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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکه پـروژه ناامن سـازی 
االن  گفتنـد:  خـورد،  شکسـت  ایـران  در  سـلطه  نظـام 
دشـمن بـا رفتـار نمایشـی و  نشـات گرفتـه از عصبانیـت 
بـه دنبـال زخم زدن مجـدد باشـد، از این رو دسـتگاه های 

امنیتـی بایـد مثـل همیشـه هوشـیار باشـند.
سـیدمحمدعلی  والمسـلمین  حجت االسـام  حضـرت 
آل هاشـم در خطبه هـای عبادی و سیاسـی جمعـه تبریز 
کـه با حضـور پرشـکوه نمازگـزاران در مصـای اعظم امام 
خمینـی)ره( این شـهر برگـزار شـد، اظهار کردنـد: مراقب 
رفتـار هیسـتریک یـا نمایشـی نظـام سـلطه باشـید کـه 
ناامـن سـازی نظـام سـلطه شکسـت  الحمـداهلل  پـروژه 
خـورد؛ ایـن مسـاله را شـاید بازیگـران متوجـه نشـده اند 
ولـی خـود طراحـان و کارگردانـان بیش از همـه می دانند 

کـه شکسـت خورده انـد. 
شـرقی   آذربایجـان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
افزودنـد: شـاید االن دشـمن بـا رفتـار نمایشـی و  نشـات 
گرفتـه از عصبانیـت بـه دنبـال زخم زدن مجدد باشـد، از 
ایـن رو دسـتگاه های امنیتـی باید مثل همیشـه هوشـیار 

 . شند با
امـام جمعـه تبریـز خطاب به مـردم آذربایجـان گفتند: 
آذربایجـان تشـکر  و  تبریـز  بصیـر  و  از مـردم غیرتمنـد 

می کنـم کـه حقـا بصیرت و میهن دوسـتی خود را نشـان 
دادنـد چراکه دشـمن بـرای تحریم مردم از هیـچ ترفندی 

فروگـذار نکـرد اما مـردم هوشـیارانه اقـدام کردند .
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا تاکیـد 
بـر اینکـه در حـال حاضـر دشـمن فشـار را بـه اصنـاف 
قـرار داده و ایـن را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت، 
افزودنـد: مـن مطمئنـم ایـن حرکـت جـز آب در هـاون 
کوبیـدن نیسـت و اصناف مـا آنها را در ایـن کارزار ناامید 

خواهنـد کـرد .
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان متذکـر شـدند: آنچـه 
الزم اسـت وظایـف مـا در جهـاد تبییـن، گفتگـوی چهره 
بـه چهـره، تولیـد محتـوا در فضای مجـازی و بازنشـر آن 

ست.  ا
امـام جمعـه تبریـز در ادامه سـفر نخسـت وزیـر عراق 
بـه ایـران را مـورد اشـاره قـرار داده و گفتند: نخسـت وزیر 
عـراق که اخیرا انتخاب شـده اسـت، توانسـت به یکسـال 
بن بسـت سیاسـی در ایـن کشـور خاتمـه دهـد چـرا که 
او  در قالـب برنامـه بلنـد مـدت همـه جانبـه بـه دنبـال 
ایجـاد ثبـات در حوزه هـای مختلـف در این کشـور اسـت. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامـه دادند: 
یکـی از مولفه هـای آقـای سـودانی، نخسـت وزیـر جدیـد 
عـراق گسـترش روابط بـا کشـورهای منطقه بـه خصوص 

کشـورهای محـور مقاومت اسـت. 
خطیـب نماز جمعـه تبریز گفتند: با توجـه به تحوالت 
اخیـر سـفر آقـای سـودانی در یک  دوره بسـیار حسـاس 
صـورت می گیـرد کـه محورهـای مهمی را در پـی خواهد 
شـد کـه از آنهـا می تـوان بـه تمام شـدن به حضـور گروه 
ایـران،  شـمال غرب  و  غـرب  تجزیه  طلـب  و  تروریسـتی 
مبـارزه بـا تروریسـم داعش، گسـترش روابـط اقتصادی تا 
سـقف ۲۰ میلیـارد دالر، ایجـاد راه آهن خرمشـهر- بصره و 
تعییـن تکلیـف پرونده تـرور سـردار مقاومت حاج قاسـم 

سـلیمانی اشـاره کرد. 
ایشـان در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه جامعه مـا نباید 
در مسـاله بـه نـام اغتشاشـات متوقـف بمانـد بلکـه بایـد 
رونـد عـادی خـود را طی کنـد، گفتنـد: به فضـل الهی و  
همـت نیروهـای انتظامـی و امنیتـی و بـا بسـیجی و صد 
البتـه بـا همراهـی قاطبـه مردم ایـن بحـران فروکش کرد 
و اکنـون نوبـت دولـت و دیگـر قـوا و  نهادهـای خدماتـی 
اسـت کـه بـرای خدمـت بـه مـردم سـنگ تمـام بگذارند 
بـرای رفـع مشـکات و ترمیـم التهابـات روحـی جامعـه 
ایـران تـاش کننـد و مسـیر شـادمان کـردن و به دسـت 

آوردن رضایـت جامعـه را پیـدا کننـد. 
خطیـب جمعـه تبریـز افزودنـد: ملـت ایـران و جامعـه 

پـدر  رحلـت  از  پـس  )علیهاالسـام(  زهـرا  فاطمـه  حضـرت 
گرانقـدرش رسـول خـدا )صلـی اهلل علیـه و آلـه(، در جریـان غصب 
خافـت و هجـوم بـه خانـه آن حضرت، توسـط گروهـی از صحابه، 
مورد سـتم و آزار قرار گرفت که در اثر آن بیمار شـد و در سـیزدهم 
جمادی االول و یا سـوم جمادی الثانی سـال ۱۱ هجری به شـهادت 
رسـید. حضـرت فاطمـه هنـگام وفات بـه امـام علی )علیه السـام( 
وصیت نمود که شـبانه او را غسـل و کفن و دفن کند، تا کسـانی 
کـه حـق او را غصـب کـرده و اذیـت و آزار دادند، در نماز و تشـییع 

جنـازه اش حاضر نشـوند.
حـال رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آله رو بـه وخامـت گرایید، 
سـرش را در دامـان حضرت علی علیه السـام گذاشـت و بی هوش 
گشـت. حضـرت زهـرا علیهاالسـام به صورت پـدر نـگاه می  کرد و 
اشـک می  ریخـت و می  فرمـود: بـه برکت وجـود پدرم بـاران رحمت 
نـازل می  شـد. او دادرس یتیمـان و بیوه زنـان بـود. صـدای ناله زهرا 
علیهاالسـام بـه گوش رسـول خدا رسـید، دیده گشـود و با صدای 
ـٌد إاَِلّ رَُسـوٌل َقْد َخلَْت  ضعیـف فرمـود: این آیه را بخـوان: »وََما ُمَحَمّ

ْبُتْم َعلَـی أَْعَقابِکْم«. ِمـْن َقْبلِِه الرُُّسـُل أََفـإِْن َماَت أَْو ُقِتـَل انَْقلَ
از شـنیدن این سـخن، گریه زهرا بیشـتر گردید، رسـول خدا به 
فاطمـه اشـاره نمود کـه نزدیک شـود. زمانی که صورتـش را نزدیک 
پـدر بـرد، حضـرت رازی در گـوش او گفـت. حاضـران دیدند صورت 
فاطمـه برافروختـه شـد و تبسـمی   نمـود. از فاطمه پرسـیدند: چه 
چیـز رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آلـه به تـو گفت که شـادمان 
گشـتی؟ گفـت: پـدرم فرمود مـرگ تو نیز نزدیک اسـت. تـو اولین 

فـردی هسـتی کـه به مـن ملحق خواهی شـد.
در حالـی کـه حضـرت زهـرا علیهاالسـام در وفات پـدر گریه و 
زاری می  نمـود و امـام علـی علیه السـام مشـغول مقدمـات کفن و 
دفن بود، خبر رسـید گروهی از مسـلمانان در سـقیفه بنی ساعده 
انجمن تشـکیل داده اند تا درباره جانشـین پیامبر تصمیم بگیرند. 
ایـن خبـر تـکان دهنـده در اوج بحـران و غم و انـدوه، فکـر آن ها را 
مشـوش و مختـل نمـود و آنـان را در مقابـل عمـل انجام شـده ای 

داد. قرار 
علـی بـن ابی  طالب علیه السـام تصمیم گرفت بـا ابوبکر بیعت 
نکنـد تـا بدین وسـیله مخالفـت خود را بـا حکومت وی ابـراز کرده 
و مـردم را متوجـه نمایـد این عمل بر خاف دسـتور پیامبر اسـت. 
از طـرف دیگـر آن هـا دیدنـد کـه همـه بیعـت کرده انـد جـز علی 
علیه السـام و بسـتگانش. بـا خـود گفتند کـه حکومتشـان بدون 
بیعـت اهـل بیت اسـتحکامی   نـدارد. از این رو تصمیـم گرفتند هر 
گونـه که شـده، از امـام علی علیه السـام بیعت بگیرنـد. دنبال آن 
حضـرت فرسـتادند و از او خواسـتند کـه بـرای بیعـت در مسـجد 
حاضـر شـود، ولـی حضـرت امتنـاع نمود. عمـر خشـمناک گردید 
و بـه اتفـاق خالـد بن ولیـد و قنفـذ و گـروه دیگری رهسـپار خانه 

زهرا شـدند.
عمـر در خانـه را کوبید و گفـت: یا علی! در را بـاز کن. فاطمه با 
تـن رنجـور پشـت در آمـد و فرمود: ای عمـر! با ما چـکار داری! عمر 
بانـگ زد: در را بـاز کـن وگرنـه خانـه را آتش می  زنـم. فاطمه گفت: 
ای عمـر! آیـا از خدا نمی  ترسـی! می  خواهی داخل خانه من شـوی؟ 
عمـر از تصمیمـش منصـرف نگردیـد. هنگامی   که دیـد در خانه را 
بـاز نمی  کننـد گفـت: هیـزم بیاورید تـا در خانـه را آتـش بزنیم. در 
بـاز شـد، عمر خواسـت وارد خانه شـود. حضرت زهرا ضجـه و فریاد 
زد: »یـا ابتـاه یـا رسـول اهلل« در ایـن جـا بود که با پشـت شمشـیر 
بـه پهلویـش زدنـد و بـا تازیانه بازویـش را سـیاه کردند تا دسـت از 

دفـاع بردارد.
سـرانجام علـی بن ابی طالب علیه السـام را دسـتگیر کردند که 
بـه جانب مسـجد ببرنـد. در این مبـارزه نابرابر طفل فاطمه سـقط 

. شد
خبـر شـدت گرفتـن بیماری حضـرت زهـرا سـام اهلل علیها در 
مدینـه شـایع گردیـد و شـیخین )ابوبکـر و عمر( که می  دانسـتند 
در حـق خانـدان رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آله مخصوصـاً پاره 
تـن آن حضرت سـتمگری ها کـرده بودند، از ترس افـکار عمومی   در 
صـدد دلجویـی برآمدنـد و آماده عیـادت حضرت فاطمـه گردیدند. 
می  خواسـتند بـه هـر گونـه که شـده بـا عذرخواهـی و پـوزش، بر 
خطاهـای گذشـته پوشـش بنهنـد. مورخـان نوشـته اند: ابوبکـر به 
اتفـاق عمـر بـرای عیـادت دختر رسـول خدا بـه در خانـه او رفتند، 

ولـی آن حضـرت اجـازه ورود نداد.
منابع:

فریـده  احیاگـر شـخصیت زن،  فاطمـه سـام اهلل علیهـا   * 
جعفـری. فاطمـه  و  مصطفـوی 

* سـید تقـی واردی، روز شـمار تاریـخ اسـام، جلد چهـارم، ماه 
جمـادی االول.

به مناسبت  سالروز شهادت
 حضرت فاطمه علیهاالسالم

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

ــه در  ــی فقی ــرم ول ــده محت ــتور نماین ــق دس  طب
ــرت حجــت   ــز حض ــهر تبری ــه ش ــام جمع ــتان و ام اس
االســام و المســلمین ســید محمدعلــی  آل هاشــم و با 
هــدف مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس 
ــای  ــط در فض ــز فق ــه تبری ــه آدین ــه نام ــا، هفت کرون
مجــازی منتشــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی  نشــریه 
ــت  ــز در خدم ــه تبری ــام آدین ــا ن ــازی ب ــای مج در فض

ــت. ــرار خواهــد گرف ــرم ق ــدگان محت خوانن
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

ادامه در صفحه  ۲

پروژه ناامن سازی ایران شکست خورد
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فرازی از وصیت نامه شهدااهم بازديد و ديدارهاي مردمي  نماينده ولي فقيه   در آذربايجان شرقي در هفته جاری

ميز خدمت رئيس شورای هماهنگی بانک های استان  ،مدير کل اداره امور 
مالياتی وسرپرست صندوق کار آفرينی استان در پيش از خطبه های نماز جمعه 

در مصلی حضرت امام ره تبريز

پروژه ناامن سازی ایران
 شکست خورد

ایرانی همیشـه نشـان داده اند که ملتی سپاسـگذار 
و سـریع الرضا هسـتند. 

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا 
بیـان اینکـه نکتـه طراحی دشـمن ایجـاد ناامیدی 
اسـت و هـر اقدامـی در برابـر ایـن طراحـی باشـد 
قطعـا جهـاد اسـت، گفتند: مسـووالن بایـد خدمت 
بـه مـردم را اصل و سـایر موضوعـات را فـرع بدانند 
و هـر تصمیـم بایـد بـه رضایت مـردم باشـد و این 
جـز بـا کنار گذاشـتن دعواهـای جناحـی و گروهی 

میسـر نخواهـد بود. 
شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
خاطرنشـان کردنـد: تکلیـف مـا خدمـت بـی وقفه 
بـه مـردم اسـت و دولـت بایـد نتیجـه و  خروجـی 
موفقیت هـای خـود در طـرح کان بـه سـفره مردم 

برسـاند.
خطیـب جمعـه تبریـز  بـا قدردانـی از بازیکنـان 
تیـم ملـی فوتبـال ایـران، گفتنـد: ایـن بازیکنـان 
کانـون  دشـمن،  خواسـت  وجـود  بـا  توانسـتند 
همدلـی، وحـدت و شـور هیجانـی باشـند؛ این تیم 
ایـران  ملـت  بـرای  شایسـته ای  نماینـده  توانسـت 

 . شد با
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـر خطبه ها با 
بیان اینکه بنابه روایت در آسـتانه سـالروز شـهادت 
حضـرت فاطمـه زهـرا)س( قـرار گرفته ایـم، افزودند: 
پیامبـر اکـرم)ص( فرموده انـد کـه فاطمـه پـاره تن 
مـن اسـت و هـر کسـی او را غمگیـن کنـد، من را 

غمگیـن می کنـد. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامـه 
از  جانسـوزتر  وقایعـه  شـفاهی،  تاریـخ  در  دادنـد: 

نـدارد.  شـهادت حضـرت زهـرا)س( وجـود 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا بیـان اینکـه 
زهـرا)س(  مبـارزات سیاسـی حضـرت  از  قسـمتی 
افزودنـد:  اسـت،  تاریخیـان شـده  مبـارزه  در  الگـو 
حضـرت زهـرا از رشـادت و جانبـازی علـی )ع( بـا 
مـردم حـرف زد و فرمودنـد کـه هـر گاه دشـمنان 
والیـت آتـش جنـگ را شـعله ور کند، خداونـد آن را 

خامـوش خواهـد کـرد. 
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
گفتنـد: افشـای جریـان برانـدازی و بیان ریشـه های 
سیاست سـتیز از اقدامـات فاطمـه زهـرا)س( بـود، 
تـا نشـان دهـد کـه هر کسـی که امـام علـی)ع(  را 
از صحنـه سیاسـت خـارج گذاشـته اند در حقیقـت 
خودشـان را از قاطعیـت حضـرت علـی)ع( در برابـر 

دشـمنان محـروم کرده انـد. 
خطیـب جمعـه تبریـز در اعـام مناسـبت های 
هفتـه بـا اشـاره به  روز میـرزا کوچک خـان جنگلی، 
گفتنـد: او  یـک فـرد وطن پرسـت، مخالـف هرگونـه 
اسـتعمار بـود. او فـرد مومن بـود که نـه متجاهر و 

نه دلـداده غـرب بود.
امـام جمعـه تبریز بـه روز جهانی معلوالن اشـاره 
اسـامی  انقـاب  از  بعـد  گرچـه  گفتنـد:  و  کـرده 
کارهـای بزرگـی انجـام شـده ولـی تـا افـق اصلـی 
کار زیـاد اسـت؛ بـرای مثـال عـدم مناسـب سـازی 
اتوبوس هـا،  پیاده روهـا،  نبـودن  مناسـب  شـهری، 
حمـل و نقل شـهری و نبود سـرویس های مناسـب 
بـرای معلولیـن، نبود پارکینـگ مختـص معلولین، 

نبـود رمـپ و غیـره از جملـه مشـکات اسـت. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در ادامه بـا بیان 
اینکـه ۱۲ آذر روزی مبـارک اسـت، توضیـح دادنـد: 
۱۲ آذر بـه عنوان سـالروز تصویب قانون اساسـی در 

تقویـم جمهـوری اسـامی ایران ثبت شـد.
را  دانشـجو   روز  آذر   ۱۶ تبریـز  خطیـب جمعـه 
مـورد اشـاره قـرار داده و گفتنـد: ۱۶ آذر یـادآور این 
اسـت کـه دانشـگاه همیشـه منبـع علـم و دانـش 
نیسـت بلکـه جایـگاه رویش هـای انقابـی در برابر 

اسـت.  اسـتقال طلبی  و  ظلم سـتیزی 
مـوذن  دانشـجو  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  ایشـان 
هـم  ملـت  بمانـد،  خـواب  وقتـی  و  اسـت  جامعـه 
خـواب می مانـد، گفتنـد: تصـور نکنیـد کـه کارهای 
دانشـجویی شـما بی اثر اسـت؛ سه دانشـجو در سال 
۱۳۳۲ بعـد از کودتای ۲۸ مرداد به شـهادت رسـیدند. 
دقیقـا بعـد از آمدن نیکسـون که عامـل اصلی کودتا 

بـود یـک انفجـار دانشـجویی شـکل گرفـت. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان گفتند: 
۱۶ آذر مال دانشـجوی ضد اسـتکبار، ضدنیکسـون 

و ضد سـلطه اسـت. 

 ناوهای ایران مجهز
 به موشک های نقطه زن هستند

ــش  ــی ارت ــروی دریای ــات نی ــات و مطالع ــز تحقیق ــس مرک رئی
جمهــوری اســامی گفــت: ایــن نویــد را می دهیــم کــه خــط تولید 
زیردریایــی ســنگین و نیمــه ســنگین و ســبک و  متوســط ایجــاد 
شــده اســت و حتــی تعــداد زیــادی از زیردریایی هــای مــورد نیــاز در 

ــم ــد کرده ای ــات را تولی عملی
امیــر دریــادار دوم جــواد داداش زاده در ســخنرانی پیــش از خطبــه 
نمــاز عبــادی و سیاســی جمعــه کــه با حضــور پرشــکوه نمازگــزاران 
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــز برگ ــی)ره( تبری ــام خمین ــم ام در مصــای اعظ
کــرد: بــه واســطه دالورمردی هــای نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری 
اســامی در عملیــات مرواریــد، هفتــم آذرمــاه بــه روز نیــروی دریایی 

نامگــذاری شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل وسوســه برانگیز صــدام 
ــادر و  ــر بن ــلط ب ــران تس ــای ای ــه مرزه ــه ب ــرای حمل ــت ب سرمس
واردات و صــادرات بــود، افــزود: دشــمن گمــان می کــرد بــا حملــه بــه 
بنــادر می توانــد صــادرات کاال از طریــق دریــا را متوقــف کنــد ولــی 
بــا مدیریــت تفکــر حاکــم در نیــروی دریایــی باعــث شــد نــه تنهــا 
در هســت ســال دفــاع مقــدس خطــوط مواصاتــی کشــور قطــع 
نشــود بلکــه متقابــا نیــروی دریایــی عــراق در ۶۰ روز اول جنــگ از 
بیــن رفــت و در هشــت ســال دفــاع مقــدس نیــروی دریایــی عــراق 
قــدرت ایجــاد تهدیــد بــرای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران 

را نداشــت. 
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــات نی ــات و مطالع ــز تحقیق ــس مرک رئی
جمهــوری اســامی ایــران خاطرنشــان کــرد: همان طــور کــه رهبــر 
معظــم انقــاب از نیــروی دریایــی بــه عنــوان پیشــرو در علــم یــاد 
ــی در جنــگ نشــان داد کــه  ــروی دریای ــودن نی ــد؛ علمــی ب کرده ان
تکاورهــای نیــروی دریایــی در بوشــهر تشــکیل شــد و بــا مقاومــت 

ــت.  ــه خرمشــهر را گرف ــا ب ــلط بعثی ه ــع تس ۳۴ روزه، مان
وی ادامــه داد: اجــرای اســکورت کاروان هــای نفتــی در طول هشــت 
ســال، برقــراری مــداوم صــادرات و واردات کاال از جملــه نقــش نیــروی 

دریایــی در هشــت ســال دفــاع مقــدس بود.
داداش زاده توضیــح داد: بعــد از دفــاع مقــدس نیــز نهضــت 
قطعه ســازی و تعمیــرات و نگهــداری قطعــات خــود را شــروع کــرده 
و بــا قطــع وابســتگی دانــش بــه خــارج و بازســازی تجهیــزات خــود، 
شــروع بــه ســاخت ناوشــکن، خط تولیــد ناوشــکن به دســتور رهبر 

معظــم انقــاب ایجــاد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر نقــش بــزرگ مقــام معظــم رهبــری در اعتــای 
نیــروی دریایــی، گفــت: بــا تدبیــر فرمانــده کل قــوا همیــن االن پنج 
ــوس  ــرخ، اقیان ــای س ــوس آرام، دری ــی در اقیان ــروه دریای ــروه ناوگ گ

اطلــس و  خلیــج عــدن حضــور دارنــد. 
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــات نی ــات و مطالع ــز تحقیق ــس مرک رئی
جمهــوری اســامی ایــران خاطرنشــان کــرد: ایــن نویــد را می دهیــم 
کــه خــط تولیــد زیردریایــی ســنگین و نیمــه ســنگین و ســبک و  
متوســط ایجــاد شــده اســت و حتــی تعــداد زیــادی از زیردریایی های 

ــم.  ــد کرده ای ــات را تولی ــاز در عملی مــورد نی

ادامه از صفحه اول

جلسه ستاد پشــتيبانی جبهه مقاومت آذربايجان شرقی با حضور نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شــرقی و امام جمعه تبريز

حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شــرقی و امام جمعه تبريز در 
ديدار بســيجيان کشور با رهبر معظم انقالب همزمان با سالروز 

تاسيس بسيج مستضعفان

ديدار جمعی از همســران جانبازان باالی هفتاددرصد با نماينده ولی فقيه 
در آذربايجان شــرقی و امام جمعه تبريز در آستانه روز پرستار

نشست شــورای سياستگذاری جهاد تبيين آذربايجان شرقی با حضور 
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شــرقی و امام جمعه تبريز

اولين جلسه شورای سياستگذاری و برنامه ريزی بزرگداشت ايام اهلل نهم دی 
و دهه فجر در آذربايجان شرقی با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان 

شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تبريز با نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز به مناسبت والدت 

حضرت زينب و روز پرستار

ديدار مديرعامل و معاونين منطقه آزاد ارس با نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

مراسم گراميداشت هفته بسيج در مدرسه علوم دينی اميرالمومنين حوزه علميه 
تبريز با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز



روش های خانگی تقویت مو
تخم مرغ

فوق العاده  ماده  دو  است؛  بیوتین  و  پروتئین  عالی  منبع  مرغ  تخم 
تاثیرگذار که برای رشد و تقویت مو بسیار ضروری هستند. خوردن پروتئین 
کافی برای تقویت موها مهم است. چون فولیکول های مو بیشتر از پروتئین 
ساخته شده اند و اگر بدن فرد دچار کمبود پروتئین باشد نه تنها موها 

آسیب می بینند، بلکه ممکن است نوعی ریزش مو هم اتفاق بیفتد.
بیوتین برای تولید پروتئین مو که کراتین نام دارد، ضروری است و 
تخم مرغ ها هم سرشار از بیوتین هستند. اگر رژیم غذایی مناسبی داشته 
باشید، کمبود بیوتین غیرمعمول است. تخم مرغ همچنین منبع خوبی از 

مواد معدنی روی، سلنیوم و سایر موارد مغذی مفید برای تقویت مو است.
 توت  ها و توت فرنگی

 C توت ها از دیگر راهکارهای تقویت مو هستند. توت حاوی ویتامین
و دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی است و همینطور سرشار از ترکیبات 
آنتی  می شود.  موها  تقویت  باعث  که  هستند  مفیدی  ویتامین های  و 
اکسیدان ها می توانند از فولیکول های مو در برابر آسیب مولکول های مضر 
به نام رادیکال های آزاد محافظت کنند. این مولکول ها به طور طبیعی در 

بدن و محیط وجود دارند.
 اسفناج

رژیم  در  اسفناج  دادن  قرار  مو،  تقویت  راهکارهای  موثرترین  از  یکی 
غذایی روزانه است. اسفناج سرشار از مواد مغذی مفیدی مثل فوالت، آهن و 
ویتامین های A و C است که همگی برای رشد و تقویت مو مفید هستند. 
مطالعات نشان می دهد، ویتامین A برای رشد و تقویت مو بسیار مهم 
است، اما توجه داشته باشید که مصرف بیش از اندازه ویتامین A می تواند 

منجر به ریزش مو شود.
 ماهی

ماهی های چرب مثل سالمون، شاه ماهی و ماهی خال خالی دارای 
مواد مغذی هستند که باعث تقویت و رشد مو می شود. درواقع این ماهی ها 
منابع اصلی اسیدهای چرب امگا ۳  هستند که محققان در چندین مطالعه 

دریافته اند که با رشد و تقویت مو ارتباط دارند.

پزشک من

ُهْم، َو  ، یُْقیماِن اَءودَّ ٌد َو َعلــیُّ ِة ُمَحمَّ ۱- ابَوا ِهــِذِه االْ مَّ
یُْنِقــذاِن ِمَن الَْعذاِب الّدائِــِم إ ْن اطاُعوُهمــا، َو یُبیحانِِهُم 
النَّعیــَم الّدائم إْن واَقُفوُهمــا. )بحاراالنوار:ج۲۳، ص۲59، ح 
۸( حضرت محمد)ص( و علی)ع(، والدین این اّمت هستند، 
چنانچــه از آن دو پیروی کنند آن ها را از انحرافات دنیوی 
و عذاب همیشگی آخرت نجات می دهند؛ و از نعمت های 

متنّوع و وافر بهشــتی بهره مندشان می سازند. 
، یَبیــُت َو فی یَِدِه ریُح َغَمرٍ.  ۲- الیَُلوَمنَّ اْمُرٌء إاّل نَْفَســهُ

)کنزل العّمال:ج۱5، ص۲۴۲، ح۴۰759( 
 کسی که بعد از خوردن غذا، دست های خود را نشوید 
دســتهایش آلوده باشد، چنانچه ناراحتی برایش بوجود آید 

کسی جز خودش را سرزنش نکند.
۳- َخْیــٌر لِلِّنســاِء اْن الیَرَیَْن الرِّجاَل واَلیَراُهــنَّ الرِّجاُل. 

)بحاراالنوار:ج۴۳، ص5۴، ح۴۸( 
 بهتریــن چیز برای حفظ شــخصیت زن آن اســت که 

مردی را نبیند و نیز مورد مشــاهده مردان قرار نگیرد.
۴- مــرد نابینائی وارد منزل شــد و حضــرت زهرا)س( 
پنهان گشت، وقتی رســول خدا صلّی اهلّل علیه و آله علّت 

آن را جویا شد؟
حضرت فاطمه)س( در پاسخ پدر اظهار داشت: .... إْن لَْم 
یَُکْن یَرانی َفإنّی اراُه، َو ُهَو یَُشــمُّ الریح. )بحاراالنوار:ج ۴۳، 

ص9۱، ح۱۶، إحقاق الحّق:ج۱۰، ص۲5۸( 
اگــر آن نابینا مرا نمی بیند، من او را می بینم،وآن مرد 

بوی زن را استشمام می کند. 
ْیِه َوآلِِه َعِهَد  5-  یا ابَاالَْحَســِن، إنَّ رَُسوَل اهللِّ َصلَّی اهللُّ َعلَ
ثَنی أنّی اَوَُّل اْهلِِه لُُحوقا بِــِه واَل بُدَّ ِمْنُه، َفاْصِبْر  إلَــیَّ َو َحدَّ
الِ ْمرِاهللِّ تَعالــی َو ارَْض بَِقضائِِه. )بحاراال نوار:ج۴۳، ص۲۰۰، 

ح۳۰( 
 ای ابا الحســن! همســرم، همانا رسول خدا با من عهد 
بست و اظهار نمود:من اّول کسی هستم از اهل بیتش که 
به او ملحق می شوم و چاره ای از آن نیست، پس تو صبر 

نما و به قضا و مقّدرات الهی خوشــنود باش. 
نُــوَب َجمیعــا واَلیُبالی. )تفســیر  یَْغِفــرُ الذُّ ۶-إنَّ اهللَّ 

الّتبیان:ج9، ص۳7، س۱۶( 

 همانــا خداوند متعال تمامــی گناهان بندگانش را می 
آمرزد و از کسی باکی نخواهد داشت. 

 7- إلهی َو َســیِّدی ، اءْســَئُلَک بِالَّذیــَن اْصَطَفْیَتُهْم، َو 
بُِبکاِء َولََدیَّ فی ُمفارَِقتی اَْن تَْغِفَر لُِعصاِة شــیَعتی ، َوشیَعِة 

ُذرّیَتی .)کوکب الّدرّی:ج ۱، ص ۲5۴( 
 خداوندا، بــه حّق اولیاء و مقّربانی کــه آنها را برگزیده 
ای، و به گریه فرزندانم پس از مرگ و جدائی من با ایشان، 
از تــو می خواهم گناه خطاکاران شــیعیان و پیروان ما را 

ببخشی.
۸- إنّی َقِد اْســَتْقَبْحُت ما یُْصَنُع بِالنِّساِء، إنُّه یُْطرَُح َعلَی 
وَب َفَیِصُفها لَِمْن رَاءی ، َفا تَْحِملینی َعلی َسریٍر  الَْمْرئَِة الثَّ
ظاِهرٍ، اُْسُترینی، َسَترَِک اهللُّ ِمَن الّنارِ. )تهذیب اال حکام:ج۱، 
ص۴۲9، کشف الغّمه:ج۲، ص۶7، بحاراالنوار:ج۴۳، ص۱۸9، 

ح۱9(
 من بســیار زشــت و زننده می دانم کــه جنازه زنان را 
پس از مرگ با انداختن پارچه ای روی بدنش تشــییع می 
کننــد. و افرادی اندام و حجم بدن او را مشــاهده کرده و 
برای دیگران تعریف مــی نمایند. مرا بر تخت که اطرافش 
پوشــیده نیست و مانع مشــاهده دیگران نباشد قرار مده 
بلکه مرا با پوشش کامل تشییع کن ، خداوند تو را از آتش 

نماید. جهّنم مستور و محفوظ 
ٌة نََقَضْت َعْهَداهللِّ َو َعْهَد ابی رَُســوِل  ــی َعلَیَّ اُمَّ 9- التَُصلّ
اهللِّ فی امیرالُْمــؤ منیَن َعلّی، َو َظلَُموا لی َحقّی، َواءَخُذوا إ 
رْثی ، َوَخرُقوا َصحیَفتــی اللّتی َکَتبها لی ابی بُِملِْک َفَدک. 

)بیت االحزان:ص۱۱۳، کشف الغّمة:ج۲، ص۴9۴( 
    افــرادی کــه عهد خــدا و پیامبــر خــدا را درباره 
امیرالمؤمنین علّی علیه الســام شکستند، و در حّق من 
ظلم کــرده و ارثّیــه ام را گرفتند و نامه پدرم را نســبت 
به فدک پــاره کردند، نبایــد بر جنازه من نمــاز بگذارند.                                                      
۱۰- من اصعد الی اهلل خالــص عبادته،  اهبط اهلل عزوجل 
لــه افضل مصلحتــه ) بحاراالنــوار ج ۶7، ص ۲۴9،ح ۲5( 
هرکــس عبادات و کارهای خــود را خالص برای خدا انجام 
دهــد،  خداوند بهترین مصلحت هــا و برکات خود را برای 

نماید. اوتقدیر می 

برگزیده ای  ازسخنان 
حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم  

حجت االسالم سيد صالح هاشمی
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آداب نمازجمعه

لزوم دشمن شناسی و آگاهی از نقشه های دشمن
ــه  ــد همیش ــام بای ــت اس ــه ام ــی ک ــی از چیزهای یک
ــه آن توجــه داشــته باشــد، دشــمن و دشــمن شناســی  ب
و شناســایی طراحــی هــای دشــمن اســت؛ کــه اگــر ایــن 
امــر مــورد غفلــت واقــع شــود، دشــمن بــا انــواع توطئــه ها 
ــود کــردن آن امــت خواهــد زد. ــه ناب و حیلــه هــا دســت ب

مقــام معظــم رهبــری مهــم تریــن وظایــف ائمــة جمعه 
ــت  ــی از واقعی ــگاه واال، آگاه ــن جای ــه ای ــژه ب ــه وی را، توج
هــای روز جامعــه، غافــل نشــدن از طراحــی هــای دشــمن، 
ارتبــاط نزدیــک و صمیمــی بــا جوانــان و اســتفاده از ابتــکار 

و توانایــی هــای آنــان اســت.
ذکــر کثیــر از ویژگــی هــای نمــاز جمعــه اســت و یکــی 
ــمنان و  ــیدن از دش ــه، نترس ــر در جامع ــر کثی ــار ذک از آث
اســتحکام ایمــان اســت. امــام خامنــه ای در ایــن زمینه می 
ــرکات ذکــر کثیــر بهــره منــد  فرماینــد: »کســانی کــه از ب
مــی شــوند، هیاهوهــا و تهدیدهــای دشــمنان، بــرای آنــان 
تــرس آفریــن و غیرمنتظــره نخواهــد بــود؛ زیــرا ظالمــان و 
مســتکبران کــه براســاس رویــه زیــاده طلبــی خود همــواره 
بــه دنبــال در انحصــار گرفتــن و بلعیــدن همــه امکانــات 
و ذخایــر مــادی کشــورها هســتند، فریــاد عدالــت طلبــی 
ــچ گاه برنمــی  ــوم را هی ــاع از مظل و آزادی انســان هــا و دف
تابنــد« )بیانــات رهبر معظــم انقــاب، ۶/ 7/ ۱۳۸9(. بنابراین 
از دیــدگاه رهبــری »یــک ملــت بایــد دشــمن و نقشــه او را 
بدانــد و بشناســد و خــود را در مقابــل آن تجهیــز و آمــاده 

کنــد« )بیانــات رهبــر معظــم انقــاب، ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۸۶(.

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی

 ســودا بزاوه پایه دوازدهم رشته فتو گرافیک 

اکبریه  مهدی  دکتر  هنرستان  از 

تبریز  پنج  ناحیه 

الهام مددی  : هنر آموز 

خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

حضور دالورانه در میدان مقابله با دشمن 
ویژگی عالی بسیج است

ــگاه ها  ــای دانش ــت: فض ــان گف ــام جعفری ــت االس حج
ــده  ــت ع ــته نیس ــا شایس ــد ام ــو باش ــای گفتگ ــد فض بای
ــه قمــه کشــی و  ــل ب ای دانشــجونماها ایــن فضــا را تبدی

ــد. ــزاگویی کنن ناس
حجــت االســام جعفریــان امــام جمعــه هشــترود 
ــجد  ــه در مس ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم ــه ه در خطب
ــدار  ــاب در دی ــر انق ــه ســخنرانی رهب ــاره ب ــا اش ــع ب جام
ــه  ــور ک ــت: همانط ــور  گف ــر کش ــیجیان سراس ــا بس ب
ــن  ــی کــه بســیج در بی ــد خدمت ــرده ان ــد ک ــری تاکی رهب
ــر اســت و حضــور  ــی تظاه ــی ب ــردم انجــام داده خدمت م
مجاهدانــه و دالورانــه در میــدان مقابلــه بــا دشــمن ویژگــی 

ــت. ــیج اس ــی بس عال
ــه  ــدی ب ــرایط از ناامی ــی ش ــیج در تمام ــزود: بس وی اف

ــت. ــته اس ــداد داش ــام امت ــان اس ــت و در جه دور اس
ــه  ــتند ک ــاش داش ــمنان ت ــه داد: دش ــان ادام  جعفری
ــران را در  ــامی ای ــوری اس ــور جمه ــری حض ــق راهب عم
ــود  ــم ناب ــودش را ه ــد خ ــد و بع ــش دهن ــه کاه منطق
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــر جمه ــن تفک ــا همی ــد ام کنن
کشــورهایی چــون عــراق، ســوریه و لبنــان باعــث شکســت 

ــد. ــکا ش ــی آمری ــای واقع ــه معن ب
ــی گوینــد کــه صــدای  ــد کــرد: برخــی هــا م  وی تاکی
مــردم را بشــنوید و مشــکل را بــا آمریــکا حــل کنیــد کــه 
رهبــر انقــاب جــواب آنهــا را دادنــد و فرمودنــد کــه تجربــه 
ــی  ــل م ــده عم ــا خــاف وع ــه آنه ــی نشــان داده ک تاریخ
ــی شــود کــه  ــا آنهــا حــل م ــی ب کننــد. مشــکل مــا زمان
ــران  ــی ملــت ای ــم. صــدای واقع ــاج بدهی ــه آنهــا ب فقــط ب
ــی روز  ــی شــهید ســلیمانی و راهپیمای در تشــییع میلیون

ــان امســال شــنیده شــد. ۱۳ آب
 امــام جمعــه هشــترود تصریــح کــرد: هرچنــد مــردم از 
ــی هــا، وضعیــت  ــرای ناعدالت وضعیــت اقتصــادی، تــورم، ب
ــی دارنــد کــه بایــد  ــورس و ... گایــه هــای بحق خــودرو، ب

ــاش بیشــتری داشــته باشــند. ــا ت ــع آنه ــت در رف دول
ــادآور  ــز ی ــجو نی ــک روز دانش ــا تبری ــن ب  وی همچنی
شــد: روز دانشــجو بدلیــل شــهادت تعــدادی از دانشــجویان 
شــهدا  ایــن  استکبارســتیزی  راه  اســتمرار  جهــت  و 
ــن روز را  ــد ای ــی هــا ســعی دارن ــا برخ نامگــذاری شــده ام

ــد. ــوق دهن ــکا س ــع آمری ــع مناف ــه نف ب
دانشــگاه ها  فضــای  کــرد:  خاطرنشــان  جعفریــان   
نیســت  امــا شایســته  باشــد  گفتگــو  فضــای   بایــد 
بــه تبدیــل  را  فضــا  ایــن  دانشــجونماها  ای   عــده 

 قمه کشی و ناسزاگویی کنند.
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 18 آذر 1401 ( 
معرفــي عــراق بــه عنــوان متجــاوز از ســوي ســازمان ملــل متحد 

)۱۳7۰ش(
رحلــت آیــت  اهللَّ العظمــي »ســیدمحمد رضــا گلپایگانــي« زعیم 

عالیقــدر حــوزه علمیــه قــم )۱۳7۲ ش(
آغــاز هشــتمین کنفرانــس ســران کشــورهاي اســامي در تهــران 

)۱۳7۶ش(
تیــم کشــتی ایــران در هفتمیــن دوره مســابقات کشــتی آزاد بــا 

اخــذ پنــج مــدال طــا اول شــد)۱۳5۲ش(
ــای  ــوی از علم ــر مصطف ــید محمدباق ــت اهلل س ــت آی درگذش

برجســته و فقهــای مجتهــد )۱۳9۲ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 15 جمادی االول 1444 (
ــدر و  ــع عالي ق ــیرازي« مرج ــن ش ــد حس ــرزا محم ــد »می   تول

ــیعه )۱۲۳۰ ق( ــتیز ش استکبارس
 انتشار اولین شماره روزنامه »عروةالوثقي« در پاریس)۱۳۰۱ ق(

 رحلــت عالــم ربانــي آیــت  اهللَّ »ســیدمحمد حســیني« معــروف 
بــه »آقانجفــي همدانــي« مؤلــف تفســیر »انــوار درخشــان« )۱۴۱7 ق(

 والدت میرزای بزرگ شیرازی)۱۲۳۰ ق(
 میاد امام سجاد )ع( ، بنا بر روایتی )۳۸ ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 
) 9 دسامبر 2022 (

ــي  ــزرگ انگلیس ــنده ب ــاعر و نویس ــون« ش ــان میلت ــد »ج   تول
)۱۶۰۸م(

از  و  برجســته ســوئدي  تولــد »کارل شــیل« شــیمي دان   
)۱7۴۲م( جدیــد  شــیمي  بنیان گــذاران 

 تولد »کلود بِرتولِه«، شیمي دان برجسته فرانسوي )۱7۴۸م(

رعایت احترام اسماء متبرکه
نصب برچسـب اسـماء متبّرکه، بر روی ظرف های پاسـتیکی 
پخـش  عـزاداری  مراسـم  و  صلواتـی  هـای  ایسـتگاه  در   کـه 
مـی شـود )و بعضا یقیـن بـه دور ریختن ظرف توسـط مردم نیز 

وجـود دارد(، چه حکمی دارد؟
جـواب: فـی نفسـه اشـکال نـدارد امـا کسـی کـه ظـروف را 
تحویـل مـی گیرد بایـد طبق وظیفه خـود عمل نمـوده و در هر 

صـورت هتـک حرمـت جایز نیسـت.
 باقی مانده هزینه های مراسم عاشورا

مراسـم  هـای  هزینـه   عنـوان  بـه  کـه  اموالـی  مانـده  باقـی  
عاشـورای امـام حسـین)علیه السـام( جمـع  آوری می  شـود، در 

چـه مـوردی بایـد خـرج شـود؟
جـواب: اگـر نذر شـرعی صورت گرفتـه، تابع نذر اسـت و گرنه 
مـی  تـوان با کسـب اجازه از اهدا کننـدگان، اموال باقـی مانده را 
در امـور خیـر مصـرف کرد یـا آن ها را بـرای مصـرف در مجالس 

عـزاداری آینده نگاه داشـت.
 رفع مانع از روی پوست برای وضو

جایـز نیسـت در اعضـای وضو یا غسـل عمداً و بـدون ضرورت 
مانعـی را ایجـاد کـرد کـه برداشـتن آن یـا ممکـن نیسـت و یـا 
موجـب ضـرر یـا مشـقت زیـاد اسـت؛ ماننـد کاشـت ناخـن یـا 

کاشـت مـژه و اگـر چنیـن کنـد و مانـع را نتوانـد 
برطـرف کنـد معصیت کـرده و باید عـاوه بر وضو 
یـا غسـل جبیـره ، تیمـم نیـز انجـام دهـد و بعـد 
از برداشـتن ناخـن بنـا بـر احتیـاط واجـب قضای 

نمازهـا را نیـز بخواند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

طالب غیر ایرانی در تبریز معمم شدند

 ۱7 گــذاری  عمامــه  مراســم 
ایرانــی  غیــر  طــاب  از   نفــر 
جامعــة المصطفــی العالمیــه تبریــز 

ــد. ــزار ش برگ
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
االســام  حجــت  حضــرت  حــوزه،  
علــی   محمــد  ســید   والمســلمین 
در  فقیــه  ولــی  نماینــده  هاشــم  آل 
مراســم  ایــن  در  شــرقی  آذربایجــان 
گفتنــد: روحانیــت همــواره در خــط 
ــام  ــاب و نظ ــت از انق ــاع و صیان اول دف
ــظ  ــط حف ــد خ ــرار دارد و بای ــامی ق اس

ــد. ــداوم یاب ــام ت ــن و اس دی
ــه  ــای علمی ــوزه ه ــورای ح ــس ش رئی
ــرایط  ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ب ــتان در ادام اس
ایــن  در  افزودنــد:  منطقــه  حســاس 
ــی  ــت چدن ــه دس ــاس ک ــرایط حس ش
دشــمن رو شــده اســت، بایــد آمــاده 
ــاس  ــه لب ــروز ب ــی کــه ام باشــیم و طاب

ــوند  ــس می ش ــت ملب ــدس روحانی مق
ــد و  ــده دارن ــر عه ــنگینی ب ــه س وظیف
ــا  ــه ب ــاده مقابل ــران آم ــر از دیگ آماده ت

ــند. ــام باش ــمنان اس دش
حجــت االســام عباســی نیــز در 
غیــر  طــاب  عمامه گــذاری  مراســم 
ایرانــی جامعــة المصطفــی تبریــز گفت: 
ــای  ــه معن ــی ب ــاس طلبگ ــیدن لب پوش
ــه  ــزاری ب ــرای خدمتگ ــی ب ــام آمادگ اع

ــت. ــردم اس ــن و م دی
ــه  ــی العالمی رئیــس جامعــة المصطف
ادامــه داد: دقــت در اعمــال، رعایــت 
تقــوای الهــی، مراعــات احــکام و...، از 
ــای  ــات به ج ــون و توقع ــف روحانی وظای
مــردم از آنــان بــه شــمار می آیــد و 
بایــد متعهــد بــه حضــور در کنــار مــردم 
باشــند و خــود را خــادم مــردم و بنــدگان 
خــدا بداننــد. پوشــیدن لبــاس روحانیت، 

ــت. ــی اس ــق بزرگ توفی

جمعه 23 خرداد ماه 1399-  مصادف با  20 شوال   1441-   12ژوئن  2020 - سال هفتم  شماره 296-     صفحه4 

حضـرت آیـت اهلل العظمـی شـیخ 
محمـد طه نجـف تبریزی فرزند شـیخ 
مهـدی از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا و 
مراجـع عظـام تقلید جهان تشـیع در 
قـرن چهاردهـم هجـری قمری اسـت. 
نیـای اعـای وی »حاج نجـف« از تبریز 
به شـهر مقـدس نجف مهاجـرت کرد 
و خانـدان علـم و اجتهـاد »آل نجـف 
تبریـزی« را بنیان نهاد. ایشـان در سـال 
۱۲۴۱ق برابر با سـال ۱۲۰۴ش. در شـهر 
نجف اشـرف متولد گردید. مقدمان و سـطوح  عالی علوم اسـامی را نزد 
شـیخ عبدالرضـا طفیلی و دایی خود شـیخ جواد نجف آموخـت . آنگاه 
در حلقـه شـاگردان حضرات آیات عظام شـیخ اعظم مرتضـی انصاری و 
سـپس آقا سید حسـین کوه کمری درآمدو سـالیان متمادی از محضر 

پـر فیض ایشـان مسـتفیض و بـه مقام شـامخ اجتهاد نایل گشـت.
پـس  از رحلـت مرجع عظیم الشـان شسـعه آیـت اهلل العظمی میرزا 
محمدحسـن شـیرازی، در شـمار  مراجـع بـزرگ جهان تشـیع درآمد و 

بسـیاری از شـیعیان بـه ویژه مـردم عـراق و عرب مقلد وی شـدند. 
حضرتـش عـاوه بر فقه و اصـول در حدیث رجال، تاریـخ و علوم ادبی 
جایگاهـی رفیـع داشـت و در زهد و تقـوا و عبادت و صبر بـر ابتا و بی 

اعتنایـی به زخارف دنیـا الگوی کامـل روزگار  خود بود.
 وفـات آن عالـم ربانـی و فقیـه صمدانس در سـیزدهم شـوال المکرم 
سـال ۱۳۲۳ ق. برابـر بـا نوزدهـم آذر ماه سـال ۱۲8۴ش. اتفاق افتاد پیکر 
پاکـش پـس از تشـییعی بـا شـکوه در باب القبلـه حرم مطهـر مولی 
الموحدین امیرالمومنین امام علی علیه السـام در کنار مرقد اسـتادش 

شـیخ مرتضی انصاری جـای گرفت.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی
شیخ محمدطه نجف تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳9۲

قرائت سوره های سجده دار در نماز
آیا قرائت سوره ای که آیه سجده دارد، در نماز جایز است؟

جواب: در نماز واجب جایز نیست ولی در نماز مستحبی اشکال ندارد.
 تضمین ضمانت خسارت

آیا تضمین گرفتن از عامل مضاربه به این صورت که وی متعهد شود در صورت بروز 
ضرر یا عدم حصول سود، خسارت وارده به اصل سرمایه و حتی مقداری از سود متعارف 

را از اموال شخصی خود جبران کند، صحیح است؟
جواب: اگر در ضمن عقد شرط شود که در صورت ورود خسارت به سرمایه، عامل 

تمام یا مقداری از آن را جبران کند اشکال ندارد.
 جابجا گفتن ذکر رکوع و سجده

سؤال۷: اگر کسی ذکر رکوع را سهوا به جای ذکر سجدهـ  
ـ بگوید و پس از سجده - یا رکوع - متوجه شود،  یا برعکس 

حکمش چیست؟
جواب: نماز صحیح است.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 23 خرداد 1399 (
 رحلــت فقیــه برجســته »شــیخ زیــن العابدیــن مازندراني« 

)۱۲۷۱ ش(
ــراي تشــکیل »ســتاد  ــي)ره( ب صــدور فرمــان امــام خمین

ــي« )۱۳۵9 ش( ــاب فرهنگ انق
عملیــات کوچــک انصــاراهللَّ در منطقــه کردســتان توســط 

ســپاه پاســداران )۱۳6۴ش(
آغاز عملیات بیت المقدس )۱۳6۷ش(

رحلــت بانــوي مجتهــده و عالمــه »ســیده نصــرت امیــن 
ــي« )۱۳6۲ ش( اصفهان

مجلــس شــورای ملــی الیحــه اختیــارات مــورگان شوســتر 
امریکائــی را بــه تصویــب رســانید و عنــوان وی خزانــه دار کل 

ــران شــد. )۱۲9۰ش( ای
ــتعفا داد.  ــه اس ــي زاده از وزارت خارج ــن تق ــید حس س

ش(  ۱۳۰۵(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 19 شوال 1441 (
  تولد »ابن منده« محدث و فقیه ایراني)۴۳۴ ق(

 انتشــار پــول کاغــذي در ایــران توســط »گیخاتــو« 
ق( مغولــي)69۳  فرمانــروای 

 وفات شیخ »محمدغزالي« دانشمند معاصر)۱۴۱6 ق(
 درگذشت »یعقوب لیث صفاري« فرمانروا و بنیانگذار سلسله  

ي صفاریان)۲6۵ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 12 ژوئن 2020 (
  تصــرف ســرزمین »شــیلي« توســط اســتعمارگران 

)۱۵۴۰م( اســپانیایي 
 اولیــن آزمایــش بــراي مهــار و بــه کارگیــري انــرژي حرارتي 

)۱9۱۴م( خورشید 
 روز ملي »فیلیپین«

 روز ملي فدراسیون روسیه

جوان در کالم حضرت امام خمیني)ره(
جوانى و پرورش نفس با توبه 

پسرم ، تو جوانی و با قدرت جوانی ، که حق داده است می 
توانی اولین قدم انحراف را قطع کنی و نگذاری به قدم های دیگر 
کشیده شوی که هر قدمی قدم هایی در پی دارد و هر گناهی 
، گر چه کوچک به گناهان بزرگ و بزرگ تر انسان را می کشد. 
به طوری که گناهان بسیار بزرگ در نظر انسان ناچیز آید. بلکه 
گاهی اشخاص به ارتکاب بعض کبائر به یکدیگر فخر می کنند 
و گاهی به واسطه شدت ظلمات و حجاب های دنیوی ، منکر 
به نظر معروف و معروف منکر می گردد.) نقطه عطف ، ص ۴۳ 
و ۴۴، نامه عارفانه امام به حجت االســام سید احمد خمینی ، 

6۳/۴/۲6، صحیفه نور، ج ۲۲، ص ۳6۴(
در ایام جوانی ، اراده و تصمیم انسان ، جوان است و محکم . از 
این جهت نیز، اصاح برای انسان آسانتر است .ولی در پیری ، اراده 
سست و تصمیم پیر است ، چیره شدن بر قوا مشکل تر است .) 

شرح حدیث جنوِد عقل و جهل ، ص ۱۵۷(
چه بسا باشد که یک ُخلق زشتی چون بخل یا حسد مثا 
که در جوان ، نارس  اســت با کمی مراقبت و زحمت بتوان 
اصاح کرد؛ بلکه مبدل به اخاق صالح مقابله آنها،کرد و چون 
مدتی غفلت شد و سهل انگاری شد، محتاج به ریاضات سخت 
و مجاهدات شــدید طوالنی باشد که ممکن است وضعیت 
روزگار و رســیدن اجل به انســان مجاهد نیز مهلت اصاح و 
تصفیه ندهد و با آن اخاق ظلمانــی و کدورتهای معنوی ، 
که مبداء و منشاء فشارها و ظلمت های قبر و برزخ و قیامت 
است، انسان منتقل به آن عالم شود.) شرح حدیث جنوِد عقل 

و جهل ، ص ۱۵۷(
بهار توبه ، ایام جوانی اســت که بار گناهان کمتر و کدورت 
قلبی و ظلمت باطنی ناقص تر و شرایط توبه سهل تر و آسان تر 
است . انسان در پیری حرص  و طمع و حب مال و جاه و طول 
املش بیش تر است . و این مجرب است و حدیث شریف نبوی 
)پیامبر اسام )ص ( فرمود: فرزند آدم پیر می شود و دو چیز با 
او مــی ماند: حرص و آرزو. خصال ، صــدوق )ره (، ج ۱، ص ۷۳( 

شاهد بر آن است .

صحيفه نور امام خميني )ره(

هــر بخــش از بــازار ســنتی تبریــز بــا توجــه بــه کســب و کاری کــه در 
آن جریــان دارد، بــه شــکل خاصــی ســاخته شــده اســت و باعــث شــده تا 
»راســته بــازار«، »ســرا«، »تیمچــه«، »داالن« و »گــذر« بــه وجــود بیایند تا 
هــم کســبه و هــم مــردم بــه راحتی و بــا اطمینــان به فعالیت و کســب 

و کار و خریــد و فــروش اقــدام نمایند.
 تیمچــه  مظفریــه زیباتریــن تیمچــه  بــازار تاریخــی تبریــز اســت کــه 
مزیــن بــه فرش هــای دســتبافت ابریشــمی تبریــز اســت. ایــن تیمچــه 
را یــک تاجــر سرشــناس بــه نــام »حــاج شــیخ جعفــر قزوینی« در ســال 
۱۳۰۵ قمــری بنــا کــرده بــود و بــه مناســبت حضــور  مظفرالدیــن میــرزا 
ــاد.  از ویژگی هــای معمــاری آن  ــه نه ــام آن را مظفری ــن تیمچــه، ن در ای
می تــوان بــه ســقف بلنــد، پنجره هــای کوچــک و بــزرگ ســفید و رنگــی 
در حاشــیه ها و وســط ســقف و هم چنیــن ردیف هــای منظــم حجره هــا 
کــه کنــار یکدیگــر کشــیده شــده اند، اشــاره کــرد.  ایــن تیمچــه در ۲ 
طبقه ســاخته شــده اســت کــه در هــر یــک از آن ها ۲6 حجــره دارنــد. در 
هر ســمت راهــروی عریض تیمچــه ۱۳ حجــره قــرار گرفته انــد. راه ورودی 
طبقــه ی همکــف بــه طبقــه ی بــاال از »گوشــواره های« تیمچه اســت که 
کمــی جلوتــر از درب هــای اصلــی قــرار داد.  در طبقــه ی همکــف اغلــب 
فروشــندگان فــرش حجــره دارنــد و حجره هــای طبقــه ی بــاال بیشــتر به 
کارهــای جانبــی ماننــد طراحــی قالــی و رفوگــری اختصــاص داده شــده 
اســت. در ایــن طبقــه می توانیــد ماهرتریــن رفوگران قالــی و تابلــو فرش، 

رنــگ شناســان، رنگــرزان و طراحــان قالــی را بیابید.
بــازار فــرش تبریــز بــی شــک زیباتریــن بخــش بــازار تاریخــی تبریــز 
اســت، تیمچــه ای بــا ســقفی بلند، پنجــره هــای کوچک و بزرگ ســفید 
و رنگــی در حاشــیه هــا و وســط ســقف و ردیــف هــای منظــم حجــره 
هایــی کــه تــو را تــا ســال ۱۳۰۵ قمــری، تــا روزی کــه حــاج شــیخ جعفر 

قزوینــی ایــن تیمچــه را افتتــاح کرد.

بازار فرش تبریز

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

 کاهش فاصله مردم و مسئوالن
ســفرهاي اســتاني دولــت: از دیگــر اقدامــات 
ــا مشــکات مناطــق  ــم جهــت آشــنایي ب ــت نه دول
ــت  ــأت دول ــات هی ــکیل جلس ــور تش ــروم کش مح
ــه ســفرهاي اســتاني شــهرت  ــود کــه ب در اســتانها ب
ــتان و  ــه از ۳۰ اس ــفرها ک ــن س ــت. در دور اول ای یاف
ــد بعمــل آمــده بیــش از 6۰۰۰  ۳۳6 شهرســتان بازدی
ــه و توافــق انجــام شــده کــه 9۰ درصــد  آنهــا  مصوب
ــس  ــش نوی ــه پی ــراي تهی ــده اســت. ب ــي گردی اجرای
ــر  ــا ۲9۰۰۰ نف ــي ب ــه هماهنگ ــات ۷8۰ جلس مصوب
ســاعت کار کارشناســي انجــام شــده و معــدل فاصلــه 
هــر ســفر ۱9 روز مــي باشــد. بیشــترین مصوبــات در 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــن آنه ــورد و کمتری ــا ۳۴8 م ــران ب ته
ــتان و  ــا سیس ــت ام ــوده اس ــورد ب ــا ۱۰۰ م ــم ب ق
ــا  ــات ب ــي شــدن مصوب ــث عملیات بلوچســتان از حی
ــا 99 درصــد   ــي ب رقــم ۱۰۰ درصــد  و خراســان جنوب
ــا 98،  ــتانهاي زنجــان ب ــد. اس ــرار دارن ــه اول ق در رتب
ــا ۷9  ــد ب ــه و بویراحم ــمالي و کهکیلوی ــان ش خراس
درصــد  در رتبــه هــاي بعــدي قــرار دارنــد کــه حاکــي 
از اولویــت و تمرکــز بــر روي اســتانهاي محــروم اســت.

ــري  ــه مج ــت وزارتخان ــات از جه ــترین مصوب پبیش
ــا ۳۵۴،  ــا ۳۷8، بهداشــت ب ــرو ب ــه وزارت نی ــوط ب مرب
راه و ترابــري بــا ۳۲۴ مــي باشــد و موضــوع مصوبــات 
9/۳۷ درصــد  مربــوط بــه امــور زیربنایــي و فنــي، ۱6 
ــدي  ــي، ۱6 درصــد  تولی ــي و اجتماع درصــد  فرهنگ

ــي باشــد. اقتصــادي م
ــات  ــاد و عملی ــات بســیار زی صــرف نظــر از مصوب
از ناشــي  هــاي  پــروژه  اعظــم  بخــش   شــدن 

ــن ســفرها  ــت، ای ــأت دول ــه هــاي اســتاني هی  مصوب
ــئوالن  ــردم و مس ــان م ــد می ــاي بلن ــته دیواره توانس
ــا  ــي واســطه، رودررو ب ــز ب را برداشــته و دولتمــردان نی
ــان  ــه هایش ــان و نام ــا را از زب ــاي آنه ــردم، درد دله م

ــد. ــده ان ــنیده و خوان ش

اجرای مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه 
بانوان طلبه میانه

در مرحلــه دوم رزمایــش کمــک مؤمنانــه، 
طــاب مدرســه علمیــه زینبیــه شهرســتان میانــه 
۳۰ بســته معیشــتی بیــن خانــواده هــای نیازمنــد 

ــد. ــع کردن توزی
بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه در تبریــز، طــاب 
جهادگــر مدرســه علمیــه زینبیــه شهرســتان میانه 
در کنــار فعالیت هــای چــون کمــک بــه کادر 
ــاوره  ــه مش ــک، ارائ ــد ماس ــه و تولی ــی و تهی درمان
دینــی و مذهبــی و پاســخگویی بــه ســواالت 
شــرعی و اعتقــادی بیمــاران و خانــواده هــای آنــان، 
ــای  ــک ه ــتی و کم ــای معیش ــته ه ــون بس تاکن
ــع آوری  ــه جم ــش کمــک مؤمنان ــدی را در رزمای نق
و بیــن خانواده هــای آســیب دیــده از کرونــا توزیــع 

کرده انــد.
بســته   ۳۰ رزمایــش  ایــن  دوم  مرحلــه  در 
معیشــتی بــا کمــک طــاب و کادر مدرســه 
ــواده  ــه و بیــن خان ــه تهی زینبیــه شهرســتان میان

ــد. ــع ش ــا توزی ه
ایــن کمک هــا بــا حفــظ شــان و کرامــت 
ــه  ــوان طلب ــود و بان ــدا می ش ــا اه ــه آنه ــراد ب اف
ــرایط،  ــدن ش ــادی ش ــا ع ــد ت ــر در صددن جهادگ

ــد. ــته باش ــه داش ــش ادام ــن رزمای ای

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

»دانشـنامه  کتـاب 
فاطمـي)س(« زیـر نظر 
محقـق برجسـته علي 
تالیـف  رشـاد  اکبـر 
اهتمـام  بـه  و  گردیـد 
انتشـارات  سـازمان 
فرهنـگ  »پژوهشـگاه 
و اندیشـه اسـامي« در 
سـال ۱۳9۲ فیپا گرفته 
و بـا ۲۵۰۰ شـمارگان در 
قطـع وزیـري روانه بـازار 

نشـر شـد. 
هـدف اصلـي تدوین 

دانشـنامه فاطمي)س(، فراهم آوري کتاب مرجع مناسـب جهت 
تبییـن مباني حقوق و حرمت زن در اسـام و ارائه الگوي عیني 
زن مسـلمان اسـت. ارائه الگوهاي شایسـته و تاکید بر پیروي از 
ایشـان، یکـي از موثرتریـن شـیوه هاي تربیت بـوده و بـه فرموده 
قرآن، پیامبر اعظم)ص( اسـوه حسـنه همه خداباوران است.)سوره 
احزاب، آیه۲۱(؛ و در این راسـتا حضرت فاطمه زهرا)س( اسـتمرار 

اسوه حسـنه مي باشند.
حضـرت آیـت اهلل مکارم شـیرازي از مراجـع عظـام تقلیـد در 
زمینـه اثر حاضر چنین مـي فرمایند: »دانشـنامه فاطمی )س( 

کتابـی مفیـد و منحصـر به فرد اسـت.«
برآینـد دانشـنامه فاطمـي )س( محصـول تـاش جمعـي 
دانشـمندان و محققـان  برجسـته حـوزه بـوده و از ویژگـي هاي 

ذیـل برخـوردار مي باشـد:
* مرجعیـت علمـي: در مجموعـه حاضـر، ضمن اعتـراف به 
اینکـه آنچـه انجام پذیرفته اسـت، با شـان حضـرت فاطمه)س( 
فاصلـه بسـیار دارد، در حـد امـکان سـعي شـده اسـت حاصـل 
پژوهـش، حـاوي مهم تریـن و تحلیلي تریـن اطاعـات باشـد و 
تاحـدودي خواننـده را از مراجعـه به سـایر منابع بي نیاز سـازد و 

نیـز مرجعـي بـراي اهل تحقیق باشـد.
* ارائه الگوي زن مسـلمان: هدف اساسـي تولید این دانشنامه، 
آشـنایي با آن حضرت)س( براي الگوگیري از رفتار و منش ایشـان 
اسـت؛ ازایـن رو، افزون بـر گزارش جامع از زندگي و منزلت ایشـان، 
سـیره ایشـان در امـور اخاقـي، عبـادي، معنـوي، همسـرداري، 
خانـه داري، تربیـت فرزند و امور فرهنگي و اجتماعي و سیاسـي، 
بررسـي و هـر کـدام در مقالـه اي مسـتقل تألیـف شـده اسـت. 
مقاالت با رویکرد توصیفي و تحلیلي نگاشـته شـده اسـت و آن 
حضرت)س( به دور از احساسـات و غلو یا انکار معرفي شـده اند. 
* دفـاع عالمانـه از حقایق تاریخي: در این دانشـنامه، با زبان و 
روش علمـي و اسـتناد بـه منابع معتبر شـیعه و اهل سـنت، به 
دفـاع از حقایـق و رخدادهـاي تاریخـي پرداختـه شـده و از اظهار 

نظرهـاي غیر مسـتند پرهیز گردیده اسـت.
*  فراهـم سـاختن امـکان سـنجش و قضاوت علمي: سـعي 
شـده اسـت مقاالت به گونه اي تألیف شـوند که امکان سنجش 
علمـي دربـاره چگونگي حـوادث و نقل گـزارش هـاي تاریخي و 

روایـي، به وجـود آید. 
* ارائـه یک دسـتگاه منسـجم فکري و منظومـه معرفتي، با 

محوریـت رابطه انسـان کامل بـا آفریدگار
فهرسـت تفصیلـی اثر کـه در 6جلـد تدوین و تنظیم شـده 
اسـت، مشـتمل بر عناوین » ج۱و۲: حیات، منزلت و شخصیت 
فاطمـي )س(؛ ج۳: حکمـت و معارف فاطمـي )س(؛ ج۴و۵: زن و 
خانـواده: مباحث حقوقـي؛ ج6: زن و خانواده: مباحث اجتماعي« 

است. 
اثـر حاضـر بـه تبییـن جامـع و علمـي تاریـخ زندگانـي 
رفـع  منظـور  بـه  فاطمـه)س(،  الهـي حضـرت  و جایـگاه 
ابهامـات و پاسـخ گویي بـه شـبهات کامـي و تاریخـي و 
نیـز روشـنگري و تحلیـل تحریفـات و انحرافـات؛ توصیـف 
بینـش، شـخصیت و کنـش )تعالیـم، اخـاق  و تحلیـل 
و سـیره( آن بزرگـوار؛ تبییـن ماهیـت، مرتبـت و حرمـت 
حقـوق زن، مبانـي و منزلـت نهـاد خانـواده و حقـوق و 
روشـنگري،  به منظـور  اسـام،  منظـر  از  زنـان  تکالیـف 
رفـع شـبهات و تحریف زدایـي از ایـن موضوعـات؛ گـزارش 
نگرشـهاي  و  دینـي  اندیشـه  بـا  معـارض  نظریه هـاي 
متحجرانـه و متجددانـه دربـاره زن و نهـاد خانـواده و نقـد 

آنهـا پرداختـه شـده اسـت.
قابـل ذکر اسـت که دانشـنامه فاطمی)س( حاصـل  همکاری 
حـدود ۲۵۰ نفـر در مراحـل علمـی تالیـف؛ 96 نفـر در نگارش 
مقـاالت، ۱۰۵ نفـر در ارزیابـی علمـی و ۴۰ نفـر ویراسـتار علمی 

بوده اسـت.
نـوع اسـتناد در اثـر حاضـر از نـوع درون متنـي بـوده و منابع 
اسـتفاده شـده در تدویـن دانشـنامه، در بافـت متـن و در داخل 
پرانتـز بـه صـورت )نام مختصر مؤلف و شـماره مجلـد و صفحه 

آن( آورده شـده اسـت.
 *  کتـاب معرفـي شـده در کتابخانـه مصلـي اعظم حضرت

 امام خمیني )ره( تبریز موجود است.

معرفي کتاب

دانشنامه فاطمي )س( *

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز گفتند : با آغاز دهه 9۰ و 
شدت گرفتن تحریم های ظالمانه؛ ضرورت 
توجه به تولید داخلــی ایجاب کرد تا افق 
سیاســت گذاری های اقتصادی امسال بر 

منبای جهش تولید باشد.
به گزارش روابــط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی حضرت 
ســید  المســلمین  و  االســام  حجــت 
محمدعلی آل هاشــم در جلســه شورای 
گفتگوی دولــت و بخش خصوصی با بیان 
اینکه نامگذاری سال با عنوان جهش تولید 
تحلیل واقــع بینانه رهبــر معظم انقاب 
از شــرایط اقتصادی کشــور است گفتند: 
کاهش درآمد های نفتی و محدود شــدن 
منابع ارزی دولت ، کاهش ارزش پول ملی ، 
خروج برند های خارجی بواسطه تنگ شدن 
حلقه تحریم ها از جمله عواملی اســت که 
ضــرورت توجه به رونــق و جهش تولید را 

بیشتر کرده است.
امــام جمعــه تبریز با تاکیــد بر اینکه 
جهش تولید دســت یافتنی است افزودند: 
حمایــت از الیــه های پایینــی صنعت و 
خدمات ، حمایت از صنایع خرد داخلی در 
مناقصات با محوریت عمق داخلی ســازی 
و همچنین تمرکز بر داخلی ســازی لوازم 
مصرفی و قطعات از جمله راه هایی اســت 
که میتوان با محور قرار دادن آنها به جهش 

تولید رسید.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان 
افزودنــد : بــاز تولیــد حمایــت و یارانه 
تخصیصــی به تولید و حرکت به ســمت 
مــدل های نوین تولید از جمله محورهایی 
است که می توان جهش تولید را بر مبنای 

آن جهت داد.
رئیس شــورای حوزه های علمیه استان  
تدوین و برقراری مدل های مشــارکتی بین 
خریــداران  و فروشــندگان را محور دیگر 
پیشــنهادی برای حرکت در مسیر جهش 
تولید دانسته و گفتند : باید مجاری ورودی 
کاالی خارجی مهندســی شود تا به جهش 
تولید اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم 

رهبری برسیم.
نماینــده ولی فقیه در اســتان درادامه 
شــورای گفتگو را زمینه ای بــرای بهبود 
فضای کســب و کار دانسته و گفتند: اتاق 
بازرگانی با نیم نگاهی به قوانین گذشــته 
می تواند مشاوری مهم برای سه قوه کشور 

باشد.

ضرورت جهش تولید
 با رعایت الزامات آن

نظر امام خمینی در مورد حضرت زهرا )س(
فاطمه )س(اســوه زنان عالم اســت که در اثر کوشــش و 

مجاهدت به این مقام واال رسیده است.
بدون تردید وجود مقدس حضرت زهرا)س( و سیره، رفتار و 
گفتار آن گرامی برای تمام زنان مسلمان مایه مباهات و اسوه 
کامل می باشــد. بانوی بزرگواری که حضرت خاتم االنبیاء)ص( 
ِة؛  َدُة نَِساءِ أَْهِل الَْجنَّ در ستایش او فرمود: أَنَّ ابَْنِتی َفاِطَمَة َسیِّ

دخترم فاطمه)س( سرور بانوان بهشتی است.  
طبق این گفتار ارزشــمند نبوی)ص(، حضــرت زهرا)س( 
ســرآمد تمام زنان سعادتمند عالم است که در اثر کوشش در 
راه حق به مقامات عالی معنوی نائل شــده اند.   رسول گرامی 
اســام)ص( در گفتار دیگری به عظمــت و بزرگواری حضرت 
زهرا)س( اشاره کرده و به او فرموده است:یَا َفاِطَمُة  أَ اَل تَرَْضْیَن 
َدَة  َدَة نَِساءِ َهِذهِ اْلُمَّة و َسیِّ َدَة نَِساءِ الَْعالَِمیَن و َسیِّ أَْن تَُکونِی َسیِّ
نَِساءِ الُْمْؤِمِنیَن؛ ای فاطمه آیا به این کرامتی که خداوند به تو 
داده خشنود نیستی که تو سرور زنان جهان و سرور زنان این 

امت و سرور بانوان اهل ایمان باشی؟
آری، حضرت زهرا)س( جلوه ای کامل از تمام کماالتی است 
که یک زن در طول حیات خود ممکن است به آن نایل شود. 
حضرت امام خمینی)ره( در این باره می فرماید: تمام ابعادی که 
برای زن متصور است، برای یک انسان کامل متصور است، در 

فاطمة زهرا)س( جلوه کرده و بوده است.
منابع:

۱-. صحیفه امام، ج 7، ص ۳۳7.  
۲-. صحیفه امام، ج 7، ص ۳۳7.
۱-. بحار االنوار، ج ۳7، ص ۳9.  

۲-. مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱5۶

صحيفه نور امام خميني )ره(

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

آذربایجــان شــرقی دارای 
ــه هــای گردشــگری،  جاذب
طبیعــی  و  باســتانی 
کــه  اســت  بســیاری 
تپــه هرزنــدات عتیــق 
شهرســتان مراغــه یکــی از 

آثــار تاریخــی و دیدنــی ایــن اســتان مــی باشــد.
ــر تاریخــي  ــي ب ــي دلیل وجــود بقایــاي زبــان دیریــن و کهــن تات
بــودن روســتاهاي هرزنــد بــوده و بــه تمــام آثــار و بقایــاي تاریخــي 
ایــن منطقــه حیثیــت تاریخــي مــي بخشــد. قلعــه بــا ارزش و مهم 
ســن ســارود در ایــن منطقــه واقــع اســت. قدمــت آن بــه دوران قبــل 
از میــاد برمیگــردد ولــی در طــول تاریــخ توســط دولتهــای مختلف 
ــرون  ــه ق ــوط ب از آن اســتفاده شــده و آخریــن آثــار معمــاری آن مرب

اولیــه اســام اســت.
یکــي از آثــار تاریخــي و کهــن دهســتان هرزنــدات، قلعــه بــا ارزش 

و مهــم ســن ســارود اســت.
بقایــاي قلعــه قــرون وســطایي ســن ســارود و بقولــي جن جــارود 
ــرن ۱۴و۱۳  ــه در ق ــن قلع ــود ای ــه میش ــت. گفت ــر جاس ــا ب هنوزپ
میــادي بنــا شــده اســت امــا وجــود تختــه ســنگ هــاي بزرگــي در 
قســمت شــرقي قدمــت آن را بــه دوران قبــل از میــاد مــي رســاند.

قســمتي از حصــار دفاعــي قلعــه مــا بیــن دو ســینه تپــه در ضلــع 
ــرج  ــار ب ــده اســت کــه در آن آث ــي مان جنــوب و شــمالي ســالم باق
هــاي نیــم اســتوانه اي بیــرون زده اســت.در داخــل قلعه پــي هایي از 
چنــد اتــاق کوچــک بــه چشــم مــي خورد.دیوارهــاي قلعه از ســنگ 
الشــه و مــاط گل و آهــک ســاخته شــده اســت در نزدیکــي قلعــه 
قبرســتاني وجــود دارد کــه حالــت یــک قبرســتان اســامي را نمایان 
ــي  ــه نزدیکــي ایــن قلعــه بــه مرزهــاي فعل ــا توجــه ب مــي کنــد ب
ارمنســتانت بخصــوص بــا در نظــر گرفتــن اینکــه ایــن منطقــه تــا 
نزدیکــي هــاي تبریــز مامــن اولیــه ارمنیــان بــوده اســت دلیــل بنــا 
و مــورد اســتفاده آن کامــا مشــخص نگردیــده اســت کــه آیــا اینجــا 
مامــن اولیــه ارمنیــان بــوده یــا مســلمانان؟ و سرگذشــت آن در زمان 

تخریــب چــه بــوده اســت؟
ــي  ــرات و جــاي پاهای ــه ســن ســارود اث ــوب خــاوري قلع  در جن
وجــود دارد کــه مــي تــوان گفــت بــا توجــه بــه ایــن کــه در قدیــم با 
حفــر و کنــدن عائمــي جهت رویــت و رصد ســتارگان اســتفاده مي 
کردنــد بــا توجــه بــه آن مســایل مــي تــوان گفــت کــه ایــن عایــم 
هــم بــراي همــان منظور ســاخته و کنده شــده باشــد و دایــره البروج 

ســتارگان را بــا چنیــن نشــانه هایــي مــي توانســتد ترســیم کنند.
 آثــار و عائــم نشــان مــي دهــد کــه آخریــن آثــار معمــاری انجــام 
یافتــه بــر روی ایــن قلعــه مربــوط بــه قــرون اولیــه اســامي اســت و 
معمــاري آن نیــز مطابــق بــا معمــاري دوره اســامي مــي باشــد و آن، 
از گــچ کاري هــاي داخــل قلعــه کــه در اثــر کنــده کاري هــا نمایــان 

شــده کاما مشهوداســت.

دادســتان مرکــز اســتان آذربایجــان 
دنبــال بــه  گفــت:   شــرقی 
و شــده  ارائــه  هــای  گــزارش    

 بررســی هــای الزم ۸۰ میلیــارد ریــال بــه 
بیــت المــال بازگردانده شــد.

در  علیلــو  محبــوب  بابــک  دکتــر 
بیــان  بــا  خبرنــگاران  بــا  گفت وگــو 
اداره کل  دنبــال گــزارش  بــه  اینکــه 
بازرســی اســتان مبنــی بــر موضــوع 
جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول 
ــی از  ــه یک ــک عرص ــا تفکی ــه ب در رابط
ــه  ــز ب ــی تبری ــی خصوص ــز درمان مراک
دلیــل جابجایــی حــدود تعییــن شــده و 
عــدم کســر ســهم شــهرداری در مجمــوع 
ــه  ــع علی ــر مرب ــه مســاحت 9۸۱.۲7 مت ب

ــد. ــرم ش ــام ج ــف اع ــرد متخل اف

تحقیقــات  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
ــراد و  ــا موضــوع اف ــی در رابطــه ب مقدمات
ــرای  ــن مســاله ب ــل در ای اشــخاص دخی
پاســخگویی بــه دســتگاه قضایــی احضار 

ــدند. ش
دادســتان مرکــز اســتان آذربایجــان 
ــی  ــد از بررس ــرد: بع ــه ک ــرقی، اضاف ش
هــای انجــام شــده و حســب اعــام 
ــه ۸۰  ــک ب ــز نزدی ــز تبری ــهرداری مرک ش
میلیــارد ریــال مابــه التفــاوت ســهم 
ــده  ــال بازگردان ــت الم ــه بی ــهرداری ب ش

ــد. ش
برابــر  در  همــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
و  عمومــی  حقــوق  از  صیانــت 
ــازه  ــم و اج ــئولیت داری ــال مس بیت الم
کســانی  یــا  افــرادی  دهیــم  نمــی 
بــا سوءاســتفاده از خألهــای قانونــی 
و اجرایــی نســبت بــه بیــت المــال 

دســت انــدازی کننــد.
علیلــو خاطرنشــان کــرد: دســتگاه 
قضایــی در نظــارت بــر اجــرای ایــن 
ــرک  ــوارد ت ــه م ــوده و ب ــدی ب ــون ج قان
فعــل از ســوی دســتگاه های اجرایــی 

ورود خواهــد کــرد.

تپه هرزندات عتيق

بازگشت ۸۰ ميليارد ريال به بيت المال
 با پيگيری دادستانی آذربايجان شرقی
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حضـرت آیـت اهلل العظمـی شـیخ 
محمـد طه نجـف تبریزی فرزند شـیخ 
مهـدی از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا و 
مراجـع عظـام تقلید جهان تشـیع در 
قـرن چهاردهـم هجـری قمری اسـت. 
نیـای اعـای وی »حاج نجـف« از تبریز 
به شـهر مقـدس نجف مهاجـرت کرد 
و خانـدان علـم و اجتهـاد »آل نجـف 
تبریـزی« را بنیان نهاد. ایشـان در سـال 
۱۲۴۱ق برابر با سـال ۱۲۰۴ش. در شـهر 
نجف اشـرف متولد گردید. مقدمان و سـطوح  عالی علوم اسـامی را نزد 
شـیخ عبدالرضـا طفیلی و دایی خود شـیخ جواد نجف آموخـت . آنگاه 
در حلقـه شـاگردان حضرات آیات عظام شـیخ اعظم مرتضـی انصاری و 
سـپس آقا سید حسـین کوه کمری درآمدو سـالیان متمادی از محضر 

پـر فیض ایشـان مسـتفیض و بـه مقام شـامخ اجتهاد نایل گشـت.
پـس  از رحلـت مرجع عظیم الشـان شسـعه آیـت اهلل العظمی میرزا 
محمدحسـن شـیرازی، در شـمار  مراجـع بـزرگ جهان تشـیع درآمد و 

بسـیاری از شـیعیان بـه ویژه مـردم عـراق و عرب مقلد وی شـدند. 
حضرتـش عـاوه بر فقه و اصـول در حدیث رجال، تاریـخ و علوم ادبی 
جایگاهـی رفیـع داشـت و در زهد و تقـوا و عبادت و صبر بـر ابتا و بی 

اعتنایـی به زخارف دنیـا الگوی کامـل روزگار  خود بود.
 وفـات آن عالـم ربانـی و فقیـه صمدانس در سـیزدهم شـوال المکرم 
سـال ۱۳۲۳ ق. برابـر بـا نوزدهـم آذر ماه سـال ۱۲8۴ش. اتفاق افتاد پیکر 
پاکـش پـس از تشـییعی بـا شـکوه در باب القبلـه حرم مطهـر مولی 
الموحدین امیرالمومنین امام علی علیه السـام در کنار مرقد اسـتادش 

شـیخ مرتضی انصاری جـای گرفت.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی
شیخ محمدطه نجف تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳9۲

قرائت سوره های سجده دار در نماز
آیا قرائت سوره ای که آیه سجده دارد، در نماز جایز است؟

جواب: در نماز واجب جایز نیست ولی در نماز مستحبی اشکال ندارد.
 تضمین ضمانت خسارت

آیا تضمین گرفتن از عامل مضاربه به این صورت که وی متعهد شود در صورت بروز 
ضرر یا عدم حصول سود، خسارت وارده به اصل سرمایه و حتی مقداری از سود متعارف 

را از اموال شخصی خود جبران کند، صحیح است؟
جواب: اگر در ضمن عقد شرط شود که در صورت ورود خسارت به سرمایه، عامل 

تمام یا مقداری از آن را جبران کند اشکال ندارد.
 جابجا گفتن ذکر رکوع و سجده

سؤال۷: اگر کسی ذکر رکوع را سهوا به جای ذکر سجدهـ  
ـ بگوید و پس از سجده - یا رکوع - متوجه شود،  یا برعکس 

حکمش چیست؟
جواب: نماز صحیح است.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 23 خرداد 1399 (
 رحلــت فقیــه برجســته »شــیخ زیــن العابدیــن مازندراني« 

)۱۲۷۱ ش(
ــراي تشــکیل »ســتاد  ــي)ره( ب صــدور فرمــان امــام خمین

ــي« )۱۳۵9 ش( ــاب فرهنگ انق
عملیــات کوچــک انصــاراهللَّ در منطقــه کردســتان توســط 

ســپاه پاســداران )۱۳6۴ش(
آغاز عملیات بیت المقدس )۱۳6۷ش(

رحلــت بانــوي مجتهــده و عالمــه »ســیده نصــرت امیــن 
ــي« )۱۳6۲ ش( اصفهان

مجلــس شــورای ملــی الیحــه اختیــارات مــورگان شوســتر 
امریکائــی را بــه تصویــب رســانید و عنــوان وی خزانــه دار کل 

ــران شــد. )۱۲9۰ش( ای
ــتعفا داد.  ــه اس ــي زاده از وزارت خارج ــن تق ــید حس س

ش(  ۱۳۰۵(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 19 شوال 1441 (
  تولد »ابن منده« محدث و فقیه ایراني)۴۳۴ ق(

 انتشــار پــول کاغــذي در ایــران توســط »گیخاتــو« 
ق( مغولــي)69۳  فرمانــروای 

 وفات شیخ »محمدغزالي« دانشمند معاصر)۱۴۱6 ق(
 درگذشت »یعقوب لیث صفاري« فرمانروا و بنیانگذار سلسله  

ي صفاریان)۲6۵ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 12 ژوئن 2020 (
  تصــرف ســرزمین »شــیلي« توســط اســتعمارگران 

)۱۵۴۰م( اســپانیایي 
 اولیــن آزمایــش بــراي مهــار و بــه کارگیــري انــرژي حرارتي 

)۱9۱۴م( خورشید 
 روز ملي »فیلیپین«

 روز ملي فدراسیون روسیه

جوان در کالم حضرت امام خمیني)ره(
جوانى و پرورش نفس با توبه 

پسرم ، تو جوانی و با قدرت جوانی ، که حق داده است می 
توانی اولین قدم انحراف را قطع کنی و نگذاری به قدم های دیگر 
کشیده شوی که هر قدمی قدم هایی در پی دارد و هر گناهی 
، گر چه کوچک به گناهان بزرگ و بزرگ تر انسان را می کشد. 
به طوری که گناهان بسیار بزرگ در نظر انسان ناچیز آید. بلکه 
گاهی اشخاص به ارتکاب بعض کبائر به یکدیگر فخر می کنند 
و گاهی به واسطه شدت ظلمات و حجاب های دنیوی ، منکر 
به نظر معروف و معروف منکر می گردد.) نقطه عطف ، ص ۴۳ 
و ۴۴، نامه عارفانه امام به حجت االســام سید احمد خمینی ، 

6۳/۴/۲6، صحیفه نور، ج ۲۲، ص ۳6۴(
در ایام جوانی ، اراده و تصمیم انسان ، جوان است و محکم . از 
این جهت نیز، اصاح برای انسان آسانتر است .ولی در پیری ، اراده 
سست و تصمیم پیر است ، چیره شدن بر قوا مشکل تر است .) 

شرح حدیث جنوِد عقل و جهل ، ص ۱۵۷(
چه بسا باشد که یک ُخلق زشتی چون بخل یا حسد مثا 
که در جوان ، نارس  اســت با کمی مراقبت و زحمت بتوان 
اصاح کرد؛ بلکه مبدل به اخاق صالح مقابله آنها،کرد و چون 
مدتی غفلت شد و سهل انگاری شد، محتاج به ریاضات سخت 
و مجاهدات شــدید طوالنی باشد که ممکن است وضعیت 
روزگار و رســیدن اجل به انســان مجاهد نیز مهلت اصاح و 
تصفیه ندهد و با آن اخاق ظلمانــی و کدورتهای معنوی ، 
که مبداء و منشاء فشارها و ظلمت های قبر و برزخ و قیامت 
است، انسان منتقل به آن عالم شود.) شرح حدیث جنوِد عقل 

و جهل ، ص ۱۵۷(
بهار توبه ، ایام جوانی اســت که بار گناهان کمتر و کدورت 
قلبی و ظلمت باطنی ناقص تر و شرایط توبه سهل تر و آسان تر 
است . انسان در پیری حرص  و طمع و حب مال و جاه و طول 
املش بیش تر است . و این مجرب است و حدیث شریف نبوی 
)پیامبر اسام )ص ( فرمود: فرزند آدم پیر می شود و دو چیز با 
او مــی ماند: حرص و آرزو. خصال ، صــدوق )ره (، ج ۱، ص ۷۳( 

شاهد بر آن است .

صحيفه نور امام خميني )ره(

هــر بخــش از بــازار ســنتی تبریــز بــا توجــه بــه کســب و کاری کــه در 
آن جریــان دارد، بــه شــکل خاصــی ســاخته شــده اســت و باعــث شــده تا 
»راســته بــازار«، »ســرا«، »تیمچــه«، »داالن« و »گــذر« بــه وجــود بیایند تا 
هــم کســبه و هــم مــردم بــه راحتی و بــا اطمینــان به فعالیت و کســب 

و کار و خریــد و فــروش اقــدام نمایند.
 تیمچــه  مظفریــه زیباتریــن تیمچــه  بــازار تاریخــی تبریــز اســت کــه 
مزیــن بــه فرش هــای دســتبافت ابریشــمی تبریــز اســت. ایــن تیمچــه 
را یــک تاجــر سرشــناس بــه نــام »حــاج شــیخ جعفــر قزوینی« در ســال 
۱۳۰۵ قمــری بنــا کــرده بــود و بــه مناســبت حضــور  مظفرالدیــن میــرزا 
ــاد.  از ویژگی هــای معمــاری آن  ــه نه ــام آن را مظفری ــن تیمچــه، ن در ای
می تــوان بــه ســقف بلنــد، پنجره هــای کوچــک و بــزرگ ســفید و رنگــی 
در حاشــیه ها و وســط ســقف و هم چنیــن ردیف هــای منظــم حجره هــا 
کــه کنــار یکدیگــر کشــیده شــده اند، اشــاره کــرد.  ایــن تیمچــه در ۲ 
طبقه ســاخته شــده اســت کــه در هــر یــک از آن ها ۲6 حجــره دارنــد. در 
هر ســمت راهــروی عریض تیمچــه ۱۳ حجــره قــرار گرفته انــد. راه ورودی 
طبقــه ی همکــف بــه طبقــه ی بــاال از »گوشــواره های« تیمچه اســت که 
کمــی جلوتــر از درب هــای اصلــی قــرار داد.  در طبقــه ی همکــف اغلــب 
فروشــندگان فــرش حجــره دارنــد و حجره هــای طبقــه ی بــاال بیشــتر به 
کارهــای جانبــی ماننــد طراحــی قالــی و رفوگــری اختصــاص داده شــده 
اســت. در ایــن طبقــه می توانیــد ماهرتریــن رفوگران قالــی و تابلــو فرش، 

رنــگ شناســان، رنگــرزان و طراحــان قالــی را بیابید.
بــازار فــرش تبریــز بــی شــک زیباتریــن بخــش بــازار تاریخــی تبریــز 
اســت، تیمچــه ای بــا ســقفی بلند، پنجــره هــای کوچک و بزرگ ســفید 
و رنگــی در حاشــیه هــا و وســط ســقف و ردیــف هــای منظــم حجــره 
هایــی کــه تــو را تــا ســال ۱۳۰۵ قمــری، تــا روزی کــه حــاج شــیخ جعفر 

قزوینــی ایــن تیمچــه را افتتــاح کرد.

بازار فرش تبریز

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

 کاهش فاصله مردم و مسئوالن
ســفرهاي اســتاني دولــت: از دیگــر اقدامــات 
ــا مشــکات مناطــق  ــم جهــت آشــنایي ب ــت نه دول
ــت  ــأت دول ــات هی ــکیل جلس ــور تش ــروم کش مح
ــه ســفرهاي اســتاني شــهرت  ــود کــه ب در اســتانها ب
ــتان و  ــه از ۳۰ اس ــفرها ک ــن س ــت. در دور اول ای یاف
ــد بعمــل آمــده بیــش از 6۰۰۰  ۳۳6 شهرســتان بازدی
ــه و توافــق انجــام شــده کــه 9۰ درصــد  آنهــا  مصوب
ــس  ــش نوی ــه پی ــراي تهی ــده اســت. ب ــي گردی اجرای
ــر  ــا ۲9۰۰۰ نف ــي ب ــه هماهنگ ــات ۷8۰ جلس مصوب
ســاعت کار کارشناســي انجــام شــده و معــدل فاصلــه 
هــر ســفر ۱9 روز مــي باشــد. بیشــترین مصوبــات در 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــن آنه ــورد و کمتری ــا ۳۴8 م ــران ب ته
ــتان و  ــا سیس ــت ام ــوده اس ــورد ب ــا ۱۰۰ م ــم ب ق
ــا  ــات ب ــي شــدن مصوب ــث عملیات بلوچســتان از حی
ــا 99 درصــد   ــي ب رقــم ۱۰۰ درصــد  و خراســان جنوب
ــا 98،  ــتانهاي زنجــان ب ــد. اس ــرار دارن ــه اول ق در رتب
ــا ۷9  ــد ب ــه و بویراحم ــمالي و کهکیلوی ــان ش خراس
درصــد  در رتبــه هــاي بعــدي قــرار دارنــد کــه حاکــي 
از اولویــت و تمرکــز بــر روي اســتانهاي محــروم اســت.

ــري  ــه مج ــت وزارتخان ــات از جه ــترین مصوب پبیش
ــا ۳۵۴،  ــا ۳۷8، بهداشــت ب ــرو ب ــه وزارت نی ــوط ب مرب
راه و ترابــري بــا ۳۲۴ مــي باشــد و موضــوع مصوبــات 
9/۳۷ درصــد  مربــوط بــه امــور زیربنایــي و فنــي، ۱6 
ــدي  ــي، ۱6 درصــد  تولی ــي و اجتماع درصــد  فرهنگ

ــي باشــد. اقتصــادي م
ــات  ــاد و عملی ــات بســیار زی صــرف نظــر از مصوب
از ناشــي  هــاي  پــروژه  اعظــم  بخــش   شــدن 

ــن ســفرها  ــت، ای ــأت دول ــه هــاي اســتاني هی  مصوب
ــئوالن  ــردم و مس ــان م ــد می ــاي بلن ــته دیواره توانس
ــا  ــي واســطه، رودررو ب ــز ب را برداشــته و دولتمــردان نی
ــان  ــه هایش ــان و نام ــا را از زب ــاي آنه ــردم، درد دله م

ــد. ــده ان ــنیده و خوان ش

اجرای مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه 
بانوان طلبه میانه

در مرحلــه دوم رزمایــش کمــک مؤمنانــه، 
طــاب مدرســه علمیــه زینبیــه شهرســتان میانــه 
۳۰ بســته معیشــتی بیــن خانــواده هــای نیازمنــد 

ــد. ــع کردن توزی
بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه در تبریــز، طــاب 
جهادگــر مدرســه علمیــه زینبیــه شهرســتان میانه 
در کنــار فعالیت هــای چــون کمــک بــه کادر 
ــاوره  ــه مش ــک، ارائ ــد ماس ــه و تولی ــی و تهی درمان
دینــی و مذهبــی و پاســخگویی بــه ســواالت 
شــرعی و اعتقــادی بیمــاران و خانــواده هــای آنــان، 
ــای  ــک ه ــتی و کم ــای معیش ــته ه ــون بس تاکن
ــع آوری  ــه جم ــش کمــک مؤمنان ــدی را در رزمای نق
و بیــن خانواده هــای آســیب دیــده از کرونــا توزیــع 

کرده انــد.
بســته   ۳۰ رزمایــش  ایــن  دوم  مرحلــه  در 
معیشــتی بــا کمــک طــاب و کادر مدرســه 
ــواده  ــه و بیــن خان ــه تهی زینبیــه شهرســتان میان

ــد. ــع ش ــا توزی ه
ایــن کمک هــا بــا حفــظ شــان و کرامــت 
ــه  ــوان طلب ــود و بان ــدا می ش ــا اه ــه آنه ــراد ب اف
ــرایط،  ــدن ش ــادی ش ــا ع ــد ت ــر در صددن جهادگ

ــد. ــته باش ــه داش ــش ادام ــن رزمای ای

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

»دانشـنامه  کتـاب 
فاطمـي)س(« زیـر نظر 
محقـق برجسـته علي 
تالیـف  رشـاد  اکبـر 
اهتمـام  بـه  و  گردیـد 
انتشـارات  سـازمان 
فرهنـگ  »پژوهشـگاه 
و اندیشـه اسـامي« در 
سـال ۱۳9۲ فیپا گرفته 
و بـا ۲۵۰۰ شـمارگان در 
قطـع وزیـري روانه بـازار 

نشـر شـد. 
هـدف اصلـي تدوین 

دانشـنامه فاطمي)س(، فراهم آوري کتاب مرجع مناسـب جهت 
تبییـن مباني حقوق و حرمت زن در اسـام و ارائه الگوي عیني 
زن مسـلمان اسـت. ارائه الگوهاي شایسـته و تاکید بر پیروي از 
ایشـان، یکـي از موثرتریـن شـیوه هاي تربیت بـوده و بـه فرموده 
قرآن، پیامبر اعظم)ص( اسـوه حسـنه همه خداباوران است.)سوره 
احزاب، آیه۲۱(؛ و در این راسـتا حضرت فاطمه زهرا)س( اسـتمرار 

اسوه حسـنه مي باشند.
حضـرت آیـت اهلل مکارم شـیرازي از مراجـع عظـام تقلیـد در 
زمینـه اثر حاضر چنین مـي فرمایند: »دانشـنامه فاطمی )س( 

کتابـی مفیـد و منحصـر به فرد اسـت.«
برآینـد دانشـنامه فاطمـي )س( محصـول تـاش جمعـي 
دانشـمندان و محققـان  برجسـته حـوزه بـوده و از ویژگـي هاي 

ذیـل برخـوردار مي باشـد:
* مرجعیـت علمـي: در مجموعـه حاضـر، ضمن اعتـراف به 
اینکـه آنچـه انجام پذیرفته اسـت، با شـان حضـرت فاطمه)س( 
فاصلـه بسـیار دارد، در حـد امـکان سـعي شـده اسـت حاصـل 
پژوهـش، حـاوي مهم تریـن و تحلیلي تریـن اطاعـات باشـد و 
تاحـدودي خواننـده را از مراجعـه به سـایر منابع بي نیاز سـازد و 

نیـز مرجعـي بـراي اهل تحقیق باشـد.
* ارائه الگوي زن مسـلمان: هدف اساسـي تولید این دانشنامه، 
آشـنایي با آن حضرت)س( براي الگوگیري از رفتار و منش ایشـان 
اسـت؛ ازایـن رو، افزون بـر گزارش جامع از زندگي و منزلت ایشـان، 
سـیره ایشـان در امـور اخاقـي، عبـادي، معنـوي، همسـرداري، 
خانـه داري، تربیـت فرزند و امور فرهنگي و اجتماعي و سیاسـي، 
بررسـي و هـر کـدام در مقالـه اي مسـتقل تألیـف شـده اسـت. 
مقاالت با رویکرد توصیفي و تحلیلي نگاشـته شـده اسـت و آن 
حضرت)س( به دور از احساسـات و غلو یا انکار معرفي شـده اند. 
* دفـاع عالمانـه از حقایق تاریخي: در این دانشـنامه، با زبان و 
روش علمـي و اسـتناد بـه منابع معتبر شـیعه و اهل سـنت، به 
دفـاع از حقایـق و رخدادهـاي تاریخـي پرداختـه شـده و از اظهار 

نظرهـاي غیر مسـتند پرهیز گردیده اسـت.
*  فراهـم سـاختن امـکان سـنجش و قضاوت علمي: سـعي 
شـده اسـت مقاالت به گونه اي تألیف شـوند که امکان سنجش 
علمـي دربـاره چگونگي حـوادث و نقل گـزارش هـاي تاریخي و 

روایـي، به وجـود آید. 
* ارائـه یک دسـتگاه منسـجم فکري و منظومـه معرفتي، با 

محوریـت رابطه انسـان کامل بـا آفریدگار
فهرسـت تفصیلـی اثر کـه در 6جلـد تدوین و تنظیم شـده 
اسـت، مشـتمل بر عناوین » ج۱و۲: حیات، منزلت و شخصیت 
فاطمـي )س(؛ ج۳: حکمـت و معارف فاطمـي )س(؛ ج۴و۵: زن و 
خانـواده: مباحث حقوقـي؛ ج6: زن و خانواده: مباحث اجتماعي« 

است. 
اثـر حاضـر بـه تبییـن جامـع و علمـي تاریـخ زندگانـي 
رفـع  منظـور  بـه  فاطمـه)س(،  الهـي حضـرت  و جایـگاه 
ابهامـات و پاسـخ گویي بـه شـبهات کامـي و تاریخـي و 
نیـز روشـنگري و تحلیـل تحریفـات و انحرافـات؛ توصیـف 
بینـش، شـخصیت و کنـش )تعالیـم، اخـاق  و تحلیـل 
و سـیره( آن بزرگـوار؛ تبییـن ماهیـت، مرتبـت و حرمـت 
حقـوق زن، مبانـي و منزلـت نهـاد خانـواده و حقـوق و 
روشـنگري،  به منظـور  اسـام،  منظـر  از  زنـان  تکالیـف 
رفـع شـبهات و تحریف زدایـي از ایـن موضوعـات؛ گـزارش 
نگرشـهاي  و  دینـي  اندیشـه  بـا  معـارض  نظریه هـاي 
متحجرانـه و متجددانـه دربـاره زن و نهـاد خانـواده و نقـد 

آنهـا پرداختـه شـده اسـت.
قابـل ذکر اسـت که دانشـنامه فاطمی)س( حاصـل  همکاری 
حـدود ۲۵۰ نفـر در مراحـل علمـی تالیـف؛ 96 نفـر در نگارش 
مقـاالت، ۱۰۵ نفـر در ارزیابـی علمـی و ۴۰ نفـر ویراسـتار علمی 

بوده اسـت.
نـوع اسـتناد در اثـر حاضـر از نـوع درون متنـي بـوده و منابع 
اسـتفاده شـده در تدویـن دانشـنامه، در بافـت متـن و در داخل 
پرانتـز بـه صـورت )نام مختصر مؤلف و شـماره مجلـد و صفحه 

آن( آورده شـده اسـت.
 *  کتـاب معرفـي شـده در کتابخانـه مصلـي اعظم حضرت

 امام خمیني )ره( تبریز موجود است.

معرفي کتاب

دانشنامه فاطمي )س( *

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز گفتند : با آغاز دهه 9۰ و 
شدت گرفتن تحریم های ظالمانه؛ ضرورت 
توجه به تولید داخلــی ایجاب کرد تا افق 
سیاســت گذاری های اقتصادی امسال بر 

منبای جهش تولید باشد.
به گزارش روابــط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی حضرت 
ســید  المســلمین  و  االســام  حجــت 
محمدعلی آل هاشــم در جلســه شورای 
گفتگوی دولــت و بخش خصوصی با بیان 
اینکه نامگذاری سال با عنوان جهش تولید 
تحلیل واقــع بینانه رهبــر معظم انقاب 
از شــرایط اقتصادی کشــور است گفتند: 
کاهش درآمد های نفتی و محدود شــدن 
منابع ارزی دولت ، کاهش ارزش پول ملی ، 
خروج برند های خارجی بواسطه تنگ شدن 
حلقه تحریم ها از جمله عواملی اســت که 
ضــرورت توجه به رونــق و جهش تولید را 

بیشتر کرده است.
امــام جمعــه تبریز با تاکیــد بر اینکه 
جهش تولید دســت یافتنی است افزودند: 
حمایــت از الیــه های پایینــی صنعت و 
خدمات ، حمایت از صنایع خرد داخلی در 
مناقصات با محوریت عمق داخلی ســازی 
و همچنین تمرکز بر داخلی ســازی لوازم 
مصرفی و قطعات از جمله راه هایی اســت 
که میتوان با محور قرار دادن آنها به جهش 

تولید رسید.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان 
افزودنــد : بــاز تولیــد حمایــت و یارانه 
تخصیصــی به تولید و حرکت به ســمت 
مــدل های نوین تولید از جمله محورهایی 
است که می توان جهش تولید را بر مبنای 

آن جهت داد.
رئیس شــورای حوزه های علمیه استان  
تدوین و برقراری مدل های مشــارکتی بین 
خریــداران  و فروشــندگان را محور دیگر 
پیشــنهادی برای حرکت در مسیر جهش 
تولید دانسته و گفتند : باید مجاری ورودی 
کاالی خارجی مهندســی شود تا به جهش 
تولید اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم 

رهبری برسیم.
نماینــده ولی فقیه در اســتان درادامه 
شــورای گفتگو را زمینه ای بــرای بهبود 
فضای کســب و کار دانسته و گفتند: اتاق 
بازرگانی با نیم نگاهی به قوانین گذشــته 
می تواند مشاوری مهم برای سه قوه کشور 

باشد.

ضرورت جهش تولید
 با رعایت الزامات آن


