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با توجه به وجود آيات قرآني در متن از خوانندگان محترم تقاضا مي شود در نگهداري از اين نشريه کمال دقت را رعايت فرمايند

هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

برخی در زمین دشمن
بازی می کنند

خب رنگار آدینه تبریز:
خطیـب موقـت نمـاز جمعـه تبریزگفت :امـروز اغتشاشـات
خوابیـده اسـت و دقیقـا روز رسـوایی افـرادی اسـت کـه
م یخواسـتند پرچـم انقلاب را بخواباننـد .خیلـی جالب اسـت
کـه اینهـا مثال م یخواسـتند از زن دفاع کنند ولی خودشـان در
اردوگاه اشـرف زنـان را عقیـم کردنـد.
حجتاالسلام اسـماعیل روشـنتن ،در خطب ههـای نمـاز
عبـادی و سیاسـی تبریـز که بـا حضور پرشـکوه نمازگـزاران در
مصلای اعظـم امام خمینـی(ره) برگزار شـد ،به بیانـات رهبری
در کنگره شـهدای ورزشـکار اشـاره کرد و اظهار داشـت :ایشـان
تاکیـد کردند کـه امروز محیـط عمومی ورزش متاثـر از حضور
شهداسـت؛ شـهید اب راهیم هـادی یک قهرمان بزرگی اسـت که
پهلوانـان او را الگـوی خودشـان قـرار دادهاند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ورزش هر چقدر به سـمت و سـوی
تعالـی برود ،منجر به ت ربیت پهلوانان م یشـود ،گفت :شـهدای
ورزشـکار جـزو این موارد اسـت و یا قهرمانان محجبه که نشـان
دادنـد حجاب محدودیت نیسـت بلکه مصونیت اسـت.
خطیـب موقـت نمـاز جمعـه ایـن هفتـه تبریز خاط رنشـان
کـرد :رهبـر معظـم انقلاب بـه دو محـور دیگـر یعنـی جایگاه
مجمـع مصلحت تشـخیص نظام اشـاره داشـتند و محور دیگر
بیانـات ایشـان اغتشاشـات بود.
وی متذکـر شـد :امـروز اغتشاشـات خوابیـده اسـت و دقیقا
روز رسـوایی افـرادی اسـت کـه م یخواسـتند پرچـم انقلاب را
بخواباننـد .خیلـی جالب اسـت که اینهـا مثال م یخواسـتند از
زن دفـاع کننـد ولـی خودشـان در اردوگاه اشـرف زنـان را عقیم
کردند.
روشـنتن بـا اشـاره بـه حدیثـی از امـام صـادق(ع) مبنـی بر
اینکـه اجـازه ندهیـد اهـل مکـر فرزندانتـان را از شـما بگی رنـد،
گفـت :حضـرت آقـا فرمودنـد کـه نقش دشـمن آشـکار بـود و
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در
اســتان و امــام جمعــه شــهر تب ریــز حضــرت حجــت
االســام و المس ــلمین س ــید محمدعل ــی آل هاشــم و با
هــدف مقابلــه و جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحــوس
کرونــا ،هفتــه نامــه آدینــه تب ریــز فقــط در فضــای
مجــازی منتش ــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی نش ـریه
در فضــای مجــازی بــا نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت
خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد گرفــت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تب ریز

لزوم توجه به عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی

خب رنگار آدینه تب ریز:
حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین سـید محمدعلی آل هاشـم
در آسـتانه میلاد حضـرت پیامب راکـرم(ص) و رئیس مذهب شـیعه امام
جعفـر صـادق(ع) در دیـدار بـا اسـاتید حـوزه هـای علمیه تب ریز بـا بیان
اینکـه پشـت پـرده اغتشاشـات عقـده گشـایی گسـترده دشـمن علیه
مقدسـات اسلامی اسـت ،اظهار داشـتند :حوادثی که علیه نظام مقدس
جمهوری اسلامی شـکل میگیرد صحنه تم رین ب رای جبهه انقالب ب رای
نقش آف رینی مقتدرانه و کارآمد در عصر ظهور است.
امـام جمعـه تب ریـز مواجه منطقی ،ریشـه یابانه و مسـتند با فتنه ها
در حـوادث را ضـروری دانسـته و ادامـه دادند :در ماج رای اخی ر؛ آشـوبگ ران
به سـرعت سـراغ آتش افـروزی ،اقدامات خشـن و جنایـت کارانه رفتند و
بـا حمله به مسـاجد ،مقرر م راکز مذهبی ،حسـینیه و پرچـم های عزای
اباعب داهلل الحسـین هیاهـو ایجاد کردند.
ایشـان فعـال شـدن گروهـک هـای تج ریـه طلـب و تکفیـری در
شـمالغرب و جنـوب شـرق در حـوادث اخیـر را مـورد اشـاره قـرار داده و
افزودنـد :آشـوبگ ران بـا صحنـه سـازی هـای تنـد و اقدامـات خشـن و
آتش افرزوی ،خالء بزرگ عدم هم راهی اکث ریت مردم را پُ ر کردند.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی با بیان اینکـه نظام مقدس
جمهـوری اسلامی ره آورد مجاهـدات مخلصانه فقهای عظام و شـهدای
مظلـوم روحانیـت بـوده اسـت ،خاط رنشـان کردنـد :ایـن نظـام مقـدس
ثمـره اخلاص ،بصیـرت ،حکمـت و مدی ریت بی بدیـل پدیده قـرن امام
خمینـی(ره) اسـت کـه با رهبـری حکیمانه و مشـی انقالبـی مبتنی بر
حکمـت ،عزت و مصلحت مقام معظم رهبـری حضرت آیت اهلل العظمی
امـام خامنـه ای عزیـز تداوم یافته اسـت.
امام جمعه تب ریز گفتند :دوسـت و دشـمن به اقتدار؛ حماسـه آف رینی
و خنثی سـازی نقشه های شـوم و تدابیر سوء دشمنان داخلی و خارجی
توسـط مقـام معظم رهبـری اقـرار و اعتـراف دارند و این نقـش بی بدیل
در فتنـه هـای ۷۸؛  ۹۸ ،۸۸و ایـن حـرکات فتنـه آمیـز اخیـر جلـوه ای
عالم گیر دارد.
حضـرت حجت االسلام والمسـلمین آل هاشـم با اشـاره بـه حضور
بـه هنـگام رهبـر معظم انقلاب با محتـوای جامـع؛ کارگشـا ،امیدآف رین
و شـورانگیز در دانشـگاه افسـری نیـروی انتظامـی و خنثـی سـازی

توطئـه هـای دشـمنان تاکیـد کردنـد :اقشـار غیـور و حماسـه سـاز
آذربایجـان و شـیرزنان و شـیر مـردان ،بویـژه جوانان قهرمان عاشـورائی با
اعلام انزجـار از آشـوبگ ران آمادگی خود را بـرای تداوم خط امـام و رهبری
و کـور کـردن چشـم فتنـه و فتنـه گـران را اعلام می دارند.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی در بخش دیگری از سـخنان
خـود مهمت ریـن عامل پـرورش طلبه را اسـاتید عنوان کـرد و از معلمان
م راکز دینی خواسـتند با شـناخت شـبهات اعتقادی ،سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگـی ،نشسـت هـای بصی رتـی ،کانون هـای علمی و کرسـی های
آزاد اندیشـی ،پیوسـته بنیـه علمـی و آمادگـی ذهنـی خـود و طلاب
محتـرم را بـه روز و غنـی سـازید.
ایشـان حضـور در نمازهـای جماعـت ،م راسـم سیاسـی و مذهبـی
مـدارس و دانشـگاه هـا را فرصتـی بـرای تحکیـم روابـط عاطفـی ،رفـع
شـبهات ،جـذب نوجوانان و جوانان و کاهش گسسـت فرهنگی دانسـتند.
امـام جمعـه تب ریز حضور گرم و موثر در تشـکل های بسـیج اقشـار،
محالت ،بویژه تقویت علمی بسـیج طالب و اسـاتید در شـرایط حاضر را
ضـروری خوانـده و گفتند :اسـاتید با تقویـت پایگاه های بسـیج مدارس
علمیه اسـتان ،رابطه ای کارآمد و صمیمی با مسـئولین سـپاه و بسـیج
اسـتان داشته باشند.
امـام جمعـه تب ریـز عمـق بخشـی بـه مطالـب علمـی دروس
و اهتمـام جـدی بـه مباحـث اخالقـی و آمـوزه هـای اجتماعـی در
قـرآن و سـنت اهـل بیـت را مـورد تاکیـد قـرار داده و گفتنـد :تقویـت
کانـون هـای علمی ،اهتمام به امور پژوهشـی و نظم در برگزاری کالسـها
باید از اولویت های اسـاتید محترم باشـد.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان توجه بـه عدالت اقتصـادی و عدالت
اجتماعـی از سـوی دولتمـردان را مـورد تاکیـد ق رار داده و خاط رنشـان
کردنـد :در دهـه شـصت و در شـرایط جنگـی کـه دنیا مقابـل نظام و
مـردم مـا ایسـتاده بـود و شـهرهای مـا بمباران مـی شـد و جوانان ما
در جبهـه شـهید می شـدند ،اما مردم با دولت همبسـتگی داشـتند
و بـه اجـزای حاکمیـت اعتماد داشـتند ،امـا در حال حاضر گسسـت
میـان دولـت و ملـت و افزایـش بی اعتمادی به دسـتگاه هـای دولتی
خلاء بسـیار مهمی اسـت که بایـد در جهت رفـع آن اقدامـات جدی
صـورت پذیرد.

حضرت حجت االسالم و المسلمین

جناب آقای دکتر سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه محترم تبریز

درگذشــت ام الزوجــه گرامــی ،ســرکار الحاجیــه خانــم امینــی را

خدمــت جنابعالــی و بیــت مکــرم ،تســلیت عــرض نمــوده ،و بــرای آن
مرحومــه رحمــت و مغفــرت و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر از درگاه

خداونــد متعــال مســالت مــی نمائیــم.

هفته نامه آدینه تبریز

به مناسبت  29مهرماه؛
روز ملي صادرات

صـادرات بـه عنـوان موتور محرکـه اقتصـاد و رمز بقای کشـورها در
بازارهـای جهانـی نقـش مهمـی را در عرصـه اقتصاد ایفا می کنـد ،زی را
تقویـت ظرفیتهای تولیـد و ایجاد ظرفیتهـای جدید ،هموار کـردن راه
توسـعه صـادرات نقـش دولـت را بـه عنـوان تضمیـن کننـده سـرمایه
گذاریهـای موجـود و کاهـش انحصـار پررنـگ تر مـی کند.
روز ملی صادرات
از سـال  1376بيسـت و نهـم مهـر مـاه با تصويب شـوراي فرهنگ
عمومـي كشـور ،بـه عنـوان روز ملي صـادرات تعييـن گرديـد .تعیین
یـک روز از روزهـای سـال بـرای صـادرات ضمن ترویج فرهنـگ صادرات
در میـان تـوده مـردم ،تقدیـر از فعاالن اقتصـادی ،فرصتی بـرای تبادل
افکار ،شـناخت گیرها و تنگناها و بررسـی راهکارهایی ب رای رسـیدن به
هـدف واال ی جهـش صادرات می باشـد.
صادرات چیست؟
فـروش يـا عرضـهي كاالهـا و خدمـات هـر كشـور را به كشـورهاي
ديگـر ،در ازاي دريافـت كاالهـا ،خدمـات ،ارز ،طلا ،تسـويهي بده يهـا
و يـا بـه منظـور كمـك بالعـوض ،صـادرات گوينـد .همچنيـن بـه هر
شـخص حقیقـی و یا حقوقی کـه دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت
بازرگانـی بـوده و اقـدام بـه صـدور کاال نمایـد صادرکننده اطالق میشـود.
وابسته شدن ای ران به صادرات نفت
صـادرات ايـران در دورهي قاجـار و پهلـوي ،از رشـد كم و نامناسـبي
برخـوردار بـود؛ مهمتريـن عامل كندي رشـد اقتصـاد ايـران را ،م يتوان
در نوع رابطهي اسـتعماري كشـورهاي اسـتعمارگر با اي ران جست كه از
همـان آغـاز ،ايـن رابطه با قطع پيونـد ميان كشـاورزي ،توليد معدني و
صنايع دسـتي كشـور و سـپس نابودي صنايع دسـتي و تبديل كشور
بـه توليد كننـدهي مواد كشـاورزي و نفت همـراه بود.
پيـش از تسـلط اسـتعمار روس و انگليس بر اقتصاد ايـران ،تجارت
خارجـي ايـران بي شتر با كشـورهاي آسـيائي انجام م يشـد و صادرات
كشـور طيف وسـيعي ازكاالهاي كشـاورزي و صنعتي (صنايع دسـتي)
را در بـر م يگرفـت .امـا با شكسـت نظامي ايـران از روسـيه و تحميل
ق راردادهـاي تجـاري همـراه بـا اعطـاي امتيـاز بـه روسـيه و انگليس و
تغييـر در طرفهـاي تجـاري ايـران  -كـه بي شتـر كشـورهاي اروپائي
و عمدتـاً روسـيه و انگليـس شـدند  -مرحلـهاي جديـد آغـاز شـد كـه
نشـان از پيامدهـاي ناخوشـايند بر اقتصاد ايـران داشـت .از طرف ديگر،
ايـن رونـد در دورهي پهلـوي و سـالهاي پـس از جنـگ جهانـي ،ادامه
يافـت .در دورهي پهلـوي اول ،آلمـان و پس از جنـگ ،آمريكا به صورت
مهمتريـن طرفهـاي تجـاري ايـران درآمدنـد و رشـد وابسـتگي در
اقتصـاد ايـران در دهـهي  40تشـديد شـد و در هفـت سـال اول دههي
 ،50بـه اوج خود رسـيد.
بـا افزایش صـادرات غیر نفتی مـی توان معضـل بیکاری
و تـورم را در سـطح جامعه ریشـه کن کرد
از ايـنرو ،اگـر ايـران در گذشـته و قبـل از آغـاز رابطه بـا دولتهاي
اسـتعماري با توليد و سـاخت متنـوع محصوالت اقتصـادي در مبادالت
بازرگانـي خارجـي بـه صـورت فعـال شـركت م يداشـت و از مزايـاي آن
بهرهمنـد م يشـد ،رفتـه رفتـه بـا تحميـل رشـد نامـوزون و تحميـل
تقسـيم بي نالمللـي كار ،اقتصـاد كشـاورزي ايـران كـه  -بـه صـدور
محصـوالت كشـاورزي وابسـته بـود  -بـه صـدور نفت وابسـته شـد .از
طرفـي ،اگـر ابتـدا ميـزان واردات ناچيـز م يبـود و كل اقتصـاد كشـور
را تحـت تأثيـر قـرار نمـيداد ،در مقطـع بعـدي بـا جاافتادن تقسـيم
بي نالمللـيكار ،نـوع واردات و كشـورهاي صـادر كنندهي كاال بـه اي ران،
بـه عامـل تعييـن كننـدهاي در حركـت اقتصادي ايـران تبديل شـد.
بناب رايـن ،بـر بسـتر چنيـن زمينـهاي بـود كـه ايـران سـه دورهي
صنعت يشـدن را در سـالهاي پيـش از  1320-1300 ،1300و -1347
 1357پشـت سـر گذاشت .تحوالت يادشـده ،نه تنها تغييري در اقتصاد
تكمحصولـي كشـور بـه وجـود نيـاورد بلكـه بـه تغيير نـوع محصول
و تشـديد آن انجاميـد و اقتصـاد تكمحصولـي كشـاورزي ،بـه اقتصاد
تكمحصولـي نفت تبديل شـد .از طرف ديگر ،صـادرات كاال  -كه وجه
ديگـري از بازرگانـي خارجـي اسـت و بر خلاف واردات ،بيانگـر امكانات
توليـد كشـور يا بـه ديگر سـخن ،امكانـات واحدهـاي توليـدي ،اعم از
صنعتـي ،كشـاورزي و معدنـي در رفـع نيازهـاي بيـن المللـي و ف راهم
آوردن ارز الزم بـراي تأميـن واردات اسـت  -پيشـرفت چندانـي نكرد.
صادرات موتور محرکه اقتصاد
در واقـع صـادرات بـه عنـوان موتـور محرکـه اقتصـاد و رمـز بقـای
کشـورها در بازارهـای جهانـی نقش مهمی را در عرصـه اقتصاد ایفا می
کنـد ،زی را تقویـت ظرفیتهای تولیـد و ایجاد ظرفیتهـای جدید ،هموار
کـردن راه توسـعه صـادرات نقـش دولـت را به عنـوان تضمیـن کننده
سـرمایه گذاریهـای موجـود و کاهـش انحصـار پررنـگ تر مـی کند.
بـا تنوع بخشـی به اقتصـاد و درآمدها در جهت کاهش وابسـتگیها
و نوسـان هـای اقتصـادی ،ایجـاد اشـتغال و افزایـش رفـاه موضوعاتـی
هسـتند کـه کاهـش وابسـتگی بـه عایـدات حاصـل از فـروش نفت و
افزایـش صـادرات غیـر نفتـی را می طلبنـد ،چ را کـه افزایـش بیش از
پیـش صـادرات غیر نفتـی یعنـی افزایش تولیـد و در نتیجـه افزایش
تقاضـا بـرای نیـروی کار کـه همـان ایجـاد اشـتغال و کاهـش بیکاری
اسـت و در نتیجـه بـا افزایش صـادرات غیر نفتـی می توان بـه راحتی
معضـل بیـکاری و حتـی تـورم را در سـطح جامعه ریشـه کـن کرد.
منبع  :بخش فرهنگ و هنر بیتوته
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نخبگان ارتش جمهوری

اسالمی ایران قادر به تغییر
موازنهها در دنیا هستند

اهم بازديد و ديدارهاي

مردمي نماينده ولي فقيه
در آذربايجان شرقي
در هفته جاری

خب رنگار آدینه تب ریز:
ارشــد نظامــی آجــا در اســتانهای آذربایجــان شــرقی و
اردبی ــل گفــت :ام ــروز جوانان نخب ـهای را در ارتــش جمهوری
اســامی ایــران داریــم کــه موازنــه را در کل دنیــا تغییــر
م یدهنــد.
امی ــر س ـرتی پدوم ســتاد «امیرحس ــین شــفیعی» ،ارشــد
نظامــی ارتــش در اســتانهای آذربایجانشــرقی و اردبیــل
امــروز در ســخن رانی پیــش از خطبــه نمــاز عبــادی و
سیاســی تب ریــز کــه بــا حضــور پرشــکوه نمازگــزاران در
مصــای اعظــم امــام خمین ــی(ره) برگ ـزار شــد ،بــا اشــاره
بــه ســالروز تاس ــیس عقیدت ــی سیاس ــی ارتــش جمهــوری
اســامی ای ـران اظهــار داشــت :رژیــم طاغ ــوت زمان ــی کــه
حاکــم ای ـران بــود ،جــز منافــع اســتکبار جهان ــی چی ــزی
نم یدیــد و بــه تبــع آن همــه دســتگاهها ایــن منافــع را
م یدیدنــد و ارتــش نیــز مســتثنی نبــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــا همــه مســائل بدنــه ارتــش
جمهــوری اســامی ای ـران یــک بدنــه معنوی بــود ،گفــت :با
انقــاب اســامی ای ـران ،ارتــش نی ــز تغیی ــر مس ــیر داده و بــه
انقــاب امــام خمین ــی(ره) لبی ــک گفتــه و جلــوی طاغ ــوت
ایس ــتاد.
ارشــد نظامــی ارتــش در اســتانهای آذربایجانشــرقی
و اردبی ــل خاط رنشــان ک ــرد :تغیی ــر رفتــار ســازمانی لــزوم
ایجــاد ســازمان عقیدت ــی سیاس ــی را منج ــر شــد؛ بــا توجــه
بــه لــزوم سیس ــتم معنویــت در بدنــه ارتــش ،ب راب ــر فرمــان
امــام رحمــت اهلل ،ط ــرح سیاس ــی و ایدولوژیــک تهی ــه و بــه
شــورای عال ــی انقــاب ارســال شــد.
وی ادامــه داد :نقــش عقیدت ــی سیاس ــی در هشــت ســال
دفــاع مقــدس نقــش ب ینظیــر بــود؛ در همــه نیروهــای
مس ــلح کل جهــان دو مولفــه فی زیکی و غیرفی زیک ــی در نظر
گرفتــه م یشــود امــا مولفــه ب رترســاز کــه فقــط در نیروهای
مســلح جمهــوری اســامی ایــران اســت ،مولفــه ایمــان،
اعتقــاد و حرکــت بــر اســاس منویــات والیــت م یباشــد.
ایجــاد ایــن مولفــه ب ــر عهــده عقیدت ــی و سیاس ــی اســت.
امی ــر شــفیعی گفــت :وقتی یــک رزمنــده در نفطــه صفر
م ــرزی خــود صفآرای ــی م یک ــرد ،حضــور یــک روحان ــی را
نی ــز در کنــار خــود م یدیــد.
وی متذک ــر شــد :کـدام ارتــش س ـراغ داریــد که رزمنــدهای
ب ـرای می ــل شــهادت از هم ــرزم خــود س ــبقت بگی ــرد؟ اگ ــر
امــروز ارتــش بــه عنــوان طیبــه یــاد م یشــود در ســایه
معنویــت اســت و ایــن معنویــت بــه خاطــر روحانیــت
م یباشــد.
ارشــد نظامــی ارتــش در اســتانهای آذربایجانشــرقی و
اردبی ــل ادامــه داد :در ســایه آموزههــای دین ــی ،حرکــت بــه
منویــات ق ــرآن ،آموزشهــای ابــاغ شــده از ســوی امــام (ره)
ارتــش بــا جــان مشــغول بــه جانفشــانی اســت.
وی بیــان داشــت :اگــر مــا یــک نگرشــی بــه همــه
عملی ــات دفــاع مقــدس داشــته باش ــیم م یتـوان گفــت که
آیــا عملیات ــی س ـراغ داریــد کــه بــدون نام ائمه ش ــروع شــود
و دعــای توســل و زیــارت عاشــورا خوانــده نشــده باشــد؟
امیــر شــفیعی ابــراز کــرد :در ســایه باورهــای دینــی
و آموزههــای دینــی از همــه تهدیــدات موفــق بیــرون
آمدهایــم و پیــروز شــدهایم.
وی گفــت :دشــمنان خــوب دریافــت ک ــرده کــه جنــگ
فی زیک ــی ح ــرف اول و آخ ــر را نخواهــد زد و اآلن جنــگ ن ــرم
و سیاس ــی و ش ــبیخون فرهنگ ــی و ه ـزاران مــورد دیگ ــر را
پیــش گرفتهانــد.
ارشــد نظامــی ارتــش در اســتانهای آذربایجانشــرقی
و اردبیــل افــزود :امــروز عقیدتــی سیاســی بــا طرحهــای
مصبــاح ب رنام هریــزی کــرده اســت و بــه خــود م یبالیــم
کــه  ۱۶هـزار نف ــر حافــظ جزهــای ق ــرآن و  ۱۶۰حافــظ کل
ق ــرآن ک ریــم داریــم.
وی اذعــان داشــت :امــروز جوانــان نخبــهای را در ارتــش
جمهــوری اســامی ای ـران داریــم کــه موازنــه را در کل دنی ــا
تغییــر م یدهنــد.

فرازی از وصیت نامه شهدا

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار مسئوالن و
کارگزاران نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی با مقام معظم رهبری به
مناسبت هفدهم ربیع االول

دیدار سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار سردار بادپا نماینده ستاد کل نیروهای مسلح با نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با حضور در منزل
شهید حسین اجاقی بسیجی مخلص تبریزی که در اغتشاشات اخیر به دست
اشرار به شهادت رسید با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کردند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز به مناســبت
روز پســت از شرکت پست اســتان بازدید و با مدیران و کارکنان پست
تبریز دیدار کردند

همایش تبیینی اساتید و نخبگان مدارس علوم دینی حوزه علمیه تبریز با
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با حضور در مرکز فرماندهی انتظامی
استان یاد و خاطره شهدای انتظامی را گرامی داشتند

برخی در زمین دشمن
بازی می کنند

میز خدمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی،
مدیر کل تامین اجتماعی،
مدیر کل بیمه سالمت

و مدیر درمان تامین اجتماعی استان
در پیش از خطبه های نماز جمعه

در مصلی اعظم حضرت امام (ره) تب ریز

ادامه از صفحه اول

تاریـخ هـم ف رامـوش نخواهد کـرد پس برخ یهـا در زمین
دشـمن بـازی نکنند.
خطیـب موقـت نمازجمعـه تبریـز ادامـه داد :همـان
طـور که رهبـر انقلاب فرمودند نقشـه دشـمن یک طرح
انفعالـی ناشـیگ رانه اسـت کـه خواسـتند از خـود نشـان
دهند.
روشـنتن در بخش دیگر صحب تهـای خود تاکید رهبر
معظـم انقالب در تفکیـک و متفاوت بودن حکـم اف رادی که
در اغتشاشـات حاضر بودند را مورد اشـاره ق رار داد.
وی در اعلام مناسـب تهای هفتـه ،به شـهادت آیتاهلل
اشـرفی اصفهانـی ،دسـتور تاسـیس سـازمان عقیدتـی و
سیاسـی ارتـش جمهـوری اسلامی اشـاره کـرد و گفـت:
انقلاب اسلامی عیـار معنویـت و اخلاق را در جامعه باال
بـرد .ایجاد سـازمان عقیدتی و سیاسـی در ارتش نیز گواه
ایـن موضوع اسـت.
خطیـب موقـت جمعـه تبریزبیـان داشـت :پیونـد
دانشـگاه و صنعت بیشـتر باشـد ،نفوذناپذیری کشـور هم
بیشـتر خواهـد شـد.
وی بـا اشـاره بـر اینکـه اقتصـاد نقطـه تعییـن کننده
یـک مملکت اسـت ،افـزود :هر چقـدر اقتصاد قوی باشـد
م یتوانـد یک کشـور خود را بیشـتر نشـان دهـد از اینرو
مسـووالن بایـد قلبشـان نسـبت بـه رفـع شـکاف عمیق
طبقاتـی بتپـد؛ اسلام بـا ثـروت مخالـف نیسـت ولی با
توزیـع ناعادالنـه منابـع و ثـروت مخالف اسـت کـه عدهای
سـیر باشـند و عـدهای محروم.
مدیـر حـوزه علمی ههـای اسـتان در بخـش دیگـر
بـا بیـان اینکـه اگـر نصـرت الهـی ،توفیـق و هدایـت
الهـی و حرکـت بـه سـمت تعالـی و سـعادت اخـروی
م یخواهیـم بـه رعایـت تقـوای الهـی بسـتگی دارد،
افـزود :اگـر در هـر کاری اعـم از شـخصی ،اجتماعـی و
سیاسـی تقـوای الهـی را رعایـت کنیـم ،نصـرت الهـی
نصیبمـان خواهـد شـد.
وی بـا اشـاره بـه دو عیـد مبـارک میلاد پیغمبـر(ع)
و میلاد رئیـس مذهـب شـیعه امـام جعفـر صـادق(ع) ،
گفـت :خداونـد همـه مـا را جـزو امـت رسـول اکـرم(ص)
قـرار دهد.
روشـنتن بـا بیـان اینکـه از روزی که زمین خلق شـده
اسـت ،بـه انـدازه برکـت وجود پیغمبـر (ص) نبوده اسـت،
گفـت :صحبـت از پیامب راکـرم(ص) خیلی سـخت اسـت
قـرآن کریـم بـه پیغمبـر خـدا چهـار موهبت اعطـا کرده
کـه اولیـن مورد خـود قرآن اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه ایـن هفتـه تبریـز ادامـه داد:
عصمـت و ُملـک عظیم و خُ لق عظیم سـه موهبت دیگر
خداونـد بـه پیامب راکـرم(ص) اسـت.
وی خطـاب به همـه آنهایی کـه مسـولیت ت ربیتی،
اجتماعـی و خانوادگـی دارنـد ،گفـت :بایـد نسـبت به
اسـتفاده از رفتـار و سـلوک پیامبـر اکـرم(ص) توجـه
جـدی کنیـم و یـک سرشـت و ویژگـی خاصـی ایجاد
کنیم .
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

فریضه زکات در قرآن و روایات
قسمت اول

نقاشی هانیه شیری پایه دوازدهم انسانی
مدرسه روشنایی قلم بناب

خطبه های نمازجمعه شهرستان های
آذربایجان شرقی
س روحانی تشان است
افتخار علمای شیعه لبا 

نماینــده م ــردم آذربایجانش ــرقی در مجل ــس خب ــرگان رهب ــری و امام
جمعــه م راغــه بــا بی ــان اینکــه دشــمنان چشــم دیــدن حجــاب و لب ــاس
روحانی ــت را ندارنــد ،گفــت :افتخــار روحانی ــان ش ــیعه لباسشــان اســت.
حجت االســام و المس ــلمین محمدتق ــی پورمحمــدی در خطب ههای
نمــاز جمعــه ایــن شهرســتان افــزود :نقشــه دشــمن این اســت که زنــان و
طــاب از حجــاب و لب ــاس روحانی ــت عقبنش ــینی ک ــرده و از ایــن ط ریق
دیــن را ک مرنــگ کننــد امــا زنــان مومنــه ای ـران اســامی بــه هی ــچ وجــه
از دســتور اله ــی س ـرپیچی نخواهنــد ک ــرد و طــاب نی ــز بــه لباس شــان
افتخــار م یکننــد.
وی همچنیــن خطــاب بــه طــاب جــوان و تــازه معممشــده ایــن
شهرســتان کــه ط ــی روز جــاری بــه کس ــوت روحانی ــت ملب ــس شـدند،
بی ــان ک ــرد :بــا ایــن لب ــاس در جامعــه و محافــل مختلــف حاض ــر شــوید
و ایــن را بدانی ــد روزی کــه عمامــه را روی س ــر گذاشــتید ،شــئونات آن را
هــم بایــد حفــظ کنی ــد.
حجــت االســام و المس ــلمین پورمحمــدی بــا بی ــان اینکــه  ۱۹ســال
اســت کــه م راســم عمامهگـذاری در م راغــه برگـزار م یشــود ،اضافــه ک ــرد:
ام ــروز و همزمــان بــا  ۱۷ربی ـعاالول ۳۲ ،نف ــر از س ـربازان امــام زمــان (عــج)
معمــم شـدند در حال ــی کــه حــدود دو دهــه قب ــل حوزههــای علمی ــه در
ایــن شهرســتان غیرفعــال بود.
وی بــا تاکی ــد ب ــر اینکــه حوزههــای علمی ــه نی ــز بایــد همزمــان بــا
م راکــز دانشــگاهی توســعه پی ـدا کنــد ،بی ــان ک ــرد :همانطــور کــه جامعه
بــه پزشــک نی ــاز دارد ،بــه طبی ــب روح و روان نی ــز نیازمنــد اســت.
بــه گفتــه امــام جمعــه م راغــه ط ــی دو دهــه اخی ــر نزدیــک بــه ۴۸
نف ــر از روحانی ــان م راغــه بــه دیــار باق ــی شــتافتهاند و اگ ــر ایــن حوزههــای
علمی ــه توســعه نیافتــه بــود ،ام ــروز روحانی ــان جـوان ب ـرای ب رپای ــی نمــاز
جماعــت در مس ــاجد حضــور نداشــتند.

ضرورت تکمیل و تجهیز
مجتمع فرهنگی و هنری هشترود

امــام جمعــه هشــترود از راکــد مانــدن کارهــای ســاختمانی مجتمــع
فرهنگ ــی و هن ــری هشــترود انتقــاد ک ــرد و خواســتار تکمی ــل و تجهی ــز
ایــن مجتمــع شــد.
حجــت االســام جعف ریــان خواســتار اج ـرای جــدی مصوبــات شــورای
فرهنــگ عموم ــی از ط ــرف اعضــای ایــن شــورا به عنوان ســند باالدســتی
در شهرســتان هشــترود شد.
امــام جمعــه هشــترود گفــت :ب رنامــه ریــزی ب ـرای قش ــر کــودک و
نوج ـوان بایــد یک ــی از دغدغههــای اعضــای شــورای فرهنــگ عموم ــی
باشــد.
وی تص ریــح نمــود :بایــد تمــام دســتگاهها و نهادهــای دولتــی در
ایــن زمینــه بــا تمــام امکانــات خــود بــه می ـدان بیاینــد و بــا ب رنامــه
ریزیهــای دقی ــق و حس ــاب شــده ب ـرای آینــده ســازان کشــور گامهــای
خوب ــی بردارنــد.
وی افــزود :مهمت ریــن هــدف تشــکیل شــورای فرهنــگ عمومــی
نظــارت ب ــر فضــای فرهنگ ــی کشــور ،هدایــت فضــای فرهنــگ عموم ــی
کشــور و انجــام اقدامــات بهموقــع ب ـرای ارتقــا و تقویــت فضــا و بهب ــود
فضــای فرهنــگ عموم ــی در کشــور اســت.
حجــت االســام جعف ریــان تاکی ــد ک ــرد :شــورای فرهنــگ عموم ــی
از جملــه نهادهــای مهــم و موث ــری اســت کــه وظیفــه سیاســتگذاری،
هدایــت و نظــارت ب ــر فرهنــگ عموم ــی جامعــه را ب ــر عهــده دارد و مانند
اتــاق فک ــر همگان ــی اســت کــه بــا حضــور اندیشــمندان ،صاحبنظ ـران و
مس ــئولین فرهنگ ــی در جهــت ارتقــای ســطح فرهنــگ عموم ــی جامعه
عمــل م ــی کنــد.
وی از راکــد مانــدن کارهــای ســاختمانی مجتمــع فرهنگ ــی و هن ــری
هشــترود انتقــاد ک ــرد و خواســتار تکمی ــل و تجهی ــز ایــن مجتمــع شــد.
وی گفــت :شهرســتان هشــترود بــا قدمــت چندیــن ســاله متاســفانه
فاقــد مجتمــع فرهنگ ــی و هن ــری اســت کــه هنرمن ـدان را بــا مشــکل
روبــرو کــرده اســت کــه در صــورت تکمیــل و تجهیــز آن قســمتی از
دغدغــه هــای هنرمنــدان حــل م یشــود.

مقدمه
زکات از مصادیق بارز صدقات اســت که به عنوان پشــتوانه مالی
ب رنامه های اجتماعی ،در اصالح ساختار جامعه و تطهیر زندگی ،تزکیه
نفوس و تألیف قلوب مردم ،نقش به سزایی دارد.
کثــرت وجود تعابیر بلند و عبرت آمــوز از قبیل بال گردان فرد و
جامعه ،زمینه ساز نزول رحمت و برکت ،عامل توسعه عمر و گسترش
زندگی ،تجارت مســتقیم با خداوند ،ذکر عملی و ...که در لسان آیات
و روایات ،عمق باور مؤمنان و عرف جامعه ،در شــأن این واجب الهی،
جاری و ســاری اســت از جایگاه ویژه این عبادت اجتماعی و ضرورت
اهتمام به آن خبر می دهد.
ساختار و معنای لغوی زکات
زاء و کاف و حــرف علّــه» به عنون حروف اصلی این کلمه ،داللت بر
نماء و زیادی دارد و به مفهوم رشد و نمو کردن و زیاد شدن می باشد)1(.
خلیــل بن احمد درباره معنای لغوی زکات می گوید :زکات مال به
معنای پاک کردن آن اســت و جمله  .زکا الزرع یزکو زکاء» به معنای
رشد کردن کشتزار و محصوالت می باشد)2(.
راغب اصفهانی اصل زکات را به معنای رشدی که از برکت خداوند
به دست آمده می داند)3(.
مرحوم استاد عالمه طباطبایی رحمه اهلل می نویسد« :معنای لغوی
زکات تطهیر می باشد)4( .
در مصباح الفقیه نیز آمده است« :زکات در لغت به معنی طهارت
و نمو است)5( .
از مجموعه اقوال فوق به دســت می آید که معنای لغوی زکات در
اصل ،رشد کردن می باشــد و به طور کلّ ی خالصه چیزی یا برگزیده
آن را می گویند)6(.
معنای اصطالحی زکات
زکات از نظر شرع ـ به عنوان یکی از فروع دین ـ بیرون کردن اندازه
معینی از مال ،که به حد نصاب رسیده باشد و دادن آن به مستحقان،
و بدین نام نامیدن ،به امید برکت یافتن و یا ب رای پاکیزه کردن نفس
یا نمو دادن به خی رات و برکات است)7(.
زکات در اصطالح فقهی پرداخت مقدار معینی از مال است که در
قرآن کریم معانی عامی دارد و به کمکهای واجب و مســتحب گفته
می شود.
اهمیت زکات
روزی حضرت امام صادق علیه السالم آداب و نحوه گرفتن زکات را
که در نامه  25نهج البالغه آمده است ،از قول حضرت امام علی علیه
السالم نقل می کرد ،در اثنای آن گریه کرد و فرمود:
به خدا ســوگند حرمتها را شکســتند و به کتاب خدا و ســ ّنت
پیامبرش عمل نکردند)8( .
در اهمیت زکات همین بس که یکی از پایه های دین مبین اسالم
شمرده شده و به عنوان درمان دردهای اقتصادی جامعه محسوب می
شود؛ چنان که اگر ب رای عضوی از بدن کسی ناراحتی ای پیش بیاید
او را از حرکت می اندازد ،در جامعه نیز اگر گروهی با مشــکالت مالی
روبه رو شوند ،حرکت آن جامعه فلج می شود.
حضرت امام رضا علیه السالم فرمود:
خداوند به من نعمتهایی داده اســت که دائما نگ ران آن هستم تا
حقوقی را که نســبت به آنها بر من واجب کرده است ،پرداخت کنم.
سؤال شد :شما نیز با آن مقام بزرگی که دارید به سبب تأخیر زکات از
خدا می ترسید؟ فرمود :بله)9( .
حضرت امام صادق علیه السالم فرمود:
خداوند بر این امت چیزی را سخت تر از زکات واجب نکرده است و
هالکت بیش تر امتها به علّت نپرداختن آن است)10
همچنین در قرآن کریم آمده است:
هنگامی که صالحان به حکومت برســند ،اولین ب رنامه آنان اقامه
نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر است)11( .
رســول خدا صلی اهلل علیه و آله ســوگند یاد کرد که جز مشرک
کســی در مورد پرداخت زکات خیانت نمی کنــد )12(.نیز فرمود :یا
علی! ده گروه از ا ّمت من کافر می شــوند که یکی از گروهها کسانی
هستند که زکات نمی پردازند)13(.
ایشان در آخرین خطبه خویش نیز به مردم فرمود :ای مردم! زکات
اموال خود را بپردازید و هر که زکات نپردازد ،ب رای او نه نمازی است و
حج ی و نه جهادی)14(.
نه ّ
از نظر آن حضرت ،زکات عامل از بین بردن گناهان محسوب می گردد:
ُذهب ال ُّذن ُوب ()15
ال ّزکاة ت ُ
تجس ــم یافته و مونس انسان می
آری! زکات در برزخ در کنار نماز ّ
شود و توجه بدان از وظایف مهم شرعی و اسالمی ماست زی را:
 1ـ با پرداخت آن درهای بهشت را به روی خود گشوده و خود را از
صفت مذموم بُخل می رهانیم؛()16
 2ـ زکات ،کلید دریافت رحمت الهی در روزی است؛()17
 3ـ زکات ،سیر کردن فق راست و سیر کردن فق را ،رمز سیر بودن در
قیامت و روز محشر است؛()18
 4ـ زکات ،مدال افتخار اسالمی بودن آدمی است که نپرداختن آن
عالمت خارج شدن از مدار ایمان و اسالم است؛()19
 5ـ نپرداختن زکات ،خیانت به خدا و شرک است و این گونه اف راد
در حکومت جهانی حضرت امام عصر علیه الســام به مرگ محکوم
می شوند؛()20
 6ـ از اولین وظایف حکومت صالحان رســیدگی به فق را در سایه
پرداخت زکات است:
الصالة و آتوا ال ّزکاة ()21
الذین ان م ّکناهم فی االرض أقاموا ّ
 7ـ با پرداخت زکات ،سالم و صلوات پیامبر را دریافت می داریم؛ چون
خداوند به پیامبر فرموده :زکات مردم را بگیر و بر آنها درود فرست؛()22

چرا تب «مدرکگرایی»
پایین نمیآید؟

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی
 8ـ دریافت کننده زکات در ظاهر فق را هستند ،ولی در واقع خداوند
است و این اهمیت برجسته زکات را می رساند)23(.
ادلّه وجوب زکات
الف :آیات محکم قرآنی
در قرآن کریم واژه زکات به هم راه مشتقاتش  59مرتبه در  29سوره
و  56آیه به کار رفته ،که  27مورد در کنار نماز آمده است.
به طور کلّ ی آیات م ربوط به زکات در قرآن شامل موارد ذیل است:
 1ـ دســته ای از آیات ،اصل زکات را مطرح کرده و آن را در ردیف
نماز ق رار داده اند و پرداخت زکات را مانند اقامه نماز واجب دانســته و
از شعائر دینی و عالیم ایمان به حساب آورده اند؛
 2ـ آیاتی هســتند که بــه دادن زکات امر نموده و آن را به عنوان
معامله با خدا قلمداد نموده اند؛()24
 3ـ برخی از آیات نشــان دهنده تشریع اصل این فریضه عبادی و
اقتصادی هستند و به طور کلی درباره این که چه مقداری گرفته شود
و در چه موردی گرفته نشود ،ساکت می باشند ،که ظهور دارد در این
که زکات در کل اموال الزم است؛
 4ـ برخی از آیات ،مصارف زکات را به طور دقیق شــمارش نموده
اند و رهبری امت اســامی باید زکات مأخوذه را در این مصارف به کار
بیندازد؛()25
 5ـ برخی از آیات کســانی را که زکات نمی دهند در ردیف کفار
قلمداد کرده اند)26(.
عالمه طباطبایی رحمه اهلل آیه «خُ ذ مِن اموالهم صدقة تطهرهم و
تزکیهم بها )27(»...را آیه وجوب زکات دانسته و نوشته است:
این آیه شــریفه متضمن حکم زکات مالی است ،که خود یکی از
ارکان شــریعت و دین اسالم است؛ هم ظاهر آیه این امر را می رساند
و هم اخبار بســیاری که از طریق ائمه اهل بیت علیهم السالم و از
غیر ایشان نقل شده است)28( .
ب :روایات
اهمی ت زکات به برخی از آنها اشــاره نمودیم؛ از آنجا که
در بحث
ّ
روایات معتبر بی شماری درباره وجوب زکات از معصومان علیهم السالم
نقل گردیده الزم است به برخی دیگر از آنها اشاره کنیم:
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله :
الزکاة قنطرة االســام فمن ا ّداها جاز القنطرة و من منعها احتبس
الرب)29( .
دونها و هی تطفی ء غضب ّ
زکات پل اسالم است؛ هر کس آن را پرداخت کند از پل می گذرد
و هر کس آن را منع کند به ســبب آن محبوس است و زکات خشم
پروردگار را خاموش می کند.
حضرت امام صادق علیه السالم :
الس ــراق ثالثة :مانع الزکوة و مســتحل مهور النساء و کذلک من
ُّ
استدان و لم یَن ِو قضائه()30
ربایندگان [اموال مردم] بر سه دسته اند :کسی که زکات نمی دهد،
کســی که مهر زنان را می خورد و کســی که قرض می کند و نیت
پرداخت آن را ندارد.
حضرت امام صادق علیه السالم :
لی ُمت ان شــاء یهودیا و ان شــاء
َمــن َمنع قی راطا مِــن ال ّزکوة َف َ
نص رانیا)31
ذره ای از زکات را ندهد یا یهودی یا نص رانی می میرد.
کسی که ّ
منابع
 -1معجم مقاییس اللغة ،ابن فارس ،ج  ،3ص  16ـ .17
-2کتاب العین ،ج  ،5ص .394
 -3المفردات ،ماده «زکو».
 -4المی زان ،ج  ،15ص  9؛ ترجمه المی زان ،ج  ،15ص .12
 -5مصباح الفقیه ،کتاب الزکوة ،ص .2
 -6فرهنگ معین ،ج  ،2ص .1742
 -7تبیین اللغات لتبیان االیات ،محمد قریب ،ج  ،1باب زکوة.
 -8وافی ،ج  ،10ص .156
 -9جامع االحادیث ،ج  ،9ص .42
-10وافی ،ج  ،10ص .33
-11سوره حج ( )22آیه .41
-12بحاراالنوار ،ج  ،96ص .29
 -13همان ،ص .30
-14مستدرک الوسائل ،ج  ،1ص .507
 -15بحاراالنوار ،ج  ،79ص .234
 -16جامع االحادیث ،ج  ،9ص .53
-17همان ،ص .32
 -18همان ،ص .684
 -19همان ،ص .58
-20بحاراالنوار ،ج  ،96ص .29
 -21سوره حج ( )22آیه .41
 -22سوره توبه ( )9آیه .103
 -23همان ،آیه .104
 -24تفسیر علیا ،دکتر اسماعیل منصوری  ،ص  252ـ  253؛ سوره
احزاب ( )33آیه  33؛ مجادله ( )58آیه .13
ّ
اسدالل بیات ،ص ( 25بحث زکات).
 -25منابع مالی دولت اسالمی،
فصلت ( )41آیه .7
-26سوره ّ
 -27سوره توبه ( )9آیه .103
 -28المی زان ،ج  ،9ص  377؛ ترجمه المی زان ،ج  ،9ص .512
-29بحاراالنوار ،ج  ،96ص  15؛ امالی طوسی ،ج  ،2ص .136
 -30همان ،ص .12
-31همان ،ص .20
ادامه دارد

خبرنگار آدینه تبریز:
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
آذربایجانشــرقی گفــت :دانشــگاه جامــع علمــی
و کاربــردی دارای  ۳۱۲کــد رشــته محلــی اســت؛
بایــد توجــه ک ــرد کــه در حــال حاض ــر جامعــه بــه
دنب ــال لیس ــانس و ف ــوق لیس ــانس نیس ــت بلکــه
جامعــه بــه دنب ــال اشــتغال اســت چراکــه بی ــکاری
فقــر مــیآورد.
دکتراصغــر عابــدزاده در ســخنرانی پیــش از
خطبــه نمــاز عبــادی و سیاســی تبریــز کــه بــا
حضــور پرشــکوه نمازگــزاران در مصــای اعظــم امام
خمینــی(ره) برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه ســالگرد
س ــی و یکمی ــن ســالگرد تاس ــیس دانشــگاه جامــع
علمــی و کاربــردی اظهــار داشــت :ایــن دانشــگاه
در ســال  ۱۳۷۳در اســتان آذربایجانشــرقی بــه
عنــوان اولیــن اســتان تاســیس شــد.
وی در بخــش دیگ ــری از ســخنان خ ــود بــا تاکی ــد
بــر اینکــه شــعار ایــن دانشــگاه مهارتآمــوزی و
اشــتغالآفرینی اســت ،گفــت :طبــق شــعار ســال
م یتــوان اذعــان داشــت کــه ایــن دانشــگاه
لبی کگــو در ایــن خصــوص اســت.
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
اســتان در ادامــه افــزود :دانشــگاه جامــع علمــی
و کاربــردی دارای  ۳۱۲کــد رشــته محلــی اســت؛
بایــد توجــه ک ــرد کــه در حــال حاض ــر جامعــه بــه
دنب ــال لیس ــانس و ف ــوق لیس ــانس نیس ــت بلکــه
جامعــه بــه دنب ــال اشــتغال اســت چراکــه بی ــکاری
فقــر مــیآورد.
عابــدزاده همچنیــن در ادامــه ســخنانش بــا
اشــاره بــه مهارتهایــی از قبیــل بنیادیــن،
آمــوزش ،پژوهــش ،نــرم ،گفتــاری ،تعلیــم و
تربی ــت ،اخالق ــی ،مهــارت ســخت و غی ــره گفــت:
مــن مس ــوول بــه مهــارت جوانــان توجــه نداریــم؛
مــدرک گرای ــی رواج یافتــه ول ــی هی ــچ مهارت ــی در
پــس زمینــه آن نیســت.
عابــدزاده گفــت :اگ ــر بخواهی ــم جوانــان را نجــات
دهیــم ،از آســی بهای اجتماعــی جلوگیــری
کنیــم بایــد اشــتغال ایجــاد کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه گســترش دانشــگاه
توجه ــی نداریــم بلکــه بــه می ــزان بس ــتری کــه در
دســت داریــم بایــد قــدرت بخشــیم.
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
اســتان متذکــر شــد :بــه جاهایــی مجــوز داده
م یشــود کــه اوال  ۷۰درصــد دانشــجویان را بعــد
از فارغالتحصیلــی مشــغول بــه کار کنــد و دومــا
مرکــز خ ــود را بــه عنــوان کاریاب ــی کنــد و محــل
امیــد بــرای جوانــان ســازد.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه جامــع علمــی و
کاربــردی ویترینــی از یــک مغــازه بزرگــی اســت
کــه همــه چیــز در اختیــار مخاطــب خــود و
دســتگاههای فعــال م یگــذارد ،افــزود :اگــر بــرای
ســربازان ،کارگــران ،کارمنــدان ،وکال و غیــره دوره
مهارتــی الزم اســت ،مــا در خدمــت همــه اقشــار
هســتیم.
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مفاخر مذهبي
آیت اهلل سید مرتضی خسروشاهی
حضـرت آیـت اهلل سـید مرتضـی
خسروشـاهی فرزنـد آیـت اهلل سـید
احمـد از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا
و از چهـره هـای درخشـان خانـدان
فقاهت و سیاسـت خسروشـاهی در
قـرن چهاردهـم هجری قمری اسـت.
در چهاردهـم شـوال المکـرم سـال
 1299ق .ب رابـر بـا هفتـم شـهریور
 1261ش .بـه هنـگام حضـور والـد
معظـم خـود در نجـف اشـرف دیده

به جهـان گشـود.
در کودکـی بـه همـراه پدر بـه تبریز بازگشـت .مقدمات و بخشـی
از سـطوح را نـزد پـدر ف را گرفت در سـنین جوانی عـازم حوزه علمیه
نجـف اشـرف شـد و از محضر اسـتادان بـزرگ آن حوزه مقدسـه بهره
بـرد و بـه درجه رفیـع اجتهاد در علـوم اسلامی نایل آمد.
معظـم لـه پـس از نیـل بـه کمـاالت علمـی و معنـوی بـه تبریز
بازگشـت و بـه ترویـج و تبلیغ معـارف دینی و ندریـس و تحقیق و
تالیـف در علوم اسلامی همت گمارد و در شـمار عالمـان ط راز اول
و م راجـع دینـی آن دیـار قـرار گرفـت .در جریان اسـتبداد رضاخانی
بـر ضـد ظلـم و فسـاد شـورید و علیه کشـف حجـاب خروشـید و
ایـن امـر موجـب تبعید ایشـان به سـمنان شـد  .پـس از رهایی از
تبعیـد بـه مشـهد مقـدس مهاجـرت کـرد ودر پـی اص رار مـردم به
تبریز بازگشـت.
وفـات آن عالـم ربانی در ششـم رجب المرجب سـال  1372ق .ب رابر
بـا دوم فروردیـن مـاه 1332ش .بـه وقوع پیوسـت .پیکرپاکش را پس
از تشـییع بـا شـکوه در جـوار امامـزاده اب راهیـم (ع) تبریـز بـه امانت
گذاشـتند و سـپس به نجف اشـرف منتقل و در جوار بارگاه ملکوتی
حضـرت امیـر المومنین علـی( ع) به خاک سـپردند.
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
ش رایط ق ربانی مستحب
در ق ربانی مستحب ،مثل عقیقه آیا سن خاصی شرط است.
جواب :در ق ربانی مستحب ،سن خاصی شرط نیست.
ط راحی و فروش لباس بانوان
شغل من ط راحی و فروش لباس بانوان است ،آیا این شغل که
م ربوط به سبک و مد میشه از نظر شرعی اشکال دارد؟
جواب :فی نفسه اشکال ندارد ،ولی نباید طرح هایی را که
برگرفته از فرهنگ منحط غرب است و با حیاء و عفت عمومی
منافات دارد ،ترویج کنید.
کسب درآمد با اموال فرزند
اگر به فرزند خردسالم پول هدیه داده شود ،آیا می توانم با این
پولها کار اقتصادی انجام دهم و آیا باید از سودهای حاصله ب رای
فرزندم هم ق رار دهم؟
جواب :در صورتی که این کار ب رای فرزند مفسده نداشته باشد،
اشکال ندارد و اگر به عنوان قرض از پول فرزند
استفاده کنید ،سود حاصل ملک شما است ولی
اگر به عنوان قرض نباشد و ب رای فرزند کار اقتصادی
انحام دهید سود حاصل ملک فرزند است.

تولید  ۳۰درصد قطعات خودرو در آذربایجان شرقی

خب رنگار آدینه تبریز:
مهنـدس صابـر پ رنیـان رئیـس سـازمان
صنعـت ،معـدن و تجـارت آذربایجانشـرقی
در گفـت و گـو بـا خب رنـگاران اظهـار کـرد:
آذربایجـان شـرقی بـا دو هـزار و  ۵۶۰طـرح
صنعتـی در حـال اج را در رتبـه اول و با چهار
هـزار و  ۲۳۸واحـد صنعتـی در رتبـه چهـارم
کشـور قـرار دارد.
پ رنیـان گفـت :در حـال حاضـر ظرفیـت
تولیـد خـودرو سـبک در اسـتان  ۳۳۰هـزار
دسـتگاه خودرو اسـت کـه امیدواریم تـا پایان
امسـال بـا تحقـق وعـده خودروسـازان تیـراژ
تولیـد خـودرو در اسـتان افزایـش یابـد.
وی افـزود :ب راسـاس آمـار حـدود  ۳۰درصد
قطعـات مـورد نیـاز کشـور در ایـن اسـتان
تولیـد و عرضـه م یشـود و در ایـن میـان
بخـش عمـدهای از ایـن واحدهـا ب راسـاس
ق راردادهـای منعقد شـده با شـرکتهای بزرگ
خودرویـی کشـور ،تأمین قطعـات خودروهای
تولیـدی ایـن شـرکتها را بـر عهـده دارنـد.
پ رنیـان گفت :در آذربایجان شـرقی حداقل
 ۱۷۰واحـد صنعتـی قطعـه سـازی بـا میـزان
اشـتغال پنـج هـزار نفر به صورت مسـتقیم و
 ۱۰هـزار نفـر به صورت غیرمسـتقیم فعالیت
میکنند .
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجارت
آذربایجـان شـرقی افـزود :ظرفیـت اسـمی
واحدهـای قطعـه سـاز اسـتان حـدود ۳۵
میلیـون عـدد قطعـه در سـال اسـت.
وی ادامـه داد :بـا توجـه به اقدامـات انجام
شـده بـرای تکمیل خـط بدنه و رنـگ خودرو

وحدت حوزه و دانشگاه

در اسـتان امیدواریـم به زودی شـاهد اتفاقات
خوبـی در اسـتان باشـیم همچنیـن در ایـن
زمینـه پیگیـر اخـذ مجوز ایجـاد خودروسـاز
سـوم هستیم.
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجارت
آذربایجـان شـرقی تاکیـد کرد :موضـوع تولید
موتورهـای یـورو  ۵و یورو  ۶را در شـرکت ایدم
و تولیـد گی ربکـس اتوماتیـک را در شـرکت
چرخشـگر بـه صـورت ویـژه پیگیـری مـی
کنیم .
پ رنیـان بـا بیـان ایـن کـه وزارت صمت به
عنـوان پشـتیبان حامی صنایع اسـت ،گفت:
خودروسـازی بـه عنـوان لوکوموتیـو بخـش
صنعـت در زندگـی مـردم تاثیر قابـل توجهی
دارد بـه طـوری کـه نزدیـک بـه  ۳درصـد
تولیـد ناخالـص کشـور م ربـوط بـه صنعـت
خودروسـازی اسـت.
وی افـزود :بـه دنبـال اخـذ مجـوز بـرای
ایجاد خودروسـاز سـوم بـا تولیـد محصوالتی
بـا ب رنـد روز دنیـا در اسـتان هسـتیم کـه در
ایـن زمینه  ۴۵شـرکت دانش بنیـان در حوزه
خـودرو در حـال فعالیـت هسـتند.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

 ۳۲نفر از طالب حوزه علمیه م راغه به
کسوت روحانیت ملبس شدند
همزمــان بــا  ۱۷ربیــعاالول ،مصــادف
بــا میــاد باســعادت حضــرت ســیداالنبیاء
محمــد مصطف ــی (ص) و می ــاد امــام جعف ــر
صــادق (ع) ۳۲ ،نف ــر از طــاب حــوزه علمی ــه
م راغــه بــه کس ــوت روحانی ــت ملب ــس شــدند.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش ای رنــا آیــتاهلل
غیاثالدیــن طهمحمــدی ،عضــو مجلــس
خبــرگان رهبــری و نماینــده ســابق ول یفقیــه
در اســتان همــدان روز جمعــه در آییــن

بــا ایــن وجــود در معرفــت پیامبرشناس ــی بایــد
بی ــش از پی ــش تــاش کنی ــم.
آیــتاهلل طهمحمــدی مکتــب شــیعه را
ب ینظیــر و طلبگــی مدرســه امــام صــادق (ع)
را باالتریــن ش ــرف انس ــان عنــوان ک ــرد و اظهــار
داشــت :ب ــر همی ــن اســاس دشــمنان بــا ایــن
طلب ههــا مبــارزه کــرده و اغتشــاش ایجــاد
م یکننــد.
وی تاکیــد کــرد :اگــر هدایتــی اســت در
حوزههــای علمیــه امــام صــادق (ع) جریــان
دارد و مــادران و پــدران طــاب بایــد بــه خاط ــر

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  29مهر ) 1401
درگذشت «جواد قوام پور» اديب و شاعر ( 1369ش)
روز صادرات
رحلــت فقيــه اصولــي و متكلــم و محــدث بزرگــوار «ســيد
اســماعيل نــوري طبرســي» ( 1282ش)
تصويــب ق ـرارداد منعقــده بي ــن اي ـران و كنسرس ــيوم نفــت در
مجلــس شــوراي ملــي ( 1333ش)
می ــرزا محمدحس ــین خــان ذکاء الملــک مدی ــر مدرســه علــوم
سیاس ــی و مؤس ــس و صاحــب روزنامــه ت ربی ــت درگذشــت1286(.ش)
درگذشــت آیـتاهلل محمدرضــا مهــدوی کن ــی  ،ریی ــس مجل ــس
خب ــرگان رهب ــری (  1393ش)
وزي ــر امــور خارجــه تصمي ــم متفقي ــن را مبن ــي ب ــر تخلي ــه اي ران
در د ّوم مــارس طب ــق پيمــان ســه گانــه بــه اطــاع مجلس رســانيد.
( 1324ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  25ربیع االول ) 1444
رحلــت فقیــه بــزرگ شــیعه «ســیدمرتضی علــم الهــدی»
شــاگرد معــروف شــیخ مفیــد( 436ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  21اكتبر ) 2022
روز ملي كشور افريقايي «سومالي» (1960م)
كشــف تنگــه مــاژالن در امريــكاي جنوب ــي توســط «مــاژالن»
دريانــورد پرتغالــي (1519م)
تولــد «توركواتــو تاســو» نويســنده و شــاعر بــزرگ ايتاليايــي
(1544م)
تولــد «آلف ــرد نوبــل» دانشــمند ســوئدي و مخت ــرع دينامي ــت
(1833م) (ر.ك 10 :دســامبر)
اخت ـراع المــپ ب ــرق توســط «تومــاس آلــوا اديس ــون» مخت ــرع
شــهير امريكايــي (1879م)
م ــرگ «عل ــي عــزت بگوويــچ» رئي ــس جمهــور پيش ــين بوســني
و ه ــرزه گويــن (2003م)

عمامهگــذاری ایــن طــاب گفــت :معرفــت
پیامبرشناس ــی و معرفــت امامشناس ــی وظیفــه
هــر شــیعه در زمــان حاضــر اســت.
وی یک ــی از آفتهــای آخ رالزمــان را کاهــش
ازدواج و افزایــش طــاق عنــوان کــرد و اظهــار
داشــت :در چنی ــن ش ـرایطی نی ــز امــام صــادق
(ع) هــم مومنــان را بــه کســب معرفــت
خداشناســی ،پیامبرشناســی و امامشناســی
دعــوت کردهانــد.
وی بــا تاکی ــد ب ــر اینکــه ش ــیعیان در معرفت
حجــت از همــه س ــبقت گرفتهانــد ،بی ــان ک ــرد:

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

هدایــت فرزندانشــان افتخــار کننــد.
وی همچنیــن آذربایجــان را بزرگتریــن
پشــتیبان انقــاب دانس ــت و بــا اشــاره بــه وجود
علمــای بــزرگ در ایــن خطــه ،افــزود :دشــمنان
حت ــی اگ ــر روحانی ــان را ت ــرور کننــد ،کوچکترین
ضعفــی در روحیــه مــا ایجــاد نم یشــود.
وی بــه خانوادههــای متدیــن توصی ــه ک ــرد
کــه دخت ـران و پس ـران صالــح خودشــان را بــه
حوزههــای علمیــه روانــه کــرده و از ایــن
طریــق ارتــش امــام زمان(عــج) را مس ــتحکمتر
کننــد.

كتــاب «وحــدت حــوزه و
دانشــگاه» توســط «حجــت االســام
والمســلمین عليرضــا اع رافــي»
و بــه همــت «علــی بخشــی»،
تحقیــق و نــگارش یافتــه و بــا
همــكاري «موسســه فرهنگــی
هن ــری اش ـراق و عرفــان» در ســال
 1390فيپــا گرفتــه و در 291
صفحــه بــا قطــع وزي ــري در  2000شــمارگان بــه زيــور چــاپ
آراســته شــد.
حــوزه و دانشــگاه مهــم ت ریــن نهادهــای اجتماع ــی هس ــتند که
ه ــر یــک از آن هــا و نی ــز مناس ــبات آن دو نقــش ب ــی بدیــل در
شــکل گی ــری و جهــت ده ــی بــه وقایــع و تحــوالت اجتماع ــی در
همــه ابعــاد آن دارد .ایــن شــکل از ســاختار ایــن دو نهــاد تنهــا بــه
کشــور اي ـران اختصــاص دارد.
انقــاب اســامی در پ ــی بازگشــت بــه اصالــت تمــدن اســامی
بــا مالحظــه اقتضائــات و ش ـرایط جهــان معاص ــر اســت و در ایــن
مس ــیر بــه مقولــه (حــوزه و دانشــگاه) و مناس ــبات آنهــا بــه مثابــه
موضوع ــی مهــم و راهب ــردی م ــی اندیشــد؛ از ایــن رو ،ایــن مقولــه
ط ــی دهــه هــای اخی ـر ،چــه قب ــل از پی ــروزی انقــاب و چــه پس
از آن ،از ســوی صاحــب نظ ـران مــورد نــازک اندیش ــی هــا و دقــت
ورزی هــای ف ـراوان ق ـرار گرفتــه و نظ ریــات و ادبی ــات گس ــترده ای
در ایــن زمینــه تولی ــد شــده و در عمــل نی ــز در راهب ــرد وحــدت و
همگ رای ــی توفیقــات ارزنــده ای بــه دســت آمــده اســت.
مولــف مجموعــه حاض ــر از اعضــای جامعــه مدرس ــین حــوزه
علمی ــه قــم و از اســاتید حــوزه و دانشــگاه اســت كــه صاحــب
تج ربی ــات علم ــی و عمل ــی گ رانقــدری در ایــن عرصــه اســت كــه
در طــول ســالیان متمــادی بــا مدی ریــت در پژوهشــگاه حــوزه و
دانشــگاه و عضویــت در شــورای عال ــی انقــاب فرهنگ ــی از نزدیک
بــا مس ــائل ،موضوعــات و دغدغههــا آشــنا بــوده کــه ب ــر وزانــت اثر
افــزوده اســت و از امتی ــازات مهــم آن بــه شــمار م ـیرود.
از دیگ ــر امتی ــازات ایــن کتــاب آن اســت کــه اغلــب مباحث ــی
کــه دربــاره وحــدت حــوزه و دانشــگاه تاکنــون مط ــرح شــدهاند،
عمومـاً درقالــب مصاحب ــه و مقــاالت بــوده اســت ،امــا ایــن کتــاب
بــا یــک انس ــجام منطق ــی و بــا ویژگیهــای منحصر بــه ف ــرد درباره
وحــدت حــوزه و دانشــگاه تدویــن شــده اســت.
مجموعــه حاض ــر در چهــار بخــش تنظی ــم شــده اســت .بخش
اول بــا عنـوان حــوزه ،شــامل «تاریــخ تطــور حــوزه هــای علمی ــه»،
«ویژگ ــی هــای تاریخ ــی حــوزه هــای ش ــیعه»« ،قــوت و فرصــت
هــای حــوزه در دورة معاصــر» و «کاســتی هــا و چالــش هــای
حــوزه در روزگار معاصــر» مــی شــود .در بخــش دوم بــا عنــوان
دانشــگاه« ،پیش ــینه ،تع ریــف و عناص ــر دانشــگاه»« ،مزیــت هــای
نظام آموزش ــی و پژوهش ــی دانشــگاه»« ،رســالت و وظایف دانشــگاه
هــا در ای ـران» و «اســامی ک ــردن دانشــگاه هــا» آورده شــده اســت.
مواجهــة حــوزه و دانشــگاه ،عنـوان بخــش ســوم ایــن کتاب اســت
کــه بــه مس ــائلی چــون «تبارشناس ــی مواجهــه»« ،علــوم انس ــانی
محــور مواجهــه»« ،امــکان ســنجی ارتب ــاط بی ــن علــوم انس ــانی و
معرفــت دین ــی»« ،تعامــات علــوم انس ــانی و دیــن»« ،رویکردها به
علــوم انس ــانی دین ــی یــا علــم دین ــی» و «مکانی ــزم سازگارســازی
علــوم انس ــانی بــا آمــوزه هــای اســامی» ،م ــی پ ــردازد .در بخــش
چهــارم بــا عنـوان وحــدت یــا جدای ــی ،مطالــب «تع ریف ،ض ــرورت
و اهـداف وحــدت حــوزه و دانشــگاه»« ،آس ــیب شناس ــی وحــدت»،
«راهب ــرد هــا و راهکارهــای وحــدت»« ،قلمروهــای وحــدت حــوزه و
دانشــگاه»« ،رویکردهــای وحــدت حــوزه و دانشــگاه»« ،کامیاب ــی و
ناکام ــی هــای وحــدت» و «منشــور ارتباط ــی و تعامل ــی حــوزه و
دانشــگاه» آمــده اســت.
در بخشــی از مجموعــه حاضــر آمــده اســت« :حــوزه و
دانشــگاه ،عشــرتکده و ف رامــوش خانــه نیســت؛ بــرج بلنــد
دیدبان ــی و حفاظــت از جــان ،مــال ،اندیشــه ،ایمــان و فرهنــگ
م ــردم اســت .دانشــجو و طلب ــه ای کــه ایــن رســالت بــزرگ را
ف رامــوش کنــد ،و بــرای رفــاه خویــش ،علــم را در خدمــت
(ظالمــان) ق ـرار دهــد ،وظیفــه بــزرگ خویــش را وا نهــاده اســت.
آنچــه بــه حــوزه و دانشــگاه وحــدت ،قــدرت و اعتب ــار اجتماع ــی
م ــی بخشــد ،آزادگ ــی ،فــداکاری ،آگاه ــی ،همــدردی بــا م ــردم و
خدمــت بــه بنــدگان خــدا ب ـرای جلــب رضــای او اســت .حــوزه
و دانشــگاه دو ســکوی پ ــرواز جامعــه ،دو یــار دیریــن ،دو پایــگاه
مردم ــی ،دو کانــون آگاه ــی ،دو نی ــاز بنیادین و دو رکن اســتقالل
و آزادی ملــت اســت .ایــن وحــدت و تعامــل یــا همگ رایــی و
پیونــد ،پی ــش از اینکــه وظیفــه ب ـرای نخبــگان دو نهــاد باشــد،
حق ــی ب ـرای کل جامعــه اســت .بــه بی ــان دیگ ــر جامعــه حــق
دارد از نخبگانــش همگ رای ــی و وحــدت را بخواهــد؛ زی ـرا تأثی ــری
کــه ایــن پیوســت یــا گسس ــت بــه لحــاظ ســامت و ناهنجــاری
اجتماع ــی و رشــد و انحطــاط دارد ،بــه طــور مس ــتقیم متوجــه
عمــوم اف ـراد جامعــه خواهــد بــود».
و در خاتمــه فهرســت آثــاري كــه در تالي ــف مجموعــه حاضر از
آن اســتفاده شــده ،آمده اســت.

صحيفه نور امام خميني (ره)

ارزش و اهمیت صنعت برای اقتصاد کشور
در کالم امام خمینی(س)
ما باید مستقل باشیم .ما باید هر مقداری که خودمان
کار می کنیم ،به همان مقدار اکتفا کنیم؛ در صدد باشیم
که خود را به آن حدی برسانیم که از کشورما هم ارزاق و
گندم و جو و امثال اینها صادربشــود .و این کشور بسیار
مستعد ب رای این معناست .و هم کوشش کنیم که دیگ ران
به ما محتاج باشــند در امور صنعتی .و می توانیم ومی
توانید و می توانیم.
ما فرضاً هم نتوانیم -ما فرض می گیریم که خیر ،نمی
توانیم -اماکوشــش خودمان ،که یک عبادتی است ،یک
کار ارزشمندی است ،ما کوشــش خودمان را می کنیم.
(صحیفه امام ،ج  ،16ص)241 :
شــما باید توجه بکنید که حفظ این کشــور و حفظ
اسالم در این ناحیه بسته به تعهد شما به اسالم و میهن
خودتان است .و جنایتکاران و منافقان و منحرفان ،حیله
ای که دارند ،در رأس همه حیله ها نفوذ در بین شماست
و منحرف کردن شماها در رأس ب رنامه های آنهاست .و من
امید این را دارم که شــما همان طور که تا کنون در کنار
هم ایستاده اید و کارمندان وکارفرمایان و تمام اشخاصی
که در این محلی که شریان حیات یک ملت است به کار
ادامه می دهید ،از حیله های اینها غافل نباشید .بدانید
که هر روزی که در بین شما ،حیله گ ران و افسونسازان و
ساح ران آمدند و خواستند یک مطلبی ایجاد کنند ،یک
خالفی ایجاد کنند ،بدانید آن روز اســت که می خواهند
شما را تحت سیطره دشــمنان اسالم ق رار بدهند و اسیر
آنها بکنند (.صحیفه امام ،ج  ،16ص)272 :

جاذبه هاي گردشگري
جنگلارسباران

جاهــای دیدن ــی تب ریـز ،تنهــا بــه بناهــای ســنتی ،خانههــای تاریخی و
موزههــای تماشــایی ختــم نم یشـوند .جنــگل ارس ــباران در شــهر زیب ــای
تب ریــز را م یت ـوان یک ــی از تکههــای بهشــت ای ـران دانس ــت کــه در ایــن
شــهر خودنمای ــی م یکنــد .جنــگل زیب ــای ارس ــباران ،شــاهکار طبیعــت
اســت کــه بــا سرس ــبزی و زیبای ــی ب ــی حــد و ان ـدازهاش ،عــده زیــادی از
گردشــگ ران داخل ــی و خارج ــی را بــه خــودش جــذب ک ــرده اســت.
ل ب ینظی ــر بــا تاریــخ هـزاران ســالهاش ،جــزو جنــگل هــای
ایــن جنــگ 
هیرکان ــی بــه شــمار م ـیرود و با نامهــای دیگ ــری همچــون ق ــره داغ ،آرازبار
و ق راچــه داغ نی ــز شــناخته م یشــود.
امروزه قس ــمت شــمالی جنــگل ارس ــباران در نزدیک ــی مرز ارمنس ــتان و
آذربایجــان کــه حــدود  ۷۰هزار هکتار را شــامل م یشــود توســط یونس ــکو
بــه عنـوان زیس ــت ُک ــره زمی ــن شــناخته م یشــود کــه همی ــن مس ــاله
بک ــر بــودن و اهمی ــت ایــن منطقــه را بــه خوب ــی نشــان م یدهــد.
پوشــش گیاه ــی ایــن منطقــه انب ــوه ،متنــوع و کمی ــاب اســت و در آن
م یتوانی ــد ان ـواع گیاهــان زیب ــا و سرس ــبز ماننــد مم ــرز ،گ ــردو ،بلــوط و
س ــرخدار را بــه ف راوان ــی ببینی ــد.
ایــن منطقــه ســه اقلی ــم مختلــف دارد کــه شــامل خــزری ،مدیت رانهای
و قفقــازی اســت .پوشــش گیاه ــی در ایــن منطقــه بــه صــورت منظــم و
طبــق قاعــده پیــش رفتــه اســت .در قســمت جنوبــی ایــن جنــگل
م یتوانی ــد پوشش ــی م رتع ــی را ببینی ــد در حالی که در قس ــمت شــمالی
آن م یتوانی ــد پوشــش جنگل ــی را پی ـدا کنی ــد.
در ایــن جنگلهــا درختــان مختلف ــی شــامل بلــوط ،ســماق ،زرشــک،
انــار وحش ــی ،س ــیب ،گالبی ،تمشــک ،زغــال اختــه و بس ــیاری درختهای
دیگ ــر اســت کــه م یتوانی ــد تنــوع زیــاد آن را همی نجــا متوجــه شــوید.
عــاوه بــر ایــن تنــوع درختهــا م یتوانیــد بــر روی زمیــن حــدود
ه ـزار و چهارصــد گونــه مختلــف قــارچ را نی ــز پی ـدا کنی ــد کــه ط ــی
نمونهبرداریهــا و تحقیقــات تــا امــروز  250گونــه آنهــا شناســایی
شــدهاند.
بــا توجــه بــه چنی ــن غنــای زیــاد و تنوع بــاالی گیاه ــی ،ایــن جنگلها
در ســال  ۱۳۵۲بــه عنـوان منطقــه حفافظــت شــده خوانــده شــد و چنــد
ســالی اســت کــه بــه عنـوان پــارک مل ــی شــناخته م یشــود.
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