــما را بــه عنــوان سرپرســت مدرســه علمیــه 
ــن)ع( شهرســتان مراغــه منصــوب  امیرالمومنی
ــا بهره گیــری  مــی شــوید و  مقتضــی اســت ب
ــر شــرح  از تمامــی ظرفیت هــا و امکانــات، براب
ــر  ــا تدبی ــه ب ــای مربوط ــف و آیین نامه ه وظای
ــوب  ــر اداره مطل ــب در ام ــزی مناس و برنامه ری
ــاب  ــوزش ط ــت و آم ــه و تربی ــه علمی مدرس
گرامــی کوشــا باشــید و بــا تعامــل ســازنده بــا 
مســئول محتــرم، اســاتید بزرگــوار و معاونیــن 
محتــرم مدرســه موجبــات خشــنودی حضــرت 

ــد. ــم نمائی ــج(را فراه ولی عصر)ع
از اســاتید بزرگــوار و معاونیــن محتــرم 
مدرســه انتظــار مــی رود شــما را در ایــن 
مســئولیت مهــم و الهــی یــاری فرماینــد.

احمـد  سـید  اهلل  آیـت  حضـرت 
خسروشـاهی فرزند آیت اهلل سید مرتضی 
از علمای اعام و فقهای عظام برخاسـته از 
شـهر تبریز اسـت در ۲6 ربیع الثانی سـال 
1330 ق. برابـر با ۲6 فروردیـن 1۲۹1ش. 
در خاندان علم و اجتهاد خسروشـاهی قدم 

بـه عرصه هسـتی نهاد.
دروس مقدماتـی و بخشـی از سـطوح 
عالـی را نـزد پدر بزرگـوار و دیگر اسـتادان 

حـوزه علمیـه تبریـز آموخت.
در واقعـه تبعیـد والد معظم خود همراه ایشـان به سـمنان و مشـهد 

مقدس عزیمـت کرد.  
در مـدت اقامـت در مشـهد رضـوی از حضور عالمان نامـدار همچون 
حضـرات آیـات عظام حاج آقا حسـین قمـی، میرزا ابوالحسـن انگجی و 

میـرزا محمد آقازاده خراسـانی بهـره برد.
آنگاه به تبریز بازگشـت پس از دو سـال اقامت رهسـپار حوزه علمیه 
قـم گردیـد و در حلقـه شـاگردان حضـرات آیـات عظـام حـاج شـیخ 
عبدالکریم حائری یزدی، آقا سـید محمدتقی خوانسـاری، سـید محمد 
حجـت کـوه کمـری در آمد و به مقام رفیع اجتهاد نایل شـد.در مسـیر 
نهضت اسـامی در شـمار پیشـوایان حرکت دینی مردم آذربایجان و از 
حامیـان و همراهـان رهبر فقید انقاب حضرت امام خمینـی )ره( بود و 

در ایـن راه مـرارت هـا و زنـدان و تبیعـد را بر خود هموار سـاخت.
حضرتـش در ۲۹ جمـادی الثانـی 13۹۷ ق برابر با ۲8 خـرداد 1356 

شمسـی چشـم از جهان فروبست.
پیکر پاکش پس از تشـییع باشکوه در تبریز به مشهد مقدس منتقل 
و در جـوار بـارگاه ملکوتـی حضـرت ثامـن الحجج امام علی بن موسـی 

الرضا علیه السـام به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آيت اهلل سید احمد خسروشاهی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 13۹۲

رئیس کل دادگســتری آذربایجان  شــرقی ورود کاالهای 
حجیــم برای مصــرف در منطقــه آزاد ارس را بدون اشــکال 
دانســت و تاکیــد کــرد: دســتگاه نظارتــی دنبــال بگیــر و 
ببند نیســت و حامــی مدیران پاکدســت و خدمتگــزار به 

اهالــی صنعــت و تولید اســت.
دکتــر موســی خلیل اللهی در جلســه ســتاد پیگیری 
ــی اظهــار داشــت:  اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومت
نبایــد در منطقــه آزاد ارس دو گمرک باشــد و بــرای فعاالن 

ایــن منطقــه زحمــت و هزینــه  مضاعف بــه بــار آورد.
وی بــا تمجیــد از روحیــه  تعامــل و همفکــری 
ــا  ــایر نهاده ــا س ــه آزاد ارس ب ــازمان منطق ــل س مدیرعام
ــه  آزاد ارس  ــرد: منطق ــوان ک ــکات، عن ــع مش ــت رف جه
ــوان  ــا به عن ــت دارد و نه تنه ــوع ظرفی ــای متن در حوزه ه
ــه  ــرح اســت بلک ــه آزاد کشــور مط ــن منطق صنعتی تری
ــار آن  ــر اســت و در کن ــز بی نظی ــوزه کشــاورزی نی در ح

ــم دارد. ــگری ه ــت گردش ظرفی
رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان  شــرقی بــا صــدور 

ــف  ــن تکلی ــراه جهــت تعیی ــه هیئــت هم ــت ب ماموری
ــام  ــا ن ــن را ب ــده ای زمی ــی ع ــد: گاه ــر ش ــی، متذک اراض
ســرمایه گذاری بــه قیمــت ارزان می خرنــد و ســال ها 

اقدامــی بــرای بهره بــرداری از آن نمی کننــد.
خلیــل اللهــی تاکیــد کــرد: الزم اســت کارگروهــی در 
ایــن خصــوص تشــکیل و دســت کســانی کــه بــا نیــت 
ــاف  ــات خ ــاال و اقدام ــت ب ــه قیم ــروش آن ب ــوء و ف س

ــی قطــع شــود. ــد از اراض ــن گرفته ان ــه زمی اهــداف اولی
پروانــه   زمــان  مــدت  افزایــش  خواهــان  وی 
ــج ســال شــد  ــه پن ــه آزاد ارس ب ــرداری در منطق بهره ب
و افــزود: تفــاوت نــرخ ارز شــامل کاالی مســافری نیســت 
و بایــد مطالبــه بازاریــان دربــاره  عــدم اخــذ مابه التفــاوت 

ــود. ــری ش ــل پیگی ــای قب ماه ه
ــکام  ــون اح ــاده 65 قان ــرای م ــر اج ــی ب خلیل الله
دائمــی برنامه هــای توســعه در مناطــق آزاد تاکیــد کــرد 
و خطــاب بــه مدیــرکل اســتاندارد آذربایجان شــرقی گفت: 
قانــون تکلیــف کــرده تــا بــا تفویــض اختیــارات بــه فــرد 
معرفی شــده توســط مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس، 

بروکراســی و ناهماهنگی هــا رفــع شــود.
ــول  ــک محص ــرای واردات ی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــتاندارد و  ــت اداره کل اس ــرار نیس ــی ق ــتی و غذای بهداش
شــبکه بهداشــت آزمایــش هــای یکســانی اخــذ کننــد، 
افــزود: ایــن دو نهــاد بایــد بــا هماهنگــی یکدیگــر 
آزمون هــای همدیگــر را قبــول کننــد تــا در ایــن فراینــد 

ــد. ــه نبینن ــی لطم ــاالن صنف فع

برنامه ریــزی  و  رئیــس ســازمان مدیریــت 
آذربایجان شــرقی گفــت: دســتگاه ها نســبت 
بــه پیگیــری تخصیــص اعتبارات ســفر ریاســت 
جمهــوری، ارائــه گــزارش عملکرد و پیشــرفت کار 

ــه خــرج دهنــد. اهتمــام جــدی ب
محمــد فرشــکاران، در جلســه پیگیــری 
مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری میانــه اظهار 
ــارات ســفر تــا  ــرد: در خصــوص جــذب اعتب ک
هــای وافری از ســوی اســتاندار و ســازمان مدیریت 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــزی ص و برنامه ری
ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــزود: س وی اف
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــوری نی ــت جمه ــاد ریاس و نه
چارچوب هــا و معیارهایــی کــه دارنــد، نســبت به 

ــد.  ــدام می کنن ــارات اق ــص اعتب تخصی
ــا اشــاره بــه پرداخــت مرحلــه اول  فرشــکاران ب
ــه اســتان،  ــارات ســفر ریاســت جمهــوری ب اعتب
ــارات  ــص اعتب ــود تخصی ــرار ب ــرد: ق ــد ک تاکی
ــا توجــه  کامــا بــه صــورت نقــدی باشــد کــه ب
بــه شــرایط پیــش آمــده بخشــی از اعتبــارات به 

ــه اســامی اســت. صــورت اســناد خزان
برنامه ریــزی  و  رئیــس ســازمان مدیریــت 
ــدی  ــه بع ــرد: مرحل ــان ک ــرقی بی آذربایجان ش
ــرورت دارد  ــت و ض ــم در راه اس ــات ه تخصیص
ــص  ــری تخصی ــه پیگی ــبت ب ــتگاه ها نس دس

اعتبــارات ســفر ریاســت جمهــوری، ارائــه گــزارش 
عملکــرد و پیشــرفت کار اهتمــام جــدی به خرج 

ــد.  دهن
ــرای  ــر شــد: نقــش اســتان ها در اج وی متذک
پروژه هــای ملــی حداقــل بــوده و الزم اســت 
ــی از  ــارات مل ــتانی اعتب ــای درون اس پیگیری ه
دســتگاه های مرکــزی متبــوع بــه صــورت جــدی 
ــب از  ــگاری موج ــهل ان ــه س ــرد ک ــورت پذی ص

ــان خواهــد شــد. ــن زم دســت رفت
ــی  ــص بخش ــا تخصی ــرد: ب ــد ک وی تاکی
موافقــت  زدایــی  اعتبــارات محرومیــت  از 
ــه  ــانی ب ــای آبرس ــرح ه ــرای ط ــی ب نامه های
ــا اســتانی شــدن  ــد شــده و ب روســتاها منعق
ــازمان  ــس س ــتور رئی ــه دس ــارات ب ــن اعتب ای
ــری  ــات بهت ــور، اتفاق ــه کش ــه و بودج برنام

ــاد.  ــد افت خواه
وی، میانه را دومین شــهر اســتان در اختصاص 

اعتبــارات بعــد از تبریز اعــام کرد.

دستگاه نظارتی دنبال بگیر و ببند نیست

دستگاه ها در پیگیری تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری اهتمام کنند

کتاب »چهار گفتار پیرامون نام 
آیت  توسط حضرت  بیدار«  آوران 
اهلل شیخ علي کریمي جهرمي از 
فقها و مجتهدان کشور تالیف شده 
و به همت انتشارات »نور والیت« در 
سال 13۹۲ فیپا گرفته و در 184 
صفحه با 1000 نسخه به زیور چاپ 
آراسته شد. در این کتاب به شرح 
زندگانی و آثار چهار تن از بزرگانی که 

همه از عالمان ربانی و عارفان صمدانی و ستارگان درخشان آسمان 
فقاهت و حکمت و عرفان و از راهنمایان صدیق طریق قرآن و اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السام اند، پرداخته شده است. بزرگان 
معرفي شده در اثر حاضر عبارتند از آیات عظام: حاج شیخ عبدالکریم 
حائري یزدي، حاج آقا حسین طباطبائي بروجردي، امام خمیني )ره( 
و حاج سید محمدرضا موسوي گلپایگاني که هر چهار بزرگوار نه تنها 
افتخار ایران زمین بلکه افتخار بشریت محسوب مي شوند. در خال 
این شرح حال ها به خدمات مذهبي و علمي، سابقه مبارزات سیاسي 
و ... این عالمان شیعه اشاره شده است. امید است در خور انتفاع 

محققان و مطالعه کنندگان باشد.
انسان ها در طول حیات و زندگي خود براي داشتن زندگي بهتر و 
پیمودن راه کمال و معرفت نیازمند الگوها و مظاهر پاکي و پرهیزکاري 
مي باشند. بر اساس این اصل اصیل و روش نافذ و موفقیت آمیز، 
خداوند حکیم علي االطاق در جهت تربیت نفوس و ارتقاء بشر 
به اهداف بلند بشري الگوهاي برجسته و بسیار شایسته اي براي 
جوامع انساني قرار داده است. انبیاء الهي و رسوالن آسماني، اوصیا 
و جانشینان ایشان، امامان معصوم علیهم السام و پیشوایان طهارت 
و نزاهت نمونه بارز الگوهاي بشري محسوب مي شوند که از جانب 

پروردگار متعال به این امر مبعوث شده اند. 
استاد عالیقدر در مقدمه اثر حاضر چنین مي نگارد: » ... و اکنون 
که انبیاء و سفراي آسماني عهد خود را به پایان برده و به سراي ابدیت 
بار بسته و در جوار پروردگار عظیم جایگزین شده اند و نیز اوصیاي 
عظام و امام واال مقام شیعه یا به جوار رحمت حضرت رب العالمین 
واصل شده و از این جهان در گذشته اند و یا حجاب غیبت مردم را 
از تشرف به محضر حیات بخش امام عصر و بهره گیري حضوري از 
محضر مبارک ولي خدا محروم گردانیده، علما، فقها و دانشمندان 
عهده دار این مهم بوده و همان نقش مقدس و سازنده ایشان را و یا در 
حد نازلتري ایفاء مي کنند؛ عالمان رباني در پرتو تهذیب نفس و مبارزه 
با اهواء نفساني و تمایاتي شیطاني مرتبه اي عظیم را احراز کرده و 
به مقامي رفیع دست یافته اند و خداوند در ستایش آنان فرموده: 
انما یخشي اهلل من عباده العلماء«. بر همین اساس در طول تاریخ 
بشریت عالمان متعهد و وظیفه شناس بر اساس مقتضیات و زمینه 
های موجود در عصر خویش، مسؤولیت سنگین الهی و اجتماعی 
خود را به انجام می رسانند . آنان برای رهبری فکری جامعه اسامی 
از هیچ کوششی دریغ نکرده و با روحیه ای سرشار از ایمان و عشق، 
به متحول کردن افکار مردم و سوق دادن آنان به سوی اهداف و ارزش 
های الهی می پردازند و به این وسیله از مرزهای عقیدتی و ایمانی 
مردم پاسداری مي نمایند. امام صادق علیه السام می فرماید: »علماء 
شیعتنا مرابطون ؛ علمای شیعه ما مرزبان هستند« با این تفسیر علما 
مراقب هجوم لشکر شیطان بر مرزهای ایمانند و آنان را از تسلط بر 

مستضعفان اعتقادی و فکری باز می دارند. 
در عصر حاضر نیز بدون تردید، یکی از شاخص های مهم 
پیشرفت در جوامع بشری، ظهور دانشمندان و اندیشمندان 
و شکوفایی  رشد  نشانگر  آنان  وجود شریف  که  است  بزرگ 
با بزرگان و  آن جامعه مي باشد. بیشتر کشورها و دولت ها 
نقش  که  چرا  شده اند،  شناخته  جهان  در  خود  دانشمندان 
مفاخر و نخبگان در هدایت جامعه به سوی رشد و تعالی 
بسیار ارزشمند بوده و گاهی یکی از آنان می تواند ملتی را از 
راه ظلمت و گمراهی نجات دهد و راه پیشرفت و موفقیت را 
به روی ملت خود باز نماید. در این راستا آشنایي با زندگاني 
در  سیر  و  بزرگان  این  واالي  هاي  اندیشه  و  افکار  بررسي  و 
براي جوانان،  آنان  تربیتي، اخاقي و عرفاني  سیره معنوي، 
طاب و دانشجویان عزیز به عنوان چراغ هدایت و رستگاري 

تلقي مي گردد.
امتیاز بزرگ عالمان و فقیهان واالمقام به خوف و خشیت آنان از 
مقام ذات الیزال الهي است و این عالي ترین نقطه درخشان در زندگي 
آنان است و همین است که علم آنان را بارور ساخته و به سخن و 

گفتار و دعوت آنان بهاء مي دهد.
محتواي اثر حاضر که پیرامون چهار وزنه عظیم علمي و 
عملي و چهار نمونه فرهیخته از فرهیختگان و از تبار علماي 
شیعي است، قبا در کتب یا مجات و نشریات چاپ شده و 
اکنون با مختصر تجدید نظر به همت بنیاد فرهنگي و خیریه 
نیمه شعبان مسجد آیت اهلل انگجي تبریز به صورت کتاب 

در آمده است.
در انتهاي کتاب مجموعا 155 اثر گرانقدر چاپي فارسي و عربي 

مولف به همراه آثار چاپ نشده ایشان فهرست شده است.

موسوي شفیقه  معريف کتاب
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