
گفت وگوی تفصیلی حماسه سازان با یك فرهنگی:

آقای حاجی ساحت مقدس وکالت و نمایندگی در مجلس
 را به خوبی پاس داشته است

آیت اهللا مظاهری :

بیت آیت اهللا خادمی کانون جوشان انقالب اسالمی 
در اصفهان بود 

به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم :

اینفوگرافی حکمت مطهر

حاجی مطرح كرد :

حمالت بدون هدف و فاقد استراتژی نظامی عربستان نتیجه 
بغض و کینه آنان نسبت به ملت مظلوم و بی دفاع یمن است
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رهبر معظم انقالب: خدمتگزاری به مردم

فلسفه ی وجود بنده و امثال بنده و دیگر مسئوالن، خدمت است. ماها نوكر و خدمتگزار مردم هستیم؛ اعتبار و آبروی 
ما به این است؛ اسالم این را برای ما معین كرده است؛ ما حقی به گردن مردم نداریم؛ مردم به گردن ما حق دارند.

حماسه سازان پیشگام در حماسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

آقای حاجی :

همه ما مسئولين جز خدمتگزارى براى 
اين مردم هيچ سمت ديگرى نداريم
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۳
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رهبر معظم انقالب در دانشگاه افسری امام حسین (ع) :

پاسخ ایران به هرگونه شیطنت بسیار سخت خواهد 

حاجی خطاب به دكتر مومنی : 

اورژانس امداد هوایی را با جدیت دنبال کنید

گزارش ؛
نصرت بیگم امین؛ مجتهد های که الگوی کسب دانش برای بانوان عصر خویش شد

خبرگزاری تسنیم: بانو امین از بانوان سخت کوش بود 
که در عصر خود الگوی کسب دان ش در میان بانوان 
زن  اولین  لقب  توانست  که  تکوش  سخ  فردی  شد، 
مجتهده را از آن خود کند. وقتی نصرت بیگم امین در 
۴ سالگی با ذهنیت و فکر روشن مادرش برای فراگیری 
قرآن و خواندن و نوشتن در سال 126۹ هجری شمسی 
در  بزرگ  گامی  قطعا  شود؛  می  فرستاده  مکتب  به 
مادرش صورت  از سوی  بانو  این  عرصه سوادآموزی 

گرفته است.
به ویژه در 125 سال پیش که فضای فضای حاکم بر 
سوادآموزی  هها  خانواد  که  بود  شکلی  به  روزها  آن 
محیطی  در  هم  آن  خانواده  دختر  از  دانش  کسب  و 
بانو  این  میتوان  دانستند.  نمی  جایز  را  خانه  از  بیرون 
بانوان  الگوی  نوعی  مادرش  و  پدر  حمایتهای  با  را 
روزهای  دانست،  منزل  از  خارج  در  تحصیل  امر  در 
بود.  جایز  مردان  برای  دانش  کسب  تنها  که  خفقانی 
امین مراحل تحصیل علم را نزد استادان  بیگم  نصرت 

و عالمانی همچون شیخ ابوالقاسم زفره ای، حسین نظام 
الدین کچویی، سید ابوالقاسم دهکردی، میرزا علی آقا 
شیرازی، میر سید علی نجف آبادی بهره های الزم را 
احمدکاظم  از  خود  تحصیل  گذراندن  از  پس  و  برد 
حوزه  مؤسس  حائری،  عبدالکریم  شیخ  و  شیرازی 
آن  از  پس  کرد.  دریافت  را  اجتهاد  اجازه  قم،  علمیه 
بود که توانست لقب نخستین زن مجتهده را به نام خود 
ثبت کند، عنوانی که هنوز پس از آن بانویی این لقب 
را دریافت نکرده است. عالقه مندی این بانو در راستای 
استاد  که  بوده  قدری  به  دانش  کسب  و  اندوزی  علم 
خود را از رفتارهای خود متعجب می کند، به گونه ای 
که آیت اهلل نجف آبادی در روایات و خاطرات ثبت 
شده خود نقل کرده است دو فرزند کوچک بانو امین 
به فاصله چند روز فوت کردند و به همین دلیل استاد 
3 سه روز کالس درس را به دلیل ادای احترام با این 
بانو تعطیل می کند. روز چهارم بانو امین، علت تعطیلی 
درس را سوال می کند؛ آیت اهلل نجف آبادی نیز دلیل 

تعطیل نمودن کالس را توضیح می دهد و می گوید 
من شرمم می شود که فرزندتان تازه از دنیا رفته برای 
بانو امین پاسخ می دهد: »من پیش خدا  بیایم و  درس 
شرمم می شود که 3 روز است چیزی نخوانده ام، خدا 

یک چیزی به من داد خودش هم گرفت.«
امین  بانوی  مکتب  شاگردان  از  که  نیز  منانی  بانو 
قرآن  شبکه  از  ضیافت  های  برنامه  از  یکی  در  است 
و  پردازد  می  امین  بانو  های  ویژگی  به  معارف  و 
خانواده  مسائل  دانش،  کنار  در  امین  بانو  گوید:  می 
به  را  زیستن  چگونه  مدیریت  و  بود  اصل  برایشان 
خواهید  می  اگر  گفتند  می  و  دادند  می  آموزش  ما 
خانواده  روی  باید  باشید  موفق  تان  علمی  مسائل  در 
صمیمی  بسیار  همسرشان  با  وی  باشید،  داشته  مراقبت 
و عاطفی و نسبت به تربیت فرزند بسیار عنایت داشتند. 
روش  کتاب  در  امین  بانو  داد:  ادامه  امین  بانو  شاگرد 
خوشبختی شان به زیبایی سبک زندگی اسالمی ایرانی 
دانش  فقط  دانشجو  به  ایشان  هاند،  کرد  مطرح  را 

تأثیر  دانشجو  جان  و  روح  روی  بلکه  دادند  نمی  یاد 
می گذاشت و تالش داشتند تا مدل چگونه زیستن را 
به دانشجو بیاموزند.آنچه به نقل از این بانو می گویند 
این است که مرتبه علمی او به قدری بوده که آیت اهلل 
العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی، از خانم امین،

بانوی  این  اما  است.  کرده  روایت  اجازه  درخواست 
پرهیزگار در کنار تحصیل خود از آنجائی که بدعت 
گذار تحصیل زن در امر دانش در زمان خود در بیرون 
و  شرایط  دیگر  بانوان  و  دختران  برای  بوده،  منزل  از 
امر  به  نیز  شهر  بانوان  دیگر  تا  کرد  فراهم  را  فضایی 
بانوی  این  بنابراین  آورند.  روی  آن  کسب  و  دانش 
»ویژه  فاطمه)س(  »مکتب  نام  به  ای  حوزه  مجتهده 
رشته  تدریس  به  آن،  در  که  کرد  تاسیس  بانوان  ی 
و  پرداخت  فلسفه  عرفان،  حکمت،  اصول،  فقه،  های 
حدود 600 تا 1000 شاگرد را جذب کرد. نکته جالب 
اینکه این بانوی مجتهده از بانوان و شاگردان خود در 
برای کسب علم هزینه ای دریافت نمی کرده و تمام 

صوت  به  را  سوادآموزی  و  اندوزی  علم  شاگردان 
رایگان فرا گرفته اند. این بانو شاگردانی همچون زینت 
غازی،  بتول  امین،  الزمان  عفت  همایونی،  السادات 
الهی، زهرا چوب چینی، صدیقه  ربابه  بتول عسکری، 
حکیمیان، فخرالسادات قلمکاریان، محبوبه گلستانیان، 
بدرالسادات مدرس خاتون آبادی را به جامعه دینی و 
مذهبی ایران تحویل داده اند. مدیر مجموعه تاریخی، 
تاکید  نکته  این  بر  نیز  فوالد  تخت  مذهبی  و  فرهنگی 
فوالد  تخت  در  گفت:  تسنیم  به  باره  این  در  و  دارد 
اصفهان بانوانی سخت کوش و تاثیرگذار در جامعه و 
جهان تشیع آرمیده اند که یکی از آنها بانو امین است. 
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خرداد  سوم  همچنین  و  پاسدار  روز  آستانه  در    
سالروز عملیات غرور آفرین بیت المقدس و فتح 
دانشجویان  آموختگی  دانش  مراسم  خرمشهر، 
حسین  امام  دانشگاه  پاسداری  تربیت  و  افسری 
فرمانده  ای  خامنه  اهلل  آیت  با حضور حضرت  )ع( 

معظم کل قوا برگزار شد. حضرت آیت اهلل خامنه 
اي در این مراسم در سخناني با اشاره به »گفتمان 
به عنوان  جاهلیت«  »گفتمان  و  اسالمي«  نوین 
آشتي  و  نزدیکي  امروز،  دنیاي  اصلي  دوگفتمان 
به  با اشاره  این دوگفتمان را غیرممکن دانستند و 
اي  مذاکرات هسته  در  زیاده خواهي هاي جدید 
از جمله درخواست براي بازرسي از مراکز نظامي 
این  تأکید کردند:  ایراني،  دانشمندان  با  و گفتگو 
اجازه مطلقا داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که 
ملت و مسئوالن ایران در مقابل زیاده خواهي ها و 

زورگویي ها بهیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.
با اشاره به اخباري مبني  فرمانده کل قوا همچنین 
بر تالش بدخواهان ملت و برخي مسئوالن منطقه 
به  نیابتي  هاي  جنگ  کشاندن  براي  فارس  خلیج 
مرزهاي ایران، گفتند: اگر شیطنتي صورت بگیرد، 
سخت  بسیار  ایران  اسالمي  جمهوري  واکنش 

خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمي در این مراسم، رویکرد انجام 
مسایل  همه  در  را  پرمغز  و  ابتکاري،  نو،  کارهاي 
این  وجود  به  اشاره  با  و  دادند  قرار  تأکید  مورد 
ویژگي ها در مراسم امروز دانشگاه امام حسین )ع(، 
انجام کارهاي سطحي  از  باید  خاطرنشان کردند: 

در همه مسایل پرهیز کرد.
حضرت ایت اهلل خامنه اي با تأکید بر اینکه، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي شجره طیبه اي است که 
به مرحله قابل قبولي از توانایي ها و پیشرفت و بلوغ 
فکري و عملي رسیده است، افزودند: دانشگاه امام 
حرکت  و  تکامل  هاي  نشانه  از  یکي  حسین)ع( 
ایشان عقبه این دانشگاه را،  روبه جلو سپاه است. 
عملیات هاي مهم دوران دفاع مقدس و مجاهدت 
و فداکاري پیشکسوتان سپاه برشمردند و خطاب 
پرچم  امروز  گفتند:  دانشگاه  این  دانشجویان  به 
گفتمان  پرچم  که  اسالمي  عظیم  انقالب  حرکت 
نوین اسالمي است، بدست شما رسیده و باید آن 
استحکام  و  قدرت  با  خود،  گذشتگان  همانند  را 
پرچم  اسالمي،  انقالب  رهبر  ببرید.  پیش  به 
بشریت  سعادت  براي  را  اسالمي  نوین  گفتمان 
و  پرکشش  دنیا،  جوان  نسل  براي  و  راهگشا 
پرجاذبه دانستند و خاطر نشان کردند: این حرکت 
آمد  بوجود  ما  بزرگوار  امام  رهبري  با  پرافتخار، 
از  فداکاري،  و  ازخود گذشتگي  با  ایران  ملت  و 
کرد. بلند  را  پرچم  این  و  پاسداري  حرکت  این 

وجود  به  اشاره  با  اي  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
»گفتمان جاهلیت«،  عنوان  دیگري تحت  گفتمان 
گفتماني  که  امروز  جاهلیت  گفتمان  افزودند: 
ظالمانه، زورگویانه، متکبرانه و خودخواهانه و از 
مقابل  در  است،  سلطه گر جهان  قدرتهاي  جانب 
عدالت،  طرفدار  که  دارد  قرار  اسالمي  گفتمان 
و  استثمار  هاي  زمینه  رفتن  بین  از  و  بشر  آزادي 

استعمار، و نابودي نظام سلطه است.
قادر  ملتها  تیزبین  اینکه چشمان  بر  تأکید  با  ایشان 
حرکت  شناخت  و  گفتمان  دو  این  تشخیص  به 
تحت  جاهلیت،  گفتمان  ریاکارانه  و  منافقانه 
»عدم  و  بشر«  »حقوق  همچون  الفاظي  پوشش 
نزدیکي  و  آشتي  امکان  گفتند:  است،  خشونت«، 
این دوگفتمان به یکدیگر هیچگاه وجود نخواهد 
داشت زیرا یک گفتمان قائل به ظلم و ستیزه گري 
با ملت ها است، درحالي که گفتمان دیگر، قائل به 

حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان است.
بر  مبني  تبلیغات دشمنان  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
منزوي بودن جمهوري اسالمي ایران، خاطر نشان 
کردند: نظام اسالمي از ابتدا تاکنون همواره در دل 
ابراز  آن،  بارز  نشانه  و  است  داشته  جاي  ها  ملت 
دنیا  مختلف  کشورهاي  مردم  شیفتگي  و  عالقه 
و  سي  طول  در  ایران،  جمهور  روساي  به  نسبت 

شش سال گذشته است.
حضرت آیت اهلل خامنه اي، نام ملت ایران را در 
مستقل  و  منصف  دولتمردان  حتي  و  ملتها  میان 
پرافتخار  و  آوازه  بلند  نامي  جهان،  آزادگان  و 
خواندند و تأکید کردند: منزوي کساني هستند که 
فقط مي توانند با زور و دالر، برخي افراد را جذب 

خود کنند.

ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران، عزت خود را 
انقالبي  هاي  آرمان  و  حرکت  و  اسالم  به وسیله 
بدست آورده است، به وجود برخي چالش ها در 
از  ما  گفتند:  و  کردند  اشاره  اسالمي  نظام  مقابل 
این چالشها هیچ ابا و واهمه اي نداریم زیرا وجود 
چالش نشان دهنده تحرک، زنده و فعال بودن، و 

حرکت روبه رشد است.
این  از  ایران،  ملت  کردند:  تأکید  انقالب  رهبر 
چالشها، باقدرت و با توکل بر خدا و با اعتماد به 

نفس، عبور خواهد کرد.
چالشها  این  از  یکي  اي  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
مقابل  طرف  خواهیهاي  زیاده  و  ها  زورگویي  را 
نشان  خاطر  و  دانستند  اي  هسته  مذاکرات  در 
کردند: دشمنان، همچنان ملت ایران و مسئوالن را 
به خوبي نشناخته اند که حرف زور مي زنند زیرا 
ملت و دولت برآمده از این ملت، هیچگاه تسلیم 

حرف زور نخواهند شد.
اینکه هر مقدار در مقابل زیاده  بر  با تأکید  ایشان 
آنها  مقابل کوتاه آمده شود،  خواهي هاي طرف 
در  باید  کردند:  خاطرنشان  آمد،  خواهند  جلوتر 
مقابل این زیاده خواهي ها، دیواره مستحکمي از 
عزم و توکل و اقتدار ملي بوجود آید. رهبر انقالب 
از زیاده خواهي هاي طرف مقابل در  نمونه  یک 
بازرسي  براي  درخواست  را،  اي  هسته  مذاکرات 
از مراکز نظامي و گفتگو با دانشمندان و محققان 
قباًل  که  همانگونه  افزودند:  و  کردند  بیان  ایراني 
هم گفته شد، اجازه هیچگونه بازرسی از هیچیک 
دانشمندان  با  گفتگو  همچنین  و  نظامي  مراکز  از 
به  اهانت  و  حساس  هاي  رشته  سایر  و  اي  هسته 

حریم آنها، داده نخواهد شد.

حضرت آیت اهلل خامنه اي تأکید کردند: من اجازه 
دانشمندان و  با  و  بیایند  بیگانگان  نخواهم داد که 
فرزندان عزیز و برجسته این ملت صحبت و از آنان 

بازجویي کنند.
عاقلي  دولت  و  ملت  هیچ  براینکه  تأکید  با  ایشان 
دشمن  گفتند:  دهد،  نمي  را  کاري  چنین  اجازه 
انتظار دارد که ما اجازه دهیم آنها  پررو و وقیح، 
پیشرفت  یک  درباره  ما  محققان  و  دانشمندان  با 
اساسِي بومي و علمی گفتگو کنند اما مطلقاً چنین 

اجازه اي داده نخواهد شد.
را  موضوع  این  کردند:  نشان  خاطر  انقالب  رهبر 
منتظر  که  کساني  همه  و  اسالمي  نظام  دشمنان 

تصمیم نظام هستند، به روشني متوجه شوند.
مسئولین  افزودند:  اي  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
عزیز کشور که با شجاعت در این میدان حرکت 
مي کنند، بدانند که تنها راه مقابله با دشمن وقیح، 

عزم راسخ و عدم انفعال است.
ایشان تأکید کردند: مسئوالن و مذاکره کنندگان 
باید پیام عظمت ملت ایران را در مذاکرات نشان 

دهند.
به  مسئوالن  همه  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
برکت انقالب اسالمي است که صاحب مسئولیت 
خدمتگزار  ما  همه  کردند:  نشان  خاطر  اند،  شده 
مقابل  در  که  داریم  وظیفه  و  هستیم  مردم 
زورگویي، وقاحت، توقعات بي جا و توطئه ها با 
خامنه  اهلل  آیت  حضرت  بایستیم.  استقامت  کمال 
اي در ادامه به برخي خبرها مبني بر تالش مشترک 
دشمنان و برخي مسئوالن سفیه منطقه خلیج فارس 
براي کشاندن جنگهاي نیابتي به نزدیکي مرزهاي 
انقالب  پاسداران  کردند:  تأکید  و  اشاره  ایران 
در  ملي  امنیت  حریم  پاسداران  همه  و  اسالمي 
شیطنتي  اگر  و  بیدارند  و  هوشیار  مسلح  نیروهاي 
ایران  اسالمي  جمهوري  واکنش  بگیرد،  صورت 

بسیار سخت خواهد بود.
امیدواري  با  ایران  ملت  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
ادامه  خود  روشن  افق  مسیر  در  حرکت  به  کامل 
مسیر  پیمودن  کردند:  نشان  خاطر  داد،  خواهد 
با  همراه  قطعا  واال،  آرمانهاي  سمت  به  حرکت 
ملتهایي  نیز  تاریخ  طول  در  و  است  هایي  هزینه 
مدال لیاقت گرفته اند که در مقابل چالشها به زانو 
درنیامدند و در مقابل هرگونه تجاوز سخت و نرم، 

حصار مستحکم عزم و اقتدار ملي را نشان دادند.
ملت  چنین  زمره  در  را  ایران  ملت  انقالب،  رهبر 
کردند  امیدواري  اظهار  پایان  در  و  دانستند  هایي 
سنگین  بار  نورسیده،  نسل  و  عزیز  جوانان  که 
امانتي را که از نسل گذشته به آنها رسیده، بهتر و 

مستحکم تر از قبل به پیش برند.

شریف  مردم  نماینده  سازان  حماسه  گزارش  به 
شهرستان های شاهین شهر و میمه وبرخوار درمجلس 
شورای اسالمی در جمع بسیجیان سپاه برخوار با اشاره 
رژیم  وحشیانه  تجاوز  بخصوص  منطقه،  تحوالت  به 
بدون  حمالت  ساخت:  خاطرنشان  یمن  به  سعودی 
نتیجه بغض و  نظامی عربستان  استراتژی  فاقد  هدف و 
کینه آنان نسبت به این ملت مظلوم و بی دفاع است که 
خواستار تعیین سرنوشت خود وتحت قیمومیت نبودن 

است.
و  المللی  بین  سازمانهای  عملکرد  کرد:  تاکید  حاجی 
مدعیان حقوق بشر در این ماجرا نشان داد که ادعای 
هاست  صهیونیست  اختیار  در  و  ابزاری  فقط  آنها 
صدای  شنیدن  برای  شنوایی  گوش  که  پیداست  و 
مظلومیت کودکان و زنان بی گناه در دنیا وجود ندارد.

یمن  موضوع  در  را  اسالمی  انقالب  کمک  ایشان 
سعود  آل  گرچه   : کرد  تصریح  و  خواند  مستشاری 
همواره خواستار توقف کمک های تسلیحاتی و نظامی 
به انقالبیون یمنی است، اما حقیقت آنست که انصاراهلل 
راه خود را یافته است و توقف انقالب یمن با حمالت 
ممکن نیست شما سید عبد الملک بدر الدین را ببینید 
با  و  هاست  بسیجی  شما  شبیه  کند  می  احساس  انسان 
معظم  مقام  مقلد  را  خود  انقالبی،  بسیار  روحیه  یک 
رهبری می داند و بحمدهلل توانسته است با تدبیر انقالب 
یمن را پیش ببرد. وی همچنین در جمع مردم لودریچه 
بیان کرد: با کمک مستشاری جمهوری اسالمی ایران به 
ملت یمن آن ها به  خوبی توانستند در مقابل تجاوزهای 

آل سعود بایستند و انقالب خود را به اثبات برسانند.
نیروی  داشتند  انتظار  سعودی ها  افزود:  ادامه  در  وی 
خاک  به  ورود  جهت  آنها  کمک  به  پاکستان  زمینی 
پیامی  رهبری  معظم  مقام  رابطه  این  در  که  بیاید  یمن 
آن  در  و  دادند  پاکستان  وزیر  نخست  شریف  نواز  به 
پیام نواز شریف را از همکاری با رژیم آل سعود نهی 

کردند.
حاجی تصریح کرد: نواز شریف نیز موضوع همکاری 
با رژیم آل سعود برای حمله زمینی به یمن را به پارلمان 

فرستاد و با رأی منفی پارلمان پاکستان مواجه شد.
آل  با  همکاری  برای  نیز  مصر  کرد:  خاطرنشان  وی 
که  بود  کرده  دالر  میلیارد   200 درخواست  سعود 

عربستان با این درخواست مخالفت کرد.
برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  شریف  مردم  نماینده 
تصریح کرد: مقام معظم رهبری درباره حوادث عراق 

فرمودند: خط قرمز ما در عراق اماکن متبرکه هستند.
ایران  اسالمی  جمهوری  قرمز  خط  چون  گفت:  وی 
اماکن متبرکه بود سپاه بدر و جوانان حزب  در عراق 
اللهی و والیتمدار عراق وارد میدان مبارزه با گروهک 
به  رسیدن  از  را  آن  ها  و  شدند  داعش  تروریستی 

آرزوهایشان ناکام گذاشتند.
آقای حاجی در جلسه شورای اداری شهرستان برخوار 
در شورای اداری شهرستان برخوار اظهار داشت:مردم 

یمن هیچ جرمی جزء دفاع از انقالب اسالمی ندارند، 
افزود: انقالب اسالمی رسالت خود را در خصوص ملل 
کرده  دنبال  به  خوبی  جهان  شیعیان  خصوصاً  مسلمان 
بودجه  برنامه و  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  است. 
مجلس با بیان اینکه تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری 
بوده  ارزنده  و  دقیق  بسیار  یمن  اوضاع  خصوص  در 

است، بیان داشت: امیدوارم ایران بتواند مأموریت خود 
را در جهت حمایت از مسلمانان سوریه، عراق، لبنان، 

بحرین و همچنین یمن به پایان برساند.
برنامه ریزی رژیم جعلی  وی همه بحران های منطقه را 
صهیونیست و وهابیت دانست و گفت: چند سال پیش 
در دانشگاه االزهر مصر وهابیون سعودی دور هم جمع 
شدند و اعالم کردند ما بایستی جلوی شیعه شدن را به 

هر نحوی هست بگیریم.
حاجی ادامه داد: هم اکنون شاهد برنامه ریزی های آن ها 
در  بیشتر  هم  االن  و  بحرین  لبنان،  عراق،  سوریه،  در 
یمن هستیم. حاجی در جلسه شورای اداری شهرستان 

شاهین شهر و میمه اشاره به تجاوز وحشیانه رژیم وهابی 
صفت سعودی به مردم و ملت بی دفاع و بی گناه یمن 
افزود: این حمله ای وحشیانه که با رهبری صهیونیست ها 
وعملگی سعودی ها صورت گرفته و نیز در حال ادامه 
است یکی از سلسله تصمیماتی بوده که حدود ۴ سال 

پیش در دانشگاه االزهر مصر گرفته شد.
در  آن ها  تصمیمات  دیگری  از  پس  یکی  گفت:  وی 
سوریه، عراق در لبنان و همچنین در بحرین و االن هم 

در یمن در حال رخ دادن است.
دوستدار  اینکه  علت  به  یمنی ها  کرد:  خاطرنشان  وی 
مورد  می کنند  افتخار  و  هستند  ایران  اسالمی  انقالب 
سعود  آل  صفت  وهابی  رژیم  بی رحمانه  تجاوز 
که  مطلب  این  به  اشاره  با  حاجی  قرارگرفته اند. 
کشور  قبال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست های 
کشورهای  از  برخی  داشتن  باز  موجب  یمن  مسلمان 
منطقه به همراهی آل سعود در حمله به مردم بی دفاع 
از  است  مرکب  اهلل  انصار  گفت:  شد،  یمن  بی گناه  و 
سنت  اهل  و  حوثی ها  مردمی،  کمیته های  ارتش، 
داعش  و  القاعده  وجود  از  را  کشورشان  به زودی  که 
به  و  پاک سازی  سعود،  آل  تروریستی  گروه های  و 
وی  کرد.  خواهند  پیدا  دست  قطعی  و  نهایی  پیروزی 
با بیان اینکه رهبر انصار اهلل یکی ازدرس آموخته های 

حوزه علمیه قم است، تأکید کرد: 
و  موازین  اساس  بر  یمن  در  او  انقالبی  فعالیت های 
امام  کتب  و  کریم  قرآن  از  گرفته  بر  الهی  دستورات 

خمینی)ره(  و شهید مرتضی مطهری است.
اظهار  سخنرانی  در  اهلل  انصار  رهبری  گفت:  وی 
است.  بزرگ  شیطان  آمریکا  که  فهمیدم  می کند؛ 
اسرائیل غاصب است و بایستی از صحنه روزگار محو 
شود، متوجه شدم راهی جز وحدت جهان اسالم برای 
نجات مسلمانان نداریم و آخر برای سعادت مسلمانان 
ما راهی جز تمسک به قرآن و اهل البیت وجود ندارد.

سیاسی
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رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع):

پاسخ ايران به هرگونه شيطنت بسيار سخت خواهد بود

حاجی مطرح كرد:

حمالت بدون هدف و فاقد استراتژی نظامی عربستان نتیجه بغض و کینه آنان نسبت به ملت مظلوم و بی دفاع یمن است

عضو و مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات کشور 
مسئوالن  و  اعضاء  رئیس،  جلسه  نخستین  برگزاری  از 

کمیته های این ستاد با حضور وزیر کشور خبر داد. 
بابک  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
و  کالن  سیاست های  بررسی  به  اشاره  با  دین پرست 
روی  پیش  انتخابات  برگزاری  در  اصلی  راهبردهای 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری در این 
جلسه ستاد که عصر چهارشنبه در وزارت کشور برگزار 
شد، تصریح کرد: از این پس جلسات ستاد به طور منظم 

هر دو هفته یک بار تشکیل خواهد شد. 
ارائه  همچنین  وزارت کشور  اطالع رسانی  مرکز  رئیس 
ستاد  کمیته های  آتی  برنامه های  و  اولیه  گزارش های 
از  را  کمیته ها  این  مسئوالن  سوی  از  کشور  انتخابات 
انتخابات  ستاد  جلسه  نخستین  کار  دستور  موارد  دیگر 

کشور برشمرد. 
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 
مقیمی  محمدحسین  انتصاب  ضمن  اخیر  هفته های  طی 
معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات 
این ستاد را  کشور، دیگر اعضاء و مسئوالن کمیته های 

تعیین کرد. 

امنیت ملی  نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی 
ما  علیه  نظامی  گزینه  در  هیچ گاه  دشمن  کرد:  تصریح 
که  »راهی  همایش  در  جلیلی  سعید  نرسید.  پیروزی  به 
به  اشاره  با  شد  برگزار  قم  دانشگاه  در  که  آمده ایم« 
گفت:  طبس  در  آمریکا  نظامی  حمله  شکست  سالروز 
دشمن در چنین روزی معنای شکست گزینه نظامی علیه 
ما را و همچنین ملت ایران معنای گنجاندن یاری خداوند 

در محاسباتشان را تجربه کردند. 
گرانقدر  تجارب  از  طبس  واقعه  کرد:  تصریح  وی 
ملتی  نیست که  از آن  بود و هیچ چیزی زیباتر  ما  ملت 
باورها و عقاید و ایمان خود را تجربه کند؛ آن سان که 
پیامبران الهی نیز که در قله های ایمان بودند از خداوند 
می خواستند برای اطمینان قلب خود برخی از باورها را 

تجربه کنند. 
عمیقی  باورهای  ما  پدران  کرد:  خاطرنشان  جلیلی 
بلند را  انقالب توانست مفاهیم  از  اما نسل بعد  داشته اند 
تجربه کند و نصرت الهی را دریابد هرچند دشمن بارها 
گزینه نظامی علیه ما همچون جنگ هشت ساله را به کار 

گرفت اما نتوانست به موفقیتی دست یابد. 
دست  در  عروسکی  تنها  صدام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دشمن بود اظهار داشت: دشمن صدام را با انواع سالح 
علیه  نظامی  گزینه  و  کرد  تجهیز  بمب  و  شیمیایی  های 
این گزینه کارساز  متوجه شد که  اما  نمود  تجربه  را  ما 

نیست. 
سیاست  اینکه  بر  مبنی  برخی  سخن  از  انتقاد  با  جلیلی 
خارجی جای اصول و آرمان ها و ارزش ها و اندیشه ها 
نیست، گفت: ما هیچ کشوری را سراغ نداریم که چنین 
برای  غربی  کشورهای  در  حتی  باشند  داشته  ادعایی 
سیاست خارخی خود ارزش ها و آرمان هایی را درنظر 

می گیرند و در آن چارچوب هایی شکل می گیرد. 
وی ادامه داد: سایت وزارت خارجه آمریکا در صفحه 
عمل  با  را  اندیشه  ایم  آمده  ما  است  نوشته  خود  اول 
بیامیزیم حتی پدران اندیشه لیبرالیسم یکی از افتخارات 

خود را در ارزش داشتن می دانستند. 
ملی  امنیت  عالی  امنیت  شورای  در  رهبری  نماینده 
اظهار  آمریکا  ملی  امنیت  استراتژی  سند  درخصوص 
آن  در  که  است   2015 سال  به  متعلق  سند  این  داشت: 
در  می داند.  جهان  در  رهبری  را  خود  هدف  آمریکا 
قلمداد  آمریکا  قدرت  و  زور  حاکمیت  اصل  سند  این 
از  می دانند  خود  حق  حتی  که  طوری  به  است  شده 

بازدارندگی هسته ای و سالح هسته ای استفاده کنند. 
بر  تاکید  با  را  نقطه قوت خود  اضافه کرد: آمریکا  وی 
ارزش هایش می داند. باید بدانیم که اراده و ارزش های 
از  دست  ما  خواهد  می  آمریکا  است.  قدرت  منبع  ما 
اندیشه مان بکشیم همان طور که تالش کرد شوروی نیز 
دست از اندیشه اش بردارد و به اضمحالل برسد ماهیت 
تاریخی  تجربه  یک  این  و  است  همین  استعمار  رفتار 
است. اگر آنها به تحریم دست زده اند و قطعات هواپیما 
را تحریم می کنند و با مسائل هسته ای مان مخالف هستند 
به دلیل استکبار است در حالی که در NPT یک حقوق 
غنی سازی  برای  آنها  اما  است  اعضا  برای  شده  تعریف 
نیستند و تحریم ها را علیه ایران افزایش  ما ارزشی قائل 
درصدد  همچنان  ما  اعتمادسازی  وجود  با  و  می دهند 

تعطیلی و تخریب هستند. 
نماینده رهبری در شورای امنیت عالی امنیت ملی افزود: 
طبق NPT حقوق اعضا داشتن چرخه سوخت هسته ای 
است انرژی که باید صلح آمیز و زیر نظر آژانس باشد 
اما مشکل استکبار این نیست آنها فهمیده اند که ما یک 
این رو  از  داریم.  الیزال  قدرت  و  اراده  و  طیبه  شجره 
که  حالی  در  گرفته اند  پیش  در  را  اراده ها  علیه  جنگ 
اهداف خود فکر می کنند  به  ما می ایستند و  دانشمندان 
و آن را محقق می سازند تا سطح چانه زنی ما را عوض 

کنند و یک اهرم چانه زنی در اختیار ما قرار می دهند. 
گفت:  دانشجویان  سواالت  به  پاسخ  در  پایان  در  وی 
بدون آمریکا نیز می توان پیشرفت کرد هرچقدر بر مبانی 
و  گرفت  خواهیم  جدیدی  حیات  کنیم  حرکت  دینی 
به  دفاعی  همچون  اقتصادی  عرصه  در  حتی  توانیم  می 

موفقیت دست یابیم.

جزئیاتی از نخستین جلسه 
ستاد انتخابات کشور 

سعید جلیلی:
دشمن هیچ گاه در گزینه نظامی علیه ما 

به پیروزی نرسید

مروری بر رویدادهای سیاسی



به گزارش حماسه سازان، دومین جلسه شورای اداری 
آیت اهلل  محضر  در  جدید  سال  در  برخوار  شهرستان 

ناصری دولت آبادی برگزار شد.
تحوالت  به  اشاره  با  جلسه  این  در  حاجی  حسینعلی 
منطقه اظهار داشت: یکی از مصیبت های که امروز در 
منطقه در حال اتفاق افتادن هست. تجاوز و ظلمی است 
یمن  اسالمی  انقالب  و  اهل بیت  دوستدار  مردم  به  که 
بیان اینکه مردم یمن هیچ جرمی جزء  با  می شود. وی 
دفاع از انقالب اسالمی ندارند، افزود: انقالب اسالمی 
خصوصا  مسلمان  ملل  خصوص  در  را  خود  رسالت 

شیعیان جهان به خوبی دنبال کرده است.
مجلس  برنامه وبودجه  کمیسیون  هیئت رئیسه  عضو 
در  رهبری  معظم  مقام  حکیمانه  تدابیر  اینکه  بیان  با 
خصوص اوضاع یمن بسیار دقیق و ارزنده بوده است، 
بیان داشت: امیدوارم ایران بتواند مأموریت خود را در 
جهت حمایت از مسلمانان سوریه، عراق، لبنان، بحرین 
بحران های  همه  وی  برساند.  پایان  به  یمن  همچنین  و 
منطقه را برنامه ریزی رژیم جعلی صهیونیست و وهابیت 
دانست و گفت: چند سال پیش در دانشگاه االزهر مصر 
وهابیون سعودی دور هم جمع شدند و اعالم کردند ما 
بایستی جلوی شیعه شدن رابه هر نحوی هست بگیریم.

حاجی ادامه داد: هم اکنون شاهد برنامه ریزی های آن ها 
در سوریه ، عراق ، لبنان ، بحرین و االن هم بیشتر در 
نام گذاری سال همدلی  یمن هستیم. وی در خصوص 
نام گذاری  کرد:  تصریح  ملت  و  دولت  همزبانی  و 
تدابیر  از همان هزاران  به چنین شعاری یکی  سال ۹۴ 
زمان  چه  هر  که  است  رهبری  معظم  مقام  حکیمانه 
می گذرد بیشتر به اهمیت آن پی خواهیم برد. نماینده 
برخوار در مجلس  و  میمه  و  مردم شریف شاهین شهر 
شورای اسالمی با تأکید بر حاکمیت نظام مردم ساالری 
دینی، در تعریف آن تصریح کرد: یعنی مردم در همه 
مسئولین جز خدمت  ما  همه  و  باشند  بایستی  صحنه ها 

نداریم؛  دیگری  سمت  هیچ  مردم  این  برای  گذاری 
به هرحال هر کدام  بتوانیم  افتخاری است که اگر  البته 
از ما مشکلی از مشکل مردم را حل کنیم. وی با بیان 
اینکه بایستی بتوانیم هم با مردم خوب مدارا کنیم و هم 
مشکالت آنان را رفع کنیم و هم به  هرحال در جهت 

ارتقاء منطقه و کیفیت بخشیدن به زندگی مردم همگی 
به قول  معروف حضرت  کنیم. خاطرنشان کرد:  تالش 
داد:  ادامه  حاجی  باشیم.  راست  رو  مردم  با   عباسی 
آنها  امید  افزایش  به مردم موجب  ما مسئولین  خدمت 

به دولت و نظام اسالمی می شود.
و  مسائل  همزبانی  و  همدلی  با  باید  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  کنیم،  پیگیری  را  برخوار  شهرستان  مشکالت 
جهت  در  مردم  به  بتوانیم  ما  که  این  است  مهم  آنچه 

تعالی و در جهت رشد کمک کنیم.
ناصری  آیت اهلل  اداری  شورای  جلسه  پایان  در 
خدمت  ارائه  بر  فراوانی  تأکیدات  دولت آبادی 
افراد و  شهداء  های  خانواده  مخصوصاً  و  مردم   به 

 بی بضاعت داشتند.

تولید،  نامطلوب  اقتصادی و فضای  در شرایط رکورد 
و  صنعت  صاحبان  به  خسارت  تحمیل  بر  عالوه 
تولیدکنندگان، اخراج کارگران نمایان ترین اثر وضعی 
دردناک جامعه است. تبعات اجتماعی ناشی از بیکاری 
همین  به  ندارد،  توضیح  به  نیاز  که  است  زیاد  آن قدر 
مردم  نماینده  دغدغه های  اصلی ترین  از  یکی  دلیل 
شریف شاهین شهرو میمه و برخوار در مجلس شورای 
کار  ایجاد  و  موجود  اشتغال  حفظ  به  کمک  اسالمی 
برای متقاضیان جدید است. در همین راستا فعال سازی 
کمیسیون جذب سرمایه گذار، رفع موانع تولید و ایجاد 
فرمانداری های  در  ایشان  مسئولیت  شروع  از  اشتغال 
شاهین شهرو میمه و برخوار مشغول بکار شد. شهرک 
صنعتی بزرگ شمال واقع در جاده پلیس  راه به سمت 
علویجه چندین بار توسط وی مورد بازدید قرار گرفت 

و برای رفع مشکالت واحدها اتخاذ تصمیم گردید.
روز  صبح  مصوبات  همین  از  یکی  شدن  اجرایی 
در  مقننه  قوه  نماینده   13۹۴ اردیبهشت   17 پنجشنبه 
این شهرک  راهی  را  اصفهان  استان  اشتغال  کارگروه 
کرد. مجری مراسم از آقای حاجی خواست در آیین 

افتتاح گازرسانی به شهرک صنعتی بزرگ با هزینه ای 
بالغ بر هشتاد میلیارد ریال سخنرانی کند. حاجی نماینده 
اقدامی  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم شریف 
عجیب پس از قرار گرفتن در جایگاه شروع به قرائت 
مصوبات جلسه گذشته در خصوص این شهرک کرد 
و یکی  یکی هرکدام را موردبررسی قرارداد. در پایان 
و پس از جمع  بندی مشخص شد که: 1- طرح اجرای 
اجرا  آماده  ریالی  میلیارد  هزینه 20  با  مخابراتی  شبکه 
با  بلندگو  از  تلفنی و پخش  تماس  است. )ضمن  شده 

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان(
2- با پیگیری آقای حاجی یک پست فشارقوی جهت 
مستقر  شهرک  در  زودی  به   برق  ولتاژ  کمبود  رفع 

خواهد شد. 3- مشکل اسناد مرتفع شده است.

۴- مشکل زمین ۴ هکتاری هم حل شده است.
دوری  مجدانه،  پیگیری  با  می رسد  نظر  به  به هرحال 
مشکالت  حل  برای  اهتمام  سخنرانی،  و  شعار  از 
مشکالت  می توان  جهادی  مدیریت  و  تولیدکنندگان 
از  پس  یکی  را  مجموعه  یک  ساله  چندین  اساسی 

دیگری مرتفع نمود.

جلسه  در  حاجی  حسینعلی  حماسه سازان،  گزارش  به 
تشکر  با  میمه  و  شاهین شهر  شهرستان  اداری  شورای 
از ابتکار علیرضا بصیری فرماندار این شهرستان جهت 
در  آن  هم  و  میمه  بخش  در  اداری  شورای  برگزاری 

جوار شهداء واالمقام اظهار داشت: 
اگر همدلی و هم زبانی بین دولت ، مردم همه ما وجود 
ببریم،  جلو  را  کشور  می توانیم  صادقانه  باشد  داشته 
افزود: در 3 سال اخیر وضعیت بودجه دولت وضعیت 
خوبی نبوده است در سال 13۹3 از مجموع 210 هزار 
میلیارد تومان بودجه کشور تنها 170 هزار میلیارد تومان 

وصول شد.
بیان اینکه یک مجموعه اداری چاق در کشور  با  وی 
حاکم است، خاطرنشان کرد: 1۴۴ هزار میلیارد تومان 
سالیانه از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا 
دولتی ها می شود یعنی مجموعه سیستم اداری سه قوه، 
نیروهای مسلح و همه آن هایی که از بیت المال مستمری 
ناخوشایندی  اتفاق  این  و حقوق دریافت می کنند که 
در  ما  پرداخت  و  بودجه ریزی  مکانیزم  که  چرا  است 

کشور چندان تخصصی و کارشناسی شده نیست.

و  است  باالیی  خیلی  رقم  این  اینکه  بیان  با  حاجی 
نمی ماند،  کشور  در  عمرانی  کارهای  برای  بودجه ای 
جامعه  این  داخل  می دانیم  به خوبی  کرد:  تصریح 
آدم هایی هستند که فقط با همین یارانه ۴5 هزار تومان 

دارند امر و معاش می کنند.
و  کارگری  جامعه  دل های  و  درد  اینکه  بیان  با  وی 
مخصوصا قشر ضعیف جامعه را به خوبی درک و حس 
تالشی  هیچ  از  آن ها  رفع  و  انعکاس  برای  و  کرده ام 
فروگذار نبوده ام، یادآور شد: اگر تاکنون به موفقیتی 
را  خود  و  متعال  خداوند  لطف  از  همه  یافته ام  دست 

کوچک و خادم مردم دانستن بوده است.
و  شاهین شهر  شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده 
با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه 
 800 به  نزدیک  امسال  شد  انجام  که  پیگیری هایی 
میلیون تومان برای بحث قنوات روستاها و شهرها که 
جهاد باید توزیع بکند در بخش میمه گرفته شد و 530 
میلیون تومان هم برای ساماندهی  مسیل های این بخش 

در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره  به اخذ مجوز ناحیه صنعتی گلستان میمه 

اظهار داشت: یک میلیارد تومان اعتبار برای این ناحیه 
در نظر گرفته  شده است که ما چند ماهی است منتظریم 

اراضی آن جهت فعالیت های صنعتی آزاد شود.
حاجی افزود: پوشش دیجیتال این بخش نیاز به اعتبار 
استانی دارد و با همکاری فرماندار شهرستان باید آن را 
پیگیری کنیم که به امید خدا، شاهد قرار گرفتن بخش 

میمه زیرپوشش دیجیتال باشیم. 
با گرامیداشت  نهم  فرهنگیان مجلس  فراکسیون  عضو 
مصوبه   26 خوشبختانه  کرد:  تصریح  معلم  مقام  هفته 

همچنین  و  معلمین  موضوع  خصوص  در  نهم  مجلس 
یاری  به   ۹۴ سال  که  بوده  مدارس  به  مربوط  مباحث 

خداوند متعال شاهد شکوفایی دراین حوزه باشیم.
محیط  سازمان  همکاری  و  همراهی  بر  تأکید  با  وی 

 زیست  با دامداران بخش میمه ادامه داد: 
تاکنون 3۴۹  مشکل داخل بخش میمه شناسایی  شده 
به  بوده  خدمت  سفیران  طرح  در  آن ها  از  بخشی  که 
تصویب و حل شده و بخش دیگر نیز در حال پیگیری 

است. 

اسفند ماه سال ۹3 بود که بدنبال مراجعات مردمی از 
رسیدن  دیر  از  آنها  مندی  گله  و  آباد  جهاد  روستای 
افتادن جان  آمبوالنس )بخاطر بعد مسافت( و به خطر 
شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده   ، بیماران 
شهر ومیمه و برخوار درمجلس شورای اسالمی با طرح 
عامل  مدیر  در حضور  ای  جلسه  برگزاری  و  موضوع 
جمعیت هالل احمر استان  خواستار ایجاد یک پایگاه 
امداد جاده ای درمجاورت روستا از سمت کنار گذر 
محترم  خیّر   ، جلسه  همان  در  گردید  اصفهان  غرب 
آقای منوچهر مومن زاده تقبل ساخت این پایگاه را تا 
حد سفت کاری بعهده گرفت و آئین کلنگ زنی این 

محل  در   1۴ ساعت   ۹۴/2/2۴ پنجشنبه  روز  ساختمان 
سالن ورزشی شهدای جهاد آباد برگزار گردید.

در این مراسم حجت االسالم و المسلمین ملکیان امام 
جمعه محترم شاهین شهر از اهمیت نجات جان انسانها 
سخن گفت و علیرضا بصیری فرماندار محترم شاهین 
های  پایگاه  تجهیز  و  ایجاد  ضرورت  بر  میمه  و  شهر 

امداد جاده ای تأکید کرد.
فرزند خیّر نیکوکار مومن زاده نیز که مسئولیت احداث 
است گفت:  داشته  برعهده  را  کنار گذر غرب  پروژه 
محور  این  در  ای  جاده  امداد  پایگاه  هیچ  متأسفانه 

احداث نشده و برای نجات جان مصدومان حادثه دیده 
عماًل اقدامی نشده است.

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر ومیمه 
عرض  ضمن  نیز  اسالمی  شورای  درمجلس  وبرخوار 
امام موسی کاظم)ع( و تقدیر  تسلیت سالروز شهادت 
مثل  براساس یک   : داشت  اظهار  زاده  مومن  آقای  از 
قدیمی، کار را کسی کرد که تمام کرد درست است 
که تعهد ایشان تا سفت کاری است ولی بنده از جناب 
مومن زاده می خواهم انشااهلل با اتمام عملیات ساختمانی 
برگ زرین دیگری از فعالیت های خیر خواهانه خود 
با  )که  بیفزایند  شان  نیک  اعمال  بزرگ  کتاب  به 
برای  را  صلواتی  حضار  محترم،  خیّر  تأیید  و  پذیرش 
سالمتی ایشان فرستادند( حسینعلی حاجی عضو هیأت 
مدیره جمعیت هالل احمر استان اصفهان سپس خطاب 
به دکتر مومنی مدیر عامل این جمعیت گفت: در همان 
جلسه قرار شد جنابعالی بحث اورژانس هوایی را دنبال 
را  زمین  تملک  موضوع  اینکه  از  تشکر  ضمن  کنید 
سایر  جدیت  با  خواهم  می  شما  از  رساندید  نتیجه  به 
موضوعات را نیز دنبال کنید و اگر در این راستا نیاز به 
پیگیری بنده بود حتماً یاد آوری کنید این موضوع به 
این جهت که منطقه ما بیشترین راههای همسنگ استان 

را داراست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دکتر مومنی نیز در پایان این جلسه ضمن تشکر ویژه 
از آقای حاجی تصریح کرد: راهنمایی های جنابعالی 
همواره  استان  جمعیت  مدیره  هیأت  عضو  بعنوان 
منابع  از  زمین  انتقال  بحث  در  و  بوده  ما  راهگشای 
طبیعی وصدور سند نیز کمک شایانی کردید امیدوارم 
در ادامه راه و بحث ماده 215 پروژه امداد هوایی هم 
برداری  بهره  یاری خدا شاهد  به  تا  ما کمک کنید  به 
باشیم.گفتنی  منطقه  این  در  هوایی  امداد  اورژانس  از 
 است با حضور مسئولین در محل احداث پروژه امداد 
جاده ای، عملیات احداث ساختمان رسماً آغاز گردید. 

روستای تاریخی مورچه خورت که دومین بنای خشتی 
آشامیدنی  سالهاست که آب  دارد،  در خود  را  جهان 
شیرین ندارد و به همین جهت هر روز از جمعیت آن 
کاسته می شود روستایی که در ارگ تاریخی بزرگش 
بیشترین  امروز  است،  داشته  سکنه  هزار   5 روزگاری 
ماندن  به  میلی  مردمانش  و  دارد  را  بیگانه  اتباع  سکنه 

در روستا ندارند. 
گرچه وجود جاده ترانزیت شمال– جنوب کشور یکی 
از بهترین ظرفیت ها برای پیشرفت این روستا است اما 
نبود آب آشامیدنی که از اولین امکانات زندگی در هر 
محلی است امید به ماندن و زندگی در مورچه خورت 

را از بین برده است.
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر ومیمه 
قبول  زمان  از  اسالمی  شورای  درمجلس  برخوار  و 
مسئولیت، سعی در برطرف نمودن این مشکل داشت، 
دعوت از مدیر عامل آب و فاضالب کشور و حضور 
او در این روستا، مقدمه ای بود برای آبرسانی به مورچه 
خورت. اما هزینه بسیار زیاد هر بار مانع تحقق این امر 
متفاوت  مبادی  از  ها  پیگیری  و  مختلف  شد. جلسات 
ادامه داشت و آقای حاجی در سال ۹3 از محل تبصره 

امر  این  برای  تومان  میلیارد  یک  مبلغ   ،180 ماده   22
اختصاص داد و با طرح موضوع آبرسانی به متقاضیان 
مسیر شاهین شهر تا مورچه خورت  و تشکیل جلسه با 

آنها به یک راه حل مطلوب دست یافت.
 11/30 ساعت   ۹۴/2/2۴ پنجشنبه  روز  جلسه  آخرین 
متقاضیان  بین  توافق  با  و  برگزار  فرمانداری  محل  در 
مقررشد بزودی عملیات اجرایی این پروژه بزرگ آغاز 
پادگان شهید  بر روستای مورچه خورت،  شود عالوه 
خرازی، شهرک صنعتی مورچه خورت، کاروانسرای 
خواستار شمال  صنعتی  بزرگ  شهرک  و   عباسی 

 بهره مندی از این خط انشعاب هستند. 

خانه ملت
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آقای حاجی در جلسه شورای اداری شهرستان برخوار :

 همه ما مسئولین جز خدمتگزاری برای این مردم 
هیچ سمت دیگری نداریم

گزارش:

یک افتتاحیه جدید، یک اقدام عجیب!

حاجی مطرح کرد:

349 مشکل بخش میمه در طرح سفیران خدمت پیگیری شد

حاجی خطاب به دکتر مومنی : 

اورژانس امداد هوایی را با جدیت دنبال کنید

تحقق یک رؤیا : 

آبرسانی به مورچه خورت

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه  
و برخوار در مجلس شورای اسالمی ظهر روز پنجشنبه 
با حضور در جمع رؤسای صندوقهای قرض   ۹۴/2/2۴
الحسنه شهرستان برخوار از نزدیک در جریان مسائل و 

مشکالت آنان قرار گرفت.
حسنات  کانون  رئیس  موالیی  آقای  که  جلسه  این  در 
و  داوری  طغیانی،  آقایان:  داشت،  حضور  نیز  اصفهان 
به  الحسنه  قرض  های  صندوق  از  نمایندگی  به  نجیمی 
علی  آقای  میان  این  در  پرداختند.  را  دیدگاه خود  بیان 
داوری به مشکل پیش آمده برای صندوق قرض الحسنه 
محض  به  افزود:  و  کرد  اشاره  )عج(  ولیعصر  حضرت 
اینکه آقای حاجی در جریان موضوع قرار گرفت شخصاً 
وارد کارزار شد و ضمن رایزنی از طریق کانون حسنات 
خوشبختانه  موالیی  آقای  طریق  از  وجه  دریافت  و 
موضوع ختم به خیر شد. بنده بعنوان یک دولت آبادی 
 عرض می کنم افتخار می کنیم به چنین نماینده ای که

دارم  مشغله کاری  من  بگوید  نگذاشت  برایمان کالس 
بلکه  ندارد  ارتباطی  من  به  است  مسأله جزئی  این یک 

وقت گذاشت و الحمد اهلل ما از بحران خارج شدیم .
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی به مشکالت ارائه شده در جلسه 
اشاره و تصریح کرد: در همین زمینه ی قوانین دست و 
پاگیر بانک مرکزی و اساسنامه جدید که مورد اعتراض 
شماست عرض می کنم بنده با ارائه پیشنهادی خواستار 
ای  شعبه  تک  الحسنه  قرض  صندوقهای  شدن  مستثنی 
محلی از شمول قانون طرح تشدید نظارت بر مؤسسات 
مالی ، اعتباری بودم اما متأسفانه دو یا سه رأی کم آورد 
برای  نشدند  متوجه  را  اهمیت موضوع  بنده  و همکاران 
به دست شما رسیده که هیچ  اساسنامه ای  امروز  همین 
آنرا  که  کسانی  عبارتی  به  ندارد  کارتان  با  سنخیتی 
یک  یا  تومانی  هزار   500 وام  دریافت  اند  کرده  تنظیم 
میلیونی برایشان نامفهوم است برای همین این اساسنامه 
در کار شما اخالل ایجاد خواهد کرد. وی در پایان برای 
پیگیری حل مشکالت طرح شده، اعالم آمادگی کرد.   

دکتر مدنی رئیس دانشگاه فنی استان اصفهان گزارشی 
از روند جاری راه اندازی تنها دانشکده کشاورزی استان 
اصفهان ارائه کرد و از زحمات بی شائبه آقای حاجی در 
عالی  شورای  در  مجوز  تصویب  پیگیری  و  مجوز  اخذ 

گسترش وزارت علوم سپاسگزاری نمود .
دکتر سید محمود میری سرپرست دفتر طرحهای عمرانی 
تالش  تحسین  با  نیز  کشور  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه 
به گونه  : روند دانشگاه  نماینده مردم در مجلس گفت 
ای نیست که با توسعه و راه اندازی واحد جدید به این 
راحتی موافقت کند و به هر صورت اخذ دو مجوز برای 
دو شهرستان و راه اندازی آنها با سرعت کار نا ممکنی 
این  قدر  است  داده  انجام  آنرا  حاجی  آقای  که  بوده 
انشااهلل این دانشکده  تا  بدانید و تالش کنید  موقعیت را 
حسینعلی  ادامه  در  شود.  تبدیل  بزرگ  مرکز  یک  به 
نام مرکز حبیب آباد  با اظهار خرسندی از درج  حاجی 
در دفترچه کنکور سراسری سال ۹۴ رهنمود های الزم 

را جهت ادامه کار به هیأت امناء ارائه کرد.

مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
های  هزینه  از  تفحص  و  تحقیق  درخواست  بررسی  از 
از   236 ماده  طبق  گزارش  تهیه  همچنین  و  مجلس 
عملکرد سازمان هالل احمر در کمیسیون برنامه و بودجه 
خبر داد. وی گفت: تعدادی از نمایندگان با استناد ماده 
از  گزارشی  داشتند  درخواست  داخلی  نامه  آیین   236

عملکرد سازمان هالل احمر به مجلس ارائه شود. 
گفت:  نمایندگان  سئواالت  تشریح  در  دلیگانی  حاجی 
احمر  هالل  سازمان  مصارف  و  منابع  و  خرج  و  دخل 
اعم از هزینه ها و دارایی ها، فعالیت های خارج از حیطه 
ماموریت های این سازمان، دخالت دولتی ها در مدیریت 
اقتصادی  عملکرد  در  ابهام  همچنین  و  سازمان  این 
از  احمر  هالل  مجموعه  زیر  اقتصادی  های  شرکت 
کل  دبیر  احمدی  بود.   نمایندگان  سئواالت  مهمترین 
ارائه  نمایندگان  سئواالت  مورد  در  توضیحاتی  سازمان 
را  خود  توضیحات  بعد  جلسات  در  شده  مقرر  و  داده 
و  برنامه  کمیسیون  عضو  کند.  ارائه  کتبی  صورت  به 
بودجه همچنین از بررسی درخواست تحقیق و تفحص 
کریمی قدوسی و تعدادی از نمایندگان در مورد هزینه 
اجرایی  معاونت  افراشته  داد و گفت:  های مجلس خبر 
مجلس توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد و مقرر 
شد مابقی توضیحات را به صورت کتبی ارائه کند و بعد 
از آن درخواست کنندگان تحقیق و تفحص اعالم کنند 
در  اصولگرایان  فراکسیون  عضو  خیر.  یا  اند  شده  قانع 
مورد محورهای تحقیق و تفحص از هزینه های مجلس، 
اجرای  محل  آزادسازی  و  تملیک  روند  داشت:  اظهار 
انتخاب شرکت های  اطراف مجلس، نحوه  پروژه های 
پیمانکار پروژه ها، نظارت بر هزینه کرد بودجه طرح ها 
و میزان پیشرفت طرح های اطراف مجلس و موانع اجرا 
سئواالت  مهمترین  از  ها  پروژه  پایان  زمان  همچنین  و 

نمایندگان بود.

حاجی:
طرح تشدید نظارت بر صندوقهای قرض 
الحسنه تک شعبه ای محلی را قبول ندارم

اخذ مجوز راه اندازی دانشکده کشاورزی 
حبیب آباد کار ناممکنی است که آقای 

حاجی آنرا انجام داده است

در گفتگو با مهر تشریح شد؛

 محورهای تحقیق و تفحص 
از هزینه های مجلس 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
َم َمکاِرَم الخالِق؛ َّما بُِعثُت الُتَمِّ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله:إن

براستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخالق مبعوث شده ام.
با عرض تهنیت مبعث پیامبر گرامی اسالم ، پنجمین قهرمانی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در لیگ برتر فوتبال کشور 
را به بازیکنان ، مربیان ،دست اندرکاران باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان ، مسئوالن و استاندار محترم و ورزش 
دوست استان ، مردم خوب استان اصفهان بویژه اهالی شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار تبریک و 
شاد باش عرض می کنم.کسب این قهرمانی توسط تیم سپاهان و نائب قهرمانی تیم تراکتور سازی تبریز در شرایطی 
بدست آمد که همچنان ارتزاق دهها میلیاردی دو تیم پایتخت نشین از بیت المال و عدم توفیق آنها در چند سال 
اخیر بایستی مسئوالن ورزش کشور را بیدار کند و توجه شان را به ورزش استانها و شهرستانها معطوف دارد .توفیق 

همگان را در این شب میمون و مبارک از خداوند متعال خواستارم.

تحصن های  گفت:  اصفهان  علمیه  حوزه  رئیس 
انقالبیون و خانواده های زندانیان سیاسی در منزل آیت 
را  انقالبی  فقیه  این  دیانت  و  فقاهت  بیت  اهلل خادمی، 
بدل  اصفهان،  در  اسالمی  انقالب  جوشان  کانون  به 
پیامی که در همایش خادم  از  ساخت. وی در بخشی 
شریعت به منظور تکریم مقام علمی و عملی عالم جلیل 
را  اقدام  این  قرائت شد،  القدر آیت اهلل حسین خادمی 
به  جا و شایسته دانست و اظهار داشت: این عالم متقی 
مرتبه حوزه  بلند  از شخصیت های  که بی شک، یکی 
علمیه اصفهان در سده حاضر به  شمار می رود عالوه بر 

ویژگی های علمی و عملی، منتسب به خاندانی شریف 
و از تباری ریشه دار در عالم تشیع بودند و از این حیث 
به شمار آورد.  الشرافتین  باید جامع  را  ربانی  آن عالم 
وی افزود: نقش تاثیر گذار این فقیه بزرگوار در احیاء 
مرارت باری  دوره  در  اصفهان  علمیه  حوزه  تحکیم  و 
رضاخانی،  دینی  ضد  نظام  استعماری  تالش  تمام  که 
بر زدودن شعائر و آثار دین و محو حوزه های علمیه، 
متمرکز بود، باعث شد تا حوزه کهن اصفهان همچنان 

پرفروغ بماند و از گزند انزوا و بی رونقی، رها شود. 
رئیس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه ایجاد و فعال 
نمودن »هیئت علمیه اصفهان« در دوره ستمشاهی پس 
آیت اهلل  مرحوم  که  بود  ارزشمندی  ابتکارات  از  از 
خادمی در تاسیس و شکل گیری آن نقش برجسته ای 
و  جلسات  تشکیل  با  داشت:  ابراز  کردند،  ایفاء  را 
مناسبی  هماهنگی  هیئت،  این  شایسته  هم فکری های 
بین علمای اعالم آن دوره به وجود آمد و عمال جبهه 

گسترده ای با حضور عموم علمای نامدار حوزه علمیه 
ضد  سیاست های  و  طاغوت  نظام  برابر  در  اصفهان 
تاکید  مظاهری  آیت اهلل  گردید.  ایجاد  آنان  اسالمی 
کرد: پس از بازگشت و ورود به حوزه علمیه اصفهان، 
ایشان در زمره استادان و مدرسان برجسته و سرآمد این 
حوزه واقع شدند و تا پایان عمر شریف خود، در این 
مسند به تعلیم و تربیت فضالء پرداخته و به همراه دیگر 
بزرگان علم و عمل، چراغ نورانی حوزه علمیه اصفهان 

را روشن و زنده نگاه داشتند.
وی افزود: در کنار همه این خصائص بر جسته علمی، 
آیت اهلل  مرحوم  سیاسی  اندیشه  اجتماعی،  و  حوزوی 
دیانت  و  فقاهت  مرتبت  از  برخاسته  که  نیز  خادمی 
ایشان  مدبرانه  و  آگاهانه  حضور  موجب  بود،  ایشان 
اهلل  آیت  گردید.  سیاسی  اهمیت  با  صحنه های  در 
مظاهری با بیان اینکه ایشان از آغاز نهضت امام راحل 
عظیم الشان )قدس( مرحوم آیت اهلل خادمی نیز با تمام 
وجود در این صحنه خطیر و دشوار حاضر گشت و با 
و  مواضع  و  اقدامات  نهضت،  این  مبارزات  اوج گیری 
و  سیاسی  هدایت  مسیر  در  ایشان  گوناگون  بیانیه های 
اجتماعی مردم و مقابله با سیاست ها و برنامه های رژیم 
بزرگوار)ره(  امام  از  ایشان  پیوسته  دفاع  و  ستمشاهی 
به   آن،  جبار  ساواک  و  حاکمه  دستگاه  تا  شد  باعث 
موانع  و  فشارها  را تحت  انقالبی  عالم  این  مکرر  طور 

متعدد قرار دهد.
بفرد  منحصر  و  ویژه  جایگاه  سبب  به  البته  افزود:  وی 
رژیم  ترس  و  بزرگوار  این  اجتماعی  و  حوزوی 
مردم،  شدید  واکنش  و  عکس العمل  از  ستمشاهی 
هیچگاه نتواستند ایشان را در زندان یا تبعید قرار دهند و 
از این رو مرحوم آیت اهلل خادمی عماًل به قطب هدایت 
مبارزات مردمی در اصفهان تبدیل شد و نقش محوری 
ایشان در شکل گیرِی انقالب اسالمی در اصفهان، یکی 
و  عامل  عالم  این  زندگانی  تاریخ  زرین  صفحات  از 
متعهد است. آیت اهلل مظاهری بیان داشت: امام راحل 
عظیم الشان نیز در پیام تسلیت خود به مناسبت رحلت 
ایشان، این عالم متقی را »خادم صادق شریعت و حافظ 

حدود اسالم و سرمشق تقوا و علم و عمل« نامیدند.

از  پس  اصفهان،  دولت  دروازه  محل  در  مترو  ایجاد 
بررسی و جلسات متعدد با مسئوالن قطار شهری منوط 
به انجام کاوش های باستان شناسی در محل و بررسی 
مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  بود.  آن  از  حاصل  نتایج 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  یاری  اهلل  فریدون 
دستی و گردشگری استان اصفهان با اعالم این موضوع 
دولت   دروازه  محل  در  مترو  ایستگاه  اجرای  گفت: 
اصفهان در شرایطی آغاز شد که ایجاد تونل در عمق 

17 متری زمین در سالهای قبل اجرا شده بود.
او افزود: در این خصوص اولین اقدام اجرایی، ایستگاه 
بود   13۹3 سال  بهار  در  شناسی  باستان  های  کاوش 
میراث  پژوهشگاه  میان  توافق  اساس  بر  آن  از  پس  و 
ورودی  محل  در  ها  کاوش  شهری  قطار  و  فرهنگی 
بر  تاکید  با  یاری  اله  پیدا کرد.  ادامه  باغ عباسی  چهار 
میراث  کل  اداره  سوی  از  مترو  ایجاد  عملیات  اینکه 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و 
خاطرنشان  شود  می  انجام  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه 
های  یافته  تنها  ها،  کاوش  نخست  مرحله  در  کرد: 
باستان شناسی ارزشمند یک آبراه تاریخی بود که پس 
پژوهشگاه  و  استان  فنی  شورای  در  متعدد  جلسات  از 
سابقه  بی  نگاری  مستند  فرایند  در  و  فرهنگی  میراث 
عملیات جابجایی آبراه انجام و مقرر شد پس از اجرای 
به  و  بازچینی  در محل  دوباره  نظر  مورد  آبراه  سقف، 

صورت یک سایت موزه به نمایش گذاشته شود.
نما در  تاریخی کاخ جهان  پایه های  بقایا و  او گفت: 
مرحله دوم کاوش و در ورودی غربی خیابان چهارباغ 
عباسی شناسایی شد که مطالعه بر روی یافته های آن 
همچنان ادامه داشته و این موضوع با پروژه های ایجاد 
میراث  مدیرکل  گفته  به  ندارد.  تداخلی  مترو  شده 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان مقرر شد 
بازسازی  نما  جهان  کاخ  محل  در  امکان  صورت  در 
مجدد کاخ به عنوان فضای ورودی و خروجی مسافر 
اساس  بر  نما  جهان  کاخ  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد 

شواهد و مستندات و الگوی اولیه بازسازی شود.
منقول  شناسی  باستان  های  یافته  همه  اینکه  بیان  با  او 
محوطه اعم از سفال، کاشی و ... مستند نگاری کامل 
ارائه  قابل  شناسی  باستان  گزارش  صورت  به  و  شده 
این  در  شده  کشف  قبر  سنگ  افزود:  است  مطالعه  و 
محل نیز متعلق به اواخر دوره صفوی است و با حضور 
باستان شناس میراث فرهنگی در محل مذکور شناسایی 
اداره کل  به یگان حفاظت  نگهداری  برای حفظ و  و 

میراث فرهنگی اصفهان تحویل داده شد.
تاریخی  قبر  سنگ  داری  نگه  محل  خصوص  در  وی 
کشف شده در حفاری های مترو اصفهان گفت: سنگ 
قبر تاریخی در کاخ موزه چهلستون نگهداری می شود.

 30 بین  تنها  گفت:  اصفهان  پوشاک  اتحادیه  رئیس 
بازار  سطح  در  شده  عرضه  پوشاک  از  درصد   ۴0 تا 

اصفهان از تولیدکنندگان داخل استان است. 
ابراهیم خطابخش اظهار داشت: در گذشته بیش از70 
درصد پوشاک سطح بازار اصفهان از تولیدات داخل 
قبضه  با  در حالی که  این  داشت:  بیان  بود. وی  استان 
شدن بازار، با پوشاک چینی و ترک و به صرفه نبودن 
تولید پوشاک بومی برای تولید کنندگان شاهدیم که 
تنها 30 درصد پوشاک عرضه شده در بازار اصفهان از 
تولیدات داخل استان بوده است. رئیس اتحادیه پوشاک 
با توجه به اینکه هزینه های تولید  بیان داشت:  اصفهان 
یک لباس داخلی برای یک تولید کننده بیشتر است، 
بنابراین نه مردم زیر بار خرید این جنس می روند و نه 
برای یک تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد که کاالی 
به  اشاره  با  بفروشد. وی  معین  قیمت  از  را کمتر  خود 
کنندگان  توزیع  و  کنندگان  تولید  کمر  مالیات  اینکه 
اصفهان شکسته است، گفت: درحالی  را در  پوشاک 
پرونده های چند میلیونی برای هر تولیدکننده و توزیع 
کننده پوشاک در اداره مالیاتی استان باز می شود که 
دلیل  که  زمانی  و  گیرد  نمی  صورت  بازرسی  هیچ 
احتساب مالیات های میلیونی را جویا می شویم، دلیل 
این امر را عدم پرداخت مالیات از سوی این صنف در 

گذشته عنوان می کنند.
خطابخش اضافه کرد: مالیات تعیین شده بر اساس کار 
کارشناسی نیست. وی بیان داشت: هم اکنون بین 20 تا 
30 درصد تولید کنندگان پوشاک هر ساله از این شغل 

خارج می شوند و به مشاغل دیگر روی می آورند.
رئیس اتحادیه پوشاک اصفهان اضافه کرد: بخشی از 
داخلی  پوشاک  تولید  به  اقدام  که  هم  تولیدکنندگان 
می کنند اگر در گذشته با 20 نیروی کار، فعالیت می 
کردند امروز با 5 نفر مشغول فعالیت اند.وی ادامه داد 
بازار  در  شده  عرضه  پوشاک  بیشتر  حاضر  حال  در   :

اصفهان چینی است.

استان اصفهان  نقاشیان، رئیس کانون هموفیلی  صبری 
در جمع خبرنگاران که از بی مهری به بیماران هموفیلی 
به ویژه در استان اصفهان سخن به میان آورد و ضمن 
در  درمان  و  بهداشت  وزارت  فعالیت های  از  قدردانی 
دولت یازدهم اظهار داشت: اما این را باید یادآور شوم 
بیماران  بخش  در  گرفته  صورت  درمانی  که خدمات 
کشور  سطح  در  آنچه  با  اصفهان  استان  در  هموفیلی 

اتفاق افتاده تناقض آشکار دارد.
بیماران هموفیلی استان  انتظار 10 ساله  به  با اشاره  وی 
اصفهان برای راه اندازی مرکز تخصصی رسیدگی به 
وضعیت این بیماران و دیگر بیماران خاص استان افزود: 
که  شد  مقرر  استانی  و  ملی  مسئوالن  وعده  اساس  بر 
مرکز درمانی امام رضا )ع( که در کنار مرکز درمانی 
به  رسیدگی  برای  است  مستقر  اصفهان  سیدالشهدای 
وضعیت بیماران هموفیلی تجهیز شود که هنوز اقدامی 
صورت  مختلف  پیگیری های  رغم  علی  راستا  این  در 
نگرفته است. وی در ادامه با بیان اینکه کانون هموفیلی 
ایران نیز آمادگی خود را در خصوص تأمین 50 درصد 
اصفهان  استان  در  مرکز  این  تجهیزات  و  اعتبارات  از 
اعالم کرده است، بیان داشت: ولی این پیشنهاد نیز از 
سوی مسئوالن ملی و استانی مورد موافقت قرار نگرفته 
ارائه  در  اصفهان  استان  اینکه  بیان  با  نقاشیان  است. 
الگوهای درمانی و خدماتی برای رسیدگی به بیماران 
هموفیلی پیشتاز است، ادامه داد: این در حالی است که 
در این استان هر گونه اقدام اجرایی برای این بیماران با 

مقاومت مسئوالن مواجه می شود.
وجود  عدم  اصفهان  استان  هموفیلی  کانون  رئیس 
متخصص برای درمان بیماران هموفیلی را نیز از دیگر 
ضعف های موجود در استان اصفهان در بحث بیماران 
اصفهان  استان  پزشکان  افزود:  و  عنوان کرد  هموفیلی 
با بیماران هموفیلی آشنایی نداشته و از این رو توانایی 

رسیدگی مطلوب به آنها را ندارند.
استان  هموفیلی  بیماران  اینکه  بیان  با  ادامه  در  نقاشیان 
اصفهان نیازمند مرکز فیزیوتراپی ویژه و همچنین مرکز 
دندانپزشکی خاص خودشان هستند، ادامه داد: در حال 

فعالیت های  انجام  برای  بیماران  از  دسته  این  حاضر 
درمانی دچار مشکالت جدی هستند.

به  توجه  باید  بهداشت  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بیماران هموفیلی را از اولویت چندم خود خارج کرده 
و به اولویت نخست خود تبدیل کند، افزود: همچنین 
جامعه  سطح  در  هموفیلی  خصوص  در  دادن  آگاهی 

باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
امیر طراوت، نماینده استان اصفهان در کانون هموفیلی 
هموفیلی  بیماران  به  باید  دولت  است  معتقد  که  ایران 
به  توجه  با  بیماران  دیگر  به  نسبت  بیشتری  توجه 
هزینه های درمانی که برای بیماران هموفیلی نیاز است 
داشته باشد، ادامه داد: دولت می تواند با حمایت ده ها 
میلیون تومانی از بسیاری از هزینه های درمانی میلیاردی 
به  امر  این  و  کند  جلوگیری  هموفیلی  بیماران  برای 

نوعی به اقتصاد کشور بر می گردد.
اینکه انجمن کانون هموفیلی  به  با اشاره  ادامه  وی در 
حل  برای  مناسب  الگوهای  ارائه  با  اصفهان  استان 
موفق  بسیار  استان ها  دیگر  در  بیماران  این  مشکالت 
عمل کرده است، افزود: در این راستا باید یادآور شوم 
موفق  نمی تواند  کانون  این  اصفهان  استان  در  اما  که 
عمل کند و در هنگام ارایه گزارش عملکرد به کانون 

هموفیلی ایران دفتر اصفهان حرفی برای گفتن ندارد.
فرهاد فروغی یک بیمار هموفیلی ساکن استان اصفهان 
که از برخی از دغدغه های یک بیمار هموفیلی در استان 
بیمار  یک  داشت:  بیان  آورد،  میان  به  سخن  اصفهان 
دندانهایش  وضعیت  به  ساده  رسیدگی  برای  هموفیلی 
و یا حتی برای انجام فیزیوتراپی دچار مشکالت جدی 
است، ادامه داد: هنوز پزشک متخصص خون و حتی 
در  هموفیلی  بیماران  برای  متخصص  روانشناس  یک 

استان اصفهان وجود ندارد و این امر با توجه به جامعه
بیماران  برای  درمانی  اقدامات  هموفیلی  بیمار  این 
هموفیلی استان اصفهان را در حد نسخه نویسی از سوی 
اگر  اصفهان  دراستان  داشت:  ابراز  و  دانست  پزشکان 
امور خودشان رسیدگی  به  بیماران هموفیلی خودشان 

نکنند هیچ کس برای آنها کاری نمی کند.

سید محسن افتخاری در نشست خبری که به مناسبت 
صنفی  انجمن  تعامل  ملی  همایش  پنجمین  برگزاری 
ترکیبی  سیکل  بخار  بخش  و  بخار  نیروگاه های  با 
تا  کشور  نیروگاه های  تمام  اینکه  بیان  با  شد  برگزار 
پوشش  تحت  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  اجرای  از  قبل 
بوده  نیرو  وزارت  مجموعه های  زیر  از  توانیر  شرکت 
است، اظهار داشت: از زمان اجرای این اصل تاکنون 
50 درصد از نیروگاه های کشور از جمله نیروگاه های 
و  خصوصی  بخش  به  منتظری  محمد  شهید  و  زواره 

شرکت پرشیان فوالد واگذار شده اند.
نیروگاه  های  صنفی  انجمن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشور )اصنا( به منظور ایجاد هماهنگی و همدلی بین 
به بخش خصوصی واگذار می شوند  نیروگاه هایی که 
ایجاد شده است، افزود: این انجمن وظیفه دارد نقش 
شرکت توانیر را در بین نیروگاه های بخش خصوصی 
اجرا کند و تصدی گری امور آنها را در دست بگیرد.

وی توجه به مشکالت و استانداردهای زیست محیطی 
همایش  پنجمین  اصلی  محورهای  از  را  نیروگاه  ها  در 
ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش 
بخار سیکل ترکیبی دانست و افزود: نیروگاه  ها و تمامی 
صنایع می توانند آالینده باشند و هیچ صنعتی نمی تواند 
آنکه  مگر  باشد  بودنش  آلوده  منکر  کلی  صورت  به 
محیط  شده  تعریف  استانداردهای  زیر  آالینده هایش 

زیست باشد. 
گاز  از  استفاده  با  نیروگاه ها  سوخت  قیمت  کاهش 
سوخت  از  مازوت  حذف  به  اشاره  با  افتخاری 
 12 از  منتظری  محمد  شهید  و  اصفهان  نیروگاه  های 

اقدام  این  داشت:  ابراز  نیز  تاکنون   ۹2 سال  اسفند 
استانداری  زیست،  محیط  حمایت های  به  توجه  با 
اصفهان، دادستان اصفهان و سایر مسئوالن تحقق یافت 
که تاثیر بسزایی در کاهش یک سومی قیمت سوخت 
مصرفی نیروگاه و جلوگیری از آالیندگی هوا توسط 

نیروگاه ها داشته است.
فشاهای  تحت  گذشته  سال  سه  طی  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  بودیم،  مازوت  مصرف  در خصوص  اجتماعی 
در حال حاضر با حدف مازوت در 8 واحد یک هزار 
حالی  در  این  و  می شود  تولید  برق  وات  مگا   600 و 
استانداردهای  زیر حد  واحد  این  آالیندگی  است که 

تعریف شده است. 
مدیرعامل نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان با اشاره 
به توسعه فضای سبز نیروگاه شهید محمد منتظری طی 
نیروگاه  مساحت  کل  داشت:  ابراز  نیز  گذشته  سال   ۴
شهید محمد منتظری 200 هکتار است و این در حالی 
این  توسط  شده  ایجاد  سبز  فضای  مساحت  که  است 
از  استفاده  به  اشاره  با  وی  است.  220هکتار  نیروگاه 
برج های نوع هلر در نیروگاه شهید محمد منتظری نیز 
گفت: این برج ها وظیفه جابجایی هوا را دارند و از این 

رو به تصفیه هوا کمک قابل توجهی می کنند.
افتخاری ادامه داد: در حال حاضر نیروگاه شهید محمد 
منتظری از آب شرب برای تامین آب مورد نیاز استفاده 
برنامه ریزی  امر  این  از  جلوگیری  منظور  به  و  می کند 
برای راه اندازی تصفیه خانه شاهین شهر و استفاده از 
آب پساب برای این صنعت در دستور کار قرار گرفته 

است.

شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
صبح  اسالمی   شورای  درمجلس  وبرخوار  میمه  و 
در  ای  جلسه  انجام  از  پس   ۹۴/2/16 چهارشنبه  روز 
استانداری به دیدار مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس 
استان اصفهان رفت و با آقای سجاد به گفتگو پرداخت. 
پیگیری صورتجلسات امضا شده در جریان سفر بهمن 
سازمان  رئیس  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون   ۹3
جلسه  این  اصلی  کار  دستور  کشور  مدارس  نوسازی 
بود. مهندس سجاد ضمن عرض خوش آمد وتشکر از 

مصوبات  تمام   : گفت  حاجی  آقای  مجدانه  تالشهای 
عملیاتی   ۹۴ سال  در  انشااهلل  را  تنظیمی  صورتجلسات 
احداثی  مدارس  وضعیت  به  پاسخ  در  وی  کنیم.  می 
بنیاد برکت نیز اظهار داشت: آنچه جنابعالی از مسئولین 
بنیاد برکت دستور گرفته اید بسیار حائز اهمیت است 
و با احداث دو مدرسه در محالت محروم شاهین شهر، 
یک مدرسه در جهاد آباد و یک مدرسه در شاپور آباد 
برطرف  درس  کالس  به  نقاط  این  نیازهای  از  بخشی 
خواهد شد. مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس استان 

واحدی   ۴ از  مدرسه  سه  انشااهلل  داد:  ادامه  اصفهان 
ماه ۹۴ تحویل آموزش و  مهر  اید در  دنبال کرده  که 
این  کالسهای  در  آموزان  دانش  و  شود  می  پرورش 

مدارس مشغول به تحصیل خواهند شد.
توزیع  و  تهیه  از  حاجی  آقای  جلسه  این  پایان  در 
شاهین  شهرستان  دو  مدارس  بین  هوشمند  تجهیزات 
شهر ومیمه و برخوار براساس اعتبار ماده 180 قدردانی 
و اصفهان را به مقصد میمه جهت شرکت در شورای 

اداری شهرستان ترک کرد. 

پیام تبریک آقای حاجی به مناسبت:

پنجمین قهرمانی تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
در لیگ برتر فوتبال کشور 

آیت اهللا مظاهری:

بیت آیت اهللا خادمی کانون جوشان انقالب اسالمی
 در اصفهان بود 

حفاری متروی اصفهان با نظارت 
میراث فرهنگی استان انجام می شود

3۰ درصد پوشاك موجود در بازار 
اصفهان تولید داخل استان است

رئیس کانون هموفیلی استان اصفهان :

انتظار ۱۰ ساله بیماران هموفیلی اصفهان برای  ساخت  درمانگاه 

مدیرعامل نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان  :

قیمت سوخت نیروگاه باحذف مازوت به یک سوم کاهش یافت

آقای حاجی عنوان کرد :

                                        مدارس احداثی بنیاد برکت مهر ماه 94 میزبان دانش آموزان 
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امام  حکیمانه  تدبیر  یادآور  سال  هر  اردیبهشت  دوم 
انقالب اسالمي  پاسداران  خمیني)ره( در تاسیس سپاه 
و  شرق  هاي  ابرقدرت  برابر  در  ایستادگي  که  است 
غرب را سرلوحه کار خود قرار داد تا عزت و افتخار 

حسیني را بیش از پیش نصیب ملت غیور ایران کند.
اسالمي  انقالب  پیروزي  پس  که  نهادهایي  از  یکي 
پاسداران  سپاه  شد،  تشکیل  خمیني)ره(  امام  فرمان  به 
ماه سال 1358  اردیبهشت  بود که در  اسالمي  انقالب 
سپاه  فرماندهي  شوراي  تأسیس  با  انقالب  شوراي 
پاسداران انقالب اسالمي، گامي اساسي در راه سازمان 

دهي این نهاد برداشت.
انقالب  پاسداران  سپاه  تشکیل  از  هدف  حقیقت  در 
و  آن  دستاوردهاي  و  انقالب  از  نگهباني  اسالمي، 
گسترش  و  الهي  هاي  آرمان  تحقق  راه  در  کوشش 
دفاعي  توان  تقویت  البته  که  بود  قانون  حاکمیت 
نیروهاي  دیگر  با  همکاري  راه  از  اسالمي  جمهوري 
تشکیل  اهداف  دیگر  از  نظامي،  آموزش  و  مسلح 
انقالبي  نهاد  این  وظایف  شود.  مي  شمرده  نهاد  این 
پاسداران  سپاه  فرماندهي  شوراي  اطالعیه  نخستین  در 
انقالب اسالمي در شانزدهم اردیبهشت سال 1358 این 

گونه اعالم گردید:
کمک به اجراي امور انتظامي، امنیتي و کنترل تعقیب 

و دستگیري عناصر ضد انقالب؛
مبارزه مسلحانه علیه جریان هاي مسلحانه ضد انقالب؛

یا  عوامل  هاي  گري  اشغال  و  حمالت  برابر  در  دفاع 
قواي بیگانه در داخل کشور؛

همکاري و هماهنگي موثر با نیروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ایران؛

و  اسالمي  انقالب  دستورات  اجراي  در  کمک 
دادگستري دولت جمهوري اسالمي؛

طلبانه  حق  و  بخش  رهایي  هاي  نهضت  از  حمایت 
مستضعفین جهاني تحت نظارت مقام معظم رهبري؛

کمک به پیشبرد طرح هاي عمراني.
سپاه هم زمان با توطئه هاي گروهک هاي ضد انقالب 
و اعالم جنگ مسلحانه بر ضد نظام مقدس جمهوري 
اسالمي، به مقابله با این توطئه ها پرداخت و با کشف 
و انهدام خانه هاي تیمي، توطئه شوم دشمن را نقش بر 
گروه  از  استفاده  آنان،  شگردهاي  از  یکي  کرد.  آب 

همچون  حوادثي  با  آنان  بود؛  داخلي  مزدور  هاي 
کردستان،  اغتشاش  و  خوزستان  غائله  گنبد،  ماجراي 
از  را  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  خواستند  مي 
رسالتي  اساس  بر  پاسداران  سپاه  کنند.  متالشي  درون 
بود  نهادهایي  نخستین  از  یکي  داشت،  دوش  بر  که 
سپاه  پرداخت.  وابسته  هاي  گروه  سرکوب  به  که 
پاسداران انقالب اسالمي در ابتدا جزو نیروهاي شهري 
به شرایط خاص جامعه  با توّجه  امّا  محسوب مي شد، 
و  نظم  حفظ  مأموریت  انتظامي،  قواي  پراکندگي  و 
جنگ  شروع  با  و  شد  دار  عهده  را  عمومي  امنیت 
بسیج  با  مقّدس  نهاد  این  ایران،  علیه  عراق  تحمیلي 
و  پرداخت  دشمنان  حمالت  دفع  به  مردمي  نیروهاي 
اسالمي  مقّدس جمهوري  نظام  استمرار  و  براي حفظ 
به صحنه هاي مبارزه علیه استکبار جهاني پا گذاشت. 
حمله ناجوانمردانه ارتش عراق به سرکردگي آمریکا و 
تحمیل جنگ از سوي رژیم بعث به جمهوري اسالمي، 
الهي را پیش روي سپاهیان  امتحان  از  صحنه جدیدي 
پاسدار گشود و مسئولیت سنگین دفاع از مرزهاي ایران 
اسالمي را بر دوش آنان نهاد. برادران دالور سپاهي با 
توکل به خداوند و با سرهاي پرشور و دل هاي پرسوز 

به مقابله با دشمن متجاوز شتافته و در برابر متجاوزان به 
دفاع پرداختند. جایگاه بلند و ارزشمند سپاه پاسداران 
و رشادت هاي بي شمار رزم آوران آن نهاد در طول 
قالب وصف نمي گنجد  هشت سال دفاع مقّدس، در 
یادآور  را  راحل  امام  معروف  همان جمله  باید  تنها  و 
شد که »اگر سپاه نبود کشور هم نبود«. پس از پذیرش 
قطعنامه 5۹8، سپاه پاسداران افزون بر وظیفه اصلي خود 
که حفظ کیان اسالمي کشور بود، بر اساس فرمان مقام 
معظم رهبري، وارد میدان سازندگي کشور شد. هدف 
و  منابع  از  بهینه  استفاده  عرصه،  این  به  ورود  از  سپاه 
امکانات اقتصادي و عمرانِي موجود در سپاه، مشارکت 
و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  هاي  برنامه  اجراي  در 
منظور  به  فني  دانش  و  تجربه  کسب  کشور،  فرهنگي 
افزایش توان دفاعي سپاه، تداوم ارتباط سپاه و مردم و 
نیروهاي متخصص  ایجاد بستر مناسب براي مشارکت 
بسیجي در توسعه کشور بود. اینک سپاه پاسداران در 
راه آباداني و عظمت کشور اسالمي ایران، تمام تالش 
خویش را به کار گرفته است تا در این میدان مقّدس نیز 
حضوري فّعال و سازنده داشته باشد. این نهاد مقدس در 
فعالیت هایي از قبیل سدسازي، راه سازي، کشاورزي، 

دامداري، طرح هاي آب رساني و گازرساني و احداث 
واحدهاي مسکوني نقشي فعال و پرثمر ایفا کرد. پس 
االنبیاء  خاتم  سازندگي  قرارگاه  جنگ،  از  فراغت  از 
صلي اهلل علیه و آله سپاه پاسداران انقالب اسالمي، در 
و  اسالمي  انقالب  دستاوردهاي  از  دفاع  مأموریت  راه 

توسعه همه جانبه کشور، وارد عرصه سازندگي شد.
این مرکز با اجراي طرح هاي بزرگ ملي و محلي در 
زمینه هاي گوناگون، مانند سد سازي، جاده سازي، زه 
احداث  خانه،  تصفیه  ساخت  کانال،  احداث  و  کشي 
هاي  سازه  ساخت  نفت،  و  گاز  و  آب  انتقال  خطوط 
پاالیشگاه،  بندر، اسکله و موج شکن، ساخت  شناور، 
و  نفت  مخازن  زیرزمیني،  هاي  سازه  تونل،  احداث 
آب، حمل و نقل، معدن، کشاورزي، خدمات مشاوره 
و  اسالمي  جمهوري  دولت  به  کمک  غیره،  و  اي 
سپاه  اگرچه  داد.  قرار  را هدف خود  مردم  به  خدمت 
نظامي  تهدیدهاي موجود، هویتي  انواع  با  مقابله  براي 
هاي  جنبه  از  یکي  واقع  در  گري،  نظامي  اما  یافت 
وجودي این نهاد مقدس را تشکیل مي داد. پاسداري 
از دستاوردهاي انقالب اسالمي در همه شئون کشور، 
از  نخست  روزهاي  از  که  بود  مأموریتي  ترین  اصلي 
سوي حضرت امام خمیني)ره( و دیگر مسئوالن کشور 
بر عهده سپاه گذاشته شد. این دیدگاه که از حساسیت 
اوضاع فرهنگ جهاني و تهدیدهاي بر ضد جهان اسالم 
فرهنگي  هاي  فعالیت  مي کوشد  مي گیرد،  سرچشمه 
سپاه را به عنوان یکي از مأموریت هاي اصلي این نهاد 
در کنار مأموریت هاي دیگر ببیند. نگاهي به عملکرد 
انقالب، خنثي سازي توطئه ها  از  سپاه در سنگر دفاع 
هاي  هاي کور گروهک  فتنه  شعله  و خاموش کردن 
داخلي و گذري بر عملکرد سپاه در سنگر سازندگي 
و طراحي و ساخت سالح ها و تجهیزات فوق مدرن 
نهاد  این  روزافزون  هاي  موفقیت  همه گویاي  نظامي، 
افتخارآفرین است. حضرت امام خمیني )ره( در بخشي 
انقالب  پاسداران  سپاه  از  حمایت  در  خود  سخنان  از 
اسالمي مي فرمایند »من از سپاه راضي هستم و به هیچ 
وجه نظرم از شما برنمي گردد، اگر سپاه نبود، کشور 
هم نبود؛ من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامي مي 
جز  اي  سابقه  هیچ  شما  شماست،  به  من  چشم  دارم، 

سابقه اسالمي ندارید«.

به گزارش حماسه سازان، به بهانه ی فرا رسیدن سالگرد 
نام مقام شامخ  به  این روز  نام گذاری  شهید مطهری و 
به سراغ فرزاد مکوندی فرهنگی 30 سابقه دار و  معلم 
تا  رفتیم  مقدس  دفاع  8 سال دوران  جانباز 25 درصد 
انعکاس  را  فردا  آینده سازان  این  از خدمات  گوشه ای 
داده باشیم. مدیر دبستان شهید باهنر شاهین شهر اصفهان 
در ابتدای گفت وگو با خبرنگار حماسه سازان با گریزی 
به سوابق مدیریتی و خدمتی خود اظهار داشت: متولد 
2۴ شهریور 13۴3 دارای مدرک لیسانس علوم تربیتی 
و 30 سال سابقه کار و خدمت در آموزش  و پرورش 
جبهه های  در  حضور  سابقه  اینکه  بیان  با  وی  هستم. 
و ضبط  ثبت  کارنامه خود  در  را  باطن  علیه  نبرد حق 
دچار  رمضان  پیروزمندانه  عملیات  در  افزود:  کرده ام، 
به  اشاره  با  باهنر  دبستان شهید  مدیر  مجروحیت شدم. 
سال   18 به  نزدیک  کرد:  تصریح  خدمتی اش  سوابق 
مدیریت مدارس و همچنین دو سال سابقه ی خدمت در 
شورای آموزش وپرورش شهرستان دو سال کارشناس 
آموزش  مدرس  شهرستان،  ابتدائی  آموزش  مسئول 
خانواده در شهرستان و هم اکنون نیز مدیر دبستان شهید 

باهنر با حدود ۴00 دانش آموز و 12 کالس هستم.
وی با توضیحاتی در مورد دبستان شهید باهنر ادامه داد: 
دوازده  و  سه طبقه  در  شاهین شهر  باهنر  شهید  دبستان 
کالس از سوی اداره ی کل نوسازی استان و از محل 

اعتبارات دولتی احداث گردیده این سازه از حیث تیپ 
و مشخصات به عنوان دبستان احداث نشده است.

مکوندی خاطرنشان کرد: دبستان شهید باهنر تنها واحد 
شاهین شهر  هشت بهشت  منطقه  در  موجود  آموزشی 
می باشد که در حال فعالیت هست و به لحاظ کادر و 
کیفیت آموزشی و پرورشی جزو مدارس موفق و مورد 

اقبال در شهرستان شاهین شهر بوده است.
شرایط  و  چالش ها  بر  مبنی  سؤالی  به  پاسخ  در  وی 
موجود در آموزش  و پرورش بیان داشت: آنچه شایان 
ما  امروز  پرورش  لذا حقیقت آموزش  و  و   ذکر است 
می باشد این است که ما امروز در آموزش  و پرورش 
مشکلی  هیچ  دارای  جرات  به  باالدستی  اسناد  بعد  در 
این سال ها  افزود: در  باهنر  نیستیم. مدیر دبستان شهید 
اساس  بر  اقدامات حکیمانه صورت گرفته  و  تدابیر  با 
در  گذشته  دولت  از  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
زمینه ی تدوین فلسفه ی آموزش وپرورش و سند تحول 
بنیادی و همچنین درس ملی می توان گفت: تحوالت 
نظام  پرورشی و درس ملی در  تغییرات آموزشی و  و 

6،3،3 در حال تکمیل و شکل گیری است.
امیدبخشی  تغییرات  و  تحوالت  نوید  البته  گفت:  وی 
را مژده می دهد لیکن چالش ها و آسیب های ناشی از 
ساختار کیفی مدیریت های میانی و تحتانی و همچنین 
در  تغییر  مهم تر  همه  از  و  اعتباری  و  مالی  منابع  فقر 

انسانی و گسترش آموزش های ضمن  نیروی  باورهای 
از  معلمان  تخصصی  مهارت های  کسب  و  خدمت 
آموزش وپرورش  مقدس  اهداف  تحقق  مهم  الزامات 
می باشد که هم اکنون ما به شدت درگیر با این چالش ها 
هستیم. مکوندی تصریح کرد: یکی از آسیب های جدی 
این سال ها و در  به آموزش وپرورش که طی  در نگاه 
شرایط فعلی نیز آموزش وپرورش را فشل نموده و منجر 
به رکود و پس رفت آن گردیده عدم ثبات مدیریت ها 
و سایه ی شوم سیاسی و جناحی است که منشأ بسیاری 
از مشکالت فرهنگی و مدیریتی امروز و گذشته ی ما 
در آرامش آموزش وپرورش کشور می باشد. وی ادامه 
داد: نگاه امروز ما به دستگاه تعلیم و تربیت باید همانند 
نگاه به پرونده ی هسته ای کشور در حوزه ی امنیت ملی 
باشد.  مطرح  دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 
مدیر دبستان شهید باهنر تأکید کرد: هیچ باند و گروه 
سیاسی نباید به خود جرات دهد که در این حوزه نیز 
منافع ملی و اهداف مقدس آموزش وپرورش کشور را 
وی  نماید.  باندی  و  گروهی  مسائل  وجه المصالحه ی 
راجع به آموزش وپرورش شاهین شهر خاطرنشان کرد: 
به صورت  شاهین شهر  جمعیتی  ترکیب  که  همان گونه 
یک طیف مطرح می باشد لذا در جهت گیری شاکله ی 
اقوام  و  افراد  تمام  به  تربیت  و  تعلیم  دستگاه  مدیریت 
گرایشات  از  دور  به   و  ساالرانه  شایسته  نگاهی  باید 
افزود:  مکوندی  شود.  آنان  سیاسی  و  فکری  خاص 
جای  فرهنگیان  با  هدایت شده  و  حذفی  برخوردهای 
شایسته ساالری  ساختار  یک  شدن  نهادینه  به  را  خود 
و  سیاسی  و  غیرفرهنگی  برخوردهای  از  و  دهد 
آموزش  و  شان  که  زیرا  نمود  پرهیز  به شدت  جناحی 
پرورش و دستگاه تعلیم و تربیت رفیع تر از یک نگاه 
غیرمسئوالنه می باشد. وی در پاسخ به سؤالی در مورد 
وضعیت فرهنگی و آموزشی شاهین شهر اظهار داشت: 
که  اسالمی  انقالب  معظم  رهبری  از  است  جمله ای 
می فرمایند: فرهنگ همان چیزی است که من حاضرم 
در راه آن کشته شوم. مدیر دبستان شهید باهنر گفت: 
دارم  راسخ  اعتقاد  بنده  فرهنگ  در خصوص موضوع 
فرهنگی  اساسی ترین معضالت در فضای  از  یکی  که 
جامعه ی امروز ما که به شدت در محاصره ی فرهنگی 
و بلکه هجمه ی فرهنگی دشمن قرار دارد عدم وجود 

یک مدیریت و قرارگاه واحد فرهنگی است.
در  را  دگرگونی  و  تغییر  هر  کرد:  تصریح  مکوندی 
نمایید  هدایت  و  آورید  وجود  به  می خواهید  جامعه 

برای  باید  فرهنگی  منظر  و  دریچه  از  تردید  بی هیچ 
تحقق آن برنامه ریزی کنید.

یک  داشتن  بدون  که  دارم  راسخ  اعتقاد  افزود:  وی 
مدیریت واحد فرهنگی برون رفت از موازی کاری ها و 

تشتت در فعالیت های فرهنگی امکان پذیر نیست.
مدیر دبستان شهید باهنر در خصوص شورای فرهنگ 
شوراهای  از  یکی  باید  شورا  این  گفت:  عمومی 
باشد  راهبردی در زمینه ی مدیریت فرهنگ شهرستان 
نیز بر عهده فرمانداری شهرستان است  و مدیریت آن 
شعاع و دایره ی شمول این شورا باید بیشتر شود و افراد 
فرهنگی  کار  و  فرهنگ  مقوله ی  با  که  را  عناصری  و 
احساس  دلسوزی  و  شفقت  باب  از  و  اعتقاد  روی  از 

مسئولیت کنند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد نیازهای امروز جامعه از 
ازآنجایی که کودکان  منظر یک فرهنگی اظهار کرد: 
در  ما  جامعه ی  اقشار  آسیب پذیرترین  نوجوانان  و 
شرایط فعلی هستند لذا شرایط فرهنگی و اجتماعی و 
به درستی  باید  امنیتی جامعه در همه ی شئونات  محیط 
متناسب  دقیق  نیازسنجی  و  فراست  و  هوشمندی  با  و 
سوی  از  شهرستان  مبتالبه  موضوعات  و  تهدیدها 

مسئولین و دلسوزان مدیریت و پیگیری شود.
انجام شده توسط مسئولین  اقدامات  مکوندی در مورد 
افزود: مسئولین محترم شهرستان در هر رده ای و با هر 
عنوانی که دارند باید بدانند و به این معنی ملتزم باشند 
در مسندی که قرار دارند ولو اینکه برای یک دوره ی 
مردم  مطالبات  و  حقوق  به  نسبت  باید  است  موقتی 
احترام بگذارند و به عنوان وکالی مردم امانت داری را 

سرلوحه ی عمل و رفتار خود قرار دهند.
وی با اشاره به فعالیت های چندساله ی اخیر آقای حاجی 
در  برخوار  و  میمه  شاهین شهر،  شریف،  مردم  نماینده 
شهروندان  اگر  داشت:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس 
به این معنی عنایت داشته  عزیز و خردمند شاهین شهر 
باشند که اولین و اصلی ترین وظیفه ی ذاتی نمایندگان 
است  قانون گذاری  خطیر  امر  اسالمی  شورای  مجلس 
حاجی  آقای  رسید  خواهیم  مشترک  نقطه ی  این  به 
شورای  مجلس  در  ملی  نمایندگان  شخصیت  تراز  در 
اسالمی می باشند که در خالل این چند سال باروحیه ی 
امانت داری و مردم داری و ارتباط مستمر و صادقانه با 
در  نمایندگی  و  وکالت  مقدس  ساحت  خود  موکلین 
مجلس شورای اسالمی را به خوبی پاس داشته است و 

لذا این را یک فضیلت برای ایشان بر می شمارم.

اصفهان  دانشگاه صنعتی  دانشکده کشاورزی  محققان 
برای نخستین بار با بهره گیری از گیاهان کارال و برگ 
رژیمی  ارزشمند چای  محصول  تولید  به  موفق  زیتون 

شدند. 
گرفته  صورت  تحقیقات  برمبنای  علمی  دستاورد  این 
گروه  علمی  هیأت  عضو  حقیقی  مریم  دکتر  توسط 
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  باغبانی 
هیأت  گلی عضو  امیرحسین  سید  دکتر  همکاري  با  و 
و  دانشکده  این  غذایی  صنایع  و  علوم  گروه  علمی 
مهندس عاطفه شیروانی دانشجوی مهندسی کشاورزی 
گروه علوم و صنایع غذایی این دانشگاه به انجام رسیده 

است.
مجری این طرح پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه انواع نوشیدنی 
گذشته  از  مردم  غذایی  سبد  در  چای  خصوصاً  ها 
مردم  تغذیه  فرهنگ  ارتقاء  به  توجه  با  گفت:  تاکنون 
استفاده  درخصوص  عمومی  های  آگاهی  افزایش  و 
مصرف  غذایی،  ارزش  از  برخوردار  غذایی  مواد  از 
نوشیدنی هایی که اصطالحاً فراسودمند نامیده می شود 

افزایش یافته است.
دکتر مریم حقیقی اضافه کرد: در حال حاضر دمنوش 
های گیاهی که از گیاهان دارویی شناخته شده ای مانند 
نعناع، بابونه، چای سبز ویا آویشن تولید می شود و نیز 
های  طعم  با  چای  همچون  شده  فرآوری  های  چای 
از   ... و  یاسمن  گل  حاوی  چای  دارچینی،  زعفرانی، 

جایگاه مناسبی در بین مردم برخوردار می باشد.
بتصریح  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
کرد: گیاه کارال در طب سنتی بعنوان تحریک  کننده 
دستگاه گوارش و افزاینده اشتها شناخته شده و عالوه 
بر میوه، برگ و ریشه آن، از خواصی چون کمک به 
کنترل گلوکز خون، تحریک کبد، کمک به متابولیسم 

کربوهیدرات و تصفیه خون برخوردار است.
وی به فواید گوناگون اجزای مختلف گیاه زیتون اشاره 
کرد وافزود: برگ های درخت زیتون از دوران باستان 
برای مقاصد پزشکی مورد استفاده بوده و پژوهش  های 
آزمایشگاهی مدرن نیز نشان دهنده آن است که عصاره 
آبی زیتون، کاهش قند خون، فشارخون و اسیداوریک 

را در پی دارد.
باعث  می تواند  زیتون  گیاه  برگ  کرد:  اضافه  حقیقی 
کاهش قندخون و رسیدن آن به سطح نرمال در بیماران 
دیابتی شود وکاهش کلسترول، خاصیت آنتی اکسیدانی 
و ضدمیکروبی نیز از دیگر ویژگی های این گیاه است.

ما  این که درکشور  بیان  با  پژوهشی  این طرح  مجری 
تنها از میوه گیاه زیتون استفاده می شود تصریح کرد: 
تهیه این محصول از برگ زیتون، به نوعی استفاده از 
بخش های غیرقابل بهره برداری این گیاه محسوب می 
اثرات  به  توجه  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی  شود. 
مثبت مصرف همزمان این دوگیاه بر سالمتی انسان ها، 
فرموالسیون  در  استفاده  و  ها  آن  مناسب  فرآوری  با 
سایر نوشیدنی ها، ضمن شناساندن این گیاه فراسودمند 
مفید و  این ترکیب  به مصرف  را  آنان  ایران،  به مردم 

ارزشمند ترغیب و تشویق کرد.
گیاه  حاوی  رژیمی  چای  تولید  طرح  است:  گفتنی 
توسط  بار  نخستین  برای  که  زیتون  برگ  و  کارال 
به  گردیده،  ابداع  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  محققان 
صنعتی  اختراعات  و  مالیکت  اداره  در   83327 شماره 

به ثبت رسیده است.

طرف  از  گفت:  کاشان  فرهنگی  میراث  سرپرست 
تاریخی  خانه  یونسکو  عمومی  کنوانسیون  دبیرکل 
به  المللی  بین  رتبه  کسب  به  موفق  کاشان  بروجردی 

عنوان »انتخاب برتر« سال 2015 شد. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره 
در  افزود:  فوق  خبر  اعالم  با  سرمدیان  مهران  کاشان 
بازدیدی که چند ماه قبل دبیرکل کنوانسیون عمومی 
یونسکو به همراه معاون میراث فرهنگی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از بناهای 
خانه  مکتوب  ای  نامه  در  داشتند،  کاشان  تاریخی 
تاریخی بروجردی کاشان را کاندیدای دریافت مدال 
به عنوان زیباترین خانه تاریخی کشور آسیایی انتخاب 

کرد.

مردمي ترین سپاه

گفت وگوی تفصیلی حماسه سازان با یک فرهنگی:
آقای حاجی ساحت مقدس وکالت و نمایندگی در مجلس را به خوبی پاس داشته است

در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد؛

 تولید چای رژیمی حاوی گیاه کارال 
و برگ زیتون

از طرف دبیرکل کنوانسیون عمومی یونسکو؛

خانه تاریخی بروجردی به عنوان 
انتخاب برتر سال ۲۰۱5 انتخاب شد
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كالم امام

احكام

داستان كوتاه

امام علی (ع) :

لیوان را زمین بگذارید

اعتکاف :

و  منطق  بی  و  انصاف  بی  اغلب  مردم  بدان  مالک!  ای 
خود محورند، آنان را ببخش. 

اگر مهربان باشی، تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم 
می کنند، ولی مهربان باش. 

ولی  دهند،  می  فریبت  باشی  درستکار  و  شریف  اگر 
شریف و درستکار باش. نیکی های امروزت را فراموش 

می کنند، ولی نیکوکار باش. 
اگر  حتی  ببخش،  دیگران  به  را  خودت  های  بهترین 
اندک باشد، در انتها خواهی دید آنچه می ماند میان تو 

و خدای توست نه میان تو و مردم. 
)بخشی از نامه امام به مالک اشتر(

استادي درشروع کالس درس، لیواني پراز آب به دست 
گرفت. آن را باال گرفت که همه ببینند. بعد از شاگردان 

پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است ؟
هم  من  گفت:  استاد  گرم،   50 دادند  جواب  شاگردان 
بدون وزن کردن، نمي دانم دقیقا” وزنش چقدراست. 
لیوان آب را چند  اما سوال من این است: اگر من این 

دقیقه همین طور نگه دارم ، چه اتفاقي خواهد افتاد؟
پرسید  استاد  افتد،  نمي  اتفاقي  هیچ  گفتند:  شاگردان 
خوب، اگر یک ساعت همین طور نگه دارم، چه اتفاقي 

مي افتد؟
یکي از شاگردان گفت : دست تان کم کم درد میگیرد. 
حق با توست. حاال اگر یک روز تمام آن را نگه دارم 

چه؟
شود  مي  حس  بي  تان  دست  گفت:  دیگري  شاگرد 
فلج  و  میگیرند  قرار  فشار  تحت  شدت  به  عضالت 
مي شوند. و مطمئناً کارتان به بیمارستان خواهد کشید و 

همه شاگردان خندیدند.
استاد گفت: خیلي خوب است. ولي آیا در این مدت 

وزن لیوان تغییرکرده است؟
شاگردان جواب دادند : نه 

پس چه چیز باعث درد و فشار روي عضالت مي شود؟ 
درعوض من چه باید بکنم؟

شاگردان گیج شدند. یکي از آنها گفت : لیوان را زمین 
بگذارید.

همین  مثل  هم  زندگي  مشکالت  دقیقاً   : گفت  استاد 
دارید  نگه  تان  ذهن  در  دقیقه  چند  را  آنها  اگر  است 

اشکالي ندارد.
اگر مدت طوالني تري به آنها فکر کنید، به درد خواهند 
آمد اگر بیشتر از آن نگه شان دارید، فلج تان مي کنند و 

دیگر قادر به انجام کاري نخواهید بود.
مهم  اما  است.  مهم  زندگي  مشکالت  به  فکرکردن 
خواب،  از  پیش  و  روز  هر  درپایان  که  است  آن  تر 
قرار  فشار  تحت  ترتیب  این  به  بگذارید  زمین  را  آنها 
بیدار  قوي  و  سرحال  صبح  روز  هر  گیرید  نمي 
مي شوید و قادر خواهید بود از عهده هرمسئله و چالشي 

که برایتان پیش مي آید، برآیید.

سوال: اعتکاف در حیاط مسجد چه حکمی دارد؟
جواب: اگر جزو مسجد نباشد، اعتکاف صحیح نیست.

اعتکاف در مساجد دانشگاه
سراسر کشور  دانشگاه های  مساجد  در  اعتکاف  سوال: 

چه حکمی دارد؟
جواب: به قصد رجاء اشکال ندارد.

مکان های جایز برای اعتکاف 
سوال: اگر در یک شهر دو یا چند مسجد جامع وجود 
باشد می توان در هر کدام که خواست معتکف  داشته 

شد؟
جواب: به قصد رجاء اشکال ندارد.

نذر اعتکاف در شهر خاص
معتکف  خاصی  شهر  در  کرد  نذر  می توان  آیا  سوال: 

شد؟
رجحان  نحوی  به  شهر،  آن  در  اعتکاف  اگر  جواب: 

داشته باشد، اشکال ندارد.

در  سال 1326ه.ش  به  رضائیان:  علی  شهید  زندگینامه 
خانواده ای مذهبی در فیروز آباد تهران به دنیا آمد و 
پس از مدتی همراه خانواده اش به شهر اصفهان عزیمت 
و در آنجا سکنی گزید. او به دلیل مشکالت اقتصادی 
و  می پرداخت  تحصیل  به  شبها  و  می کرد  کار  روزها 
از  پس  داد.  ادامه  ابتدایی  دوره  پایان  تا  را  روال  این 
پرورش روحیه  برای  پدرش   ، ابتدایی  تحصیل دوران 
مذهبی، او را به محضر یکی از علمای اصفهای فرستاد 
تا روح تشنه وجودش را به زالل معرفت الهی شاداب 
نماید. وی از کودکی عالقه مند به فراگیری قرآن بود و 
صوت و لحنی دلنشین داشت.آشنایی ایشان با معارف 
غنی اسالمی تنها به انس با قرآن محدود نمی شد، بلکه 
کریم  قران  تالی  های  گلواژه  عطر  با  روحش  بوستان 
)نهج البالغه( مصفا بود و مقدار زیادی از نهج البالغه 
تنگدستی  و  فقر  از  عالیقدر  شهید  این  بود.   حفظ  را 
از راه  ا که  مردم در رنج بود و در آمد اندک خودر 
بنایی به دست می آورد در جهت بهبود معیشت افرادی 
فعالیتهای  با آنان سرو کار داشت صرف می کرد.  که 
به  مسافرتی  طی  رضائیان  شهید  مذهبی:  و  سیاسی 
تهران، در منزل شهید آیت اهلل سعیدی به کار ساختمان 
سازی مشغول شد و در همین ایام، شدیداً تحت تاثیر 
مورد  این  در  ایشان  قرارگرفت.  گرانقدر  شهید  آن 
خشم  های  شعله  سعیدی،  شهید  با  ارتباط  می گوید: 
ای  گونه  به  افروخت.  بر  پهلوی  رژیم  علیه  مرا  درون 
دستگاه  خیانتهای  و  جنایتها  افشاگری  به  شجاعانه  که 
رضائیان  شهید  اساس  این  بر  می پرداختم.  طاغوت 
مبارزه دامنه داری را علیه رژیم پهلوی شروع کرد ودر 
دوره سربازی، بارها تحت تعقیت قرارگرفت. او که از 
به تنگ  بر مقدرات کشورمان سخت  بیگانگان  تسلط 
آمده بود. با الهام از افشاگریها و رهنمودهای حضرت 
امام)ره( مفاسد و بدبختیهایی را که به خاطر تصویب 
الیحه کاپیبوالسیون دامن گیر ملت اسالمی ایران شده 
بودبه دیگران گوشزد می کرد. شهید رضائیان در پخش 
سزایی  به  نقش  خمینی)ره(  امام  حضرت  اعالمیه های 
مسکونی  منزل  نشود،  شناسایی  آنکه  برای  و  داشت 
خود را دائماً تغییر می داد. او با تشکیل جلسات مذهبی 
و در اختیار قرار دادن کتب اسالمی و انقالبی، جوانان 
مستعد و مذهبی را با معارف الهی آشنا می کرد. ایشان 
با همکاری شهید محمد منتظری دامنه فعالیتهای انقالبی 
همسایه  کشورهای  به  طاغوت  رژیم  علیه  را  خود 
جهت  در  موثری  و  مهم  نقش  گونه  بدین  و  کشاند 
مرزها  از  خارج  در  پهلوی،  رژیم  کریه  چهره  افشای 
داشت. او با برقراری ارتباط با خارجیان مقیم اصفهان 
ظلم  افشای  برای  خارجی  زبانهای  به  اعالمیه  چاپ  و 
و جنایات حکومت طاغوت و بیداری افکار عمومی، 
از هیچ کوشش فروگذار نکرد. فعالیتهای شهید بعد از 

پیروزی انقالب: همزمان با پیروز انقالب اسالمی شهید 
رضائیان به همراه عده ای از برادران حزب اهلل مبادرت 
به تشکیل کمیته دفاع شهری اصفهای کرد و با تشکیل 
سپاه در شهرستاهای داران، فریدن، خوانسار و مبارکه 
بود. شهید رضائیان در اوایل سال 135۹ با تعدادی از 
برادران سپاه به کردستان مامور شد و با رشادتهای خود 
در آزاد سازی شهر سنندج نقش مهمی را ایفا کرد. در 
و  ناحیه سر  از  اصابت گلوله  اثر  بر  از درگیریها  یکی 
بیمارستان  در  مدتها  و  به شدت مجروح گردید  گلو، 
حالت اغماء داشت.حضور در جبهه های جنگ :شهید 

کل  فرمانده  عملیات  از  )قبل   1360 سال  در  رضائیان 
قوا، خمینی روح خدا ( به جبهه دارخوین اعزام شد،که 
بر اثر جراحت شدید، به پشت جبهه منتقل گردید. پس 
از بهبودی نسبی به سمت مسئول معاونت عملیات سپاه 
 1361 ماه  دی  تا  و  گردید  منصوب  اصفهان   2 منطقه 
در همین مسئولیت باقی ماند. بعد از آن به درخواست 
سردار رحیم صفوی به تهران آمد و در ستاد مرکزی 
از  یکی  عنوان  به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
سپس  شد  کار  به  مشغول  عملیات  و  طرح  معاونتهای 
منطقه  در  حمزه)ع(  مقدم  قرارگاه  اندازی  راه  مامور 
یک  از  را  خود  فعالیت  رضائیان  شهید  گردید.  غرب 
رزمنده عادی در روزهای اول جنگ کردستان شروع 
کرد و مرحله به مرحله، همزمان باگذشت زمان، مراتب 
مختلف فرماندهی را با موفقیت پشت سر گذاشت، تا 
الشهداء)ع(  سید  حمزه  عملیاتی  قرارگاه  فرماندهی  به 
آمد،  مریوان  به  ایشان  که  هنگامی  گردید.  منصوب 
حسین)ع(  امام   1۴ لشکر  جمله  از  یگانها  از   تعدادی 
و لشکر 8 نجف اشرف در منطقه حضور داشتند و از 
اینکه قرار بود تحت فرماندهی او عملیات والفجر ۴ را 
انجام دهند،  اظهار رضانت می کردند. در زمان کوتاهی 

ارکان ستادی این قرارگاه به همت ایشان شکل گرفت 
عملیات  سازی  آماده  جهت  در  معاونتها  مجموعه  و 
بود  منظمی  و  دقیق  انسان  رضائیان  شهید  شدند.  فعال 
و همواره سعی می کرد سنجیده عمل کند. قبل از هر 
وضعیت  آخرین  اطالعاتی،  عناصر  بسیج  با  تصمیمی 
و  می آورد  دست  به  مختلف  جنبه های  از  را  دشمن 
به  توان رزمی دشمن،  و  تجهیزات  استعداد،  اساس  بر 
فرماندهان،  از  خواهی  نظر  و  عملیات  و  طرح  کمک 
می  را طراحی  آن  مراحل  و  عملیات  انجام  چگونگی 
کیفیت  روی  ایشان  توجه  همه  بعد  به  این  از  کرد. 
اساس  بر  یگانها  مانور  و  آرایش  و  نیروها  سازماندهی 
نوع ماموریتشان بود. از ظرافتهایی که ایشان در عملیات 
عمل  گردانهای  مانور  طرح  کنترل  و  بررسی  داشتند، 
اسالم،  دلسوز  و  فرمانده دالور  این  بود.  یگانها  کننده 
قبل از هر عملیات فرماندهان تحت امر را در خصوص 
رسیدگی به نیروها توجیه و برای افزایش روحیه معنوی 
آنان سفارش زیادی می کرد. تالش همه جانبه وی در 
عملیات حماسه آفرین والفجر۴ در موفقیت رزمندگان 
اسالم بسیار موثر بود و می توان گفت بخش مهمی از 
شبانه  زحمات  مدیون  شیلر  دشت  در  حاصله  پیروزی 
اخالقی شهید:  ویژگیهای  بود.  عزیز  این شهید  روزی 
شهید رضائیان از مصادیق عملی و الگوی یک فرمانده 
با  برای مدت کوتاهی  بود. هر کس حتی  اسالم  سپاه 
می کرد.  وظیفه  انجام  فرماندهی اش  تحت  و  ایشان 
توانمندی  می نمود.  احساس  را  آن  وجود  تمام  با 
وشخصیت واالی شهید رضائیان در حدی بود که نقل 
حالی  در   ۴ والفجر  عملیات  از  روزهایی  در  می کنند 
که منطقه عملیاتی مورد بازدید سردار فرماندهی محترم 
کل سپاه قرار می گرفت. ایشان خطاب به برادران حاضر 
اظهار می دارندکه  ماباید فرماندهی جنگ را به دست 
افرادی چون ایشان )شهید رضائیان( بسپاریم. جلسه ای 
با حضور ایشان نبودکه بر پا شود و ذکر قران و حدیث 
اگر وقت هم  باشد، حتی  فراموش شده  و دعا در آن 
ضیق بود. این امر صورت می گرفت. در ظواهر فردی، 
جمع  به  واردی  تازه  و  آشنا  نا  اگر  که  بود  گونه  آن 
آنها می پیوست ایشان را با رزمنده عادی تمیز نمی داد. 
قبول  در  و  بود  و سخت کوش  دقیق  منظم،  فردی  او 
می گرفت.  سبقت  دیگران  از  کارهای سخت  انجام  و 
غذا  سفره  یک  سر  بر  نیروها  با  می کرد  سعی  عموما 
بخورد. فردی رئوف، مهربان و رفیق القلب بود. شبها 
تا همه به خواب نمی رفتند. نمی خوابید. پس از اطمینان 
می کرد  سرکشی  سنگرها  به  افراد،  رفتن  خواب  به  از 
و چنانچه رزمنده ای بدون روانداز خوابیده بود، روی 
مقید،  عبادی  بعد  در  رضائیان  شهید  می پوشاند.  را  او 
اهل تهجد و راز و نیاز عاشقانه با خدا بود. هرگز نماز 
شب را ترک نمی کرد و فردی خود ساخته و مهذب 

بود و شدیدا مراقب اعمال و رفتار خود بود. در انجام 
واجبات کوشا و در پرهیز از محرمات و ارتکاب گناه، 
مشورت  از  کارها  در  داشت.  نظر  دقت  صغیره،  حتی 
باالیی  انتقاد پذیری  روحیه  و  می کرد  استفاده  دیگران 
از  غافل   ، فعالیتهایش  کنار  در  رضائیان  داشت. شهید 
قرآنی  علوم  مطالعه  به  مخصوصا  و  نبود  علم  تحصیل 
و نهج البالغه عالقه زیادی داشت. یکی از فرماندهان 
قوا، خمینی روح  عملیاتفرمانده کل  از  قبل  می گوید: 
خداهمه ما را جمع کرد و فرمایشات موال امیر المومنین 
حضرت علی)ع(  از نهج البالغه را در خصوص صفات 
ایشان  نمود.  ترجمه  و  قرائت  ایمان  بر  را  رزمندگان 
آشنایی بسیاری با احادیث و روایات داشت و ده جزء 
انجام  در  را  خود  فرزندان  بود.  حفظ  را  مجید  قرآن 
توام  شیرین  زبانی  با  قرآنی  علوم  یادگیری  و  فرایض 
اهدای جایزه، تشویق و ترغیب می  بیان احادیث و  با 
داشت. متواضعانه  رفتاری  خود  مادر  و  پدر  با  او   رد. 

شهید رضائیان در حفظ بیت المال دقت و توجه خاصی 
اما در  ابنکه ماشین سپاه در اختیارش بود،  با  داشت و 
می کرد. استفاده  شخصی  سیکلت  موتور  از  کارها 

برای  که  خونی  همه  این  شهید:  وصیتنامه  از  بخشی 
اسالم  فدای  همه جوانانی که  این  و  ریخته شد  اسالم 
شدند را دست کم نگیرید و بدانید که سستی و کاهلی 
نزد خداوند متعال مسئولیت دارد. سعی کنید دوستی و 
دشمنی شما بر اسایس حق باشد، از تقصیر افراد زود در 
گذرید و زیاد سخت گیر نباشید. هیچ دوستی بهتر از 
قرآن نیست ، رفاقت با او را ترک نکنید. سعی کنید آن 
را خوب فرا گیرید، خوب تالوت کنید، خوت عمل 
یک  اگر  حتی  دهید،  یاد  دیگران  به  خوب  و  نمایید 
عملیات  مرحله سوم  از  قبل  نحوه شهادت:  باشید.  نفر 
والفجر ۴ ،)آبانماه 1362( هنگامی که برای شناسایی و 
بررسی منطقه عملیاتی به همراه چهار تن از فرماندهان 
و مسئولین قرارگاه به دامنه های جنوبی ارتفاعات لری 
رفته بودند،  در حین صعود به قله ارتفاع لری به علت 
عدم پاکسازی کامل منطقه، روی مین رفته و به شدت 
مجروح شد. مسئول وقت اطالعات قرارگاه چنین نقل 
می کند: وقتی باالی سر او رفتم، دیدم به علت ترکش 
می  ناله  جانسوزانه  بود،   خورده  بدنش  به  که  زیادی 
کرد. بادیدن چنین حالتی یاد خاطرات زندان او افتادم 
که برای ما تعریف می کرد. او می گفت: هنگامی که 
مامورین ساواک یکی از مبارزان مسلمان را با بخاری 
برقی شکنجه می دادند آیه یا نار کونی برداً و سالماً را 
قرائت می کرد. این خاطره را به یادش آوردم . ایشان 
اینکه او را به سختی به پشت جبهه منتقل  آرام شد تا 
خود  دیرینه  آرزوی  به  که  بود  بیمارستان  در  کردند. 
رسید و به لقاء معبود و معشوقش نایل گشت ودریای 

متالطم روحش به کرانه وصال ،آرامش گرفت.
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روز بزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی 
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روز شوراها 

۹ اردیبهشت ، )10 رجب(:
والدت امام محمد تقی علیه السالم 

10 اردیبهشت:
جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس 

: ) May 1( ، 11 اردیبهشت
روزجهانی کار و کارگر 
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والدت امام علی )علیه السالم( 
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وفات حضرت زینب )سالم اهلل علیها(
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شیخ  بزرگداشت  روز  بهاربد(؛  )جشن  بهار  میانه  جشن 

صدوق 
17 اردیبهشت: روز اسناد ملی 

: )May 8 ( ، 18 اردیبهشت
روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 

2۴ اردیبهشت ، )25 رجب( :
شهادت امام موسی کاظم علیه السالم 

25 اردیبهشت :
روز بزرگداشت فردوسی 

26 اردیبهشت ، )27 رجب ( :
مبعث رسول اکرم 

27 اردیبهشت :
روز ارتباطات و روابط عمومی 

28 اردیبهشت :
روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 

: )May 18( ،28 اردیبهشت
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 

او یک قهرمان است

ارباِب من هر روز و شب، من را تماشا میکند
با پستی ام با زشتی ام، دائم مدارا میکند

این جاِم تلِخ زندگی چون زهر کرده کاِم من
گر پرده بگشاید ز ُرخ آن را گوارا میکند

آه می کشد هر دم ز دل چون بنگرد این توشه ام
آخر مرا در دیده اش این توشه رسوا میکند

خواهد اگر نفرین کند کون و مکان پاشد ِز هم
اما ز نفرین و بال همواره پروا میکند

من غرِق در موج گناه او غرِق در ذاِت خدا
اما گناهاِن مرا یکباره حاشا میکند

گفتم به دل آزاده شو دیگر ندارم تاِب غم
اما ز إقباِل بدم امروز و فردا میکند

گر خواجه آید از سفر عالم گلستان میشود
این باِغ زرد و مرده را از دم شکوفا میکند
زیباست بهر عاشقان ، دیدار موال از وفا
چون قبِر زهرا مادرش الساعة پیدا میکند
آقای ما وقتی رسد بیند بقیع روِز خوشی

زیرا برای اهِل غم گنبد محیّا میکند
زنده شود قلب بشر با هر کالمش تا ابد

چون حضرت موعوِد ما کاِر مسیحا میکند

شاعر : سیروس بداغی

رویدادهای اردیبهشت ماه


