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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنـگار آدینه تبریز: 
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد: حـوادث و ناآرامـی هـای 
امـا در حقیقـت  بـوی سیاسـی داشـت  و  اخیـر رنـگ 
مـورد  را  ایـران  پیشـرفت  سـرعت  و  اقتصـادی  آرامـش 
ارزی  نوسـانات  بـا  نیـز  و عواقـب آن  داده  قـرار  هـدف 
خـودش را نشـان مـی دهـد، هـر چنـد سیاسـت هـای 
ایـن نوسـانات دامـن زده  نیـز بـه  بانـک مرکـزی  ارزی 

. ست ا
حضرت حجت االسـام و المسـلیمن سـیدمحمدعلی 
آل هاشـم در خطبـه هـای نماز جمعـه این هفتـه تبریز 
در مصـای امـام خمینـی)ره( بـا ذکـر ایـن سـئوال که 
آیـا مسـئوالن اقتصـادی کشـور از قیمـت ارز، خـودرو، 
کردنـد:  اظهـار  دارنـد،  خبـر  مسـکن  و  طـا  سـکه، 
فشـارهای اقتصـادی بـرای قشـر زحمـت کـش و پایین 

جامعـه را بـا مشـکاتی مواجـه کـرده اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا بیـان 

اینکـه اتفاقاتـی کـه طـی هفته هـای اخیر و با سـرعت 
اسـت  داده  رخ  ارز  بـازار  در  اخیـر  روزهـای  در  بیشـتر 
تحـوالت  افزودنـد:  اسـت،  مهمـی  بسـیار  ای  مسـئله 
هـای  سیاسـت  تـر  گسـترده  معنـای  در  اقتصـادی 
کـه  شـوند  مـی  متاثـر  مختلفـی  عوامـل  از  اقتصـادی 
طبیعتـا اغتشاشـات یکـی از عوامـل مهـم نوسـانات ارز 

. ست ا
خطیـب جمعـه تبریـز گفتنـد: ایـن معنـا بـار دیگـر 
برجسـته شـد کـه هـر چنـد حـوادث و ناآرامـی هـای 
امـا در حقیقـت  بـوی سیاسـی داشـت  و  اخیـر رنـگ 
مـورد  را  ایـران  پیشـرفت  سـرعت  و  اقتصـادی  آرامـش 
ارزی  نوسـانات  بـا  نیـز  و عواقـب آن  داده  قـرار  هـدف 
خـودش را نشـان مـی دهـد، هـر چنـد سیاسـت هـای 
ایـن نوسـانات دامـن زده  نیـز بـه  بانـک مرکـزی  ارزی 

. ست ا
ایشـان خاطرنشـان کردنـد : جنـگ ترکیبـی دشـمن 

کامـًا عینـی اسـت، مهـم مواجهـه مـا بـا ایـن جنـگ 
اسـت ارکان دولـت و مجلـس بایـد در عرصـه معیشـت 

گام هـای جـدی بردارنـد.
تصریـح  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
کردنـد: مـا از دولـت خدمتگـزار و مسـئوالن اقتصـادی 
انتظـار داریـم کـه عالمانـه و حکیمانـه این مشـکات را 

از سـر راه مـردم بردارنـد.
و  دولـت  ارکان  اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  امـام جمعـه 
مجلـس بایـد در حـوزه معیشـت مـردم گام های جدی 
بردارنـد، گفتنـد: مـا متوجه هسـتیم که دشـمن سـفره 
مـردم را هـدف قـرار داده اسـت و باید بـا مجاهدت های 
شـبانه روزی و تصمیمات درسـت و دقیق دشـمن را در 

ایـن جنـگ نیـز ناامیـد کنیم.
امـام  و  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
جمعـه تبریـز گفتنـد: حـذف ایـران از کمیسـیون مقام 

بیسـت و پنجـم دسـامبر سـالروز تولـد پیامبـر صلـح و دوسـتی، 
مهربانـی و مـوّدت عیسـی مسـیح)ع( اسـت. پیامبـری که بـه تصریح 
قـرآن، بـی پـدر و از مـادری باکـره چـون مریـم کـه تمام عمـر خویش 
را بـه عبـادت و بندگـی خداونـد صرف کرد و سـرانجام بـا زادن فرزندی 
پـاک و مبّشـر روح القـدس اجـر و مـزد عبـادات خویـش را در دنیـا و 

گرفت. آخـرت 
اضطرابـی عجیـب درونش را فـرا گرفته بود؛ اّمـا گامهایش را محکم 
و اسـتوار برمـی داشـت، کودکـی را که در آغوش داشـت بـه نزد قومش 
آورد. گفتند: ای مریم، کار بسـیار عجیب و بدی انجام دادی! ای خواهر 
هـارون! نـه پـدرت مرد بـدی بود و نه مـادرت زن بـدکاره ای! »مریم« که 

روزه سـکوت داشـت به کودکش اشـاره کرد؛ یعنی از او بپرسـید.
گفتنـد: چگونـه بـا کودکـی کـه در گاهواره اسـت سـخن بگوییم؟! 
ناگهـان کـودک زبـان بـه سـخن گشـود و گفت: »مـن بنده خدایـم، او 
کتـاب )آسـمانی( بـه من عطا کـرده و مرا پیامبـر قرار داده اسـت و مرا 
هرجـا کـه باشـم موجـودی پـر برکت خواسـته و تـا زمانی که زنـده ام، 
مـرا بـه نماز و زکات امر فرموده اسـت. سـام خدا بر مـن، در آن روز که 
متولـد شـدم و در آن روز کـه مـی میـرم و آن روز کـه زنـده برانگیخته 

خواهم شـد«.
رسـالت همـه پیامـران جهانـی و عمومـی نبـوده اسـت. بسـیاری 
از پیامبـران تنهـا بـرای گـروه یـا قـوم خاصـی برانگیختـه شـده انـد. 
در میـان انبیـا تنهـا پنـج پیامبـر صاحب شـریعت، کتاب آسـمانی و 
احـکام اجتماعـی بوده انـد. این پنج تن عبارتنـد از نـوح)ع(، ابراهیم)ع(، 
موسـی)ع(، عیسـی)ع( و پیامبـر عظیـم الشـأن اسـام. اینـان همـان 
کسـانی هسـتند که در قرآن به نام »الوالعزم« نامیده شـده و رسـالتی 
جهانـی داشـته انـد. دعـوت آنـان به گـروه خاصـی محدود نمی شـده 

اسـت و دعوتـی عـام و رسـالتی فراگیـر و جهانـی داشـته اند.
همـه پیامبر الهی از جنس بشـر بوده، درمیان مردمان می زیسـته 
انـد. هماننـد آنان غـذا می خوردنـد، می آشـامیدند و هماننـد دیگران 
می خفتند. این سـنت پایدار الهی اسـت که پیوسـته از میان انسـان 
هـا، کسـی بـه رسـالت برانگیخته شـود. مسـیح نیـز پیامبـری واال با 
معجـزات و کراماتـی بـی نظیر، اّما انسـانی همانند همه انسـان هاسـت.

گروهـی از مسـیحیان بـه شـهر مدینه آمدنـد و به حضـور پیامبر 
رسـیدند. آنـان در گفتگـو بـا پیامبـر)ص( والدت بـدون پـدر حضـرت 
عیسـی)ع( را نشـانه الوهیـت او عنـوان مـی کردنـد. در این هنـگام آیه 
نـازل شـد و جـواب آنـان را ایـن چنیـن بیـان نمـود: »والدت و خلقت 
حضـرت عیسـی ابن مریـم)ع( همانند خلقـت حضـرت آدم)ع( ]و بلکه 
خلقـت آدم مهـم تـر و واالتر[ اسـت«؛ یعنـی اگر دلیل الوهیـت والدت 
بـدون پـدر باشـد، پس دربـاره حضرت آدم کـه خلقت وی بـدون پدر و 
مـادر بـوده نیز بایـد قائل به الوهیت شـویم و حال آنکه کسـی چنین 

نگفته اسـت.
در قـرآن نـام 25 نفـر از پیامبران آمده اسـت. از میـان اینان، پیامبر 
اسـام)ص( بـا بیشـترین اشـاره و بـا قرینـه هـای بسـیار مـورد خطاب 
واقـع شـده اسـت؛ اگـر چـه نـام حضـرت موسـی بیـش از همـه انبیا 

برده شـده اسـت.
در قرآن، نام حضرت مسـیح بیسـت و سـه مرتبه با اسم »عیسی«، 
یـازده بـار با نام »مسـیح« و دو مرتبه با وصف »ابن مریم« آمده اسـت.

کثـرت اسـتعمال نـام ایـن انبیـا به سـبب وقایـع مهمی اسـت که در 
زمـان آنـان رخ داده و مـی بایـد مورد عبرت مسـلمانان قرار گیرد.

در قـرآن کریـم آمـده اسـت که خداوند متعـال از همـه انبیا میثاق 
گرفـت کـه انبیای دیگـر را تایید کنند و به پیامبر قبلی ایمان داشـته 
باشـند. مؤمنـان نیـز باید به انبیای گذشـته و اوامری که بـر آنان وحی 
شـده ایمان داشـته باشـند. اعتقاد به نبوت حضرت مسـیح)ع( و ارتباط 

او با منشـأ وحی از اعتقادات راسـخ ما مسـلمانان است.
همـه پیامبـران معبود را خـدای یگانـه، غیر محسـوس، نامتناهی 
و برتـر از اندیشـه هـای بشـری معرفـی مـی کـرده انـد و آدمـی را بـه 
انتخـاب کمـال مطلوبی که درواقـع همان خدا و مبـدأ کمال، فضیلت 
و سرچشـمه همـه اصـول و ارزش هـای عالـی اسـت، فرا مـی خواندند.

اسـام عقیـده »تثلیـث« )پدر، پسـر و روح القدس( را نمـی پذیرد و 
آن را مخالـف روح توحیـد مـی داند. در قرآن و انجیل، حضرت عیسـی 

پیامبـر خـدا معرفی شـده، نه خـدا یا فرزنـد خدا.
همچنیـن آفرینش غیر طبیعی عیسـی نشـانه خداسـت. در قرآن 
مجید به این عقیده مسـیحیان اعتراض شـده و آمده اسـت: »عیسـی 
خـود را بنـده خـدا می داند؛ چـرا شـما او را فرزند خدا می شناسـید؟«.

پیامبران الهی اهدافی مشـترک دارند و پیام الهـی را به مردمان زمانه 
خـود ابـاغ می کننـد و بعد از خویش، نویدبخش پیامبری هسـتند که 
بعـد از آنـان راه توحید را پرچمداری می کند. این داسـتان از حضرت آدم 
آغـاز و بـه پیامبر خاتم)ص( ختم شـد. در سـوره »صف« آیه شـش آمده 
اسـت: »بـه یـاد آوریـد هنگامـی را که عیسـی بـن مریم گفـت: ای بنی 
اسـرائیل من فرسـتاده خدا به سـوی شـما هسـتم؛ و کتاب تورات را که 
قبل از من فرسـتاده شـده تصدیق می کنم و به رسـولی که بعد از من 

می آید و نام او احمد اسـت، بشـارت دهنده هسـتم«.
منبع:

حضـرت عیسـی علیـه السـام در کام معصومین علیه السـام - 
تالیـف پـدرام حکیم زاده - انتشـارات شـهر پـدرام - سـال 1400 تهران

به مناسبت 
والدت حضرت مسیح)ع(

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

 طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه شــهر تبریــز حضــرت حجــت  االســام و 
ــا هــدف  ــی  آل هاشــم و ب ــید محمدعل ــلمین س المس
مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا، 
هفتــه نامــه آدینه تبریــز فقــط در فضای مجازی منتشــر 
خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی  نشــریه در فضــای مجازی 
بــا نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قرار 

خواهــد گرفــت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                                    آدینه تبریز

ادامه در صفحه  2

اغتشاشات اخیر آرامش اقتصادی و سفره مردم
 را هدف قرار داد
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فرازی از وصیت نامه شهدااهم بازديد و ديدارهاي مردمي  نماينده ولي فقيه   در آذربايجان شرقي در هفته جاری

ميز خدمت مدير کل کميته امداد امام )ره( ،مدير کل راه وشهرسازی ،راهداری وبهزيستی 
استان  در پيش از خطبه های نمازجمعه در مصلی اعظم حضرت امام )ره( تبريز

اغتشاشات اخیر آرامش اقتصادی 

و سفره مردم را هدف قرار داد

زن سـازمان ملـل متحـد توسـط آمریـکا، انگلیس 
و فرانسـه بـه عنـوان ناقضان اصلـی حقوق زن در 

جهـان انجام شـد.
تبریـز  جمعـه  نمـاز  هـای  خطبـه  در  ایشـان 
عنـوان  بـه  خـود  کشـورها  ایـن  کردنـد:  اظهـار 
جهـان  در  زنـان  حقـوق  ناقضـان  بزرگتریـن 

شـوند. مـی  شـناخته 
خطیـب جمعـه تبریـز یـادآور شـدند: ایـران از 
سـال 1۹۹۸ در چنـد دوره از جملـه 2010 و 2011 
بـه عضویـت این کمیسـیون انتخاب شـده اسـت 
و بـر اسـاس رای گیـری نهـاد سـازمان ملـل در 
آوریـل 2014 عضویـت ایـران در کمیسـیون مقـام 
زن بـرای دوره 2015 تـا 201۹ تمدیـد شـد و نیـز 
از مـارس 2022 عضویـت جدیـد  در دوره جدیـد 
آغـاز و قـرار بـود تـا مـارس 202۶ ادامـه یابد ولی 

ایـران را از ایـن کمیسـیون حـذف کردنـد.
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
نقـش  بـه  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در 
ایـران  اخیـر  اغتشاشـات  در  صهیونیسـتی  رژیـم 
اشـاره کـرده و اظهـار کردند: رژیـم صهیونیسـتی 
ایـران  همـواره توقـف پیشـرفت صنعتـی هسـته 
و توقـف قـدرت نظامـی ایـران تـا بـه تـراز قدرت 
بـه عنـوان دو هـدف  را  نرسـد  اسـرائیل  نظامـی 
راهبـردی طبـق سیاسـت هـای نظامـی خـود در 

قبـال ایـران پیـش گرفتـه اسـت.
ادامـه دادنـد:  نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان 
ایجـاد  و  مدنـی  نافرمانـی  راهبـرد،  ایـن  رکـن 
و  کشـور  داخـل  در  قومیتـی  و  داخلـی  جنـگ 
انهـدام مراکـز صنعتـی و اقتصـادی و تاسیسـات 

اسـت. هسـته ای 
امـام جمعـه تبریـز کمـک 1/5 میلیـارد دالری 
راسـتای  را،  صهیونیسـتی  رژیـم  بـه  آمریـکا 
دانسـته  صهیونیسـتی  رژیـم  جدیـد  راهبـردی 
و گفتنـد: از نظـر صهیونیسـت هـا مـردم ایـران 
بایـد بـه جـان همدیگـر بیفتنـد و عملیـات ترور 

باشـد. آن  مکمـل  نیـز  خرابـکاری  و 
خطیـب جمعـه تبریـز افزودنـد: طبـق راهبرد 
ایـران  مـردم  بـه  قـدری  بـه  بایـد  صهیونیسـت 
فشـار آورد کـه آنهـا در دو جبهـه بـا حاکمیـت 
بایـد  ایـران  و  شـوند  خودشـان  بـا  مخاصمـه  و 
داخلـی  هـای  بحـران  و  مسـائل  درگیـر  چنـان 
شـود  کـه از نظـر آنـان باالجبـار فعالیـت های 
را  مقاومـت  محـور  از  حمایـت  و  ای  هسـته 

کنـد. فرامـوش 
شـروع  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
خانگـی  گاز  مصـرف  افزایـش  و  زمسـتان  فصـل 
 تاکیـد کردنـد: شـرکت گاز بـا اسـتفاده ظرفیـت

 رسـانه هـا و صداوسـیما نسـبت به ارتقـا آگاهی 
اهتمـام  گاز  درسـت  مصـرف  جهـت  در  مـردم 
گسـترده  تبلیغـات  بـا  و  باشـد  داشـته  جـدی 

کنـد. اصـاح  را  مـردم  الگـوی مصـرف 
شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
الگـوی  اصـاح  راسـتای  در  خواسـتند  مـردم  از 
انـرژی  رفـت  هـدر  بـا  مقابلـه  هـای  راه  مصـرف 
را بیـش از پیـش مـورد توجـه قـرار دهنـد و در 
بـه  لزومـی  کـه  فضاهایـی  خـود،  زندگـی  محـل 
اسـتفاده از وسـایل گرمایشـی نیسـت از مصـرف 

کننـد. اجتنـاب  محـل  آن  در  انـرژی 
خطیـب جمعـه تبریـز همچنیـن بـا اشـاره بـه 
مشـکات زیسـت محیطـی در اسـتان و آلودگـی 
تعطیلـی  موجـب  اخیـر  روزهـای  در  کـه  هـوا 
مـدارس در تبریز شـد، اظهـار کردند: بـا توجه به 
آلودگـی  مشـکات  شـده  انجـام  پیش بینی هـای 
هـوا در هفتـه آینـده نیـز ادامـه خواهـد داشـت.

شـهرداری  از  همچنیـن  تبریـز  جمعـه  امـام 
و  حمـل  نـاوگان  نوسـازی  بـه  خواسـتند  تبریـز 
عمومـی  نقـل  و  حمـل  توسـعه  و  شـهری  نقـل 

باشـد. داشـته  بیشـتری  توجـه 
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
شـب  آسـتانه  در  خواسـتند  مـردم  از  همچنیـن 
یلـدا هـوای همدیگـر را داشـته باشـند و بـه فکر 

فقـرا و ندارهـا هـم باشـند.

اتوبان ۶ خطه 
در زمان اجرا ۴ خطه شد

خبرنگار آدینه تبریز:
ــه  ــرقی ب ــان ش ــاده ای آذربایج ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
آخریــن وضعیــت اتوبــان تبریــز - ســهند نیــز اشــاره کــرد و گفــت: کارفرمای 
ایــن پــروژه شــرکت عمــران ســهند و پیمانــکار و ســرمایه گــذار آن بخــش 
ــر  خصوصــی اســت و راهــداری در دو ســال گذشــته تنهــا نگهــداری آن را ب
ــه خــود ســرمایه گــذار محــول  عهــده داشــت کــه ایــن وظیفــه امســال ب

شــده اســت.
مهنــدس اروج علیــزاده در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمازجمعه این 
هفتــه تبریــز در خصــوص آخریــن وضعیــت اتوبــان شــهید کســایی اظهــار 
داشــت: ایــن اتوبــان قســمتی از آزادراه تهــران، تبریــز، بــازرگان اســت که ســال 
۶1 زیــر بــار ترافیــک رفتــه و در طــرح مطالعاتی مســیری شــش خطــه بوده 

کــه هنــگام اجــرا بــه صــورت چهــار خطــه کار شــده اســت.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه وضعیــت ترافیک و تعــداد خودروها در شــرایط 
فعلــی پاســخگوی بــار ترافیکی نیســت چــرا کــه طبق آمــار دســتگاه های 
تــردد شــمار 1۶0 هــزار تــردد خودرویــی در شــبانه روز از ایــن مســیر صــورت 
مــی گیــرد کــه ۶0 درصــد آن درون شــهری و 40 درصــد بــرون شــهری اســت 
و در واقــع بــه حــد اشــباع رســیده و بــا شــرایط فعلــی بــه نوعــی خیابــان 

محســوب می شــود.
مدیــرکل راهــداری آذربایجــان شــرقی خاطر نشــان شــد: ســال ۸۹ بــا نوین 
شــهردار اســبق تبریــز تفاهــم نامــه ای بــرای اجــرای دو خــط باقیمانــده این 
اتوبــان منعقد شــد کــه راهداری ســهم خــود را در الیــن جنوبی انجــام داد اما 
الیــن شــمالی به ســرانجام نرســید و در زمان شــهرداری شــهین باهــر دوباره 

صورتجلســه ای بــرای اجــرای الیــن شــمالی توســط راهداری تنظیم شــد.
ــا حضــور  ــا جلســه ای کــه روز گذشــته ب ــح کــرد: در نهایــت ب وی تصری
ــن  ــازی الی ــداری زیرس ــد راه ــرر گردی ــد، مق ــزار ش ــهردار برگ ــتاندار و ش اس
باقیمانــده را انجــام دهــد و نیوجرســی و آســفالت نیــز بــه شــهرداری محول 
ــرق انجــام خواهــد شــد. شــد و روشــنایی ایــن مســیر نیــز توســط اداره ب

علیــزاده اظهــار داشــت: ایــن اتوبــان در طــرح جامــع تبریــز قــرار دارد و بــا 
توجــه بــه اجــرای کمربنــدی ۳2 کیلومتــری بــاالی منطقــه شــادآباد تبریز که 
ــی در حــال اجراســت،  ــا پیشــرفت قابــل قبول بــه مــوازات اتوبــان کســایی ب
امیدواریــم در دو ســال آینــده شــاهد تکمیــل خطــوط باقیمانــده کســایی 

باشیم.
وی بــه آخریــن وضعیــت اتوبــان تبریــز - ســهند نیــز اشــاره کــرد و گفت: 
کارفرمــای ایــن پــروژه شــرکت عمــران ســهند و پیمانکار و ســرمایه گــذار آن 
بخــش خصوصــی اســت و راهــداری در دو ســال گذشــته تنهــا نگهــداری آن 
را بــر عهــده داشــت کــه ایــن وظیفــه نیــز امســال بــه خــود خــود ســرمایه 
ــه  ــا همــکاری شــرکت عمــران ســهند نســبت ب ــا ب گــذار محــول شــده ت

نگهــداری زمســتانه اقــدام کند.
 وی پرداختــی بــه پیمانــکاران را ۸00 میلیــارد تومان و بدهــی باقیمانده در 
ایــن بخــش را 200 میلیــارد اعــام و تصریــح کــرد: 1۸ هــزار دســتگاه پــل و ۹ 
تونــل در اســتان داریــم و طبــق قانــون چهــار درصــد ارزش روز راه بایــد بــرای 
نگهــداری آن تخصیــص یابــد کــه بــر ایــن اســاس بایــد نزدیــک به ســه هزار 
میلیــارد بــرای راه هــای آذربایجــان شــرقی منظــور شــود در حالــی کــه کل 
بودجــه امســال حــوزه راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای تنهــا هــزار و صــد 

میلیــارد تومــان یعنــی یــک ســوم ایــن مبلغ اســت.
مدیــر کل راهــداری آذربایجــان شــرقی از تخصیــص یکهــزار و 2۷0 میلیــارد 
تومــان در ســفر اســتانی رییــس جمهــور به ایــن بخش نیــز خبــر داد و گفت: 
از ایــن مبلــغ ۳۷0 میلیــارد تومــان بــرای ســاخت تقاطــع های غیر هم ســطح، 
400 میلیــارد تومــان بــرای حــذف نقــاط حادثــه خیــز و ۶00 میلیــارد تومان نیز 

بــرای آســفالت راه هــای روســتایی در نظــر گرفته شــده اســت.

ادامه از صفحه اول

آئين رونمايی از برنامه ســازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تبريز در 
ايام فاطميه با حضور و ســخنرانی  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شــرقی 

و امام جمعه تبريز

به مناســبت بيست و سومين سالروز تاسيس خبرگزاری دانشجو )ايسنا( 
و همزمان با روز دانشــجو ديدار مديران جهاد دانشگاهی و مسئوالن و 
دســت اندرکاران و خبرنگاران ايسنا در آذربايجان شرقی با  نماينده 

ولی فقيه در آذربايجان شــرقی و امام جمعه تبريز

در آســتانه روز دانشجو نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام 
جمعه تبريز با حضور در ســلف و خوابگاه دانشجويی با دانشجويان ديدار 

و گفتگو کردند

همزمان با روز 16 آذر و روز دانشجو ديدار جمعی از دانشجويان و 
نمايندگان تشکل های دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی تبريز 

با  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

اجتماع ميثاق با واليت روحانيون و حوزويان تبريز باحضور و سخنرانی  
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 

و امام جمعه تبريز

جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربايجان شرقی با حضور مسئوالن و 
دبيران شهرستان و سخنرانی  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 

و امام جمعه تبريز

ديدار نمايندگان تشکل های دانشجويی 
با  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

عيادت  نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز  
از استاد کريمی مراغه ای



بهترین درمان خانگی زانو درد
همانطور که می دانید درد زانو یک بیماری شایع است که تمامی ما با 
آن آشنا هستیم . تمامی ما پدر بزرگ ها یا مادربزرگ هایمان را دیده ایم که 
به درد زانو دچار هستند و درد بسیاری را تحمل می کنند . ولی ممکن است 
شما نیز در سنین جوانی به درد زانو مبتال باشید . باید به شما بگوییم اگر 
درد زانو به سراغ شما آمده است ،خودتان را نبازید و از بهترین درمان خانگی 

زانو درد استفاده کنید .
1. فعالیت بدنی

ورزش می تواند باعث تاخیر در ایجاد استئوآرتریت ، یکی از شایع ترین 
دالیل درد زانو شود.

پیاده روی ، دوچرخه سواری ، شنا و یوگا ممکن است همه در درمان خانگی  
آرتروز زانو موثر باشد و جزء بهترین درمان خانگی زانودرد مطرح شوند.

2.تمرینات تقویتی
افراد می توانند برای شناسایی بهترین تمرینات و برنامه های مورد 
فوقانی    عضالت  تقویت  با  کنند.  همکاری  فیزیوتراپ  یک  با  نیازشان 
عضالت چهار سر ران   از طریق ورزش می توانید به محافظت از مفصل 
زانو کمک کنید. این ماهیچه ها در کناره ها و قسمت جلوی ران ها قرار 
گرفته اند. در کلینیک دکتر میر چند روش برای تقویت عضالت ذکر شده 
گفته شده است : در زمان دراز کشیدن یا نشستن یک پا را صاف کنید 
و آن را بلند کنید. یک پا را روی یک پله قرار دهید ، سپس روی پله 
دیگر ، پائین بروید و دوباره این حرکت را تکرار کنید. روی یک صندلی 
بنشینید و سپس یک دقیقه بطور مکرر بایستید و بنشینید. این کار را با 
روشی آهسته و کنترل شده انجام دهید و از استفاده از دست برای تعادل 
خودداری کنید. این روش جزء دومین درمان خانگی زانو درد و بهترین 

درمان خانگی زانو درد می باشد .
3.ورزش تای چی

تای چی یک ورزش چینی از دوران باستان است. این نوع ورزش برای 
آرامش ذهن و بدن طراحی شده است. در صورت داشتن تمرینات ورزشی 
مناسب مانند تای چی به دلیل تقویت ماهیچه ها، می توان از بروز درد زانو 

پیشگیری کرد.

پزشک من

در مقام شــمارش وظایف و ویژگــی های مرد خانواده 
در خانــه بودیم کــه پنجمین وظیفــه و ویژگی در این 
نوشــتار ذکر می شــود وآن عبارت اســت از تاش برای 
حفظ امنیت مالی، جانی و ناموســی همســر و فرزندان  

که خداوند این سرپرستی را 
بر عهده ی مــرد قرار داده 
و از او خواســته است تا از 
این سرمایه گرانبها صیانت 

نماید.
امــام علی )ع( در توصیه 
هــای خود به امام حســن 
از  )ع( دربــاره ی محافظت 
می  زنان  پاکدامنی  و  عفت 

فرماید:
» و اْکُفــْف علَیِهــنَّ ِمن 
إیّاُهنَّ  بَحْجِبــَک  أبْصارِِهنَّ 
َخیٌر  الِحجاِب  َة  ِشــدَّ فإنَّ   ،

لــَک و لَُهنَّ ، و لَیس ُخروُجُهنَّ بأَشــدَّ ِمــن إْدخالَِک َمن 
ال یُوثَــُق بِه علَیِهنَّ ، و إِن اْســَتَطْعَت أْن ال یَْعرِْفَن َغیرََک 
فاْفَعــْل...؛« 1 زنان را در پرده حجاب و عفاف، نگاهشــان 
دار تا نامحرمان را ننگرند؛ زیرا هر چه آنان محجوب تر و 
پوشیده تر باشند، عفتشان بهتر محفوظ می ماند؛ و این 
نکته را در نظر داشته باش که بیرون رفتن آنان، فسادش 
بیش تر از این نیســت که تو افرادی را که مورد اطمینان 
نیســتند، به منــزل ببری )افرادی را که مــورد اطمینان 
نیستند، به منزل نبر(، و اگر توانستی کاری کنی که جز 

تو را نشناسند، این کار را بکن«.
خانــواده و محافظت از آن، در اســام آن قدر اهمیت 
دارد کــه حتی فدا کردن جان در ایــن راه امری ممدوح 

و پسندیده شمرده شده است.پیامبر اکرم )ص( فرمود:
» َمْن ُقِتَل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشــِهیٌد ؛  2کسی که در راه 

دفاع از اهل و عیال خود کشته شود شهید است«.
جایگاه غیرت برای صیانت از خانواده 

یکــی از ویژگی های پســندیده و بســیار مهم برای 
مردان، داشــتن غیرت اســت. غیرت یکی از جلوه های 
مردی و مردانگی و حســی درونی است که آفریدگار برای 
نگهبانی از حریم خانواده و پاســداری از نســل، در وجود 
مرد به ودیعه نهاده اســت. در حقیقت، این حّس فطری 
در نهاد مرد قرار داده شــده تا ناموس خود را از دسترس 
کامجویــی دیگران حفــظ کند و همســرش را تنها در 
انحصــار خود نگه دارد. در روایات رســیده از معصومین 
)ع( نیز غیرت ورزی مردان بسیار ستایش شده و نداشتن 

غیرت، مورد نکوهش فراوانی قرار گرفته است.
پیامبر اکرم )ص( درباره ی غیرت فرموده اســت: » إَنّ 

الَغیَرَة ِمن اإلیماِن ؛ ۳ همانا غیرت از ایمان است«.
و باز هم از ایشــان نقل شده اســت:» إنِّ الَجنَّة لَُیوَجُد 
ریُحها ِمْن َمســیرِة خمس مائة عاٍم، و ال یَجُدها عاٌق و ال 
یُّوُث ؟ قاَل: الذي تَزنِي  َدیّوٌث، قیَل : یا رسوَل الّلِ  ، و ما الدَّ
امرَأتُُه و ُهو یَعلَُم  بها ؛ 4بوی بهشــت از فاصله ی پانصد 
ســال راه به مشام می رسد، ولی عاق والدین و دیوث آن 
را استشمام نمی کنند. اصحاب پرسیدند: ای رسول خدا، 

دیوث به چه کسی می گویند؟ فرمود: مردی که زنش زنا 
بدهد و او بداند ]و عکس العملی نشان ندهد[«.

بدین ترتیب، مرد باید همســر خود را در رعایت عفاف 
و حجاب یاری کند و اگر همســرش در این باره کوتاهی 
کنــد او را از ایــن کار باز 

دارد؛
حضــور  از  همچنیــن 
او در مجالــس مختلط و 
اماکن شلوغ که بدن مردها 
و زن ها با هم تماس دارد، 

جلوگیری کند.
امام علی )ع( مردم عراق 
نکوهش می  این چنین  را 
کنند:»یا اهل العراق نبئت 
الرجال  یدافعن  نسائکم  ان 
تستحیون  اما  الطریق،  فی 
؟!؛  5ای مردم عراق، به من 
خبر رســیده که زنانتان در راه به مردها تنه می زنند؛ آیا 

حیــا نمی کنید ) چرا جلوی زنانتان را نمی گیرید(؟!«
غیرت بی جا

البته مــردان نیز نباید در غیرت ورزی، شــدت بیش 
از حد نشــان دهند و باعث آزار و اذیت بی دلیل همسر 
پاکدامــن خود شــوند. مردان باید مواظب همســر خود 
باشــند، اما این بــه معنای بدگمانی و تجســس بی جا 
درباره ی او نیست. بنای خانواده بر اعتماد متقابل استوار 
اســت و سوء ظن به همســر، باعث رنجش خاطر او می 

شود و استحکام روابط خانوادگی را سست می گرداند.
امام علی )ع( در ســفارش های خــود به فرزندش امام 

حسن مجتبی )ع( می فرماید:
َر في غیِر َموِضِع الَغیَرِة، فإَنّ ذلَک یَدُعو  غایُ » ایاَک و الَتّ
ــَقِم َو الَْبرِیَئَة إِلَی الرَّیب ؛ ۶از  حیَحــَة ِمنُهَنّ إلَی الَسّ الَصّ
غیــرت ورزی بیجا بپرهیز؛ زیرا چنین تعصب افراطی، زن 
درســتکار را به بیمار دلــی و پاکدامن را به بدگمانی می 

خواند«.
اســام نیز به زن هــا نیز توصیه می کنــد بر غیرت 
ورزی شــوهران خود صبر کنند؛ این زنان هر چند ممکن 
است از این جهت اذیت شــوند، بدانند که سخت گیری 
شوهران، به سود خود آنها است و اگر در موردی باعث آزار 

و اذیت آنها می شود، از آن گذشت نمایند.
فرمــوده   پیامبر اکرم )ص( در این باره: » ِجهاُد الَْمرْأَِة 
أْن تَْصِبــَر َعلَی ما رَأَی ِمــْن أََذی زَوِْجَها َو َغْیرَتِِه ؛۷ جهاد 
زن آن اســت که بر آزار و اذیت و غیرت ورزی شــوهرش 

صبر کند. «
 پاورقی ها

1- نهج الباغه، نامه ی ۳1، ص 5۳۶.
2- وسائل الشیعه، ج 15، ص 120.

۳- همان، ج 20، ص 154.
4-همان.

5- کافی، ج 5، ص 5۳۶.
۶- نهج الباغه، نامه ۳1، ص 5۳۶.

۷- کافی، ج 5، ص ۹.

وظایف مرد خانواده 
) تأمین امنیت اخالقی خانواده(   
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آداب نمازجمعه

لزوم دشمن شناسی و آگاهی از نقشه های دشمن
ــا تهدیدهــای دشــمن  آیــت الل خامنــه ای راه مقابلــه ب
ــی  ــد و م ــی دان ــد م ــا خداون ــوی ب ــاط ق ــت و ارتب را مقاوم

فرمایــد:
ــن  ــل چنی ــان در مقاب ــد ســلطه طلب خشــم و تهدی
ملتــی، غیرمنتظــره و غیرطبیعــی نیســت؛ امــا در 
مقابــل ایــن تهدیدهــا یــا بایــد تســلیم شــد یــا اینکــه 
ــل  ــد، در مقاب ــا خداون ــاط ب ــا اســتحکام ایمــان و ارتب ب
زیــاده خواهــان ایســتاد. مقاومت و ایســتادگی خواســتة 
اســام و قــرآن اســت و ایــن ایســتادگی از خصوصیــات 
ــر  ــن ذک ــر ای ــت و اگ ــه اس ــاز جمع ــر نم ــر کثی ذک
ــی و  ــی، سیاس ــی، اجتماع ــاد درون ــه ابع ــر، هم کثی
ــاوم  ــه مق ــاً جامع ــرد، قطع ــر بگی ــی را درب ــن الملل بی
ــود )بیانــات رهبــر معظــم انقــاب،  و اســتوار خواهــد ب

.)1۳۸۹ /۷  /۶
ــارة غافــل  ــز درب ــه الســام نی ــی علی امیرمؤمنــان عل
نشــدن از دشــمن مــی فرماینــد: »کســی کــه از دشــمن 
غفلــت کنــد و بــه خــواب رود یــا )خــودش را بــه خــواب 
بزنــد(، کیدهــا و حیلــه هــای دشــمن بیــدارش خواهــد 
امــام  ص۳۳4(.   ،1۳۶۶ آمــدی،  )تمیمــی  ســاخت« 
ــی  ــمن م ــای دش ــه ه ــا توطئ ــه ب ــی)ره( در رابط خمین
ــای  ــه ه ــت، توطئ ــدم غفل ــدار و ع ــا بی ــد ب ــد: بای فرمای
ــع  ــم جم ــا ه ــی و ب ــه عمل ــل از اینک ــمنان را قب دش
ــی، 1۳۶4، ج ۷،  ــم )موســوی خمین ــا کنی بشــوند، خنث

ص۹0(.

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

سمیرا ابطحی 
رشته فتو گرافیک از هنرستان

 دکتر مهدی اکبریه ناحیه پنج تبریز
هنر آموز : الهام مددی

خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

 تبلیغات دشمنان نباید میان یک عده معدود 
دانشگاهی موثر باشد

نماینــده مــردم آذربایجان شــرقی در مجلــس خبــرگان رهبــری با بیان 
اینکــه در زمــان طاغــوت میــان حــوزه و دانشــگاه فاصلــه وجــود داشــت، 
ــری  ــا رهب ــروزی انقــاب اســامی ب ــس از پی ــان کــرد: ایــن فاصلــه پ بی
یــک عالــم حــوزه، از میــان رفــت و بــر همیــن اســاس نبایــد تبلیغــات 
دشــمنان حتــی روی یــک عــده معــدود از دانشــگاهیان هــم موثــر واقــع 

شــود.
در  پورمحمــدی   محمدتقــی  المســلمین  و  االســام  حجــت 
خطبه هــای نمــاز جمعــه مراغــه افــزود: اکنــون هیــچ فاصلــه ای میــان 
حــوزه و دانشــگاه وجــود نــدارد تــا جایــی کــه بیشــتر مســئولیت ها را در 
ایــن نظــام مقــدس، دانــش آموختــگان دانشــگاهی عهــده دار هســتند و 

ــدک اســت. ــی بســیار ان ــان دارای مســئولیت اجرای ــداد روحانی تع
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قاطبــه دانشــگاهیان در وقایع اخیر کشــور با 
جریــان رســانه ای دشــمن همصــدا نشــدند، اضافــه کــرد: آن تعــداد اندک 
نیــز بایــد بیــدار شــوند و تحلیــل درســتی از وقایــع و محتــوای رســانه ها 

ــته باشند. داش
ــراض مســالمت آمیز در جمهــوری  ــان اینکــه انتقــاد و اعت ــا بی وی ب
ــمنان  ــی دش ــرد: وقت ــه ک ــت، اضاف ــی اس ــی قانون ــران عمل ــامی ای اس
از همیــن اعتــراض مســالمت آمیز سوء اســتفاده می کننــد، بایــد 
ــر بیــش از ۳00  ــرا در براب حواســمان را بیــش از پیــش جمــع کنیــم زی

هــزار شــهید مســئول هســتیم.
امــام جمعــه مراغــه بــا تاکیــد بــر اینکــه دشــمنان این نظــام مقدس 
همچنــان از اتحــاد حــوزه و دانشــگاه واهمــه دارنــد، بیان کــرد: ویرانی های 
دوره طاغــوت بایــد بــرای جوانــان تبیین شــود و اســاتید دانشــگاهی نیز 

بــه وظایــف خــود در جهــاد تبییــن بــه درســتی عمــل کنند.
وی بــه فرارســیدن 2۷ آذرمــاه، ســالروز شــهادت آیــت الل دکتــر محمد 
مفتــح نیــز اشــاره کــرد و افــزود: ایــن عالــم بزرگــوار را گروهــک فرقــان در 
ــه شــهادت رســاند و ایــن مجتهــد شــیعه قبــل از آنکــه  ســال 1۳5۸ ب
ــر عهــده بگیــرد،  در دانشــگاه تهــران مســئولیت دانشــکده الهیــات را ب
ــز ســالروز  ــر همیــن اســاس نی ــود و ب ــه قــم مــدرس ب در حــوزه علمی
شــهادت ایشــان بــه عنــوان روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه نامیــده شــد.

ــان اینکــه شــهید آیــت الل مفتــح »منظومــه« حــاج مــا  ــا بی وی ب
ســبزواری را در حــوزه تدریــس می کــرد، افــزود: اقامــه نمــاز عیــد فطــر 
ــان  ــای درخش ــد در برگ ه ــن مجته ــت ای ــه امام ــران ب ــه ته در قیطری
ــرا پــس از آن مــردم  تاریــخ انقــاب اســامی بــه یــادگار مانــده اســت زی
ــد. ــزل کردن ــی را متزل ــم طاغوت ــای رژی ــد و پایه ه ــا ریختن ــه خیابان ه ب

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــه شــهادت عالــم ســنی، »مولــوی 
عبدالواحــد ریگــی« نیــز اشــاره و بیــان کــرد: ایــن عالــم ســنی بــه خاطر 
ــی بــه شــهادت رســید و خــودش را  ــا اســتکبار جهان همســو نبــودن ب

ــت. ــی می دانس ایران
وی ادامــه داد: بــه شــهادت رســاندن ایــن عالــم ســنی نشــان داد کــه 
ــران  فضاســازی رســانه های بیگانــه در زمینــه حقــوق اهــل ســنت در ای
ــرآورد شــدن خواسته یشــان  ــان ب ــرای آن ــرا ب ــت زی ــش نیس ــی بی دروغ

اهمیــت دارد و هــم بــا شــیعه مختلــف هســتند و هــم بــا ســنی.
ــان رســانه ای دشــمنان  ــر جری ــداری در براب ــه بی ــران را ب وی ملــت ای
فراخوانــد و افــزود: از بیــان ســخنان نابه حــق بایــد دوری شــود زیــرا یــک 

ــود. ــی می ش ــث مسلمان کش ــنجیده باع ــخن نس س
 

طرح هدفمندی خدمات اقدامی آینده ساز است
امام جمعــه شهرســتان بســتان آباد طــرح جامــع هدفمنــدی خدمــات 
ــه  ــرد و گفت:توجــه و اهتمــام ب ــف ک ــی آینده ســاز توصی مرکــز را اقدام

امــور معیشــتی یــک ضــرورت اســت.
ادامــه ســخنان خــود طــرح  حجت االســام غفــاری،  در 
آینده ســاز  اقدامــی  را  مرکــز  خدمــات  هدفمنــدی  جامــع 
ــور  ــه ام ــام ب ــه و اهتم ــت: توج ــار داش ــرد و اظه ــف ک توصی

معیشــتی یــک ضــرورت اســت.
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 2 دی 1401 (
ــا  ــي ب ــا شــرکت مقامــات مملکت ــي« ب ــس عال  تشــکیل »مجل

ــران )12۹0 ش( ــه ای ــیه ب ــوم روس ــي اولتیمات ــدف بررس ه
بانــک جهانــی مبلــغ 50 میلیــون دالر بــه بانک توســعه صنعتی 

و معدنــی ایران اعتبــار داد)1۳50ش(
ــتان  ــه عربس ــی ب ــده ایران ــود ش ــاج مفق ــتگان حج ــزام بس اع

ســعودی، آغــاز شــد)1۳54ش( 
ــی  ــت را مبن ــنهاد دول ــلطنه پیش ــب الس ــک نای ناصرالمل
ــرد  ــادر ک ــرا ص ــان آن ــت و فرم ــس پذیرف ــال مجل ــر انح ب
مجلــس  بســتن  مأمــور  نظمیــه  رئیــس  خــان  یپــرم  و 

شــد)12۹0ش(
ایــران و شــوروي در زمینــه ورود قطارهــاي حامــل کاالي شــوروي 

بــه ایــران و بالعکــس بــه توافــق رســیدند. )1۳۳۶ ش(
بهره بــرداری از کارخانــه بــرق ســه هــزار کیلوواتــی اصفهــان آغــاز 

شــد. )1۳45 ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 28 جمادی االول 1444 (
  شــهادت فقیــه ارجمنــد »مامحمــد تقــي بُرغانــي« معــروف به 

ــهید ثالث« )12۶4ق( »ش
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 23 دسامبر 2022 (
  ترجمــه انجیــل از زبــان التیــن بــه آلمانــي بــه ابتــکار »مارتین 

)1521م( لوتر« 
 اختــراع گرامافــون توســط »تومــاس ادیســون« مختــرع امریکایي 

)1۸۷۸م( 
 ســقوط جــده توســط »ابــن ســعود« و پایــان حکومــت خانــدان 

هاشــمي )1۹25م(
 اختراع الستیک مصنوعي )1۹۳2م(

ــان  ــن در زم ــر ژاپ ــت  وزی ــو« نخس ــي توی ــرال »هیدْک ــدام ژن  اع
ــي دوم )1۹4۸م( ــگ جهان جن

 اعــدام »الوْرنتــي بِرْیــا« سیاســت مدار ســفاک و رئیــس دســتگاه 
ــوروي )1۹5۳م( امنیتي ش

 روز ملي »ژاپن«
ــی اســلحه  ــل کاشــنیکوف« ســازنده روس  درگذشــت »میخائی

ــنیکوف )201۳ م( ــروف کاش مع

 اتصال در صف های طوالنی
 اگـر یکـی از صف هـای نماز جماعـت به قدری طوالنی شـود 
کـه بـه دلیل درازای صـف )نه مانـع(، امام جماعت یـا صف جلو 

دیـده نشـود، اتصال آنها برقرار اسـت؟
جواب: در صف جماعت یاد شده، اتصال برقرار است.

 سالم کردن به همه در مجالس
سـؤال1۳: اگـر در مجلسـی ماننـد مسـجد یـا حسـینیه وارد 
شـویم کـه همـه مشـغول قرائـت قـرآن یـا نمـاز و ماننـد آن 

هسـتند، آیـا سـام کـردن بـه آنـان، مسـتحب اسـت؟
جـواب: در هـر حـال سـام کـردن بـه خودی 
خـود مسـتحب اسـت )و در مـورد سـؤال پاسـخ 
یـک نفـر کفایت می کند(؛ ولی سـام کـردن بر 
کسـی کـه در حال نماز اسـت، مکروه می باشـد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

لزوم استفاده صحیح  و بهینه مردم از گاز

نماینــده ولی فقیــه در اســتان گفتند: شــرکت 
گاز بــا اســتفاده ظرفیــت رســانه هــا و صداوســیما 
نســبت بــه ارتقــا آگاهــی مــردم در جهــت مصرف 

درســت گاز اهتمــام جــدی داشــته باشــد. 
آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتر 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی حضرت 
حجت االســام والمســلمین ســید محمدعلی آل 
ــات رئیســه  ــره و هی ــات مدی ــدار هی هاشــم در دی
ــا بیــان اینکــه نعمــت گاز و  شــرکت گاز اســتان ب
برخــورداری آحــاد ملــت از آن از دســتاوردهای انقاب 
اســت، گفتنــد: بــرای مدیریــت انــرژی در بخش گاز 
خانگــی راهــی جــز درســت مصــرف کــردن نداریم.

امــام جمعــه تبریــز بــا اشــاره بــه شــروع فصــل 
ــد  ــی تاکی ــرف گاز خانگ ــش مص ــتان و افزای زمس
ــت رســانه  ــا اســتفاده ظرفی ــد: شــرکت گاز ب کردن
هــا و صداوســیما نســبت به ارتقــا آگاهی مــردم در 
جهــت مصــرف درســت گاز اهتمــام جدی داشــته 
باشــد و بــا تبلیغات گســترده الگوی مصــرف مردم 

را اصــاح کنــد.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان  از 
مــردم خواســتند در راســتای اصاح الگــوی مصرف 
ــرژی را بیــش از  ــا هــدر رفــت ان راه هــای مقابلــه ب
پیــش مــورد توجــه قــرار دهنــد و در محــل زندگی 
خــود، فضاهایــی که لزومــی به اســتفاده از وســایل 
گرمایشــی نیســت از مصــرف انــرژی در آن محــل 

ــاب کنند. اجتن
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ســال هــای اول 
انقــاب و مشــکات مــردم در زمســتان بــرای رفــع 
ــده  ــادآور ش ــت را ی ــن نف ــود در تأمی ــای خ نیازه
ــه  و گفتنــد: گســتردگی پوشــش گاز در کشــور ب

انــدازه ای رســیده اســت کــه حتــی در دور افتــاده 
تریــن روســتاها مردم از ایــن نعمــت برخوردارند و به 
برکــت همین نعمت گاز بســیاری از مشــکات رفع 

و زندگــی مــردم آســان شــده اســت.
امــام جمعــه تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه همه 
مــا وظیفــه داریــم از منابعــی کــه در اختیــار داریــم 
درســت و بهینه استفاده کنیم، خاطرنشــان کردند: 
عــاوه بــر گاز در بخــش آب مصرفــی هــم به دلیل 
کاهــش بــارش هــا بــا کمبــود مواجــه هســتیم از 
ــوی  ــاح الگ ــه اص ــبت ب ــد نس ــت بای ــن جه ای
ــش از گذشــته توجــه داشــته  ــود بی ــی خ مصرف

باشیم.
ــا  ــی اســتان ب ــس شــورای فرهنــگ عموم رئی
تقدیــر از خدمات ارزشــمند کارکنان شــرکت گاز در 
فصل ســرد ســال گفتنــد: کارکنــان ایــن مجموعه 
ــرای تأمیــن رفــاه حــال شــهروندان در ایــن ایــام  ب
ــه  ــم مای ــن مه ــه ای ــد ک ــبانه روزی دارن ــاش ش ت

افتخــار نظــام اســامی اســت.
ــرکت گاز را  ــئوالن ش ــز مس ــه تبری ــام جمع ام
خطــاب قــرار داده و گفتنــد: تکریــم اربــاب رجــوع را 
در اولویــت هــای کاری خــود قــرار دهیــد و بــا زبانی 
نــرم و رویــی خــوش بــا مراجعیــن صحبــت کنید 
و بــرای تأمیــن خواســته هــای قانونــی هــا از هیچ 

ــی فروگذار نباشــید. تاش
در ابتــدای ایــن دیــدار مهنــدس کمالــی 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان از فعالیــت هــای این 
مجموعــه گــزارش داد و گفــت: میزان تولیــد گاز ۸40 
میلیــون متــر مکعــب اســت در حالــی کــه میــزان 
مصــرف بیــش از یــک میلیــارد مترمکعب اســت از 
ایــن جهــت بایــد مصــرف خانوارهــا بهینــه شــود.
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حضـرت آیـت اهلل شـهید سـید اسـدهلل 
مدنـی فرزنـد سـیدعلی از علمـای اعـام 
و فقهـای عالـی مقـام و مجاهـدان قـرن 
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت. درسـال 
۱۳۳۱ق. برابـر بـا ۱۲۹۲ش. در »آذرشـهر« 
از توابـع تبریز دیده به جهان گشـود. دروس 
مکتب خانـه ای را در زادگاه خویـش آموخت. 
در جوانـی در سـلک طـاب علـوم دینـی 
درآمـد و مقدمـات را در حـوزه علمیـه تبریز 
فراگرفـت. سـپس به حـوزه علمیه قم عزیمـت کرد. سـطوح عالی و خـارج فقه و 
اصـول و فلسـفه و عرفـان و اخـاق را نزد اسـتادانی همچون حضـرات آیات عظام 
سیدمحمد حجت کوه کمری، سید محمدتقی خوانساری و امام خمینی آموخت. 
در چهل سـالگی به مکه و مدینه سـفر کرد و حج بیت اهلل الحرام گزارد و از آن جا 
به نجف اشـرف مشـرف شد و سـال ها در جواربارگاه ملکوتی امیرمومنان امام علی 
علیـه السـام عـاوه بر تدریس سـطوح عالـی و تربیت طـاب، از محضر حضرات 
آیات عظام سیدابوالقاسـم خویی، سیدمحسـن حکیم و سـیدعبدالهادی شیرازی 
مسـتفیض گشـت و بـه مقام رفیـع اجتهاد نایل آمـد. در خال سـالهای تحصیل 
و تدریـس درحـوزه مقـدس نجـف اشـرف به منظور تبلیـغ و تدریـس به مناطق 
مختلفی سفر کرد و اقدامات موثری در مبارزه با انحرافات جامعه و پیشبرد اهداف 
نهضـت اسـامی به انجام رسـاند و از یاران وفـادار و پیروان اسـتوار امام خمینی به 
شـمار آمـد. و بارهـا در جریان مبارزه عوامل رژیم پهلوی او را دسـتگیر و به مناطق 
مختلفـی تبعیـد کردند.  حضرتش، عالمـی ربانی، فقیهی صمدانی، زاهد و پارسـا، 
رویگـردان از زخـارف دنیا، تندیسـی از اخـاص و صفا، آیتی از فـداکاری و خدمت 
به خلق خدا، مانوس با شـب زنده داری و ذکر و دعا بود.سـرانجام دشـمنان کوردل 
اسـام و انقاب، فروغ آفتاب گونه اش را برنتافتند و وی را در محراب عبادتش غرق 
خون ساختند . در روز بیستم شهریورماه سال ۱۳۶0 ش. برابر با دوازدهم ذی قعده 
۱۴0۱ ق. چونـان جـد بزرگـوارش مرتضـی علی علیه السـام از سـجده گاهش به 
ملکـوت اعلـی پرکشـید و به وصال منای دل مشـتاقش که شـهادت فی سـبیل 
اهلل بود رسـید. پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در تبریز به شـهر مقدس قم 
منتقل و پس از اقامه نماز توسـط آیت اهلل العظمی گلپایگانی در حرم کریمه اهل 

البیـت حضـرت معصومه سـام اهلل علیها به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل سید اسداهلل مدنی 

)شهید محراب(

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

درآمدهای قبل از بلوغ
شـخصی کـه درآمدهایـی از قبـل از بلـوغ داشـته اسـت، شـروع و 
مبـدأ سـال خمسـی او هنـگام اولیـن درآمـد این شـخص اسـت یا 

درآمدهـای قبـل از بلـوغ مـاک نمی باشـد؟
جـواب: مبـدأ سـال خمسـی، اولیـن درآمـد ـ هـر چنـد قبـل از 

بلـوغ ـ اسـت.
 مسح مجدد سر یا پا

هنـگام مسـح سـر یـا پا، اگـر اطمینـان حاصـل نکنیم کـه عمل 
مسـح به خصوص مسـح سـر به صورت درسـت و کامل انجام شـده 

اسـت و مجدد مسـح بکشـیم وضو صحیح اسـت؟
جواب: اگر شـک از روی وسـواس نباشـد مسـح را 
دوبـاره بکشـید، ولـی بایـد توجه داشـته باشـید که 

محل مسـح باید خشـک باشـد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 29 فروردین 1399 (
ــی حســینی خامنــه  ای«   تولــد حضــرت آیــت اهلَلّ »ســید عل
ــر معظــم انقــاب اســامی در مشــهد مقــدس )۱۳۵۸ ق / ۲۹  رهب

ــن ۱۳۱۸ ش( فروردی
حماسه ناوچه قهرمان جوشن در خلیج فارس )۱۳۶۷ ش(

روز ارتش جمهوري اسامي ایران و نیروي زمیني
ــا ســفیرکبیر در  ــار در ایتالی ــر مخت ــه وزی ــد ســاعد مراغ محم

ــد.) ۱۳۱۷ ش( ــکو ش مس
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

 ) 23 شعبان 1441 (
ــه »ناصــر  ــروف ب درگذشــت »ســید ابومحمــد اطــرواش« مع

ــر« )۳0۴ق( کبی
 درگذشــت »شــرف الدیــن« محــدث و ادیــب بــزرگ مســلمان 

)۷۳۳ ق(
 تولــد ادیــب و عــارف نامــي »نورالدیــن عبدالرحمــن جامــي« 

)۸۱۷ ق(
 کودتــاي »اشــرف افغــان« علیــه »محمــود افغــان« در 

ق( اصفهــان)۱۱۳۷ 
ــی افتحــی فیــض االســام   وفــات حجــت االســام ســید عل

)۱۴0۵ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 17 آوریل 2020 (
ــوي  ــنده فرانس ــوي نویس ــوینیه« بان ــاري س ــم »م ــرگ خان   م

)۱۶۹۶م(
ــرع اســکاتلندي  ــرد« مخت ــون توســط »جــان بی ــراع تلویزی  اخت

)۱۹۲۶م(
 مــرگ »بنجامیــن فرانْْکلین« دانشــمند، مخترع و سیاســت مدار 

معروف امریکایــي )۱۷۹0م(
 شــرکت زنــان در انتخابــات بــراي اولین بــار در جهــان در کشــور 

ــو )۱۸۸۹م( زالندن

پیام تاریخی امام خمینی )ره( در سال 1358 و نامگذاری 
روز ارتش

با پیام تاریخی و حیات بخش امام خمینی )ره( در سال ۱۳۵۸ 
ارتش تولدی نو یافت و )ارتش جمهوری اسامی ایران( پا به عرصه 

وجود گذاشت.
با اهدای سام و سپاس از مجاهدات خستگی ناپذیر شما ملت 
شجاع که اهداف مقدس اسام را تا آستانه پیروزی رساندید و دست 
خیانتگران داخلی و خارجی را با خواست خدای بزرگ قطع کردید، الزم 

است به تذکرات زیر توجه نمایید:
۱- روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعام می  شود. ارتش 
محترم در این روز در شهرستان های بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند 
و پشتیبانی خود را از جمهوری اسامی و ملت بزرگ ایران و حضور 
خود را برای فداکاری در راه استقال و حفظ مرزهای کشور اعام نمایند.

۲- ملت ایران موظفند از ارتش اسامی استقبال کنند و احترام 
برادرانه از آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسام است و 
ارتش اسامی است، و ملت شریف الزم است آن را به این ِسمت رسماً 
بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعام نمایند. اکنون مخالفت با ارتش 
اسامی که حافظ استقال و نگهبان مرزهای آن است جایز نیست. ما 
و شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم 

و به شرارت اشرار و اختال مفسدین خاتمه دهیم.
۳- افراد ارتش موظفند در داخل ارتش حفظ نظم و سلسله مراتب 
و ضوابط را بکنند. توجه ننمودن به این مسائل موجب ضعف ارتش 
اسامی می  شود و نظام را از هم می  پاشد. سربازان و درجه داران 
و افسران موظفند سلسله مراتب را حفظ و مراعات کنند؛ چنانچه 
رؤسای فوق موظفند با ارتش به طور محبت و برادری رفتار نمایند و از 
دیکتاتوری که در رژیم طاغوت بود اجتناب نمایند. ارتش اسامی باید با 
حفظ سلسله مراتب و نظام صحیح اسامی و اطاعت کامل زیردست از 
ما فوق و رعایت کامل ما فوق از زیردست، اداره شود. تخلف از این امر 

ضد انقاب است و مورد مؤاخذه خواهد بود.
روح اهللَّ الموسوی الخمینی 

)صحیفه امام، ج ۷، ص: ۲0 و ۲۱(

صحيفه نور امام خميني )ره(

غــار هامپوئیــل کــه در میــان مــردم محلــی به »غــار کبوتــر« معروف 
ــتای  ــی روس ــه و در حوال ــرقی مراغ ــوب ش ــر جن اســت، در ۱۵ کیلومت
»گشــایش« واقــع شــده اســت. غــار کبوتــر در کمــرگاه کوهی صخــره ای، 
رو بــه جنــوب قــرار گرفتــه اســت و از بســتر رودخانــه »مــوردی چــای« 
حــدود ۱۶00 متــر ارتفــاع دارد. عــرض دهانــه غــار کبوتــر ۸ متــر اســت 
ــدان اول غــار  ــرض می ــر اســت. طــول و ع ــا ۴0 مت ــه ۲۵ ت و ارتفــاع آن ب
تقریبــاً ۴0 در ۶0 متــر اســت. در ابتــدای ورود بــه غــار کبوتــر، کتیبــه ای 
بــه زبــان روســی دیــده می شــود کــه تاریــخ آن مربــوط بــه ســال ۱۹۲۵ 
میــادی اســت. اهمیــت غــار کبوتــر به خاطــر وجــود چاه هــای عمیق و 
مخوفــی اســت که بــه صــورت تنوره های ســنگی و تاالرهــای بــزرگ دیده 
می شــود. ایــن غــار بیــش از غارهــای دیگــر مــورد توجــه غارشناســان، 
محققــان و کوهنوردانــی اســت کــه همــه ســاله بــرای بازدیــد از آن به این 

منطقــه ســفر می کننــد.
ــیعی  ــه وس ــه محوط ــویم ب ــه وارد می ش ــر ک ــار کبوت ــه غ از دهان
ــود دارد. در  ــه وج ــب توج ــره جال ــقف آن دو حف ــه در س ــیم ک می رس
قســمت شــمال شــرقی انتهای میــدان اول، راهرویی بســیار تنــگ وجود 
دارد کــه راه ورود بــه میــدان دوم اســت. در میــدان دوم، چهــار راهــی وجود 
دارد کــه دو راه بــه میــدان اول، یکــی بــه ســمت داخــل غــار و راه بعــدی 
کــه راهــروی تنگــی اســت بــه محوطــه دیگــری در جنــوب شــرقی غــار 
ــدان دوم، چهــار  ــاز می شــود. در ســمت شــمال و شــمال شــرقی می ب
حفــره و فرورفتگــی گــود بــه چشــم می خــورد، کــه نشــان دهنــده وجود 
چهــار حلقــه چــاه عمیق اســت. همــه ســاله تغییــرات زیــادی در داخل 
غــار کبوتــر اتفــاق می افتــد. تغییــرات عمــده میــان میــدان اول و دوم، از 
نظــر زمین شناســی، پیدایــش خاکســتر اســت کــه گاهــی تــا قــوزک پا 
ــو می رســد. داخــل چاه هــای متعــدد غــار، دو ســفره آب  ــی تــا زان و حت
وجــود دارد کــه یکــی بــه علــت ریــزش از بیــن رفتــه، ولــی در چــاه دیگر 

ــه گــوش می رســد. ــاال ب ــان آن از ب آب وجــود دارد و صــدای جری
در اطــراف چاه هــا و دیواره هــا و ســقف میــدان دوم رســوبات آهکــی و 
اســتاالکتیت، مناظــر جالــب توجه و زیبایــی به وجــود آورده اســت. هوای 
غــار کبوتــر بســیار مرطــوب اســت و در انتهــای آن بــه خصــوص در کنار 
چــاه ســوم و چهــارم هــوای کافــی وجــود نــدارد و بــرای رســیدن بــه کنار 
چاه هــای مزبــور، بــدون تجهیــزات کافــی مانند طنــاب، نورافکن، وســایل 
ایمنــی، کپســول هــوا و راهنمــا غیرممکــن اســت. در حــال حاضــر ایــن 

غــار تحــت مدیریــت و بهره بــرداری ســازمان یافته نیســت.

غار کبوتر مراغه

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

 توسعه بالنده
شــایان ذکــر اینکــه میــزان تولیــد گاز طبیعي 
غنــي در ســال ۸۴، ۴۳۶ میلیــون متــر مکعــب در 
روز بــوده کــه در ســال ۸۶ بــه ۵0۵ میلیــون متــر 

مکعــب افزایــش یافته اســت.
 سپاه پاسداران

ــت از  ــئولیت حفاظ ــاً مس ــه قانون ــادي ک نه
ــده دارد  ــه عه ــامي را ب ــاب اس ــتاوردهاي انق دس
در ۲ اردیبهشــت ۵۸ بــه دســتور بنیانگــذار نظــام 

ــت. اســامي شــکل گرف
ــي و  ــاوزان بعث ــا متج ــه ب ــاد در مقابل ــن نه ای
گروهکهــاي تجزیه طلب در کردســتان، خوزســتان، 
ترکمــن صحــرا از چنان رشــادتي برخــوردار بود که 
پــس از دو ســال در نــگاه امــام راحــل )ره( “هســتي 
ــور ”  ــود کش ــودش، نب ــور و نب ــتي کش آن هس

معرفــي شــد.
ــي  ــه امنیت ــن در عرص ــاد همچنی ــن نه ای
مســئولیت دفــاع از شــخصیتهاي انقابــي و 
ــده دار  ــرواز را عه ــت پ ــور و امنی ــئوالن کش مس
گردیــد و بــه خوبــي از عهــده ایــن ماموریتهــا نیــز 

ــد. برآم

تقدیر از مجاهد تبریزی مورد اشاره رهبری
از  آذربایجان شــرقی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
زحمــات پرســنل ســازمان آرامســتان های تبریــز 
و طــاب جهــادی حاضــر به ویــژه حجت االســام 
محمدعلــی صادقیــان تقدیــر و تجلیــل کردنــد.

رهبــر معظــم انقــاب در بیاناتــی کــه به مناســبت 
ــاد حضــرت مهدی)عــج( انجــام  نیمــه شــعبان و می
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای مردم ــه پویش ه ــد، ب دادن
ــا در ســطح کشــور از جملــه تبریــز هــم اشــاره  کرون

کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمودنــد کــه در 
ــه شــکل  ــرده و ب ــه ورود ک ــر حــوزه علمی ــز مدی تبری

ــت. ــت اس ــغول فعالی ــی مش میدان
ــادی  ــت جه ــری فعالی ــاره رهب ــورد اش ــوع م موض
علمیــه  حــوزه  مدیــر  صادقیــان  حجت االســام 
ــد  ــی چن ــراه تن ــه هم ــت. وی ب ــز اس ــه تبری طالبی
ــل  ــتای عم ــادی در راس ــورت جه ــون به ص از روحانی
ــه  ــام جمع ــتور ام ــاب و دس ــر انق ــوای رهب ــه فت ب
ــی  ــرای اصــول دین ــه اج ــر کمــک ب ــی ب ــز مبن تبری
در امــر تدفیــن جانباختــگان کرونــا هــر روز در وادی 
رحمــت حضــور می یابنــد و موازیــن شــرعی را انجــام 

می دهنــد.
ــای  ــام عظم ــاب و مق ــر انق ــات رهب ــد از بیان بع
ــا  ــه در آذربایجان شــرقی ب ــی فقی والیــت، نماینــده ول
ــور  ــز حض ــت تبری ــتاندار در وادی رحم ــی اس همراه
یافتنــد و از زحمــات پرســنل ســازمان آرامســتان های 
ــی  ــژه حجت االســام محمدعل و طــاب جهــادی به وی
ــز  ــه تبری ــه طالبی ــه علمی ــر مدرس ــان، مدی صادقی
ــر جهــادی تبریــز مــورد اشــاره در بیانــات امــروز  مدی
رهبــر انقــاب حاضــر در مراســم تغســیل، تکفیــن و 

ــد. ــل کردن ــا  تجلی ــگان کرون ــن جانباخت تدفی

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

زهرا  »فاطمه  کتاب 
تا شهادت«  از والدت  )س( 
نوشته آیت اهلل محمدکاظم 
علی  ترجمه  و  قزوینی 
سال  در  فریدني  کرمی 
»نشر  توسط   ۱۳۸۴
مرتضی« در قطع وزیري به 
 ۱0000 در  و  رسیده  چاپ 
نشر  بازار  روانه  شمارگان 

شد. 
این  مؤلف  علم،  اهل 

کامی  و  مبرز  مجتهدی  وی  می خوانند.  »عامه«  را  کتاب 
زندگی  درباره  ارزشمند  کتاب  دوره  یک  که  است  مسلمی 
عربی  زبان  به  کتابها  اصل  است.  کرده  تالیف  اهل بیت)ع(، 
تالیف شده اند ولی اغلب آنها در زمان حیات مؤلف به فارسی 
برگردانده شده و به چاپ رسیدند. آیت اهلل قزوینی این کتابها را 
به سیاق واحد »من المهد الی اللحد« تالیف نموده  و در آنها 
ضمن بهره بردن از منابع دسته یک تاریخ و حدیث و کام به 
تبیین شرایط و کیفیت زندگی حضرات اهل بیت پرداختند. 
زندگی سراسر افتخار صدیقه طاهره )س( سرمشق جامعی 
و  عفت  او  وجود  در  که  است،  فضیلت  با  بانوان  همه  برای 
فضیلت و پرهیزکاری ما فوق تصوری ترکیب یافته، یک بانوی 
آمده  پدید  انسانی  سجایای  عالیترین  با  آسمانی  و  ملکوتی 
است. او بانوی نمونه، دختر نمونه، همسر نمونه، مادر نمونه، 
و باالخره انسان نمونه است که باید همه بانوان فضیلت طلب، 
در  را  اوالد  تربیت  شیوه  و  همسرداری  آئین  انسانیت،  درس 
مکتب وی بیاموزند. او فکر بلند، ایمان راسخ، تقوا و شجاعت 
بی نظیری را که از پدر عالیقدرش به ارث برده بود، همه را 
به صورت سرمایه های نفیس و پرارجی به فرزندانش منتقل 
نمود. او شخصیت و عظمت زن را در تجمات زندگی و جامه 
در  را  زن  زینت  برترین  او  بلکه  دانست،  نمی  رنگارنگ  های 
کرد.  می  فرزندان شایسته جستجو  تربیت  و  عفت، عصمت 
او صفای خانه را در فرشهای گران قیمت و کاخهای سر به 
فلک کشیده جستجو نمی کرد، که از تجمات و تشریفات 
پر زرق و برق به شدت برحذر بود. او با زندگی ساده و سراسر 
افتخارات  تمام  تواند  می  زن  یک  که  کرد  ثابت  فضیلتش 
اش  زندگی  شیوه  حال  عین  در  و  آورد  دست  به  را  انسانی 
پرافتخار  نام  باشد.  جهان  همسران  و  مادران  همه  سرمشق 
او با خطوط زرین بر تارک صفحات طائی ثبت شده و برای 

همیشه زینت بخش آن خواهد بود.
فضائل و مناقب حضرت زهرا )س( و سیمای تابناک صدیقه 
الرحمن، هل  قدر،  قلم وحی در سوره های کوثر،   با  طاهره، 
اتی، و آیه های تطهیر و مباهله، آنچنان زیبا و پرفروغ ترسیم 
رفیعش  قله  دامنه  به  هرگز  بشری  اندیشه  شاهباز  که  شده 

نخواهد رسید.
خدای فاطمه در یک جمله کوتاه از احادیث قدسی، او را راز 
آفرینش و علت نهایی خلقت معرفی کرده و می فرماید: »یا 
احمد لوالک لما خلقت اال فاک، و لو ال علی لما خلقتک، 
علیه  اهلل  صلی  احمد!  »ای  خلقتکما«.  لما  فاطمه  ال  لو  و 
نبود  علی  اگر  و  آفریدم،  نمی  را  جهان  نبودی  تو  اگر  آله  و 
آفریدم.«)  نمی  را  شما  نبود  فاطمه  اگر  و  آفریدم،  نمی  ترا 

الجنةالعاصمة، ص. ۱۴۹( 
من  الزهرا  »فاطمة  ارزشمند:  کتاب  ترجمه  حاضر   کتاب 
پیش  سال   ۲۵ مجموعه  این  باشد.  می  اللحد«  الی  المهد 
گرانمایه  نویسنده  توانا،  خطیب  قلم،  و  منبر  فقید  توسط 
عامه قزوینی قدس سره به رشته تحریر درآمد. اثر حاضر در 
مدت ربع قرنی که از تالیف آن می گذرد، دهها بار در ایران، 
انتشار  و در سطح وسیعی  تجدید طبع شده  لبنان  و  عراق 
یافت. هم اکنون نیز در میان شیفتگان اهل بیت از مقبولیت 

خاصی برخوردار است.
مجموعه حاضر تاکنون به زبان هاي فارسي و اردو توسط 
نویسندگان ارزشمند ترجمه شده است. اما یکي از روان ترین 
برگردان فارسي این مجموعه ترجمه مولف گرانقدر علي کرمي 
اثر نفیس را مطابق ذوق سرشار و  این  ایشان  فریدني است. 

سلیقه شیوای خود به فارسی روان ترجمه نمود.
تنظیم  و  اثر که در ۸۷۲ صفحه تدوین  فهرست تفصیلی 
پیامبر  گرانمایه  دخت   « عناوین  بر  مشتمل  است،  شده 
)س(؛  فاطمه  پرمعنویت  و  پرشکوه  سرای  ازدواج؛  آستانه  در 
انسانی  سیمای فاطمه )س( در قرآن؛ ویژگی های اخاقی و 
بانوی بانوان؛ روند تاریخ و آینده امت؛ فدک؛ سخنان تاریخی 
و جاودانه آن حضرت؛ با همتای گرانمایه اش؛ با زنان مهاجر 
و انصار؛ باران اشک روشنگرانه و هدفدار؛ در آستانه شهادت و 

موقوفات و صدقات او و ...«  است.
نویسنده  که  منابعي  تفصیلي  فهرست  کتاب،  انتهاي  در 
به  جسته  بهره  آنها  از  حاضر  مجموعه  تالیف  جهت  محترم 

ترتیب الفباي عناوین فهرست گردیده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
فاطمه زهرا )س( از والدت

 تا شهادت

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی حضرت  حجت االسام والمسلمین 
سید محمدعلی آل هاشــم در اولین همایش ائمه 
جمعه سراســر که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد؛ با بیان اینکه هر چند شیوع ویروس کرونا نمازهای 
جمعه را تعطیل کرده اســت اما فعالیت روحانیون 
گسترده تر از گذشته در حال انجام است، گفتند: ائمه 
جمعه شهرها در راستای تغسیل و تدفین فوتی های 

کرونایی اقدام های جهای انجام میدهند.
 امــام جمعه تبریز با اشــاره به مضاعف شــدن
 فعالیت های ائمه جمعه استان اضافه کردند: حضور 
روحانیت در تشییع جنازه متوفیان کرونا مایه آرامش و 
اطمینان قلبی خانواده های آنهاست چرا که به دلیل 
پروتکل های بهداشتی خانواده هایی که عزیزی را از 
دست میدهد اجازه نزدیک شدن به جنازه را ندارند و 
روحانیون جهادی امورات کفن و دفن اموات را بر عهده 

دارند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با یادآوری 
بیانات رهبر معظم انقاب، توجه و عنایت معظم له 
به روحانیون تبریز گفتند: مدالی باالتر و ارزشمندتر 
از این نیست که رهبر معظم انقاب اقدامات جهادی 

روحانیون آذربایجان را مورد توجه قرار داده اند.
نماینده ولــی فقیه در آذربایجان شــرقی در 
ادامه به نقش رسانه ها و خبرگزاری ها در انعکاس 
فعالیــت مدافعان ســامت و ائمه جمعه اشــاره 
کرده و گفتند: فعالیت های خبرنگاران اســتان در 
 رســانه ها در این روزهای کرونایی ستودنی است.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه احتمال بازگشــایی 
نماز جمعه در اســتان های سفید در هفته های 
آینــده وجود دارد، گفت: احتمال بازگشــایی نماز 
جمعه از این هفته در برخی اســتان های جنوبی 
وجود دارد و طبع آن در برخی از شــهرهای استان 
که وضعیت سفید اعام شــوند، نماز جمعه دائر 

خواهد شد.
ایشان با تاکید بر اینکه اصراری برای بازگشایی نماز 
جمعه نداریم، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی 
 و ســامتی مردم از هر موضوعی مهم تر اســت.
حجت االســام و المسلمین آل هاشم در ادامه با 
بیان اینکه در رزمایش مواســات مورد تاکید رهبر 
معظم انقاب باید ائمه در میدان باشــند، گفت: 
 رزمایش مواســات برای ائمه جمعه فرصت است.
نماینده ولی فقیه در اســتان اضافه کرد: رزمایش 
مواسات از عید نیمه شــعبان تا عید فطر دوام و 

قوام خواهد داشت.
امــام جمعه تبریز با اشــاره بــه اینکه قبل از 
فرمان رهبری و آغاز رزمایش مواســات، نیک های 
 خیر و کارهای خداپســندانه برای دست گیری از 
آسیب دیدگان از کرونا در حال انجام است، گفتند: 
۲۵روز قبل ستاد پشــتیبانی مدافعان سامت در 
تبریز تشکیل شد تا با کمک های مومنانه در بین 
خانواده های بی بضاعت و نیازمند و آسیب دیده از 

ویروس کرونا توزیع شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان بــا بیان این که 
فرمایــش رهبر انقاب ایجاب می کند ائمه جمعه 
سراسر اســتان پرچمدار رزمایش مواسات باشند، 
گفتند: قرارگاه های رزمایش مواسات در شهرستان ها 
تشکیل شود و فرماندهی این قرارگاه ها باید با ائمه 

جمعه باشد.
ایشــان با بیــان این که محورهــای فعالیت و 
رزمایش مواسات با محوریت مساجد باشد، گفتند: 
 خیران نیک اندیش شــهرها هــم در این رزمایش 

نقش آفرین باشند.

 رزمایش مواسات با فرماندهی
 ائمه جمعه در شهرهای آذربایجان 

شرقی در حال برگزاری است

پیام حضرت امام در مورد میالد حضرت 
مسیح

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
صلوات و سام خدای بزرگ بر حضرت عیسی بن 
مریم روح الل و پیغمبر عظیم الشــأن که مردگان را 
احیا و خفتگان را بیدار فرمود! صلوات و ســام خدای 
بزرگ بر مادر عظیم الشــأنش مریــم عذرا و صدیقه 
َحــْورا، که با نفخــه الهی چنین فرزنــد بزرگی را به 
تشنگان رحمت الهی تسلیم نمود! درود بر روحانیون 
و احبار و رهبانان که با تعالیم عیســی مسیح، نَْفس 
سرکشــان را به آرامی دعوت می  کنند! درود بر ملت 
آزاده مســیح، آنان که از تعالیم آسمانی عیسی روح 

الل برخوردارند!
من به اســم ملت مظلوم ایران از شما ملت مسیح 
مــی  خواهم که در روزهای متبــرک خود به ملت ما 
که گرفتار سلطان ستمکارند، دعا کنید و فرج آنان را 
از خدای بزرگ بخواهید. من از شــما ملت بزرگ می  
خواهم که ســران بعضی کشورهای مسیحی را که با 
قدرت شیطانی خود از شــاه ستمگر پشتیبانی می  
کنند و ملتی را در زیر فشــار ظلــم خرد می  کنند، 
هشدار دهید و آنان را به تعالیم حضرت مسیح آشنا 

کنید.
من از روحانیت مسیح می  خواهم که سران بعض 
کشــورهای قدرتمند را نصیحت کنند و پشتیبانی 
آنان را از کســی که پشت به تعالیم آسمانی نموده، 
تقبیــح نمایند. قــرآن کریم، حضرت مســیح را به 
عظمــت یاد نموده و حضرت مریــم را تنزیه فرمود؛ 
بر ملت مســیح است که دیْن خود را به ملت مْسلم 

ادا کنند. و السام.

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

ــیر  ــهرچای در مس ــل ش ــه پ ــی میان ــای دیدن از جاه
ــه شــهرچای در روســتای تازه کنــد ســاخته شــده  رودخان

اســت. 
ــا 2۶0 متــر طــول از طوالنی تریــن پل هــای  ایــن پــل ب
ــرار دارد.  ــه ق آذربایجــان شــرقی اســت کــه در شــهر میان
ــل  ــه مح ــی ک ــدی دارد و اتاقک های ــه گنب ــل 2۳ دهان پ

اســتراحت مســافران کاروان هــا بــوده اســت. 
کتیبــه ای در بدنــه پــل وجــود نــدارد بــه همیــن دلیــل 
ســال ســاخت پل مشــخص نیســت امــا با شــباهتی که 
بــه سی و ســه پــل اصفهــان دارد ممکــن اســت متعلــق به 

دوره صفویه باشــد.
ــه، درســت ماننــد دیگــر شــهرهای اســتان  ــردم میان م
آذربایجــان شــرقی، همگــی ترک زبــان هســتند و از میــان 
ــس شــورای اســامی حضــور  آن هــا دو نماینــده در مجل
ــن  ــی از پرمحصول تری ــه یک ــه میان ــی ک ــد. از آن جای دارن
شهرســتان های شــمال غــرب ایــران اســت و بیشــتر برای 
ــردم آن معمــوال  محصــوالت خــود شــناخته می شــود، م
ــه، ذرت، چغنــدر قنــد،  مشــغول کاشــت و برداشــت پنب
برنج هاشــمی، نخــود، گنــدم، عدس، لوبیــا، آفتاب گــردان، 
ســیب، ســورگوم جارویــی، ســیر، جــارو، هندوانــه، طالبی، 
ــی،  ــادام زمین ــزه، ب ــیب زمینی، خرب ــی، س ــه فرنگ گوج
گــردو، ســبزی، بــادام، هلــو، آلــو، زردآلــو، انگــور، انجیــر، انار، 

ــران هســتند. ــی و زعف ــوت، دانه هــای روغن ــک، ت زالزال

خبرنگار آدینه تبریز:
ــدن و تجــارت آذربایجــان  ــت مع ــس ســازمان صنع رئی
شــرقی گفــت: ســهم ۳۸ درصــدی ارزش افــزوده در اســتان 
مربــوط بــه بخــش صنعــت و معــدن اســت و ایــن رقم می 
توانــد بــا حمایتهــای بــه موقــع از ســرمایه گــذاری هــای در 

حــال ایجــاد و جدیــد رشــد چشــمگیری داشــته باشــد.
مهنــدس صابــر پرنیــان کــه به همــراه مدیــران ســازمان 
بــه دیــدار معــاون جدیــد اســتاندار در امــور عمرانــی رفتــه 
بــود بــا اشــاره بــه موقعیــت و ســیمای اســتان در بخــش 
صنعــت، معــدن و تجــارت، افــزود: آذربایجــان شــرقی تنهــا 
ــد آن  ــت و تولی ــده بخــش صنع ــه عم اســتانی اســت ک

متکــی بــه بخــش خصوصــی توانمنــد اســت.
ــی اســتان در حــوزه  ــه داد: بخــش خصوص ــان ادام پرنی
هــای مختلف ماننــد صنعت کفــش، لــوازم خانگی، فــوالد، 
ــه ســازی،  ــیمی، قطع ــن دســتی پتروش محصــوالت پایی
تولیــد قیر و شیشــه و شــیرینی و شــکات جایــگاه خوبی 

در کشــور دارد.
ــه ایــن کــه آذربایجــان شــرقی از لحــاظ  ــا اشــاره ب وی ب
تعــداد واحدهــای صنعتــی رتبه چهــارم کشــور را در اختیار 
دارد، اظهــار داشــت: حــدود چهــار هــزار و 500 واحد صنعتی 
و تولیــدی و 40 هــزار واحــد تولیــدی و صنفی در اســتان در 

حــال فعالیت هســتند.
ــاه گذشــته از  ــرقی در 11 م ــه داد: آذربایجــان ش وی ادام
لحــاظ تعــداد کارخانــه هــای به بهــره بــرداری رســیده رتبه 
ســوم و از نظــر تعــداد کارخانه های توســعه یافته رتبــه دوم 
و از لحــاظ صــدور جــواز ســرمایه گــذاری رتبــه اول کشــور را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــان ایــن کــه 5۷  ــا بی رئیــس ســازمان صمــت اســتان ب

ــزود:  ــود دارد، اف ــتان وج ــی در اس ــه صنعت شــهرک و ناحی
عمــده مشــکل اســتان در بخــش صنعــت در زمینه تامین 
زیرســاخت هــا بــه ویــژه انــرژی بــرق اســت بــه طــوری کــه 
نزدیــک بــه هــزار مــگاوات کمبــود بــرق در اســتان داریــم.

ــن کــه آذربایجــان شــرقی در  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــان ب پرنی
بخــش هــای صنعــت، معــدن و تجــارت جــزو اســتان های 
پیشــتاز کشــور اســت، گفــت: شــهرک هــای تخصصــی 
اســتان اعــم از صنایع ســاختمانی، فــوالد، کفش، لــوازم برق 
و الکترونیــک، چــرم و شیشــه عملکــرد مطلوبی داشــتند 
چــرا کــه اقدامــات خوبــی در ایــن شــهرک هــا انجام شــده 

اســت.
ــه هــا  ــه خان ــار احــداث تصفی ــزود: اعتب ــان اف وی در پای
بایــد از منابــع ملــی تخصیــص یابــد چرا کــه بــرای احداث 

تصفیــه خانــه هــا ســرمایه گــذاری زیــادی نیــاز اســت.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری آذربایجــان 
ــور  ــام ام ــر انج ــد ب ــا تاکی ــدار ب ــن دی ــز در ای ــرقی نی ش
مختلــف بــه صــورت کارشناســی شــده و دقیــق در بخش 
صنعــت گفــت: بایــد مقــررات ناقــص در بخــش صنعــت 
اصــاح و تصمیمــات درســت و منطقــی، بصــورت گروهــی 

اتخــاذ شــود.

پل شهرچای ميانه

38 درصد ارزش افزوده در آذربايجان شرقی مربوط به بخش صنعت 
و معدن است
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حضـرت آیـت اهلل شـهید سـید اسـدهلل 
مدنـی فرزنـد سـیدعلی از علمـای اعـام 
و فقهـای عالـی مقـام و مجاهـدان قـرن 
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت. درسـال 
۱۳۳۱ق. برابـر بـا ۱۲۹۲ش. در »آذرشـهر« 
از توابـع تبریز دیده به جهان گشـود. دروس 
مکتب خانـه ای را در زادگاه خویـش آموخت. 
در جوانـی در سـلک طـاب علـوم دینـی 
درآمـد و مقدمـات را در حـوزه علمیـه تبریز 
فراگرفـت. سـپس به حـوزه علمیه قم عزیمـت کرد. سـطوح عالی و خـارج فقه و 
اصـول و فلسـفه و عرفـان و اخـاق را نزد اسـتادانی همچون حضـرات آیات عظام 
سیدمحمد حجت کوه کمری، سید محمدتقی خوانساری و امام خمینی آموخت. 
در چهل سـالگی به مکه و مدینه سـفر کرد و حج بیت اهلل الحرام گزارد و از آن جا 
به نجف اشـرف مشـرف شد و سـال ها در جواربارگاه ملکوتی امیرمومنان امام علی 
علیـه السـام عـاوه بر تدریس سـطوح عالـی و تربیت طـاب، از محضر حضرات 
آیات عظام سیدابوالقاسـم خویی، سیدمحسـن حکیم و سـیدعبدالهادی شیرازی 
مسـتفیض گشـت و بـه مقام رفیـع اجتهاد نایل آمـد. در خال سـالهای تحصیل 
و تدریـس درحـوزه مقـدس نجـف اشـرف به منظور تبلیـغ و تدریـس به مناطق 
مختلفی سفر کرد و اقدامات موثری در مبارزه با انحرافات جامعه و پیشبرد اهداف 
نهضـت اسـامی به انجام رسـاند و از یاران وفـادار و پیروان اسـتوار امام خمینی به 
شـمار آمـد. و بارهـا در جریان مبارزه عوامل رژیم پهلوی او را دسـتگیر و به مناطق 
مختلفـی تبعیـد کردند.  حضرتش، عالمـی ربانی، فقیهی صمدانی، زاهد و پارسـا، 
رویگـردان از زخـارف دنیا، تندیسـی از اخـاص و صفا، آیتی از فـداکاری و خدمت 
به خلق خدا، مانوس با شـب زنده داری و ذکر و دعا بود.سـرانجام دشـمنان کوردل 
اسـام و انقاب، فروغ آفتاب گونه اش را برنتافتند و وی را در محراب عبادتش غرق 
خون ساختند . در روز بیستم شهریورماه سال ۱۳۶0 ش. برابر با دوازدهم ذی قعده 
۱۴0۱ ق. چونـان جـد بزرگـوارش مرتضـی علی علیه السـام از سـجده گاهش به 
ملکـوت اعلـی پرکشـید و به وصال منای دل مشـتاقش که شـهادت فی سـبیل 
اهلل بود رسـید. پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در تبریز به شـهر مقدس قم 
منتقل و پس از اقامه نماز توسـط آیت اهلل العظمی گلپایگانی در حرم کریمه اهل 

البیـت حضـرت معصومه سـام اهلل علیها به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل سید اسداهلل مدنی 

)شهید محراب(

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

درآمدهای قبل از بلوغ
شـخصی کـه درآمدهایـی از قبـل از بلـوغ داشـته اسـت، شـروع و 
مبـدأ سـال خمسـی او هنـگام اولیـن درآمـد این شـخص اسـت یا 

درآمدهـای قبـل از بلـوغ مـاک نمی باشـد؟
جـواب: مبـدأ سـال خمسـی، اولیـن درآمـد ـ هـر چنـد قبـل از 

بلـوغ ـ اسـت.
 مسح مجدد سر یا پا

هنـگام مسـح سـر یـا پا، اگـر اطمینـان حاصـل نکنیم کـه عمل 
مسـح به خصوص مسـح سـر به صورت درسـت و کامل انجام شـده 

اسـت و مجدد مسـح بکشـیم وضو صحیح اسـت؟
جواب: اگر شـک از روی وسـواس نباشـد مسـح را 
دوبـاره بکشـید، ولـی بایـد توجه داشـته باشـید که 

محل مسـح باید خشـک باشـد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 29 فروردین 1399 (
ــی حســینی خامنــه  ای«   تولــد حضــرت آیــت اهلَلّ »ســید عل
ــر معظــم انقــاب اســامی در مشــهد مقــدس )۱۳۵۸ ق / ۲۹  رهب

ــن ۱۳۱۸ ش( فروردی
حماسه ناوچه قهرمان جوشن در خلیج فارس )۱۳۶۷ ش(

روز ارتش جمهوري اسامي ایران و نیروي زمیني
ــا ســفیرکبیر در  ــار در ایتالی ــر مخت ــه وزی ــد ســاعد مراغ محم

ــد.) ۱۳۱۷ ش( ــکو ش مس
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

 ) 23 شعبان 1441 (
ــه »ناصــر  ــروف ب درگذشــت »ســید ابومحمــد اطــرواش« مع

ــر« )۳0۴ق( کبی
 درگذشــت »شــرف الدیــن« محــدث و ادیــب بــزرگ مســلمان 

)۷۳۳ ق(
 تولــد ادیــب و عــارف نامــي »نورالدیــن عبدالرحمــن جامــي« 

)۸۱۷ ق(
 کودتــاي »اشــرف افغــان« علیــه »محمــود افغــان« در 

ق( اصفهــان)۱۱۳۷ 
ــی افتحــی فیــض االســام   وفــات حجــت االســام ســید عل

)۱۴0۵ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 17 آوریل 2020 (
ــوي  ــنده فرانس ــوي نویس ــوینیه« بان ــاري س ــم »م ــرگ خان   م

)۱۶۹۶م(
ــرع اســکاتلندي  ــرد« مخت ــون توســط »جــان بی ــراع تلویزی  اخت

)۱۹۲۶م(
 مــرگ »بنجامیــن فرانْْکلین« دانشــمند، مخترع و سیاســت مدار 

معروف امریکایــي )۱۷۹0م(
 شــرکت زنــان در انتخابــات بــراي اولین بــار در جهــان در کشــور 

ــو )۱۸۸۹م( زالندن

پیام تاریخی امام خمینی )ره( در سال 1358 و نامگذاری 
روز ارتش

با پیام تاریخی و حیات بخش امام خمینی )ره( در سال ۱۳۵۸ 
ارتش تولدی نو یافت و )ارتش جمهوری اسامی ایران( پا به عرصه 

وجود گذاشت.
با اهدای سام و سپاس از مجاهدات خستگی ناپذیر شما ملت 
شجاع که اهداف مقدس اسام را تا آستانه پیروزی رساندید و دست 
خیانتگران داخلی و خارجی را با خواست خدای بزرگ قطع کردید، الزم 

است به تذکرات زیر توجه نمایید:
۱- روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعام می  شود. ارتش 
محترم در این روز در شهرستان های بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند 
و پشتیبانی خود را از جمهوری اسامی و ملت بزرگ ایران و حضور 
خود را برای فداکاری در راه استقال و حفظ مرزهای کشور اعام نمایند.

۲- ملت ایران موظفند از ارتش اسامی استقبال کنند و احترام 
برادرانه از آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسام است و 
ارتش اسامی است، و ملت شریف الزم است آن را به این ِسمت رسماً 
بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعام نمایند. اکنون مخالفت با ارتش 
اسامی که حافظ استقال و نگهبان مرزهای آن است جایز نیست. ما 
و شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم 

و به شرارت اشرار و اختال مفسدین خاتمه دهیم.
۳- افراد ارتش موظفند در داخل ارتش حفظ نظم و سلسله مراتب 
و ضوابط را بکنند. توجه ننمودن به این مسائل موجب ضعف ارتش 
اسامی می  شود و نظام را از هم می  پاشد. سربازان و درجه داران 
و افسران موظفند سلسله مراتب را حفظ و مراعات کنند؛ چنانچه 
رؤسای فوق موظفند با ارتش به طور محبت و برادری رفتار نمایند و از 
دیکتاتوری که در رژیم طاغوت بود اجتناب نمایند. ارتش اسامی باید با 
حفظ سلسله مراتب و نظام صحیح اسامی و اطاعت کامل زیردست از 
ما فوق و رعایت کامل ما فوق از زیردست، اداره شود. تخلف از این امر 

ضد انقاب است و مورد مؤاخذه خواهد بود.
روح اهللَّ الموسوی الخمینی 

)صحیفه امام، ج ۷، ص: ۲0 و ۲۱(

صحيفه نور امام خميني )ره(

غــار هامپوئیــل کــه در میــان مــردم محلــی به »غــار کبوتــر« معروف 
ــتای  ــی روس ــه و در حوال ــرقی مراغ ــوب ش ــر جن اســت، در ۱۵ کیلومت
»گشــایش« واقــع شــده اســت. غــار کبوتــر در کمــرگاه کوهی صخــره ای، 
رو بــه جنــوب قــرار گرفتــه اســت و از بســتر رودخانــه »مــوردی چــای« 
حــدود ۱۶00 متــر ارتفــاع دارد. عــرض دهانــه غــار کبوتــر ۸ متــر اســت 
ــدان اول غــار  ــرض می ــر اســت. طــول و ع ــا ۴0 مت ــه ۲۵ ت و ارتفــاع آن ب
تقریبــاً ۴0 در ۶0 متــر اســت. در ابتــدای ورود بــه غــار کبوتــر، کتیبــه ای 
بــه زبــان روســی دیــده می شــود کــه تاریــخ آن مربــوط بــه ســال ۱۹۲۵ 
میــادی اســت. اهمیــت غــار کبوتــر به خاطــر وجــود چاه هــای عمیق و 
مخوفــی اســت که بــه صــورت تنوره های ســنگی و تاالرهــای بــزرگ دیده 
می شــود. ایــن غــار بیــش از غارهــای دیگــر مــورد توجــه غارشناســان، 
محققــان و کوهنوردانــی اســت کــه همــه ســاله بــرای بازدیــد از آن به این 

منطقــه ســفر می کننــد.
ــیعی  ــه وس ــه محوط ــویم ب ــه وارد می ش ــر ک ــار کبوت ــه غ از دهان
ــود دارد. در  ــه وج ــب توج ــره جال ــقف آن دو حف ــه در س ــیم ک می رس
قســمت شــمال شــرقی انتهای میــدان اول، راهرویی بســیار تنــگ وجود 
دارد کــه راه ورود بــه میــدان دوم اســت. در میــدان دوم، چهــار راهــی وجود 
دارد کــه دو راه بــه میــدان اول، یکــی بــه ســمت داخــل غــار و راه بعــدی 
کــه راهــروی تنگــی اســت بــه محوطــه دیگــری در جنــوب شــرقی غــار 
ــدان دوم، چهــار  ــاز می شــود. در ســمت شــمال و شــمال شــرقی می ب
حفــره و فرورفتگــی گــود بــه چشــم می خــورد، کــه نشــان دهنــده وجود 
چهــار حلقــه چــاه عمیق اســت. همــه ســاله تغییــرات زیــادی در داخل 
غــار کبوتــر اتفــاق می افتــد. تغییــرات عمــده میــان میــدان اول و دوم، از 
نظــر زمین شناســی، پیدایــش خاکســتر اســت کــه گاهــی تــا قــوزک پا 
ــو می رســد. داخــل چاه هــای متعــدد غــار، دو ســفره آب  ــی تــا زان و حت
وجــود دارد کــه یکــی بــه علــت ریــزش از بیــن رفتــه، ولــی در چــاه دیگر 

ــه گــوش می رســد. ــاال ب ــان آن از ب آب وجــود دارد و صــدای جری
در اطــراف چاه هــا و دیواره هــا و ســقف میــدان دوم رســوبات آهکــی و 
اســتاالکتیت، مناظــر جالــب توجه و زیبایــی به وجــود آورده اســت. هوای 
غــار کبوتــر بســیار مرطــوب اســت و در انتهــای آن بــه خصــوص در کنار 
چــاه ســوم و چهــارم هــوای کافــی وجــود نــدارد و بــرای رســیدن بــه کنار 
چاه هــای مزبــور، بــدون تجهیــزات کافــی مانند طنــاب، نورافکن، وســایل 
ایمنــی، کپســول هــوا و راهنمــا غیرممکــن اســت. در حــال حاضــر ایــن 

غــار تحــت مدیریــت و بهره بــرداری ســازمان یافته نیســت.

غار کبوتر مراغه

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

 توسعه بالنده
شــایان ذکــر اینکــه میــزان تولیــد گاز طبیعي 
غنــي در ســال ۸۴، ۴۳۶ میلیــون متــر مکعــب در 
روز بــوده کــه در ســال ۸۶ بــه ۵0۵ میلیــون متــر 

مکعــب افزایــش یافته اســت.
 سپاه پاسداران

ــت از  ــئولیت حفاظ ــاً مس ــه قانون ــادي ک نه
ــده دارد  ــه عه ــامي را ب ــاب اس ــتاوردهاي انق دس
در ۲ اردیبهشــت ۵۸ بــه دســتور بنیانگــذار نظــام 

ــت. اســامي شــکل گرف
ــي و  ــاوزان بعث ــا متج ــه ب ــاد در مقابل ــن نه ای
گروهکهــاي تجزیه طلب در کردســتان، خوزســتان، 
ترکمــن صحــرا از چنان رشــادتي برخــوردار بود که 
پــس از دو ســال در نــگاه امــام راحــل )ره( “هســتي 
ــور ”  ــود کش ــودش، نب ــور و نب ــتي کش آن هس

معرفــي شــد.
ــي  ــه امنیت ــن در عرص ــاد همچنی ــن نه ای
مســئولیت دفــاع از شــخصیتهاي انقابــي و 
ــده دار  ــرواز را عه ــت پ ــور و امنی ــئوالن کش مس
گردیــد و بــه خوبــي از عهــده ایــن ماموریتهــا نیــز 

ــد. برآم

تقدیر از مجاهد تبریزی مورد اشاره رهبری
از  آذربایجان شــرقی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
زحمــات پرســنل ســازمان آرامســتان های تبریــز 
و طــاب جهــادی حاضــر به ویــژه حجت االســام 
محمدعلــی صادقیــان تقدیــر و تجلیــل کردنــد.

رهبــر معظــم انقــاب در بیاناتــی کــه به مناســبت 
ــاد حضــرت مهدی)عــج( انجــام  نیمــه شــعبان و می
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای مردم ــه پویش ه ــد، ب دادن
ــا در ســطح کشــور از جملــه تبریــز هــم اشــاره  کرون

کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمودنــد کــه در 
ــه شــکل  ــرده و ب ــه ورود ک ــر حــوزه علمی ــز مدی تبری

ــت. ــت اس ــغول فعالی ــی مش میدان
ــادی  ــت جه ــری فعالی ــاره رهب ــورد اش ــوع م موض
علمیــه  حــوزه  مدیــر  صادقیــان  حجت االســام 
ــد  ــی چن ــراه تن ــه هم ــت. وی ب ــز اس ــه تبری طالبی
ــل  ــتای عم ــادی در راس ــورت جه ــون به ص از روحانی
ــه  ــام جمع ــتور ام ــاب و دس ــر انق ــوای رهب ــه فت ب
ــی  ــرای اصــول دین ــه اج ــر کمــک ب ــی ب ــز مبن تبری
در امــر تدفیــن جانباختــگان کرونــا هــر روز در وادی 
رحمــت حضــور می یابنــد و موازیــن شــرعی را انجــام 

می دهنــد.
ــای  ــام عظم ــاب و مق ــر انق ــات رهب ــد از بیان بع
ــا  ــه در آذربایجان شــرقی ب ــی فقی والیــت، نماینــده ول
ــور  ــز حض ــت تبری ــتاندار در وادی رحم ــی اس همراه
یافتنــد و از زحمــات پرســنل ســازمان آرامســتان های 
ــی  ــژه حجت االســام محمدعل و طــاب جهــادی به وی
ــز  ــه تبری ــه طالبی ــه علمی ــر مدرس ــان، مدی صادقی
ــر جهــادی تبریــز مــورد اشــاره در بیانــات امــروز  مدی
رهبــر انقــاب حاضــر در مراســم تغســیل، تکفیــن و 

ــد. ــل کردن ــا  تجلی ــگان کرون ــن جانباخت تدفی

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

زهرا  »فاطمه  کتاب 
تا شهادت«  از والدت  )س( 
نوشته آیت اهلل محمدکاظم 
علی  ترجمه  و  قزوینی 
سال  در  فریدني  کرمی 
»نشر  توسط   ۱۳۸۴
مرتضی« در قطع وزیري به 
 ۱0000 در  و  رسیده  چاپ 
نشر  بازار  روانه  شمارگان 

شد. 
این  مؤلف  علم،  اهل 

کامی  و  مبرز  مجتهدی  وی  می خوانند.  »عامه«  را  کتاب 
زندگی  درباره  ارزشمند  کتاب  دوره  یک  که  است  مسلمی 
عربی  زبان  به  کتابها  اصل  است.  کرده  تالیف  اهل بیت)ع(، 
تالیف شده اند ولی اغلب آنها در زمان حیات مؤلف به فارسی 
برگردانده شده و به چاپ رسیدند. آیت اهلل قزوینی این کتابها را 
به سیاق واحد »من المهد الی اللحد« تالیف نموده  و در آنها 
ضمن بهره بردن از منابع دسته یک تاریخ و حدیث و کام به 
تبیین شرایط و کیفیت زندگی حضرات اهل بیت پرداختند. 
زندگی سراسر افتخار صدیقه طاهره )س( سرمشق جامعی 
و  عفت  او  وجود  در  که  است،  فضیلت  با  بانوان  همه  برای 
فضیلت و پرهیزکاری ما فوق تصوری ترکیب یافته، یک بانوی 
آمده  پدید  انسانی  سجایای  عالیترین  با  آسمانی  و  ملکوتی 
است. او بانوی نمونه، دختر نمونه، همسر نمونه، مادر نمونه، 
و باالخره انسان نمونه است که باید همه بانوان فضیلت طلب، 
در  را  اوالد  تربیت  شیوه  و  همسرداری  آئین  انسانیت،  درس 
مکتب وی بیاموزند. او فکر بلند، ایمان راسخ، تقوا و شجاعت 
بی نظیری را که از پدر عالیقدرش به ارث برده بود، همه را 
به صورت سرمایه های نفیس و پرارجی به فرزندانش منتقل 
نمود. او شخصیت و عظمت زن را در تجمات زندگی و جامه 
در  را  زن  زینت  برترین  او  بلکه  دانست،  نمی  رنگارنگ  های 
کرد.  می  فرزندان شایسته جستجو  تربیت  و  عفت، عصمت 
او صفای خانه را در فرشهای گران قیمت و کاخهای سر به 
فلک کشیده جستجو نمی کرد، که از تجمات و تشریفات 
پر زرق و برق به شدت برحذر بود. او با زندگی ساده و سراسر 
افتخارات  تمام  تواند  می  زن  یک  که  کرد  ثابت  فضیلتش 
اش  زندگی  شیوه  حال  عین  در  و  آورد  دست  به  را  انسانی 
پرافتخار  نام  باشد.  جهان  همسران  و  مادران  همه  سرمشق 
او با خطوط زرین بر تارک صفحات طائی ثبت شده و برای 

همیشه زینت بخش آن خواهد بود.
فضائل و مناقب حضرت زهرا )س( و سیمای تابناک صدیقه 
الرحمن، هل  قدر،  قلم وحی در سوره های کوثر،   با  طاهره، 
اتی، و آیه های تطهیر و مباهله، آنچنان زیبا و پرفروغ ترسیم 
رفیعش  قله  دامنه  به  هرگز  بشری  اندیشه  شاهباز  که  شده 

نخواهد رسید.
خدای فاطمه در یک جمله کوتاه از احادیث قدسی، او را راز 
آفرینش و علت نهایی خلقت معرفی کرده و می فرماید: »یا 
احمد لوالک لما خلقت اال فاک، و لو ال علی لما خلقتک، 
علیه  اهلل  صلی  احمد!  »ای  خلقتکما«.  لما  فاطمه  ال  لو  و 
نبود  علی  اگر  و  آفریدم،  نمی  را  جهان  نبودی  تو  اگر  آله  و 
آفریدم.«)  نمی  را  شما  نبود  فاطمه  اگر  و  آفریدم،  نمی  ترا 

الجنةالعاصمة، ص. ۱۴۹( 
من  الزهرا  »فاطمة  ارزشمند:  کتاب  ترجمه  حاضر   کتاب 
پیش  سال   ۲۵ مجموعه  این  باشد.  می  اللحد«  الی  المهد 
گرانمایه  نویسنده  توانا،  خطیب  قلم،  و  منبر  فقید  توسط 
عامه قزوینی قدس سره به رشته تحریر درآمد. اثر حاضر در 
مدت ربع قرنی که از تالیف آن می گذرد، دهها بار در ایران، 
انتشار  و در سطح وسیعی  تجدید طبع شده  لبنان  و  عراق 
یافت. هم اکنون نیز در میان شیفتگان اهل بیت از مقبولیت 

خاصی برخوردار است.
مجموعه حاضر تاکنون به زبان هاي فارسي و اردو توسط 
نویسندگان ارزشمند ترجمه شده است. اما یکي از روان ترین 
برگردان فارسي این مجموعه ترجمه مولف گرانقدر علي کرمي 
اثر نفیس را مطابق ذوق سرشار و  این  ایشان  فریدني است. 

سلیقه شیوای خود به فارسی روان ترجمه نمود.
تنظیم  و  اثر که در ۸۷۲ صفحه تدوین  فهرست تفصیلی 
پیامبر  گرانمایه  دخت   « عناوین  بر  مشتمل  است،  شده 
)س(؛  فاطمه  پرمعنویت  و  پرشکوه  سرای  ازدواج؛  آستانه  در 
انسانی  سیمای فاطمه )س( در قرآن؛ ویژگی های اخاقی و 
بانوی بانوان؛ روند تاریخ و آینده امت؛ فدک؛ سخنان تاریخی 
و جاودانه آن حضرت؛ با همتای گرانمایه اش؛ با زنان مهاجر 
و انصار؛ باران اشک روشنگرانه و هدفدار؛ در آستانه شهادت و 

موقوفات و صدقات او و ...«  است.
نویسنده  که  منابعي  تفصیلي  فهرست  کتاب،  انتهاي  در 
به  جسته  بهره  آنها  از  حاضر  مجموعه  تالیف  جهت  محترم 

ترتیب الفباي عناوین فهرست گردیده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
فاطمه زهرا )س( از والدت

 تا شهادت

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی حضرت  حجت االسام والمسلمین 
سید محمدعلی آل هاشــم در اولین همایش ائمه 
جمعه سراســر که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد؛ با بیان اینکه هر چند شیوع ویروس کرونا نمازهای 
جمعه را تعطیل کرده اســت اما فعالیت روحانیون 
گسترده تر از گذشته در حال انجام است، گفتند: ائمه 
جمعه شهرها در راستای تغسیل و تدفین فوتی های 

کرونایی اقدام های جهای انجام میدهند.
 امــام جمعه تبریز با اشــاره به مضاعف شــدن
 فعالیت های ائمه جمعه استان اضافه کردند: حضور 
روحانیت در تشییع جنازه متوفیان کرونا مایه آرامش و 
اطمینان قلبی خانواده های آنهاست چرا که به دلیل 
پروتکل های بهداشتی خانواده هایی که عزیزی را از 
دست میدهد اجازه نزدیک شدن به جنازه را ندارند و 
روحانیون جهادی امورات کفن و دفن اموات را بر عهده 

دارند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با یادآوری 
بیانات رهبر معظم انقاب، توجه و عنایت معظم له 
به روحانیون تبریز گفتند: مدالی باالتر و ارزشمندتر 
از این نیست که رهبر معظم انقاب اقدامات جهادی 

روحانیون آذربایجان را مورد توجه قرار داده اند.
نماینده ولــی فقیه در آذربایجان شــرقی در 
ادامه به نقش رسانه ها و خبرگزاری ها در انعکاس 
فعالیــت مدافعان ســامت و ائمه جمعه اشــاره 
کرده و گفتند: فعالیت های خبرنگاران اســتان در 
 رســانه ها در این روزهای کرونایی ستودنی است.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه احتمال بازگشــایی 
نماز جمعه در اســتان های سفید در هفته های 
آینــده وجود دارد، گفت: احتمال بازگشــایی نماز 
جمعه از این هفته در برخی اســتان های جنوبی 
وجود دارد و طبع آن در برخی از شــهرهای استان 
که وضعیت سفید اعام شــوند، نماز جمعه دائر 

خواهد شد.
ایشان با تاکید بر اینکه اصراری برای بازگشایی نماز 
جمعه نداریم، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی 
 و ســامتی مردم از هر موضوعی مهم تر اســت.
حجت االســام و المسلمین آل هاشم در ادامه با 
بیان اینکه در رزمایش مواســات مورد تاکید رهبر 
معظم انقاب باید ائمه در میدان باشــند، گفت: 
 رزمایش مواســات برای ائمه جمعه فرصت است.
نماینده ولی فقیه در اســتان اضافه کرد: رزمایش 
مواسات از عید نیمه شــعبان تا عید فطر دوام و 

قوام خواهد داشت.
امــام جمعه تبریز با اشــاره بــه اینکه قبل از 
فرمان رهبری و آغاز رزمایش مواســات، نیک های 
 خیر و کارهای خداپســندانه برای دست گیری از 
آسیب دیدگان از کرونا در حال انجام است، گفتند: 
۲۵روز قبل ستاد پشــتیبانی مدافعان سامت در 
تبریز تشکیل شد تا با کمک های مومنانه در بین 
خانواده های بی بضاعت و نیازمند و آسیب دیده از 

ویروس کرونا توزیع شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان بــا بیان این که 
فرمایــش رهبر انقاب ایجاب می کند ائمه جمعه 
سراسر اســتان پرچمدار رزمایش مواسات باشند، 
گفتند: قرارگاه های رزمایش مواسات در شهرستان ها 
تشکیل شود و فرماندهی این قرارگاه ها باید با ائمه 

جمعه باشد.
ایشــان با بیــان این که محورهــای فعالیت و 
رزمایش مواسات با محوریت مساجد باشد، گفتند: 
 خیران نیک اندیش شــهرها هــم در این رزمایش 

نقش آفرین باشند.

 رزمایش مواسات با فرماندهی
 ائمه جمعه در شهرهای آذربایجان 

شرقی در حال برگزاری است


