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حضـرت  رهبـری  معظـم  مقـام  بیانـات 
خامنـه ای  امـام  العظمـی  آیـت اهلل 
قـرآن  بـا  انـس  محفـل  در  مدظله العالـی 
کریـم در آسـتانه مـاه مبـارک رمضـان؛ در 

رحمـه اهلل)۱( خمینـی  امـام  حسـینیه ی 

سخن سردبیر

ماه هـا،  بهتریـن  فرمودنـد؛  وسـلم  آلـه  و  علیـه  صـل اهلل  کـرم  ا پیامبـر  کـه  آنگونـه  رمضـان  مبـارک  مـاه 
اسـت. سـاعات  بهتریـن  سـاعاتش  و  شـب ها  بهتریـن  شـب هایش  روزهـا،  بهتریـن  روزهایـش 

کرامـت شـده انـد. نفس هـای مومنـان تسـبیح،  در ایـن مـاه همـه بـه ضیافـت الهـی دعـوت و از اهـل 
خـواب آنـان عبـادت، طاعاتشـان مقبـول و دعاهایشـان مسـتجاب اسـت. بـه فرموده رسـول مکرم اسـام، 
ک و نیتـی خالص از خداونـد بخواهند  کـه بـا دلـی پا آنچـه از روزه داران در ایـن مـاه توقـع مـی رود این اسـت 
کـه در این  کسـی اسـت   کـه بـد عاقبـت  کـه بـه آنـان بـرای روزه داری و تـاوت قـرآن، توفیـق دهـد؛ چـه آنچـه 

مـاه  عظیـم از مغفـرت الهـی محـروم شـود.
که همـه ما را در زمره روزه دارانی  در آسـتانه لیالـی قـدر، خاضعانـه از خداونـد تبـارک و تعالی می خواهیم 
کـرده و در ضیافـت الهـی وارد شـده اند قـرار داده و مغفرتـش را  کـه بـه نیت هـای خالـص، خداونـد را طلـب 

بـه همـه عزیزان ارزانـی فرماید.
کبیـر انقـاب اسـامی حضـرت امـام  کـه بـا تدبیـر معمـار  از دیگـر بـرکات مـاه مبـارک رمضـان ایـن اسـت 
کـه مسـلمانان جهـان در آخریـن  خمینـی )ره( روز قـدس را در خـود جـای داده اسـت. چهـار دهـه اسـت 
جمعـه مـاه مبـارک رمضـان، در مقابـل رژیـم جنایـت پیشـه و اشـغالگر اسـرائیل صـف آرایـی می کننـد  و 
راهپیمایی هـای مٔومنـان و آزادگان آزاد اندیـش در سراسـر جهـان لـرزه بـر اندام اسـتکبار جهانی می اندازد. 
گاهـی  گرفتـه اسـت موجـب افزایـش آ کـه در پـی نامگـذاری روز قـدس شـکل  ایـن حرکـت اصیـل اسـامی 
کشـورها و رسـانه های  گشـته و مظلوم نمایی هـای رژیـم اشـغالگر قـدس را توسـط  مسـلمانان و جهانیـان 

کـرده و می کنـد.  اسـتکباری خنثـی و بـی اثـر  
کـوران حـوادث دهه هـای اخیـر، حـکام سرسـپرده منطقـه، بـا محاسـبات نادرسـت  کـه در  هرچنـد 
به منظـور حفـظ مطامـع دنیـوی و حکومت هـای خودکامه شـان، خـودرا بـه آمریـکا و اسـرائیل غاصـب 
گرفته اند، اما  مردم جهان به ویژه مسـلمانان  کرده اند و از قضا نتیجه معکوس نیز  نزدیک و نزدیک تر 
کشـور های اسـامی بـه سرشـت و نهـاد پلیـد آمریـکا و اسـرائیل  و اشـتهای سـیری ناپذیر آنـان در بـه یغمـا 
کشـور ها پی برده انـد. لـذا آنچـه را  امـت مسـلمان و انقابـی ایـران، چهـل سـال پیـش فریـاد  بـردن منابـع 
کـرد، امـروز بـه برکـت انقـاب اسـامی و روز جهانی قدس به مطالبه جدی و همگانی ملت های اسـامی 
کـه میـوه  کـرده بـود  امـروز درخـت تنـاوری شـده  کـه امـام عزیزمـان غـرص  تبدیـل شده اسـت و نهالـی را 
کشـورها بـه بـار نشـانده و افقـی را پیـش  پایـداری و مقاومـت و مبـارزه بـا اسـرائیل و اسـتکبار را در سـایر 
کـه ملت هـا نابـودی اسـرائیل را نـه بـه عنـوان آرزویـی دسـت نیافتنـی،  گـذارده اسـت  روی مسـلمانان 

کننـد. بلکـه بـه عنـوان خواسـته ای محقـق شـدنی آن هـم در آینـده ای نه چنـدان دور تلقـی 
کـه مقـام معظـم رهبـری مدظله العالـی فرمودنـد؛ ان شـاءاهلل صهیونیسـت ها بیسـت و پنـج  و همانطـور 
کـه چیزی به نـام رژیم صهیونیسـتی در  سـال آینـده را نخواهنـد دیـد و بـه فضـل الهـی روزی خواهـد رسـید 

منطقـه وجود نداشـته باشـد.
کـه بنیـان حکومـت غاصبانـه اسـرائیل و هم پیمانانـش توسـط مٔومنیـن و  از ایـن روی بـه امیـد روزی 
مجاهـدان اسـام از بیـخ و بـن برکنـده شـده و زمینـه ظهـور منجـی عالـم، حضـرت بقیـه اهلل االعظـم عجـل 
کـرده و ایـن  اهلل تعالـی فرجـه الشـریف  فراهـم شـود بایـد بـا شـور و اشـتیاق در راهپیایـی روز قـدس شـرکت 
مـاه مبـارک  بـرآب می کنـد در  را نقـش  ترفند هـای اسـتکبار  کـه  را   حضـور و طاعـت خالصانـه و مٔومنانـه 

رمضـان پـاس بداریـم.

محمد اسماعیل علیا

کالم نور

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
و الحمدهلل رّب العالمین و الّصاة و الّسام 
المصطفـی  ابی القاسـم  نبّینـا  و  سـّیدنا  علـی 
االطهریـن  االطیبیـن  آلـه  علـی  و  محّمـد 

االرضیـن. فـی  بقّیـةاهلل  سـّیما  المنتجبیـن 
بردیـم،  بهـره  خیلـی خوش آمدیـد! خیلـی 
از  و  خـوب  تاوتهـای  از  کردیـم  اسـتفاده 
بحمـداهلل  کردنـد.  اجـرا  کـه  برنامه هایـی  
جوانهـای  مـا،  مّلـت  روز بـه روز  سال به سـال، 
مـا، قرآن خوان هـای مـا رشـد میکننـد، پیـش 
میرونـد و ایـن، مایه ی سـپاس دائمی ما باید 
باشـد؛ الحمـد هلل خیلـی خـوب بـود. و خـدا را 
بـار دیگـر توفیـق داد، عمـر  کـه یـک  کریم  شـا
ایـن  را،  مجلـس  ایـن  کـه  داد  فرصـت  داد، 
کنیم. خداوند  جلسـه را، ایـن جمع را زیـارت 
محشـور  قـرآن  بـا  را  شـما  همـه ی  ان شـاءاهلل 

کنـد.

قـرآن یـک اثـر هنـری بی نظیـر اسـت، یعنـی 
یـک جنبـه ی از عظمـت قـرآن و اهّمّیت قرآن 
اّتفاقـًا  از زیبایـی هنـری قـرآن؛  عبـارت اسـت 
کـه در درجـه ی اّول دلهـا را مثـل  آن چیـزی 
کـرد،  جـذب  اسـام  سـمت  بـه  مغناطیـس 
عربهـا،  بـود.  قـرآن  هنـری  جنبـه ی  همیـن 
هـم  می فهمیدنـد،  را  الفـاظ  موسـیقی  هـم 
محیـط  آن  -در  بودنـد  آشـنا  ادب  زبـان  بـا 
دیدنـد  گهـان  نا بـود-  جـوری  ایـن  عربـی 
را  آن  شـبیه  کـه  آمـد  وسـط  پدیـده ای  یـک 
اسـت  نثـر  نـه  اسـت،  شـعر  نـه  نشـنیده اند؛ 
اّمـا یـک پدیـده ی هنـری فوق العـاده اسـت. 
امیرالمؤمنیـن  کـه  ایـن همـان چیـزی اسـت 
َو  َانیـٌق  ظاِهـُرُه  میفرمایـد:  )علیه الّسـام( 
زیبایـی  آن  یعنـی  »َانیـق«  َعمیـق؛)۲(  باِطُنـُه 
انسـان  کـه وقتـی  زیبایـی ای  شـگفت آور، آن 
حیـرت  بـه  می گیـرد،  قـرار  آن  مقابـل  در 
می افتـد؛ زیبایـی در قـرآن ایـن جوری اسـت. 
البّتـه مـا فارس زبانهـا یعنـی غیـر عرب زبان هـا 
و خیلـی از عرب زبان هـا ایـن توفیـق را ندارنـد 
کننـد؛ ]ولـی[ بـا ُانـس  کـه ایـن زیبایـی را درک 
کـرد. وقتی انسـان  زیـاد بـا قـرآن میشـود درک 
کنـد، زیـاد  بـا قـرآن ُانـس بگیـرد، زیـاد تـاوت 
که غیـر از جنبه ی  بشـنود، آن وقـت میفهمـد 
چقـدر  جمـات،  ایـن  زبـان،  ایـن  معنـوی، 

اسـت. زیبـا  چقـدر  اسـت،  شـیوا 
اجـرا  هنـری  بایـد  را  هنـری  اثـر  ایـن  خـب، 
در  شـما  و  مـن  کـه  هسـت  وقـت  یـک  کـرد. 
منـزل بـرای خودمـان قـرآن میخوانیـم، خـب 
صـوت  بـا  نـدارد؛  مانعـی  خواندیـم  جـور  هـر 
بخوانیـم، بـی صـوت بخوانیـم -البّتـه ظاهـرًا 
قـرآن  کـه صـدای  آنجـا هـم وارد شـده اسـت 
جنبـه ی  بـرای  آن  بیایـد؛  بیـرون  خانه هـا  از 
کـه  اسـت  جامعـه  کّل  در  قرآنـی  فضاسـازی 
خانه هـا  از  بشـود،  قرآنـی ای  فضاسـازی   یـک 
صـدای قـرآن بیـرون بیاید، لکن وقتی انسـان 
میخوانـد،  خـودش  بـرای  میخوانـد،  تنهـا 
بلنـد  بخوانـد،  یـواش  کـه  نمیکنـد  فرقـی 
بخوانـد، آهسـته بخوانـد، بـا صـوت بخوانـد- 
اّمـا وقتـی شـما مخاطبی دارید، مثـًا ]قرائت[ 
میخواهیـد  اینجـا  میخوانیـد،  مجلسـی 
اینجـا  بدهیـد؛  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  مخاطـب 
اسـت  اینجـا  میـدان،  وسـط  بیایـد  هنـر  بایـد 
مخاطـب  کنـد؛  ایفـا  نقـش  بایسـتی  هنـر  کـه 
ایـن  قـرار داد.  تأثیـر  بـا هنـر میشـود تحـت  را 
گـوش میکنیم  کـه ما می شـنویم و  تاوتهایـی 
و تشـویق میکنیم و تأیید میکنیم، معنایش 

ایـن اسـت؛ یعنـی شـما این اثـر فاخـر  بی نظیر 
هنـری را بـه شـکل هنرمندانـه اجـرا می کنیـد، 
وقـت  آن  میخوانیـد؛  هنرمندانـه  شـکل  بـه 
کـه اثـرش می شـود چنـد  نتیجـه ایـن میشـود 
جنبـه ی  ایـن  اینکـه  شـرط  بـه  البّتـه  برابـر؛ 
تـاوت هنـری درسـت انجـام بگیـرد، بـا دّقـت 
بنـده  بفرماییـد  فـرض  مثـًا  بگیـرد.  انجـام 
کـه قـرآن  بارهـا بـه دوسـتان سـفارش می کنـم 
]بخوانیـد[؛  معانـی  تفهیـم  نـوع  از  تـاوت  را 
را  معانـی  می خواهیـد  کـه  بخوانیـد  جـوری 
کنید. ما این را در شـعرخوانی فارسـی  تفهیم 
می آیـد  مـّداح  می کنیـم؛  مشـاهده  خودمـان 
می ایسـتد، بـا صـدای خوش شـعر می خواند؛ 

بخوانـد: میتوانـد  جـور  دو 
کـن  هـان ای دل عبرت بیـن از دیـده نظـر 

هـان
ایوان مدائن را آئینه ی عبرت دان)۳(

میشـود ایـن جـوری بخوانـد، میشـود هـم 
بگویـد:

کـن  هـان ای دل عبرت بیـن! از دیـده نظـر 
هان!

ایوان مدائن را، آئینه ی عبرت دان
ایـن دو جـور خواندن مثل هم اسـت؟ این 
دّومـی  نیسـت.  هـم  مثـل  خوانـدن  جـور  دو 
جمـات،  روی  شـما  کـه  اسـت  جـوری  ایـن 
میکنیـد.  مناسـب  تکیـه ی  کلمـات،  روی 
کنیـد شـیخ  کـه مثـًا فـرض  کاری اسـت  ایـن 
مصطفـیٰ  میکنـد،  شعشـاعی  عبدالفّتـاح 
کار آنهـا اسـت؛ یعنـی  اسـماعیل میکنـد؛ ایـن 
در میـان خواننده هـای قدیمـِی مصـری هـم، 
کار را بلـد  همـه ایـن جـور نیسـتند، همـه ایـن 
نیسـتند یـا توّجـه ندارنـد، اّمـا بعضی هایشـان 
کار دارنـد میکننـد؛ وقتـی  کـه چـه  میفهمنـد 
کـه بایـد تکیـه  کـه قـرآن را میخوانـد، آنجایـی 
که  بکنـد، تکیـه میکنـد؛ جـوری حـرف میزنـد 
کام خـدا قـرار میگیریـد،  گویـا شـما مخاطـب 
دل شـما جـذب میشـود. ایـن معنـا بایسـتی 
کـه  شـماها  بخصـوص  -و  مـا  تاوتهـای  در 
الحمدهلل خوش صدا هسـتید؛ میبینم دیگر، 
الحمـدهلل همه ی شـما خوش صدا هسـتید و 
صداهایتان و َنَفسـهایتان خوب اسـت و مثًا 
گـون بلدیـد- در قـرآن خواندن  گونا از جهـات 
ما در محافل و مجالس وجود داشـته باشـد.
باِطُنـُه  -َو  هـم  دّوم  جنبـه ی  آن  البّتـه 
دارد،  ارتبـاط  هنـری  کار  همیـن  بـا  َعمیـق- 
شـیوه ی  ایـن  یعنـی  میکنـد؛  پیـدا  ارتبـاط 
بـه  را  مـا  زیـادی  تـا حـدود  خوانـدن میتوانـد 
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آن باطـن رهنمـون بشـود؛ اّمـا بایسـتی توّجـه 
کـرد. منظـورم از »باطـن  بـه باطـن قـرآن پیـدا 
که فقـط اهل الّذکر،  قـرآن« آن بطونـی نیسـت 
گاهنـد؛  ائّمـه ی هدیٰ)علیهـم الّسـام( از آن آ
یـاد  را بایسـتی برویـم  کار مـا نیسـت -آن  آن 
ائّمه)علیهـم  بیانـات  از  روایـات،  از  بگیریـم 
عبـارت  همیـن  مـراد  بفهمیـم-  و  الّسـام( 
ظاهـر اسـت. ]مثـًا[ قـرآن میگویـد: َو العاِقَبـُة 
کار- یعنـی  قیـن؛)۴( خـب عاقبـت -پایـان  ِللُمّتَ
کار متعّلـق اسـت بـه مّتقیـن؛ هم  چـه؟ پایـان 
کار دنیـا متعّلـق بـه متّقیـن اسـت، هـم  پایـان 
اسـت،  مّتقیـن  بـه  متعّلـق  آخـرت  کار  پایـان 
گـر بخواهد پیروز بشـود متعّلق  هـم مبـارزات ا
جنـگ  میـدان  در  هـم  اسـت،  مّتقیـن  بـه 
بایـد  بشـوید  پیـروز  دشـمن  بـر  بخواهیـد  گـر  ا

بکنیـد،  دّقـت  گـر[  ]ا ببینیـد!  باشـید.  مّتقـی 
اسـت؛  مّتقیـن  مـال  عاقبـت  ]می بینیـد[ 
دّقـت  کنیـم،  پیـدا  عمـق  خـرده  یـک  را  ایـن 
مثـًا:[  ]یـا  نگذریـم.  جملـه  از  کنیـم،  پیـدا 
َو  َوالجـوِع  ِمـَن  الَخـوِف  ِبَشـیٍء  ُکـم 

َ
َلَنبُلَوّن َو 

َو  َمـراِت 
َ

الّث َو  ااَلنُفـِس  َو  ااَلمـواِل  ِمـَن  َنقـٍص 
ـِر الصاِبریـن؛)۵( ایـن خـوف چیسـت؟ جـوع    َبّشِ
کنـد بـر روی  چیسـت؟ انسـان بایسـتی تأّمـل 
کلمـات، بـر روی ایـن مفاهیـم؛ معنـای  ایـن 
در  تدّبـر  اسـت؛  قـرآن  در  تدّبـر  همـان  ایـن، 

اسـت. اینهـا  قـرآن، 
کسـی  هـر  را  عمـق  ایـن  َعمیـق؛  َباِطُنـُه 
انـدازه ی  بـه  خـودش،  توانایـی  انـدازه ی  بـه 
خـودش،  مطالعـات  خـودش،  گاهی هـای  آ
فهـم و هـوش خـودش، میتوانـد پیـش بـرود؛ 
همـه بـه یـک انـدازه پیـش نمیرونـد. مـا هـم 
میتوانیـم باالخـره یـک دسـت و پایـی بزنیـم؛ 
ایـن دسـت و پـا را بزنیـم یعنـی دّقـت بکنیـم 

گفتـه  اینکـه  بفهمیـم.  معـارف  قـرآن  از  کـه 
بیاموزیـم«،  زندگـی  درس  قـرآن  »از  میشـود 
کنیـد  فـرض  مثـًا  کـه  نیسـت  ایـن  معنایـش 
کـه بایسـتی مـا قوانیـن و مقـّررات راهنمایـی و 
کنیـم؛ نـه، قرآن  رانندگـی را هـم در قـرآن پیـدا 
میکنـد.  مزّیـن  عالـی  معـارف  بـه  را  مـا  ذهـن 
بـاال  عالـی  معـارف  بـا  انسـان  ذهـن  وقتـی 
رفـت، همـه ی اسـرار عالـم را میتوانـد بفهمد؛ 

می آمـوزد: حکمـت 
که در او جوهر دانایی است آن 

کاریش توانایی است)۶( بر همه 
قرآنـی  معـارِف  کـه  فهمیدیـد  شـما  وقتـی   
اینهـا اسـت و اینهـا مثـًا در ذهـن جامعـه، در 
کشـور یـا  ذهـن مجموعـه ی مجتمـِع در ایـن 
الاقـل مجموعـه ی قرآنـی مـا تثبیـت شـد، آن 

بـه  بشـری  گـون  گونا معـارف  بابهـای  وقـت 
میشـود. بـاز  انسـان  روی 

خیلـی  کـه  کارهایـی  از  یکـی  مـن  نظـر  بـه 
مـا  اینکـه  از  اسـت  عبـارت  اسـت،  مهـم 
زیـاد  را  قـرآن  جلسـات  را،  قـرآن  دوره هـای 
قابـل  گذشـته  در  قرآنـی  توّجـه  البّتـه  کنیـم. 
گفـت  نمیشـود  نیسـت؛  امـروز  بـا  مقایسـه ی 
آن  نبـود؛  هـم  یک هـزارم  ]بلکـه[  یک صـدم، 
کـه ماهـا در عرصـه بودیـم و میدیدیم،  زمانـی 
بعضـی  اّمـا  نبـود؛  واقعـًا یک هـزارِم حـاال هـم 
کـه حاالهـا  از عادتهـای خـوب وجـود داشـت 
بـه خاطـر تلویزیـون قـرآن و رادیـوی تـاوت و 
کـه داریـم -کـه خیلـی هـم خـوب  ماننـد اینهـا 
عقـب  خـرده ای  یـک  چیزهـا  ایـن  اسـت- 

بشـود. جبـران  بایسـتی  کـه  افتـاده 
یکـی همیـن دوره هـای خانگـِی قـرآن بـود، 
یـا  یکـی همیـن قـرآن ]خوانـدن[ در مسـاجد 
در حسـینّیه ها بـود. مسـاجد را پایـگاه قـرآن 

قـرار بدهیـد. دو جـور هـم میشـود جلسـه ی 
کـه ُدور هـم  قرآنـی تشـکیل داد: یکـی همیـن 
جمـع بشـوند و یـک اسـتادی بنشـیند آنجـا، 
کنـد، نـکات  بخواننـد، قـرآِن افـراد را تصحیـح 
جـور  یـک  ایـن  بگویـد؛  را  تذّکـرات  بگویـد،  را 
جمـع  کـه  اسـت  ایـن  هـم  جـور  یـک  اسـت. 
کنـد  بنـا  منبـر،  روی  بـرود  نفـر  یـک  بشـوند، 
نیـم سـاعت، یـک سـاعت  قـرآن خوانـدن، و 
منبـر  کـه  منبـری ای  -مثـل  بخوانـد  قـرآن 
منبـرش،  پـای  می نشـینید  شـما  و  میـرود 
بـرود  تاوت گـر  قـرآن،  تالـی  قرآن خـوان، 
قـرآن  بـه  کنـد  شـروع  و  بنشـیند  منبـر  روی 
کنیـد،  گـوش  خوانـدن- شـما هـم بنشـینید 
کنیـد  کنیـد، از روی قـرآن نـگاه  ]قـرآن را[ بـاز 
کار البّتـه یواش یواش معمول شـده.  کـه ایـن 
که  کاری  مـن وقتـی میبینم در تلویزیون این 
در مـاه رمضان هـا در مشـهد و قـم و در خیلـی 
کـه جمـع  از شـهرهای دیگـر راه افتـاده اسـت 
میشـوند داخـل صحـن و یـک جـزء از قـرآن را 
گـوش میکننـد، واقعـًا لـّذت  میخواننـد، همـه 
کار شـروع شـد،  ایـن  هـم  قـم  از  -کـه  میبـرم 
کار خوبـی  گرفتنـد- خیلـی  دیگـران هـم یـاد 
اسـت. ایـن بایسـتی در مسـاجد مختلـف در 
طـول سـال -نـه فقـط در مـاه رمضـان- تکـرار 
قـرآن  پایگاه هـای  گـون  گونا مسـاجد  بشـود. 
که شـب  کنید  کنند مثًا فرض  باشـند؛ اعان 
پنج شـنبه، شـب جمعـه، شـب شـنبه -یـک 
گـر هـر شـب نمیشـود- یـک  شـبی در هفتـه؛ ا
بنشـیند،  آنجـا  بیایـد  قـرآن  خواننـده ی  نفـر 
را  قـرآن  و  بنشـینید  آنجـا  برویـد  هـم  شـما 
و  کنیـد؛  نـگاه  شـما  و  بخوانـد  او  کنیـد،  بـاز 
ترجمه هـای   کنیـد؛  مراجعـه  هـم  ترجمـه  بـه 
در  بنـده  کـه  وقتهایـی  آن  مـا،  زمـان  خـوب. 
مشـهد تفسـیر میگفتـم -َده هـا سـال پیـش- 
یکـی دو ترجمـه ی قـرآن بـود، آن هـم ناقـص؛ 
خـوب،  بسـیار  ترجمه هـای  بحمـداهلل  االن 
متعـّدد وجـود دارد در دسـترس مـردم، ایـن 
کار. کنند؛ ایـن یک  ترجمه هـا را بگیرنـد نـگاه 

اسـت؛  تفسـیر  جلسـات  دیگـر،  کار  یـک 
کسانی  تفسـیر هم بسـیار بسـیار مهم اسـت. 
عمدتـًا  بلدنـد،  کـه  کسـانی  میتواننـد،  کـه 
آقایـان روحانّیـون محتـرم، فضـای محتـرم، 
مطالعـه  دارنـد،  ُانـس  قـرآن  بـا  کـه  کسـانی 
کننـد، مباحـث تفسـیری را بیـان  کننـد، فکـر 
کننـد، سـطح معـارف جامعـه را بـاال بیاورند. 
الُقـرءاَن  هـَذا  ِاّنَ  فرمـود:  اینکـه  باالخـره 
تـی ِهـَی َاقـَوم؛)۷( ایـن قـرآن »اقـَوم« 

َ
َیهـدى ِلّل

قوی تـر،  بهتـر،  اسـتوارتر،  یعنـی  -»َاقـَوم«  را 
باقوام تر- به شـما نشـان میدهد، شـما را به 
سـمت »اقـَوم« راهنمایـی ]میکنـد[؛ »اقـَوم« 
در چـه چیـزی؟ »اقـَوم« در زندگی دنیایتان، 
کسـب عّزتتـان، »اقـَوم« در ایجـاد  »اقـَوم« در 
و  حقیقـی  زندگـی  در  »اقـَوم«  و  حکومتتـان 
حقیقـی  حیـات  آن  کـه  اخروی تـان  حیـات 
قرآنـی  معـارف  الَحَیـوان-)۸(  -َلِهـَی  اسـت 
وقتـی همه گیـر بشـود، ایـن جـوری میشـود. 
پیشـرفت  خیلـی  بحمـداهلل  مـا  امـروز  البّتـه 
کم اسـت؛ نسـبت بـه آنچه باید  کرده ایـم؛ اّما 
گذشـته  کم اسـت، با اینکه نسـبت به  باشـد 
بسـیار زیـاد اسـت؛ لکـن بیشـتر از ایـن ]بایـد 
که جامعـه ی ما،  باشـد.[ بایـد جـوری بشـود 
مـرد و زن مـا، جوانهـای مـا بـا معـارف قرآنـی 
کـم بـر  ُانـس بگیرنـد؛ اصـًا معـارف قرآنـی حا
گر این شـد، قدرت اسـتدالل  ذهنها باشـد. ا
وجـود  بـه  دفـاع  قـّوت  می آیـد،  وجـود  بـه 
کامـل میشـود، حرکتهـا ]بـه  می آیـد، ایمانهـا 

میرسـد[. نتیجـه 
]نکتـه ای  هـم  قرآنـی  جلسـات  مـورد  در   
اهلل«  »اهلل  شـما  البّتـه  حـاال  بکنـم:[  عـرض 
میگوییـد و خواننـده را تشـویق هـم میکنیـد 
روی  از  باالتـر،  خـرده  یـک  هـم  بعضی هـا  و 
یـک  آنهـا  و  می آیـد  کـه  عربهـا  نوارهـای 
طبیعـت  -کـه  میدهنـد  انجـام  هیاهوهایـی 
جـزو  ایـن  کـه  نیسـت  جـور  ایـن  اسـت،  آنهـا 
سـعی  و[  گرفته انـد  ]یـاد  باشـد-  قـرآن  لـوازم 
کـه ایـن  کننـد  میکننـد همانهـا را عینـًا تقلیـد 
اسـت،  خـوب  هـم  تشـویق  نـدارد.  لزومـی 
گاهـی  میبینـم  مـن  منتهـا  نـدارد،  اشـکالی 
اوقـات بعضـی از ایـن خواننده هـای خارجـی 
کشـورهای  که اینجا می آیند میخوانند -مال 
خوبنـد،  انصافـًا  هـم  بعضی شـان  کـه  عربـی 
همه شـان یـک جـور نیسـتند- ایـن حّضـاری 
کأّنـه موّظفنـد بعد  کـه در جلسـه نشسـته اند، 
که او میخواند، با  از هـر آیـه ای یـا نصف آیه ای 
کنند؛ چـه لزومی دارد؟  صـدای بلند تشـویق 
کـه او میفهمـد  یـک عیـب بزرگـش ایـن اسـت 
چـون  را!)۹(  تـاوت  نمیفهمیـد  درسـت  شـما 
اهلل«،  »اهلل  میگوییـد  شـما  میخوانـد،  بـد  او 

نـه،  نیسـتید؛  ملتفـت  شـما  کـه  میفهمـد  او 
که خـوب میخواند  کنیـد آنجایـی  شـما سـعی 
خودمـان  بّچه هـای  البّتـه  کنیـد[.  ]تشـویق 
نـدارد!)۱۰(  اشـکالی  کنیـد  تشـویق  چـه  هـر  را 
کـه آن  مـن بـا اینهـا مخالـف نیسـتم اّمـا وقتـی 
قـاری بیرونـی اینجـا می آیـد و میخوانـد، ایـن 
کـه  کـه ]مسـتمع[ موّظـف باشـد  جـور نباشـد 
کنـد[؛  همیـن طـور هـر جـور ]خوانـد تشـویق 
کـه  گاهـی اوقـات بـا همـان آهنگـی  بخصـوص 
او میخوانـد »اهلل اهلل« میگوینـد؛ اینهـا لزومـی 
گرم قرآنی، بسـیار  نـدارد؛ لکـن خب جلسـه ی 
کـه در جامعـه ]رواج پیـدا  چیـز خوبـی اسـت 
کنـد[. پـس بنابرایـن آنچـه عـرض میکنـم این 
کـه  کـه قـارِی خواننـده ی قـرآن وقتـی  اسـت 
مخاطبـی دارد، بـه آن نکتـه ی جملـه توّجـه 
ایـن  اینکـه  بـرای  کنـد،  کنـد و روی آن تکیـه 
تفهیـم مفاهیـم قرآنـی آسـان تر و بهتـر بشـود 

مخاطـب. بـرای 
قـرآن؛  بـه  احتیـاج داریـم  مـا  عزیـزان مـن! 
فقـط  نـه  اسـت؛  مـا  امـروز  نیـاز  قـرآن  ایـن 
بلکـه  اسـامی  جامعـه ی  ایـران،  مّلـت  مـا 
نیـاز  قـرآن  بـه  امـروز واقعـًا  جامعـه ی بشـری، 
کـه بـا اسـتکبار مخالفـت  دارنـد. قـرآن اسـت 
صریحـًا  ظلـم  بـا  کـه  اسـت  قـرآن  میکنـد، 
کفـر باهلل  کـه بـا  مخالفـت میکنـد، قـرآن اسـت 
بـا  کـه  اسـت  قـرآن  میکنـد،  مقابلـه  صریحـًا 
طغیـان و طاغـوت بـا قـدرت مقابلـه میکنـد: 
ذیَن 

َ
ذیـَن ءاَمنـوا ُیقاِتلـوَن فی َسـبیِل اهلِل َواّل

َ
َاّل

َفقاِتلـوا  الّطاغـوِت  َسـبیِل  فـی  ُیقاِتلـوَن  َکَفـروا 
ـیطان؛)۱۱( ایـن لحـن قـرآن چه قوی 

َ
َاوِلیـاَء الّش

گرفتاری هـای امـروز بشـر  اسـت! اینهـا همیـن 
که می بینید عربده میکشـند  اسـت. اینهایی 
کشـور  فـان  جمهـوری  ریاسـت  موضـع  در 
کشـور علیـه مّلتهـا، علیـه  یـا پادشـاهی فـان 
مـردم، علیـه صلـح، علیه آرامـش، علیه ثبات 
هسـتند  همانهایـی  کشـورها،  و  حکومتهـا 
کشـیده؛ ایـن را بایـد  کـه قـرآن بـر سـر آنهـا داد 
مـردم بفهمنـد. اینکـه قـرآن بـه مـا ]میگویـد[: 
ـُکُم  َفَتَمّسَ َظَلمـوا  ذیـَن 

َ
اّل ِاَلـی  َترَکنـوا  َوال 

ایـن  ظالمیـن،  بـه  نکنیـد  اعتمـاد  الّنـار؛)۱۲( 
اسـت.  دنیـا  مـردم  امـروز  گرفتـاری  همیـن 

اعتمـاد میکننـد، پدرشـان درمی آیـد. دیدیـد 
یـک  عربـی  کشـورهای  ایـن  از  بعضـی  در 
یـک مبـارزه ی  گرفـت،  انجـام  حرکـت خوبـی 
پـا  بـه  غوغایـی  یـک  آمـد،  وجـود  بـه  خوبـی 
شـد، یـک بیـداری ای بـه وجـود آمـد، منتهـا 
کسـتر  کـه بیاینـد روی آن خا مثـل شـعله ای 
ک بریزنـد، خامـوش شـد؛ چـرا؟  بریزنـد و خـا
ذیـَن َظَلمـوا« را عمـل 

َ
چـون »ال َترَکنـوا ِاَلـی اّل

کردنـد بـه آمریـکا، بـه رژیـم  نکردنـد. رکـون)۱۳( 
بایـد  کار  چـه  نفهمیدنـد  صهیونیسـتی؛ 

میشـود. جـوری  ایـن  ]لـذا[  بکننـد، 
گـر چنانچـه خـدای متعـال بـه یـک مّلتـی  ا
را  کمـک  آن  قـدر  مّلـت  آن  و  کـرد  کمکـی 
سـیلی اش  میخورنـد،  را  کتکـش  ندانسـتند، 
مـا  مّلـت  بداننـد.  قـدر  بایـد  میخورنـد؛  را 
بحمـداهلل از روز اّول قـدر دانسـت. ایـن حرکت 
ایـن  انقـاب،  بقـای  ایـن  مـا،  مّلـت  عظیـم 
ایـن  روزافـزون  عـّزت  و  مّلـت  ایـن  ایسـتادگی 
کشـور  مّلـت، ایـن پیشـرفت فوق العاده ی این 
که ایـن مّلت بـه برکت  بـه خاطـر همیـن اسـت 
از  بـه ایـن چنـد جملـه ی  وجـود امـام بزرگـوار 
کـرد؛ او بـه مـا یـاد داد. خـود  آیـات قـرآن عمـل 
او دلـش ُپـر بـود از ایمان به اهلل، سرشـار و لبریز 
بـود از ایمـان بـه خـدا و معـارف قرآنـی؛ بـه مـا 
کردیـم؛ و  کار بکنیـم و حرکـت  کـه چـه  یـاد داد 
بحمداهلل ]مّلت[ ایسـتاد. امروز هم راه همین 
مقابـل  در  ایسـتادگی  جـز  هـم  امـروز  اسـت؛ 
کّفـار راهـی بـرای ایـن  شـیاطین و طواغیـت و 
خـدای  کـه  ان شـاءاهلل  و  نـدارد  وجـود  کشـور 
کمکهای خـود را  متعـال هـم توفیقـات خـود و 

بـه ایـن مّلـت خواهـد داد.
بـده.  قـرار  قـرآن  اهـل  از  را  مـا  پـروردگارا! 
قـرآن  بـا  بـدار؛  زنـده  قـرآن  بـا  را  مـا  پـروردگارا! 
کـن. پـروردگارا! بـه  بمیـران؛ بـا قـرآن محشـور 
حـّق محّمـد و آل محّمـد امـام بزرگـوار مـا را بـا 
گران قـدر مـا  کـن؛ شـهدای  اولیائـت محشـور 
کـن. پـروردگارا!  کربـا محشـور  بـا شـهدای  را 
کـن؛  هدایـت  راسـت  راه  بـه  را  مـا  جوانهـای 
بفرمـا؛  خیـر  بـه  ختـم  را  مـا  همـه ی  عاقبـت 

بفرمـا. برطـرف  را  گرفتاری هـا 
رحم اهلل من قرأ الفاتحة مع الّصلوات

پی نوشت:
گروه هـای  و  قاریـان  از  جمعـی  دیـدار،  ایـن  درابتـدای    )۱
پرداختنـد. تواشـیح خوانی  و  قـرآن  تـاوت  بـه  جمع خوانـی 

۲( نهج الباغه، خطبه ی ۱۸
از  عبـور  هنـگام  قصایـد،  بخـش  اشـعار،  دیـوان  خاقانـی.   )۳

کسـری طـاق  دیـدن  و  مدائـن 
و   ...« ۱۲۸؛  آیـه ی  از  بخشـی  اعـراف،  سـوره ی  جملـه  از   )۴

اسـت.« پرهیـزکاران  بـرای  ]نیـک[  فرجـام 
چیـزی  بـه  را  شـما  قطعـًا  »و  ۱۵۵؛  آیـه ی  بقـره،  سـوره ی   )۵
و  جانهـا  و  امـوال  در  کاهشـی  و  گرسـنگی،  و  تـرس  قبیـِل[  ]از 

را.« شـکیبایان  ِده  مـژده  و  می آزماییـم؛  محصـوالت 
۶( نظامی. مخزن االسرار

۷( سوره ی اسراء، بخشی از آیه ی ۹
۸( سوره ی عنکبوت، بخشی از آیه ی ۶۴

۹( خنده ی معّظٌم له و حّضار
۱۰( خنده ی معّظٌم له و حّضار

ایمـان  کـه  آنـان   « ۷۶؛  آیـه  ی  از  بخشـی  نسـاء،  سـوره ی   )۱۱
کافر شده اند، در  که  کسانی  آورده اند، در راه خدا میجنگند؛ و 
راه طاغـوت میجنگنـد. پـس شـما بـا یـاران شـیطان بجنگید.«

۱۲( سوره ی هود، بخشی از آیه ی ۱۱۳
۱۳( اعتماد
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دوره  دومیـن  در  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده 
کار نیـروی انتظامـی  گردهمایـی پیشکسـوتان فـدا
گذشـته تصمیمات مناسـبی  با بیان اینکه از سـال 
اتخـاذ  خدمتـی  معلـوالن  از  حمایـت  راسـتای  در 
گفـت: امیدواریـم بـا یـک برنامه ریـزی  شـده اسـت، 
خانواده هـای  و  عزیـزان  ایـن  بـه  منسـجم، 
که بار بیشتری از زحمات را به  دوش  محترمشان 
بـه  اشـتری  کنیـم. سـردار  بیشـتری  توجـه  دارنـد، 
بـا بنیـاد شـهید و امورایثارگـران  برگـزاری جلسـات 
همکارانـی  هسـتیم  درصـدد  کـرد:  بیـان  و  اشـاره 
کـه حیـن انجـام وظیفـه دچـار حادثـه می شـوند  را 
رابطـه  ایـن  کـه در  کنیـم  تلقـی  عنـوان جانبـاز  بـه 
برگـزار  ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  بـا  جلسـاتی 
بـا  موضـوع  ایـن  از  بخشـی  البتـه  اسـت  شـده 
دسـت  در  نیـز  مقـداری  و  شـده  انجـام  کـرات  مذا

اسـت. اقـدام 
وی بـا بیـان اینکـه در نیـروی انتظامـی حدود ۴ 
هزار معلول خدمتی وجود دارد، افزود: متأسـفانه 
و  مغـزی  و  نخاعـی  ضایعـه  نفـر   ۹۱ تعـداد  ایـن  از 
درصـد   ۵۰ بـاالی  معلولیـت  نفـر  هـزار   ۲ حـدودًا 
اضافـه  کشـور  انتظامـی  مقـام  دارند .عالی تریـن 
کسـی  کـرد: طبـق احادیـث و روایـات محکـم مـا، 
کـه بـا نیـت خالص بـرای امـرار معـاش از خانه خود 
ج شـود و در ایـن میـان اتفاقـی بـرای او پیـش  خـار
می شـود؛  محسـوب  شـهید  کنـد،  فـوت  و  آمـده 
و  اجـر  ایـن  نیـز  خدمتـی  معلـول  عزیـزان  قطعـا 
پـاداش را خواهنـد داشـت و نـگاه دینـی و الهـی بـه 
کـه همـان پـاداش را  ایـن موضـوع نشـان می دهـد 

نیـز خواهنـد بـرد.
فرمانـده ناجـا بـا بیـان اینکـه ایـن دومیـن دوره 
گردهمایی برای معلوالن خدمتی است،  برگزاری 
کـرد: طبـق برنامه ریزی هـای انجـام شـده  اضافـه 
کار را طبـق روال انجـام می دهیـم و عزیـزان  ایـن 
کـه به هیـچ عنـوان از نظر  معلـول خدمتـی بداننـد 
نیـروی انتظامـی فرامـوش نشـده و نخواهنـد شـد 
و مـا در حـد تـوان وظیفـه داریـم در خدمـت ایـن 

کار ناجا: گردهمایی پیشکسوتان فدا سردار سرتیپ حسین اشتری در 

معلوالن خدمتی هرگز فراموش 
نخواهند شد

کنیـم. عزیـزان بـوده و بـه مشـکات آنهـا رسـیدگی 
کـرد: در تاشـیم، اقدامات  سـردار اشـتری اضافـه 
معلـوالن  بـه  خدمت رسـانی  راسـتای  در  خوبـی 
خدمتـی انجـام بگیـرد و بـا راه انـدازی یـک سـامانه 
بـرای ارتبـاط بـا آنهـا بتوانیـم بانـک اطاعاتـی ایـن 
عزیـزان را در اختیـار داشـته باشـیم. فرمانـده ناجـا 
ایـن  خانواده هـای  از  تشـکر  و  تقدیـر  بـا  ادامـه  در 
که بیشـتر از خود معلول، بار زحمت بر روی  عزیزان 
کـرد: انصافـا پرسـتاری  دوششـان می باشـد، اضافـه 
عزیـزان  ایـن  همـه  امیدواریـم  و  اسـت  سـختی  کار 
حضـرت  بانـو  کربـا  صحـرای  پرسـتار  از  تأسـی  بـا 
زینـب )س( و ائمـه)ع(، نـگاه بلند و هـدف معنوی را 

کار برایشـان آسـان شـود. گرفتـه و  در پیـش 
وی با تشـکر از همه پدران، مادران و همسـران 
کـرد : پاداش  معلـوالن خدمتـی، اظهـار امیـدواری 

نوعـی در معـرض خطر و آسـیب قـرار دارند و ما باید 
کـه  انتظامـی  نیـروی  عظیـم  سـرمایه  کنیـم  کاری 
کمتر آسیب ببیند  همانا نیروی انسـانی آن اسـت، 
گرفتـه و بررسـی  کـه خوشـبختانه اقدامـات صـورت 

اسـت. موضـوع  ایـن  نشـان دهنده  آمارهـا 
کـرد: مقـام معظم   سـردار اشـتری خاطـر نشـان 
اقشـار  بـه  توجـه  همـواره  رهبری)مدظله العالـی( 
کارکنـان،  از  اعـم  انتظامـی  نیـروی  در  مختلـف 
معلـوالن  شـهدا،  جانبـازان،  بازنشسـتگان، 
خدمتـی و... را ضـروری می داننـد و از ایـن بابـت 
بـا وجـود همـه مشـغله های  کـه  کریم  خـدا را شـا
کاری ایشان، به سربازان خود در نیروی انتظامی 
تـا ایـن انـدازه اهمیـت می دهنـد و ایـن بـه نوعـی 
محسـوب  معنـوی  و  مـادی  پشـتیبانی  مـا  بـرای 
بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  ناجـا  فرمانـده  می شـود. 

ناجـا  هماهنگ کننـده  معـاون  جانشـین   
بازنشسـتگان  کانـون  مدیـره  هیئـت  رئیـس  و 
بـا  سـجاد)ع(  امـام  بیمارسـتان  در  حضـور  بـا 
تعدادی از بازنشستگان و پیشکسوتان بستری 

کـرد. گفت وگـو  و  دیـدار  بیمارسـتان  ایـن  در 
سـردار محسـن فتحـی زاده در حاشـیه بازدیـد 
گاهـی  آ گفـت:  سـجاد)ع(،  امـام  بیمارسـتان  از 
کـه در ایـن  و آشـنایی بـا رونـد درمـان بیمارانـی 
اهـداف  جملـه  از  هسـتند  بسـتری  بیمارسـتان 

ایـن دیـدار اسـت.
وی افـزود: بحمـداهلل در رابطـه بـا تجهیـزات 
کنـون  تا بیمـاران  رفـاه حـال  بـرای  بیمارسـتانی 
گام هـای رو بـه جلـو برداشـته  اقدامـات خـوب و 

شـده اسـت.
ناجـا  هماهنگ کننـده  معـاون  جانشـین 
کـرد: این بیمارسـتان بـه دلیل عملیاتی  تصریـح 
نیـاز  مـورد  تجهیـزات  و  امکانـات  نظـر  از  بـودن 
اسـت،  برخـوردار  ویـژه ای  جایـگاه  از  مـا  بـرای 
و  بیمارسـتان  ایـن  تجهیـزات  بایـد  بنابرایـن 
کارکنـان در  رسـیدگی و خدمات دهـی ویـژه  بـه 

گیـرد. انجـام  مطلـوب  شـرایط 

کانون بازنشستگان ناجا از بیماران بستری بازدید رئیس هیئت مدیره 
در بیمارستان امام سجاد)ع(

سردار سرتیپ محمدعلی نوری نژاد: مابه التفاوت ارزش اسمی سهام قوامین 
و قیمت خریداری شده به صاحبان سهام پرداخت می شود

و  خدمات دهـی  بـر  فتحـی زاده  سـردار 
گفـت:  کـرد و  کیـد  کارکنـان ناجـا تأ رسـیدگی بـه 
ناجـا  بهـداد  معاونـت  همـکاری  بـا  امسـال 
گام هـای موثـری در عرصـه بهداشـت و درمـان 
کـه خوشـبختانه در ایـن رابطـه  برداشـته شـده 
منابـع  ح هـا،  طر و  اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای 
در  و  شـده  نظرگرفتـه  در  هـم  مناسـب  مالـی 

گرفـت. خواهـد  قـرار  مـا  اختیـار 

بازنشسـتگان  کانـون  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
و  درمانـی  کـز  مرا کـردن  مجهـز  بـر  ناجـا 
بیمارسـتان های نیـروی انتظامـی بـه تجهیـزات 
درصـدد  کـرد:  عنـوان  و  کیـد  تا روز  پزشـکی 
تـا  مصـوب،  بودجه هـای  اسـاس  بـر  هسـتیم 
حـوزه  در  شایسته سـای  خدمـات  سـال،  پایـان 
کارکنـان و بازنشسـتگان  بهداشـت و درمـان بـه 

شـود. ارائـه  آنهـا  خانواده هـای  نیـز  و  ناجـا 

معـاون هماهنگ کننـده ناجـا و رئیس مجمع 
کانـون سـردار سـرتیپ محمـد علـی نوری نـژاد بـا 
بانـک  صـدور بخشـنامه ای در خصـوص سـهام 
کـرد: نظـر به اینکـه تعداد زیـادی از  قوامیـن اعـام 
کارکنـان، سـهام قوامیـن را بـه نـرخ هر سـهم ۱۵۰۰ 
کـرده بودنـد، بـرای جلوگیـری از  ریـال خریـداری 
اسـمی  ارزش  مابه التفـاوت  آنـان،  زیـان  و  ضـرر 
کارکنان  سـهام و قیمت خریداری شـده از سـوی 

بـه صاحبـان سـهام پرداخـت می شـود.
اعـام  نوری نـژاد  محمدعلـی  سـرتیپ  سـردار 
بانک هـای  تجمیـع  طـرح  اجـرای  در  کـرد: 
بانـک سـپه و  بـا  آنهـا  نیروهـای مسـلح و ادغـام 
گردید، سـهام  برابر طرح مصوب سـران قوا، مقرر 
کارکنان چنانچـه دارای  خریـداری شـده از سـوی 
نـرخ  بـه  باشـند  اسـمی  ارزش  از  پایین تـر  ارزش 
ارزش اسـمی هـر سـهم ۱۰۰۰ ریـال خریـداری شـود 
کـه ایـن فرآینـد از سـوی بانـک قوامیـن در حـال 

می باشـد. اجـرا 
ایـن بخشـنامه می افزایـد: نظر به اینکـه تعداد 
کارکنـان سـهام خـود را بـه نرخ هر سـهم  زیـادی از 
کیـد سـردار  تا بـا  کرده انـد،  ریـال خریـداری   ۱۵۰۰
فرمانـده محتـرم نیـروی انتظامی، موضـوع مورد 
گرفـت و در نهایـت بـا پیگیری هـای  بررسـی قـرار 
مسـلح  نیروهـای  کل  سـتاد  آمـده،  عمـل  بـه 
کـرد بـه منظـور جلوگیـری از ضـرر و زیـان  موافقـت 

سـهامداران، مابـه التفـاوت ارزش اسـمی سـهام 
از  سـهم۵۰۰ریال(  شـده)هر  خریـداری  قیمـت  و 
محـل منابـع در اختیـار نیـروی انتظامـی و بنیـاد 
تعـاون ناجـا بـه صاحبـان سـهام پرداخـت شـود.

کـه: بـا توجـه بـه  کیـد دارد  بخشـنامه مذکـور تا
مهلت تعیین شـده جهت فروش سـهام تا پایان 
کارکنانـی که  کلیـه  اردیبهشـت مـاه سـال جـاری، 
سـهام بانک قوامین در اختیار دارند می بایسـت 
برابـر روش هـای تعییـن شـده ضمـن مراجعـه بـه 
کارگزاری های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و 
اوراق بهادار و یا مراجعه به سـایت بانک قوامین 
فـروش  بـه  نسـبت   WWW.ghbi.ir آدرس  بـه 
سـهام خـود بـه ارزش اسـمی هـر سـهم ۱۰۰۰ ریـال 
اقدام نمایند و پس از اخذ اطاعات الزم از بانک 
قوامین، مابه التفاوت قیمت)هر سهم ۵۰۰ریال( 
کارکنـان ذی نفـع از سـوی  بـه تدریـج بـه حسـاب 

بنیـاد تعـاون واریـز خواهد شـد.

معنـوی خدمت رسـانی بـه ایـن عزیـزان ذخیره ای 
بـرای آخـرت و برکـت در زندگـی ایـن افراد باشـد.

تـاش  و  سـعی  تمـام  افـزود:  اشـتری  سـردار 
کسـی در  کمتـر  گرفـت تـا  کار خواهیـم  خـود را بـه 
بـه  ولـی  شـود  خدمتـی  معلولیـت  دچـار  حـوادث 
)مدظله العالـی(  رهبـری  معظـم  مقـام  فرمـوده 
سـازمان عظیـم نیـروی انتظامـی بـا هیـچ سـازمان 
بـه  همیشـه  و  نیسـت  مقایسـه  قابـل  ارگانـی  و 
وی  می باشـد.  مأموریـت  انجـام  حـال  در  نوعـی 
بـا بیـان اینکـه انجـام برخـی مأموریت هـا از جملـه 
مبـارزه بـا اشـرار و قاچاقچیـان مسـلح مـواد مخـدر 
کارکنـان مـا بـه  کـرد:  اجتناب ناپذیـر اسـت، اظهـار 

هسـتند،  یکسـان  مـا  بـرای  کارکنـان  همـه  اینکـه 
کـرد: وظیفـه داریـم بـه وضعیـت معیشـتی  اضافـه 
کارکنـان توجـه داشـته و امیدواریـم بتوانیـم  همـه 
قدم هایـی در ایـن راسـتا خصوصـا بـرای معلـوالن 
خدمتـی برداریـم؛ ان شـاءاهلل  دعـای خیـر شـما و 
مـا  بیشـتر  خدمت رسـانی  بـرای  خانواده هایتـان 
بـه شـما باشـد و همه اعمـال مورد رضـای خداوند 
متعـال و امـام زمان)عـج(، حضـرت امـام رضـا)ع( و 
گیـرد. نایـب بـر حقـش امـام خامنـه ای عزیـز قـرار 

سـردار  همایـش،  ایـن  حاشـیه  در  اسـت،  گفتنـی 
نیـروی  کار  فـدا پیشکسـوتان  از  جمعـی  بـا  اشـتری 
کرد. گفت وگو و به مشـکات آنها نیز رسـیدگی  انتظامی 

ش
گزار
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کانون بازنشستگان ناجا در سال 98 برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره 

دیدار رئیس سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با رئیس 
کانون بازنشستگان ناجا

کانـون  مدیـره  هیئـت  جلسـه  اولیـن 
بعدازظهـر   ۹۸ سـال  در  ناجـا  بازنشسـتگان 
کانـون  سـه شـنبه ۱۰ اردیبهشـت مـاه در سـتاد 

شـد. برگـزار  ناجـا  بازنشسـتگان 
کارگر رئیس  که با حضور سردار  در این جلسه 
ریاسـت سـردار  بـه  و  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون 
هماهنگ کننـده  معـاون  جانشـین  فتحـی زاده 

شـد،  برگـزار  مدیـره  هیئـت  رئیـس  و  ناجـا 
از وضعیـت بازنشسـتگان  گزارشـی  ارائـه  ضمـن 
کـه  اقداماتـی  مجموعـه  و  سـیل زده  شـهرهای 
اسـتان ها  کانـون  سـوی  از  خصـوص  ایـن  در 
گرفتـه اسـت، تصمیماتی بـرای حمایت  صـورت 

گردیـد. اتخـاذ  کانـون  عضـو  سـیل زدگان  از 
گفتنـی اسـت در یکصـد و پنجـاه و هفتمیـن 

سـرهنگ  کانـون،  مدیـره  هیئـت  جلسـه 
بازنشسـتگی  سـازمان  جانشـین  بهزادی نیـا 
نماینـده  سـیرتی  سـرهنگ  مسـلح،  نیروهـای 
فخـاری  سـرهنگ  کانـون،  مجمـع  در  گیـان 
سـرهنگ  و  کانـون  مجمـع  در  قزویـن  نماینـده 
نوری نماینده یزد در مجمع؛ به عنوان اعضای 

داشـتند. حضـور  مدیـره  هیئـت 

 سـرهنگ مطهـری رئیـس سـازمان بسـیج 
کانون  پیشکسـوتان با حضـور در دفتر رئیس 
دیـدار  کارگـر  بیـژن  سـردار  بـا  بازنشسـتگان، 

کرد.
کارگر ضمن خیرمقدم،  در این دیدار سردار 
گزارشــی از آمــار جــذب بازنشســتگان ناجــا در 

کــرد. ســازمان بســیج پیشکســوتان ارائــه 
بـا  بسـیج  همـکاری  از  اسـتقبال  بـا  وی 
گفـت:  ناجـا،  پیشکسـوتان  و  بازنشسـتگان 
کـه در یک نیروی مسـلح  بازنشسـتگان ناجـا 
بـودن  دارا  بـا  کرده انـد  خدمـت  اجتماعـی 
مهارت هـا و تجـارب خـاص و ارتبـاط مسـتمر 
بـا جامعـه می تواننـد در بخش هـای مختلـف 
بـه ویـژه آمـوزش امنیـت شـهری بـه جوانـان 
سـازمان  بـه  مقاومـت  پایگاه هـای  عضـو 

کننـد. کمـک  بسـیج 
سـرهنگ مطهـری نیـز بـا اشـاره بـه تهیـه 
ح  طـر ایـن  گفـت:  بسـیج،  اعتـای  ح  طـر
ح  طـر ایـن  در  و  اسـت  اقـدام  دسـت  در 

بانـک  تهیـه  بـا  تـا  هسـتیم  آن  دنبـال  بـه 
مسـیر  در  شـاخص،  نیروهـای  اطاعـات 
کـردن و رفـع  حمایـت از جامعـه در برطـرف 
چالش هـا، مشـکات فرهنگـی و اجتماعـی 

کنیـم. تـاش  و... 
ایـن مراسـم در خصـوص موضوعاتـی  در 

از نخبـگان فرهنگـی و  همچـون بهره گیـری 
راهیـان  فعالیـت هـا، حضـور در  سـخنور در 
بسـیج  سـازمان  بیشـتر  ارتبـاط  و  نـور 
بازنشسـتگی  کانون هـای  بـا  پیشکسـوتان 
و  بحـث  مسـلح  نیروهـای  سـازمان های 

شـد. نظـر  تبـادل 

لطفا بفرمایید که در حال حاضر چه وام هایی و 
چگونه به اعضا پرداخت می شود؟

که  گیرتریـن وامـی اسـت  وام توانمندسـازی فرا
ارائـه می شـود. در حـال حاضـر بـه بازنشسـتگان 
وام  ایـن  دریافـت  نحـوه  گذشـته  سـال های  در 
بـا  و  اسـتان ها  کانـون  بـه  بـا مراجعـه متقاضیـان 
کانـون  ثبت نـام صـورت می گرفـت. در ایـن برنامـه 
اسـتان ها در هـر مـاه صـورت اسـامی متقاضیـان 
اداره  بـه  ثبت نـام  تاریـخ  اولویـت  رعایـت  بـا  را 
بازنشسـتگی اسـتان منعکـس می کـرد تـا یـک وام 

۵میلیـون تومانـی بـه آنهـا ارائـه شـود.
که در  لطفا در این خصوص توضیح دهید 

سال 97، چند نفر وام توانمندسازی دریافت 
کرده اند؟

سـازمان  از  مرحلـه  سـیزده  در   ۱۳۹۷ سـال  در 
بازنشسـتگی نیروهـای مسلح)سـابا( اعتبـار دریافت 
کرده ایـم. اعتبـار هـر مرحلـه معـادل هجـده میلیـارد 
و  ۲۴۵میلیـارد  مجمـوع  در  و  ریـال  میلیـون   ۹۰۰ و 
کـم جمعیت  ۷۰۰ میلیـون ریـال بـود و بـا توجـه بـه ترا
بازنشسـتگان هـر اسـتان، طـرح تسـهیم اسـتانی بـه 

ارائـه شـد. کشـور  کانون هـای سراسـر 
کانـون اسـتان ها در سـال   همچنیـن برابـر اعـام 
۱۳۹۷ حـدود  ۵هـزار  نفـر وام توانمندسـازی دریافت 
کرده انـد.  در سـال جدیـد روش پرداخـت ایـن وام 
سـازمان  سـوی  از  راسـًا  بـاره  ایـن  در  و  کـرده  تغییـر 
بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح اقـدام خواهـد شـد. 
کـه سـازمان مزبـور  کار نیـز بدیـن صـورت اسـت  روش 
کـه از ایـن وام اسـتفاده نکرده انـد  اسـامی افـرادی را 
ارسـال  پیامکـی  آنهـا  بـرای  ترتیـب  بـه  و  اسـتخراج 
خواهد کرد که آیا نیازمند به این وام هستند یا خیر؟ 
گزارش فرد نسبت به پرداخت وام اقدام خواهد  و با 
کنـون در اسـتان آذربایجـان  شـد. ایـن برنامـه هـم ا
متعاقبـًا  و  شـده  شـروع  پایلـوت  عنـوان  بـه  شـرقی 
بـه تمامـی اسـتان ها تسـری خواهـد یافـت.  اضافـه 
و هشـتصد  هـزار  تعـداد ده  می نمایـم در سـال ۹۷ 
کانون اسـتان ها  ونـود وهشـت هـزار نفـر نیز با معرفی 
بـه ادارات بازنشسـتگی اسـتان، وام توانمندسـازی 

گفت وگو با آقای نیکنامی معاون توانمندسازی، کارآفرینی و امور تعاونی های کانون:

چه وام هایی به بازنشستگان ارائه می شود؟
وام های قرض الحسنه از جمله موضوعاتی است که همواره برای بازنشستگان محترم ناجا با سئواالت و ابهامات متعدد روبه رو بوده است. 
اینکـه چـه نـوع وام هایـی بـه بازنشسـتگان تعلـق می گیـرد؟، اولویت بـرای دریافت وام چه مـواردی می باشـد؟ فرآیند دریافـت وام های مختلف 
به چه نحوی صورت می گیرد و... از جمله این سئواالت می باشند. جهت دریافت پاسخ این سئواالت به سراغ جناب سرهنگ بازنشسته 

خسـرو نیک نامی معاون توانمندسـازی، کارآفرینی و امور تعاونی های کانون رفتیم و در این خصوص با ایشـان به گفت وگو نشسـتیم.

نفـر  آن ۵هـزار  احتسـاب  بـا  کـه  نموده انـد  دریافـت 
جمعا پانزده هزارو هشتصدونودوهشـت هزار نفر در 
کرده انـد.  گذشـته وام توانمندسـازی دریافـت  سـال 
شـایان ذکـر اسـت، در مـوارد اضطـراری بـا تشـخیص 
کانـون اسـتان ها، بـدون رعایـت اولویـت  مسـئوالن 
کـه نیـاز فـوری و حیاتـی  تاریـخ ثبت نـام بـه افـرادی 
داشـته اند، خارج از نوبت وام پرداخت شـده اسـت. 
یکـی دیگـر از وام هـای اعطایـی به بازنشسـتگان  وام 
صنـدوق قرض الحسـنه حبیـب بـن مظاهـر اسـت؛ 
کارمزد  که بـا  مبلـغ ایـن وام ۳ میلیـون تومـان  اسـت 
۳ % در اقسـاط ۳۶ ماهـه  بـه  متقاضیـان پرداخـت 
نفـر   ۴۹۵ و  ۲۳هـزار  بـه    ۱۳۹۷ سـال  در  می شـود. 
درخواسـت کننده، وام پرداخـت شـده اسـت، البتـه 
صنـدوق  عضـو  هـزار   ۱۷۰ بـرای  منحصـرًا  وام  ایـن 
گرفتـه شـده و بازنشسـتگان محتـرم  مزبـور در نظـر 
بـرای دریافـت وام بایـد بـا پرداخت حق عضویت، به 
عضویـت صنـدوق درآینـد. روش پرداخـت ایـن وام 
مراجعه فرد به بانک قوامین، افتتاح حساب و ارائه 
درخواست وام است و مدیریت و پشتیبانی این وام 
کارآفرینـی و امور تعاونی  در معاونـت توانمندسـازی، 

کانـون صـورت می گیـرد. 
وام دیگـری نیـز  از طریـق سـابا تحـت عنـوان وام 
کـه بـا شـرایطی  گرفتـه شـده  خوداشـتغالی در نظـر 
می گیـرد.  تعلـق  آنـان  فرزنـدان  یـا  و  بازنشسـته  بـه 
سـقف ایـن وام ده میلیـون تومـان و شـرط پرداخـت 
کار جدیـد اسـت و بـرای  کسـب و  آن ایجـاد شـغل یـا 
کار پرداخت نمی شـود. در سال ۹۷  توسـعه کسـب و 
کار آفریـن. این  وام  در ایـن بخـش بـه تعـداد ۲۶۱ نفر 

پرداخـت شـده اسـت.
موسسه خیریه کریم اهل بیت)ع( چیست؟ چه 

می کند و چند عضو دارد؟
صنـدوق  در  خیـر   ۶۴ و  ۴هـزار  حاضـر  حـال  در 
کریـم اهـل بیـت)ع( عضو هسـتند  موسسـه خیریـه 
اهـل  کریـم  خیریـه  موسسـه  توسـط  وام  اعطـای  و 
بازنشسـتگان  کانـون  خدمـات  دیگـر  از  بیـت)ع( 
از  عمـده ای  بخـش  حاضـر  حـال  در  و  اسـت  ناجـا 
کارآفرینـی  توانمندسـازی،  معاونـت  فعالیت هـای 

کیفـی ایـن  کمـی و  و امـور تعاونی هـا در مسـیر ارتقـاء 
کمی  گر در این موسسه رشد  صندوق است. چون ا
)افزایـش تعـداد خیریـن( و )افزایـش مبلـغ واریـزی( 
پیـش روی  مشـکات  از  بسـیاری  شـود،  ایجـاد 

برطـرف خواهـد شـد.   نیازمنـدان جامعـه هـدف 
لطفا بفرماییدموسسه خیریه کریم اهل بیت)ع( 

از چه زمانی شروع به کار کرده است؟
کریم اهـل بیـت)ع(  از خردادماه   موسسـه خیریـه 
کـرد و پـس از اطاع رسـانی  کار  سـال ۱۳۹۵ شـروع بـه 
از طریـق ماهنامـه و پیامـک، از همان ابتدا تعدادی 
از خیرین مبالغ اهدایی خود را به حسـاب موسسـه 
بـه  کـه  کردنـد  نیـز درخواسـت  زیـادی  عـده  و  واریـز 
صورت ماهیانه مبلغی از حقوقشـان کسـر شـود و به 
ایـن امـر خیـر اختصـاص یابـد؛ در حـال حاضـر ۴هـزار 
گذشـته عضـو هسـتند و  و ۶۴ خّیـر  در اسـفند مـاه 
۷میلیـارد و ۴۳۱ میلیـون و ۸۷۳ هـزار و ۴۷۰ ریـال 
نقدینگـی در ایـن صنـدوق موجـود می باشـد. الزم 
بـه ذکـر اسـت تعـداد بسـیاری خیـر بـه مـدت و مبالغ 
متفـاوت بـه این موسسـه کمـک مالـی نموده اند که 
بـا توجـه بـه اتمـام مدت تعهـد پرداخـت کمک های 
موسسـه  ایـن  عضـو  حاضـر  حـال  در  آنـان،  مالـی 
افـراد  بـه  صنـدوق  ایـن  کمـک  روش  نمی باشـند. 
کمک هـای  کوتاه مـدت و  نیازمنـد، بـه صـورت وام 
باعـوض بـه نیازمنـدان متقاضـی اسـت و هر اسـتان 
کـه ماهیانـه از طریـق  بـا توجـه بـه میـزان نقدینگـی 
کرده انـد،  کسـر از حقـوق  بـه حسـاب موسسـه واریـز 
بـه بازنشسـتگان آن اسـتان خدمات ارائـه می دهد. 

برنامه شما برای سال 98 در رابطه با این 
صندوق چیست؟

ایـن  تقویـت  بـرای  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون 
صنـدوق در سـال ۱۳۹۸ بودجـه ای مصوب نموده و 
کرده  در همین راستا اعتباری نیز از ناجا درخواست 
تـا هـر چه بیشـتر صنـدوق تقویت شـود. درخواسـت 
کـه  کمـک دارنـد ایـن اسـت  کـه قصـد  مـا از خیریـن 
در ایـن امـر خداپسـندانه قـدم بردارنـد و بـا اهـدای 
کوچک توان پرداخت این صندوق  مبلغی هر چند 

را افزایـش دهنـد. 
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کـه معاونت  در ابتـدا مجموعـه وظایفـی 
پژوهشـی  امـور  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
کانـون بـر عهـده دارد را تشـریح فرماییـد.

وظیفـه   ۱۴ مصـوب،  وظایـف  ح  شـر برابـر 
و  گردهمایی هـا  برگـزاری  جملـه  از  کلـی 
اجتماعـی،  فرهنگـی،  مختلـف  برنامه هـای 
فعـاالن  نخبـگان،  از  حمایـت  و  شناسـایی 
علمـی،  فرهنگـی،  چهره هـای  و  اجتماعـی 
هنـری پژوهشـی و ورزشـی، اسـتفاده بهینـه 
زیرسـاخت های  و  امکانـات  توانایـی،  از 
سـازمان  در  موجـود  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
تأمیـن اجتماعی نیروهای مسـلح، سـازمان 
نیـروی  مسـلح،  نیروهـای  بازنشسـتگی 
انتظامی جمهوری اسامی ایران و سازمان 
ارتقـاء  راسـتای  در  ناجـا  سیاسـی  عقیدتـی 
همچنیـن  و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  منزلـت 
تشـکل های  سـازماندهی  و  شناسـائی 
خدمـات  از  اسـتفاده  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
ناجـا،  اجتماعـی  حـوزه  در  مشـاوره ای 
اسـتفاده از نتایـج مطالعـات آسیب شناسـی 
انجـام شـده در حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی، 
کز علمـی و تحقیقاتی  تعامـل و ارتبـاط بـا مرا
و  مسـلح  نیروهـای  سـازمان های  کشـور، 
جامعـه  بـرای  انتظامـی  علـوم  پژوهشـگاه 
عهـده  بـر  انتظامـی  نیـروی   بازنشسـتگان 
امـور  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  معاونـت 

می باشـد. پژوهشـی 
کانون  یکی از برنامه های مهم و تمرکزی 
و  گردهمایی هـا  برگـزاری  بازنشسـتگان، 

کانون بازنشستگان ناجا: معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور پژوهشی 

استفاده 147 هزار و 971 نفر از خدمات فرهنگی، 
کانون در سال 97 اجتماعی و ورزشی 

کارشناسـان مجـرب خود  کانـون بازنشسـتگان ناجـا بـا بهره گیـری از  معاونـت فرهنگـی، اجتماعـی و امـور پژوهشـی 
در سـه حـوزه مدیریتـی فرهنگـی و اجتماعـی، ورزش و سـامت و امـور پژوهشـی تـاش دارد تـا ضمـن نیازسـنجی و 
کانـون در مسـیر هدایـت رده ها به سـمت رویکـرد علمی در  برنامـه ریـزی بـرای تامیـن نیازهـای تحقیقاتـی و پژوهشـی 
کمـک و هدایت هـای الزم را  انجـام ماموریـت هـا، بـا ایجـاد ظرفیت هـا و زمینه هـای الزم بـرای شـکوفایی توانایی هـا، 
در جهـت حمایـت از فعالیت هـای بازنشسـتگان  و مسـتمری بگیران و حفـظ و ارتقـای منزلـت فرهنگـی و اجتماعـی 
آنهـا داشـته باشـد. ماحصـل ایـن اقدامـات در سـال 97، اسـتفاده ۱47 هـزار و 97۱ بازنشسـته و خانـواده محتـرم آنهـا 
کانـون بـود. بـه منظـور آشـنایی بـا ایـن اقدامـات، در ایـن شـماره گفت وگویی با جناب سـرهنگ  از خدمـات فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی 
کم  گرامی ماهنامـه آئینه را از  کانون انجام دادیم تـا مخاطبان  بازنشسـته مرتضـی موحدنـژاد معـاون فرهنگـی، اجتماعـی و امـور پژوهشـی 

گرفتـه اسـت، مطلـع سـازیم. کـه در یـک سـال گذشـته در ایـن حـوزه انجـام  کیـف فعالیت هـای ایـن مجموعـه و اقداماتـی  و 

نشسـت های مختلـف مثـل اردوهـای یک 
اسـت.  و...  الفـت  و  انـس  محافـل  روزه، 
تعـداد  چـه  گذشـته  سـال  در  بفرماییـد 
بهـره  خدمـات  ایـن  از  بازنشسـتگان  از 

گرفتنـد؟
از  یکـی  کردیـد  عنـوان  کـه  همان طـور 
کانـون برگزاری  برنامه هـای مهـم و تاثیرگـذار 
تحـت  مختلـف  نشسـت هایی  و  محافـل 
یـک  اردوهـای  ناجـا،  هفتـه  مثـل  عناوینـی 
روزه، محفـل انـس و الفـت و مراسـم ملـی و 
کرامت و  کـه در جهت حفـظ  مذهبـی اسـت 
ارزش هـای اخاقـی، ایجـاد فضـای نشـاط و 
شـادی، ارتقای روحیـه و... انجام می گیرد.

گذشـته ایـن قبیـل برنامه هـا  مـا در سـال 
آمـار  طبـق  و  کردیـم  پیگیـری  جدیـت  بـا  را 
کشـور، ۳۲هـزار و  بـه دسـت آمـده از سراسـر 
۷۴۸ نفـر از بازنشسـتگان و خانـواده محترم 
کـه بـا پشـتیبانی  آنهـا در اردوهـای یـک روزه 
و  مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگی  سـازمان 
اسـتانی  کانون هـای  در  همـکاران  تـاش 

داشـتند. حضـور  گرفـت  انجـام 
که بخشـی  در بحـث محافـل انس و الفت 
بازنشسـتگی  سـازمان  همـکاری  بـا  آن  از 
نیروهای مسـلح و بخشـی منحصرا از طریق 
کانـون صـورت می گیـرد،  ۲۹ هـزار و ۴۱۶ نفـر 

بازنشسـته حضـور داشـتند.
یـادواره درگذشـتگان از دیگـر برنامه هایی 
و  یـاد  گرامی داشـت  هـدف  بـا  کـه  اسـت 
تکریـم  و  درگذشـته  پیشکسـوتان  خاطـره 

از خانـواده محتـرم آنهـا همـه سـاله صـورت 
اسـت  ایـن  بـر  کیـدات  تا همـواره  و  می گیـرد 
کـه برنامه هایـی را بـه صـورت سـاالنه به این 
از  نیـز   ۹۷ سـال  دهیـم.  اختصـاص  هـدف 
بـا همـکاری  و  نبـود  کاری مسـتثنی  قاعـده 
بازنشسـتگی  سـازمان   مسـاعدت  و 
 ۸۸۹ و  هـزار   ۲ از  مسـلح،  نیروهـای 
یـادواره  مراسـم  در  درگذشـتگان  خانـواده 

شـد. تجلیـل  درگذشـتگان 
کانون اسـتان ها و  ضمن اینکه مسـئوالن 
نمایندگی هـای شهرسـتان ها نیـز بـه منظـور 
دلجویـی و تکریـم از خانـواده پیشکسـوتان 
بـا  اجرائـی  دسـتورالعمل  برابـر  درگذشـته، 
هـزار  از ۲  تسـلیت  بنـر  و نصـب  لـوح  تقدیـم 
اسـاس  بـر  و  نمودنـد  دیـدار  خانـوار   ۷۶۳
خانواده هایـی  از  شـده  تعییـن  ضوابـط 
می باشـند  معلـول  دارای  یـا  و  معسـر  کـه 
در  و  اسـت  گرفتـه  صـورت  مسـاعدت هایی 
ایـن راسـتا حـدود چهـار میلیارد ریـال هزینه 

اسـت. شـده 
حضـور ۵۵۴ بازنشسـته در برنامـه راهیان 
حضـور  بـرای  بازنشسـته   ۷۷ دعـوت  نـور، 
در مراسـم هفتـه ناجـا و نیـز تجلیـل از ۱۸۶ 
از  مختلـف  مناسـبت های  در  بازنشسـته 
اسـت. حـوزه  ایـن  در  مـا  برنامه هـای  دیگـر 

کانـون با معاونت  از سـوی دیگـر بـا تعامل 
و  بازنشسـتگان  کلیـه  ناجـا،  اجتماعـی 
خانـواده محتـرم آنهـا می تواننـد بـه صـورت 
اجتماعـی  مشـاوره  خدمـات  از  رایـگان 

کشـور بـه  کانتری هـای سراسـر  کارشناسـان 
شـوند. بهره منـد  رایـگان  صـورت 

در سـال ۹۷ بیـش از ۵ هـزار و ۹۷۱ نفـر از 
بازنشسـتگان از خدمات مشـاوره اجتماعی 

اسـتفاده نمودنـد.
کـه دومیـن  در بخـش ورزش و سـامت 
چـه  اسـت  معاونـت  ایـن  فعالیتـی  حـوزه 
سـال  در  و  داریـد  مدنظـر  را  برنامه هایـی 
شـده  ارائـه  خدمـات  تعـداد  چـه  گذشـته 

اسـت؟
وظیفـه   ۱۰ سـامت،  و  ورزش  بحـث  در 
آن  از  کـه  اسـت  معاونـت  ایـن  عهـده  بـر 
جملـه می تـوان بـه تـاش در جهـت ارتقـای 
ورزشـی  فعالیت هـای  طریـق  از  سـامتی 
اعضـا  مشـارکت  زمینه سـازی  تفریحـی،  و 
پیشکسـوتان،  ورزشـی  مسـابقات  در 
توسـعه  بـرای  هماهنگـی  و  برنامه ریـزی 
ایجـاد  و  شناسـایی  بازنشسـتگان،  ورزش 

ارتبـاط بـا بازنشسـتگان ورزشـکار و فرزنـدان 
کـرد. اشـاره  و... 

در  مـا  مهـم  بسـیار  اقدامـات  از  یکـی 
گذشـته در حـوزه ورزش، هماهنگـی  سـال 
بـود.  ناجـا  آمـوزش  معاونـت  بـا  تعامـل  و 
ماحصـل ایـن تعامـل اباغیـه ایـن معاونـت 
اختصـاص  خصـوص  در  زیرمجموعـه  بـه 
بازنشسـتگان  حضـور  بـرای  سـهمیه ای 
ورزشـی،  آمـوزش  دوره هـای  در  یگان هـا 
بازنشسـتگان و  برگـزاری مسـابقات ورزشـی 
خانـواده آنهـا، فراهـم نمـودن زمینـه حضـور 
بازنشسـتگان و خانـواده آنهـا در برنامه های 
کوهپیمایـی و ارائـه  ورزشـی همگانـی ماننـد 
نظیـر  عمومـی  سـامت  سـنجش  خدمـات 
فشـار  خـون،  چربـی  خـون،  قنـد  سـنجش 

بـود. و...  خـون 
در سـال ۹۷، یک هزار و ۱۷۱ بازنشسـته از 

گرفتند. برنامه های ایسـتگاه سـامت بهره 
در طـول ایـن سـال، ۱۱۷ مسـابقه ورزشـی 
کانون اسـتان ها برگزار شـد، ۲۴ هزار  توسـط 
و ۴۷۰ نفـر در برنامه هـای ورزش خانوادگـی 
کوهپیمایـی و... شـرکت  اعـم از پیـاده روی، 
خدمـات  از  نفـر  هـزار   ۴۰ حـدود  در  کردنـد، 
گرفتنـد، ۳۶۰ اردوی  تخفیفـی اسـتخر بهـره 
کشـور برگزار شد و از ۴  کوهنوردی در سراسـر 
پیشکسـوت و ۲فرزنـد پیشکسـوتان ناجا در 

عرصـه ورزش تقدیـر شـد. 
خدماتـی  بـر  عـاوه  کـه  کردیـد  عنـوان 
می شـود،  ارائـه  بازنشسـتگان  بـه  کـه 
تحقیقاتـی  نیازهـای  تامیـن  جهـت  در 
هدایـت  مسـیر  در  کانـون  پژوهشـی  و 
رده هـا بـه سـمت رویکـرد علمـی در انجام 
داشـته اید.  تاش هایـی  نیـز  ماموریت هـا 

بفرماییـد در ایـن خصـوص چـه اقداماتـی 
اسـت؟ گرفتـه  صـورت 

حـوزه  در  موظفـی  برنامه هـای  طبـق  مـا 
برنامه هـای  پژوهشـی،  امـور  مدیریـت 
اختصـاص  مولفـه  ایـن  بـه  را  خاصـی 
نشسـت ها،  میزگردهـا،  برگـزاری  داده ایـم. 
جلسـات اتـاق فکـر، شـرکت در همایش هـا، 
کنفرانس هـا و مجامـع علمـی و تحقیقاتـی، 
ارائـه مشـاوره علمـی و تخصصی به رده های 
اسـت.  برنامه هـا  ایـن  جملـه  از  و...  کانـون 
گذشـته ۱۹۱ محقـق و پژوهشـگر  در سـال 
شـده  شناسـایی  اسـتان ها  کانـون  توسـط 

اسـت.
 ۶۶ علمـی،  کـز  مرا بـا  ارتبـاط  بحـث  در 
کـز علمی و تحقیقاتی داشـته و  جلسـه بـا مرا

کانون  در ۱۶۸ مجمـع علمـی و تحقیقاتـی از 
اسـتان ها دعـوت بـه عمـل آمـده اسـت.

فعـال  بازنشسـتگان  از  تکریـم  بحـث  در 
در حـوزه پژوهـش و تحقیـق، ۴۲ اثـر جهـت 
تالیفـات  شـورای  بـه  حمایـت  و  بررسـی 
ارسـال شـد و از ۱۷ اثر با اهدای لوح تقدیر و 

گردیـد. قدردانـی  نقـدی  پـاداش 
مانـدگار  تجـارب  ثبـت  خصـوص  در 
از  گردیـد.  ثبـت  تجربـه   ۴۴ پیشکسـوتان، 
۲۴ پیشکسـوت عنـوان آور علمـی تقدیر شـد 
و در نهایـت بـه منظـور بهره گیـری از تجـارب 
پیشکسـوتان در امـور اجرایـی، طـی تفاهـم 
شـهادت،  و  جهـاد  پیشکسـوتان  بسـیج  بـا 
ایـن  عضویـت  بـه  پیشکسـوتان  از  نفـر   ۱۶

درآمدنـد. مجموعـه 
ح ذیل نیز  در سـال 97 اقداماتی به شـر

در این حوزه انجام شـده اسـت:
سـردار  بـا  هماهنگـی  جلسـه  برگـزاری   
کمیتـه  اعضـای  و  ناجـا  محتـرم  فرماندهـی 

ژاجـا. راهبـری 
 برگـزاری جلسـات هماهنگـی بـا سـردار 

رئیـس محتـرم پژوهشـگاه علـوم انتظامـی.
تفاهم نامه هـای  امضـاء  و  تهیـه   
علـوم  پژوهشـگاه  بـا  راهبـری  کمیته هـای 
راهبـری  کمیته هـای  کنـون  انتظامی)تا
تفاهم نامـه  امضـاء  بـه  ژاجـا و شـاجا موفـق 

ند(. شـده ا
 پیگیـری تهیـه مسـتندات بـرای چـاپ 

کتـاب آزادگان سـرافراز.
راهبـری  کمیته هـای  رابطـه  ایـن  در 
تدویـن نقـش ژاجـا، شـاجا در عرصـه دفـاع 
شـرف  در  نامـه  تفاهـم  امضـا  از  مقـدس 
انتظامـی  بـا پژوهشـگاه علـوم  قـرارداد  عقـد 
تدویـن  راهبـری  کمیتـه  بـا  و  می باشـند 
کراتی  کمیتـه انقـاب اسـامی نیـز مذا نقـش 

اسـت. گرفتـه  صـورت 
را  برنامه هایـی  چـه  جدیـد  سـال  بـرای 

داریـد؟ مدنظـر 
سـازمان های  سـایر  و  مـا  تـاش  تمـام 
و...  سـاتا  سـابا،  ناجـا،  جملـه  از  مرتبـط 
در  تـاش  و  بازنشسـتگان  از  حمایـت 
اسـت.  آنهـا  روانـی  و  روحـی  ارتقـای  جهـت 
رئیـس  کیـد  تا مـورد  همـواره  موضـوع  ایـن 
بـوده و مـا در تاشـیم  کانـون بازنشسـتگان 
گام  خصـوص  ایـن  در  مختلـف  انحـای  بـه 
کمـی  و  کیفـی  توسـعه  مسـیر  در  و  برداریـم 

کنیـم.  تـاش  وظایـف 
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یکصدمیـن  بـا  هم زمـان  و   ۱۳۸۰ سـال  در 
ایـران،  اسـامی  جمهـوری  بنیانگـذار  زادروز 
برجـی  سـاخت  کلنـگ  خمینـی)ره(،  امـام 
بی نظیر و چندمنظوره در شمال غرب تهران 

دست خط های مشاهیر در 
مشهورترین برج ایران
گالری امیر  کارشناسان این بخش از  کانون بازنشستگان ناجا به همراه  رئیس روابط عمومی 
کردنـد. بـه دعـوت امیـر بازنشسـته رضـا عابدینی،  ج میـاد بازدیـد  بازنشسـته رضـا عابدینـی در بـر
کارشناسـان  کانـون بازنشسـتگان ناجـا بـه همـراه  محمداسـماعیل علیـا رییـس روابـط عمومـی 

کردنـد.  گالـری دسـت خط مشـاهیر ایـران بازدیـد  ج میـاد از  روابـط عمومـی بـا حضـور در بـر
کـه بـه مجموعـه داری روی آورده و نمونـه  امیـر بازنشسـته رضـا عابدینـی از هنرمندانـی اسـت 
بـا ۲۰ سـال تـاش و جدیـت جمـع آوری  دسـت خط های مشـاهیر دویسـت سـال اخیـر ایـران را 

گـذارده اسـت.  ج میـاد بـه نمایـش  گالـری بـر کـرده و در 
که از حیث عنوان و موضوع منحصر به فرد بوده و مشـابه ندارد، ۱۵۰ سـند  در این نمایشـگاه 
معتبـر از علمـا، صاحب منصبـان، معاریف و مشـاهیر نظیر شـیخ فضل اهلل نـوری، آیت اهلل مدرس، 
گروسـی، وثوق الدولـه و... در معـرض  ناصرالدیـن شـاه، مظفرالدیـن شـاه، امیرکبیـر، امیـر نظـام 

گرفته اسـت. دیـد عاقه منـدان قـرار 
کانـون از تـاش فرهنگـی هنرمند و پیشکسـوت ارجمند  در ایـن بازدیـد رییـس روابـط عمومـی 
امیـر سـرتیپ دوم عابدینـی در جمـع آوری و نگهـداری و ارائـه آثـار خطـی مشـاهیر ایـران و برپایـی 
کـرد، همچنین وی از مسـاعدت های جناب آقـای لطفی در برپایی این  ایـن نمایشـگاه قدردانـی 

کرد. نمایشـگاه و همکاری هـای موثـر ایشـان بـا امیـر عابدینـی تشـکر 
کـه در ایـن بازدید حضور داشـت، در  کشـور نیـز  منوچهـر لطفـی رییـس انجمـن مجموعـه داران 
گفـت: آقـای عابدینـی بعد از بازنشسـتگی بـا آن روحیه هنری، شـم لطیف  تشـریح ایـن مجموعـه 
که ریشـه اش  کار اجـرا داشـتند، خوشـبختانه بـه مجموعـه داری روی می آورند  کـه در  و تجربـه ای 
ج میـاد بـه نمایـش  زیباشناسـی اسـت. ایـن مجموعـه در سـال ۱۳۹۳ بـرای مـدت ۱۵ روز در بـر
گالری  که این  که با اسـتقبال بازدیدکنندگان روبه رو شـد، حدود ۵ سـال اسـت  درآمد اما از آنجا 
ج میـاد همچنـان در معـرض دیـد مراجعـان قـرار دارد و عاقه منـدان می تواننـد ایـن آثـار را  در بـر

مـورد بازدیـد قـرار دهند.

به یادماندنـی  سـازه ای  سـاخت  هـدف  بـا 
رفـع  و  تهـران  شـهر  بـرای  نمـادی  به عنـوان 
نیازهـای مخابراتـی و تلویزیونـی ایـن شـهر به 

گرفـت. نـام  کـه »میـاد«  زمیـن زده شـد، 

کارکـرد خـاص  کنـار  در  کـه  سـازه عظیمـی 
متعـددی  کارکردهـای  بـا  مخابراتـی اش، 
گردشـگری، تجـاری و  همچـون جاذبه  هـای 
سـکوی  رسـتوران گردان،  ایجـاد  بـا  فرهنگـی 
و  گنبدآسـمان  هنـری،  نگارخانـه   دیـد، 
توجـه  مـورد  همـواره  اسـامی  انقـاب  مـوزه  
اسـت.  بـوده  خارجـی  و  ایرانـی  گردشـگران 
ج  گردشـگری بـه بلندترین بر ایـن توجـه ویژه 
شـهرداری  مسـئوالن  تـا  شـده  باعـث  کشـور 
خـاص  گالری هـای  یـک  راه انـدازی  فکـر   بـه 
بیفتنـد.  ایران زمیـن  فرهنـگ  معرفـی  بـرای 
کـه بتواننـد در یـک فرآینـد چنـد  گالری هایـی 
خ  گوشـه هایی از هنـر ایـران را بـه ر دقیقـه ای 
مخاطبـان بکشـانند. همیـن تفکـر عامل شـد 
خـاص،  وسواسـی  بـا  ج  بـر ایـن  مسـئوالن  تـا 
و  بپذیرنـد  نمایـش  بـرای  را  هنرمنـدان  آثـار 
بـود  آن  بـر  ابتـدا  از همـان  کیـد  تا عبارتـی  بـه 
ج راه نیابـد و  گالری هـای بـر کـه هـر اثـری بـه 
کافـی اسـت تـا ارزش آثـار  همیـن یـک جملـه 
اسـتاد رضـا عابدینـی امیـر بازنشسـته نیـروی 

آیـد. بـه چشـم  پیـش  از  بیـش  انتظامـی 
گالـری  زینت بخـش  سالهاسـت  کـه  آثـاری 
آن،  دیـدن  بـرای  و  اسـت  شـده  میـاد  ج  بـر
گالـری  دایـره  نیـم  محوطـه  کـه  اسـت  کافـی 
کنـی و بـه بخـش  ج میـاد را آرام آرام طـی  بـر
همـان  برسـید.  ایرانـی  مشـاهیر  دسـت خط 
و  مقام هـا  عالی تریـن  دسـتخط  کـه  مکانـی 
گـرد هـم  گذشـته  مشـاهیر ایـران در ۲۰۰ سـال 

آمده انـد.
مـاه  اردیبهشـت  آغازیـن  روزهـای  در 
فرصتـی پیـش آمـد تـا در معیت رئیـس روابط 

گـذری  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون  عمومـی 
باشـیم  داشـته  نظیـر  بـی  مجموعـه  ایـن  بـر 
مجموعـه دار  ایـن  هنرنمایـی  نزدیـک  از  و 

کنیـم. نظـاره  را  خـوش ذوق 
کـه بـا زحمـت  اوراق قدیمـی دسـت خط ها 
فـراوان تاخوردگی هـای آن بـه سـطحی صـاف 
بـا شـکل و شـمایل  و  تبدیـل شـده  و مرتـب 
گرفتـه  جـای  درخـور  قاب هـای  در  خاصـی 
و  در نمایشـگاه چیـده شـده اند. در پـای هـر 
کنـار آن متـن تایـپ  سـند امضایـی اسـت و در 
شـده سـند بـرای سـهولت در خوانـدن متـن 
و  اهمیـت  از  نشـان  هریـک  کـه  دسـت خط، 
کـه امیـر عابدینـی بـرای اوقـات  ارزشـی اسـت 

مخاطـب خـود قائـل شـده اسـت.
در اینجـا فرمان هایـی از ناصرالدیـن شـاه و 
کامران میـرزا، امیر  گرفتـه تا  مظفرالدیـن شـاه 
قاجـار،  دوره  ادیـب  فرمانـده  گروسـی  نظـام 
صدرالسـلطنه  اتابـک،  امیـر  وثوق الدولـه، 
ایـران  سـفیر  واشـنگتن  حاجـی  بـه  معـروف 
بزرگانـی  از  دست نوشـته هایی  و  آمریـکا  در 
شـهید  مـدرس،  آیـت اهلل  شـهید  همچـون 
حتـی  و  مصـدق  امیرکبیـر،  نـوری،  فضـل اهلل 
مشـاهیر ادبـی همچـون شـهریار و دکتر معین 

می شـود. دیـده 
جلـب  را  توجـه ام  کـه  فرمان هـا  از  یکـی 
ناصرالدیـن  بـه  یـزد  مـردم  دادخواهـی  کـرد، 
بی رودربایسـتی  کـه  اسـت. دادخواهـی  شـاه 
نکـرده  بی اعتنایـی  آن  بـه  هـم  شـاه  و  بـوده 
کـه دربـاره تظلـم  ایـن دسـت خط  اسـت. در 
یزدی هـا از ظلـم جال الدوله نـوه ناصرالدین 
پـای  خـاك  »بـه  اسـت:  آمـده  اسـت،  شـاه 
اعلیحضـرت شاهنشـاهی ارواحنـا فـدا تظلـم 
پاشکسـته  رعیـت  جمعـی  می نماییـم. 
پـای  بـرف  و  یـخ  و  زمسـتان  ایـن  در  یـزدی 
کـوه از ظلم هـای نـواب واال،  کـوه بـه  پیـاده و 
جال الدولـه پنـاه بـه آسـتان عـدل و انصـاف 
کـه از  آورده ایـم. از صدمـه راه بی پـا شـده ایم 

قـم نتوانسـتیم پیش تـر بیاییـم چـرا رحـم بـه 
گـر رعیـت نمی خواهـی  ا حـال مـا نمی کنیـد؟ 
بـه تکـدی عمـر  برویـم جـای دیگـر  بفرماییـد 
چـه  ایـن  می خواهـی  گـر  ا و  بگذرانیـم  خـود 
کـه نـه اختیـار مـال خـود  رعیت پـروری اسـت 
داریـم نـه اختیـار نامـوس؟ در بـه در شـدیم. 

مـاه هـم خدایـی داریـم.« آخـر  کـن.  رحـم 
اسـت  کـرده  را خـاص  نامـه  ایـن  آنچـه  امـا 

کـه  تنهـا لحـن مـردم نسـبت بـه شـاه نیسـت 
بـه  امـر  بلکـه  گفته انـد،  او  بـا  بایـد  هرآنچـه 
عـزل جال الدولـه بـه قلـم شـاه هـم بخشـی از 
گفته  که در آن  جذابیت های این نامه اسـت 
سـراج الملك  امیرالسـلطان  »جنـاب  شـده: 
بـه  کـه  ام  گفتـه  او  بـه  را بخواهیـد. مـن هـم 
بـا او حـرف  ظل السـلطان بنویسـد شـما هـم 

از  را  عیـد جال الدولـه  بـرای شـب  کـه  بزنیـد 
یـزد بخواهـد بـه اصفهان و یك نفر از آدم های 
کار را  خـودش را بـه یـزد بفرسـتد. البتـه ایـن 

اسـت.« بکنیـد خیلـی الزم 
دیگـری  اسـناد  فرمان هـا،  ایـن  کنـار  در 
کـه به نوعی بیش از دیگران مورد  وجـود دارد 
نامه نگاری هـای  آن  و  می گیرنـد  قـرار  توجـه 
کـه برخـاف آنچه در تصـور عموم  زنانـه اسـت 
وجـود دارد، نشـان می دهـد در آن دوره زنـان 

نیـز ادیـب و باسـواد بوده انـد.
معـروف  زنـان  از  انیس الدولـه  دسـت خط 
شـاه،  فتحعلـی  نـوه  و  شـاه  ناصرالدیـن 
شـاه  مظفرالدیـن  همسـر  سرورالسـلطنه 
از  خـوش  خـط  بـا  دسـت خطی  حتـی  و 
نجم السـلطنه مـادر دکتر مصـدق در آن دیده 
عدلیـه  وزیـر  مشـیر الدوله  بـه  کـه  می شـود 
موضوعـی را در خصـوص مسـائل و رسـیدگی 
جملـه  از  این هـا  اسـت،  داده  تذکـر  حقوقـی 
از  بیـش  آنـان  کـه دسـت خط  زنانـی هسـتند 

می کنـد. جلـوه  دیگـران 
از نـکات حایـز اهمیـت ایـن دسـت خط ها 
نسـخ،  از  اعـم  قلم هـا  اقسـام  و  انـواع  بـه  کـه 
تحریـر  رشـته  بـه  و...  نسـتعلیق  کوفـی، 
درآمـده و هـر یـک نشـانه ای از افـکار و حـس 
زیباشـناختی صاحـب خـط را دارند، ذهنیت 

گزارش و خبر:  علی رحیمی

گالری کانون از  بازدید رئیس روابط عمومی 
ج میاد:  امیر بازنشسته رضا عابدینی در بر
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گاه از بطن نوشـته  که ناخودآ جدیدی اسـت 
نسـبت بـه رفتـار و خلقیـات صاحـب اثـر پدیـد 

می آیـد.
ایـن  در  بازدیـد  مسـیر  در  عابدینـی  امیـر 
خـاص  دنیـای  خط هـا  گفـت:  خصـوص 
خودشـان را دارند. اینها مسـتندات غیرقابل 
نظرگرفتـن  در  بـدون  کـه  هسـتند  انـکاری 
ماحظـات می تـوان به نوع نـگاه و حتی رفتار 
بـه عقیـده  بـرد.  کننـده آن پـی  کـردار امضا و 
سـکه  روی  حقیقی تریـن  دسـت خط ها  مـن 
کاسـت درباره  کـم و  کـه بـدون  تاریـخ هسـتند 
می زننـد  حـرف  نگاشـته  را  آن  کـه  شـخصی 
از  جذاب تـر  بسـیار  حرف هـا  ایـن  گاهـی  و 
گـواه ایـن  کـه در تاریـخ آمـده، هسـتند؛  آنچـه 
و  نخبه هـا  تاریخـی  نوشـته های  حرف هـا 

اسـت.  مجموعـه  ایـن  در  حاضـر  بـزرگان 
ایـن صحبت هـا فتح بابی شـد برای شـروع 
بـا شـور  کـه  امیـر عابدینـی،  بـا  مصاحبـه مـن 
گالـری  ایـن  خصـوص  در  خاصـی  شـعف  و 

می کـرد. صحبـت 
حرفـه  از  کـه  شـد  چـه  پرسـیدیم:  او  از 
پلیسـی بـا آن نظـم خاصـش بـه سـمت هنر 

شـدید؟ مجموعـه دار  و  آمدیـد 
نقاشـی  رشـته  غ التحصیـل  فار مـن  گفـت: 
دانشـگاه  زیبـای  هنرهـای  دانشـکده  از 
کـه  اسـت  سـال   ۶۰ حـدود  و  هسـتم  تهـران 
مشـغول نقاشـی هسـتم. بعـد از بازنشسـتگی 
آشـنا  قدیمـی  نسـخ  و  خطـی  کتاب هـای  بـا 
ایـن  کـه  کـردم  بـه مـرور رغبـت پیـدا  شـدم و 
سـال   ۳۰ حـدود  کنـم.  گـردآوری  را  نسـخ 
حتـی  و  سمسـاری ها   کتابفروشـی ها،  بـه 
کاغـذ  یـك  نسـل  چنـد  کـه  خانواده هایـی 
و  شـهر  هـر  در  بودنـد،  داشـته  نگـه  را  خطـی 
کـه  آنجـا  تـا  و  بودنـد، سـر زدم  کـه  روسـتایی 
را  آثـار  ایـن  مـی داد،  اجـازه  مالـی ام  وضـع 
کـردم و توانسـتم بـه  خریـداری و جمـع آوری 
که  کنـم. مجموعـه ای  یـک مجموعـه تبدیـل 
قـرار بـود در سـال ۱۳۹۳ بـه مـدت ۱۵ روز در 
ج میـاد به نمایـش درآید اما خوشـبختانه  بـر
و  شـد  روبـه رو  مراجعه کننـدگان  اسـتقبال  بـا 
کـه ایـن  در حـال حاضـر حـدود ۵ سـال اسـت 

اسـت. دایـر  میـاد  ج  بـر در  مجموعـه 
کـه  اثـری  گرانقیمت تریـن  پرسـیدم: 

بـود؟ چـه  خریدیـد 
کـه ناصرالدیـن شـاه  گفـت: سـندی اسـت 
آن  کنـار  در  و  اسـت  کـرده  نقاشـی  قلـم  بـا 
کشـیده شـده  فـرد  بـاب چهـره  توضیحـی در 

تومـان  میلیـون  سـه  مبلـغ  کـه  اسـت  داده 
آثـار  ایـن  البتـه  شـد.  هزینـه  خریـدش  بـرای 
در  حتـی  نداشـته اند.  مـن  بـرای  درآمـدی 
ج میـاد هـم هیـچ پرداختـی بـه اینجانـب  بـر
افتتـاح  هزینـه  بلکـه  اسـت.  نگرفتـه  صـورت 
برخـی  حضـور  بـا  کـه  هـم  را  نمایشـگاه  ایـن 
و  پرداختـه ام  خـودم  شـد  برگـزار  مسـئوالن 
امیـر  اسـت.  حسـی  و  دلـی  کامـا  کار  ایـن 
لحظـه  خاصـی  عاقـه  و  عشـق  بـا  عابدینـی 
عرصـه  در  سـاله اش   ۳۰ فعالیـت  لحظـه  بـه 
بـه  و  کـرد  ترسـیم  برایمـان  را  مجموعـه داری 
از  برایمـان  می رسـیدیم  کـه  دسـت خطی  هـر 

می گفـت.  داسـتانی  تهیـه اش  فرآینـد 
در البـه الی صحبت هایـش بـه ایـن نتیجـه 
معرفـی  و  قلبـی  ذوق  ایـن  کـه  رسـیدیم 
کـه نمایشـگاه مـورد  خـوب آثـار، عاملـی بـوده 
گیـرد. بـا ایـن وجـود قـرار دادن  اسـتقبال قـرار 
ایـن آثـار در بزرگتریـن سـازه نمادیـن تهـران بـا 
برگـزار  نمایشـگاه های  سـابقه  از  کـه  اطاعـی 
شـده در آن داشـتم، همچنـان برایـم مبهـم 

بـه  می تـوان  را  فطـره  زکات  آیـا 
داد؟ متدیـن  غیـر  فقیـر  خانـواده 
الزم  گیرنـده  عدالـِت  فطـره،  زکات  در 
گنـاه  آشـکارا  کـه  کسـی  بـه  ولـی  نیسـت؛ 
احتیـاط  بنابـر  می دهـد،  انجـام  کبیـره 

داد. فطـره  زکات  نبایـد 
بـه  را  فطـره  زکات  می توانـد  پـدر  آیـا 
محتـاج  کـه  خـود  دانشـجوى  فرزنـد 

بدهـد؟ اسـت، 
گـر فرزنـدان فقیـر باشـند، پـدر و مـادر  ا
و  بپردازنـد  را  آنـان  واجـب  ج  مخـار بایـد 
بابـت  را  از زکات فطـره  نمی تـوان چیـزى 
بـراى  ولـی  داد  آنهـا  بـه  زندگـی  ج  مخـار
کـه تأمیـن آن  اداى دیـن و یـا مایحتاجـی 

نـدارد. پـدر واجـب نیسـت اشـکال  بـر 
بـه  را  فطـره  زکات  اسـت  جایـز  آیـا 
خویشـاوندان  بـه  هدیـه،  عنـوان 

داد؟ مسـتحق  و  آبرومنـد 
می توانـد بـه عنوان هدیـه بدهد و الزم 
اسـت؛  فطـره  زکات  بگویـد  او  بـه  نیسـت 

کنـد. ولـی بایـد در نیـت قصـد زکات 
می توانـد  نیسـت،  سـید  کـه  کسـی 

بدهـد؟ سـید  بـه  را  فطـره 
خیر، جایز نیست.

در  را  فطـره  زکات  اسـت  جایـز  آیـا 
کـه باعث نشـر  امـور فرهنگـی و مذهبـی 

کـرد؟ صـرف  می شـود  دیـن  معـارف 
صـرف زکات فطـره در راه نشـر معـارف 
دیـن اشـکال نـدارد؛ ولـی بهتر اسـت آن را 

بـه فقیـر بدهنـد.
آیـا فطریه را به سـادات فقیر می توان 

داد؟
سـادات  بـه  نمی تواننـد  سـادات  غیـر 

نماینـد. پرداخـت  فطریـه 

کـه پرسـیدم:  بـود. ایـن شـد 
میـاد  ج  بـر در  شـما  نمایشـگاه  چـرا 
خاصـی  رابطـه  واسـطه  بـه  آیـا  شـده؟  برپـا 
کـه  گـی خاصـی در آثارتـان بـود  بـوده یـا ویژ
ایـن  برپایـی  بـه  عاقه منـد  را  مسـئوالن 

اسـت؟ کـرده  نمایشـگاه 
گالری تنها مجموعه نسـخ خطی  گفت: این 
کـه چـه در قبـل و چـه بعـد از انقـاب بـه  اسـت 
بی نظیـر  مجموعـه  یـک  و  درمی آیـد  نمایـش 
ج را  اسـت و همیـن مسـئله مسـئوالن ایـن بـر
گالـری  آثـار در  ایـن  نمایـش  بـا  تـا  کـرد  مجـاب 
که بازدیدکننـدگان داخلی و خارجی دارد  ج  بـر
ج میاد نماد تهران اسـت و  کننـد. بـر موافقـت 

کسـی حتـی اجـازه یـک روزه نمایـش آثار  بـه هـر 
کاری حـدود ۴الـی  را در آن نمی دهنـد و وقتـی 
می گیـرد  قـرار  عمـوم  دیـد  معـرض  در  سـال   ۵

پـس بـی شـک ارزشـمند اسـت. 
وی افـزود: مـن روزهـای اول دفاتـری بـرای 
نوشـتن دیـدگاه مخاطـب در ایـن نمایشـگاه 
گذاشـته بـودم امـا ظـرف چنـد هفتـه ۳دفتـر 
صدبـرگ مملـو از نظر شـد. ابتـدا فکر می کردم 
مخاطبـان  نظـرات  و  باشـد  کار  بـر  نقـدی 
کنـد، اما موج  کمک  می توانـد بـر رفـع نواقص 
کارم  شـوم  مطمئـن  تـا  شـد  باعـث  تقدیرهـا 
که دیگر  مخاطـب را جـذب می کنـد. این شـد 

کـردم. دفتـر ثبـت نظـر را حـذف 

ح حـال بعضـی  کـه بـه شـر محـدودی از آنهـا 
از دانشـمندان پرداختـه؛ مابقـی مقـاالت بـه 
موضوعـات  بـا  مختلـف  کتاب هـای  معرفـی 
گون علمی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی،  گونا
هنـری، ملـی و ماننـد آن اختصـاص یافتـه و 
کتـاب  هـر  از  مختصـر  جستارگشـایی های  بـا 
خاصـه ای مفیـد از اطاعـات و محتـوای آن 
کتـاب  را در اختیـار خواننـده می گـذارد. ایـن 
هـزار  یـک  شـمارگان  بـا  و  صفحـه   ۳۳۶ در  
ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون  طریـق  از  نسـخه 

اسـت. منتشـر شـده 
دکتـر  پیشکسـوت  اسـت  گفتنـی   
پایـه ۲۸ و عضـو  رفیعـی دانشـیار  حسـن رضا 
رسـمی قطعـی وزارت علـوم در هیئـت علمـی 
معـارف  گـروه  در  انتظامـی  علـوم  دانشـگاه 
کنـون بیـش از ۱۴ عنـوان  اسـامی اسـت و تا
کتـاب و ۱۱۰ مقالـه از وی در نشـریات مختلـف 

اسـت. رسـیده  چـاپ  بـه 

کتاب »جستاری در کاخ 
بلند دانایی« منتشر شد

کانـون  عمومـی  روابـط  کوشـش  بـه 
کاخ  کتاب »جسـتاری در  بازنشسـتگان ناجا، 
بلند دانایی« اثر پیشکسـوت دکتر حسـن رضا 

شـد. منتشـر  رفیعـی 
دانایـی« شـامل  بلنـد  کاخ   »جسـتاری در 
کـه بـه سـفارش  مجموعـه ۵۰ مقالـه ای اسـت 
کانون توسط این عضو هیئت  روابط عمومی 
خـرداد  از  انتظامـی  علـوم  دانشـگاه  علمـی 
و  شـده  نوشـته   ۱۳۹۷ اسـفند  تـا   ۱۳۹۲ مـاه 
اسـت.  رسـیده  چـاپ  بـه  آیینـه  ماهنامـه  در 
تعـداد  از  غیـر  بـه  مقـاالت،  سلسـله  ایـن  در 
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ادبی

شهید سرگرد خیراهلل امان زاده

ء... با شهدا

شـهید خیـراهلل امـان زاده در سـال ۱۳۴۸ 
در شـهر شـاهین دژ اسـتان آذربایجان غربـی 
متولد شد. در نوجوانی بسیار عاقه داشت 
متجـاوز  بعثـی  دشـمن  علیـه  جبهه هـا  در 
کمـی سـن مسـئوالن  بجنگـد. امـا بـه دلیـل 
کننـد. چندبـار  قبـول نمی کردنـد او را اعـزام 
کرد  و سـوار ماشـین های  هم سـعی و تاش 
اعـزام بـه جبهـه شـد، ولی مسـئوالن متوجه 
نمی دادنـد  اعـزام  اجـازه  او  بـه  و  می شـدند 
فـی  می خواهـم  می گفـت  موقـع  همـان  از 

کنـم. کار  سـبیل اهلل 
فـی  خدمـت  مـاه   ۶ و  سـال   ۲۹ از  بعـد 
یـک  انتظامی،بـه  نیـروی  در  اهلل  سـبیل 
ماموریـت اعـزام شـد تـا از فـرار قاتل مسـلح 

کنـد.  جلوگیـری 
شـاهین دژ،  انتظامـی  فرمانـده  گفتـه  بـه 
دیوانـدره  شهرسـتان  در  کـه  قاتـل  فـرد 
اعضـای  از  تـن  چهـار  کردسـتان،  اسـتان 
از  و  رسـانده  قتـل  بـه  را  همسـرش  خانـواده 
گریخته بود در شهرسـتان شـاهین دژ  محـل 
گرفته بود  شناسایی شد و مورد تعقیب قرار 
کـه قاتـل متوجـه شـد در آسـتانه  و هنگامـی 
دسـتگیری  حیـن  گرفتـه  قـرار  دسـتگیری 
کـرده و در ایـن  اقـدام بـه درگیـری مسـلحانه 
امـان زاده  خیـراهلل  سـرگرد  جنـاب  عملیـات 
گرفـت و در تاریـخ  گلولـه قـرار  مـورد اصابـت 

رسـید. شـهادت  بـه    ۹۷/۱/۳۰
گرانقـدر بر دوش مردم  پیکـر این شـهید 
بـه  شـهر  همـان  در  و  تشـییع  شـاهین دژ، 

ک سـپرده شـد.  خـا
گرامی و راهش پر رهرو باد یادش 

کننـد  از ملـوک عجـم حکایـت  را  یکـی   
کـرده  کـه دسـت تطـاول بـه مـال رعیـت دراز 
کـرده تـا بـه جایـی  بـود و جـور و اذیـت آغـاز 
کـه خلـق از مکایـد فعلـش بـه جهـان برفتند 
گرفتنـد چـون  کربـت جـورش راه غربـت  و از 
نقصـان  والیـت  ارتفـاع  شـد  کـم  رعیـت 
پذیرفـت و خزانـه تهـی مانـد و دشـمنان زور 

آوردنـد.
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد

 گو در ایام سامت به جوانمردی کوش
گوش ار ننوازی برود بنده حلقه به 

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش
کتـاب شـاهنامه   بـاری بـه مجلـس او در 
ک  همـی  خواندنـد در زوال مملکـت ضّحـا
و عهـد فریـدون وزیـر ملـک را پرسـید هیـچ 
گنج و ملک  که  که فریدون  توان دانسـتن 
و حشـم نداشـت چگونه بـرو مملکت مقرر 
کـه شـنیدی خلقـی  گفـت آن چنـان  شـد 
کردند  گـرد آمدنـد و تقویـت  بـرو بـه تعصـب 
گرد  گفـت ای ملـک چو  و پادشـاهی یافـت 
آمـدن خلقـی موجـب پادشاهیسـت تـو مـر 
خلق را پریشـان برای چه می کنی مگر سـر 

کـردن نداری. پادشـاهی 
که لشکر به جان پروری همان به 

کند سروری که سلطان به لشکر 

ادامه باب در سیرت پادشاهان
گلستان سعدی اشاره شد، در این شماره در باب سیرت  در شماره قبل به چند حکایت از 

پادشاهان، به چند حکایت دیگر اشاره می شود.

و  سـپاه  آمـدن  گـرد  موجـب  گفـت  ملـک 
بایـد  کـرم  را  پادشـه  گفـت  باشـد  رعیـت چـه 
گـرد آینـد و رحمـت تـا در پنـاه دولتـش  تـا بـرو 

ایـن هـر دو نیسـت. تـرا  ایمـن نشـینند و 
نکند جور پیشه سلطانی

گرگ چوپانی که نیاید ز 
ح ظلم افکند که طر پادشاهی 

پای دیوار ملک خویش بکند
طبـع  موافـق  ناصـح  وزیـر  پنـد  را  ملـک 
هـم  در  سـخن  ایـن  از  روی  نیامـد  مخالـف 
کشـید و بـه زندانش فرسـتاد. بسـی بـر نیامد 
کـه بنـی عـّم سـلطان بـه منازعـت خاسـتند 
کـه از دسـت  و ملـک پـدر خواسـتند، قومـی 
پریشـان  و  بودنـد  آمـده  بـه جـان  او  تطـاول 
کردنـد  گـرد آمدنـد و تقویـت  شـده بـر ایشـان 
تـا ملـک از تصـرف ایـن بـه در رفـت و بـر آنـان 

مقـرر شـد.
پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست

 دوستدارش روز سختی دشمن زور آورست
با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین

که شاهنشاه عادل را رعیت لشکرست زان 

کشـتی   پادشـاهی با غامی عجمی در 
نشسـت و غـام دیگـر دریـا را ندیـده بـود و 
زاری در  گریـه و  نیازمـوده  کشـتی  محنـت 

که  نهـاد و لـرزه بـر اندامـش اوفتـاد چنـدان 
عیـش  و  نمی گرفـت  آرام  کردنـد  ماطفـت 
ندانسـتند.  چـاره  بـود  منغـص  ازو  ملـک 
را  ملـک  بـود،  کشـتی  آن  در  حکیمـی 
گـر فرمـان دهـی مـن او را بـه طریقـی  گفـت ا
کـرم  گفـت غایـت لطـف و  گردانـم  خاُمـش 

باشـد.
بفرمـود تـا غـام به دریـا انداختنـد باری 
گرفتند و پیش  چنـد غوطـه خـورد مویـش 
سـکان  در  دسـت  بـدو  آوردنـد  کشـتی 
اول  ز  گفتـا  آمـد  بـر  چـون  آویخـت  کشـتی 
محنـت غرقـه شـدن ناچشـیده بـود و قـدر 
همچنیـن  نمی دانسـت  کشـتی  سـامت 
کـه بـه مصیبتـی  کسـی دانـد  قـدر عافیـت 

آیـد. گرفتـار 
ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید  

 معشوق من آنست که به نزدیک تو زشت است
خ بود اعراف                          حوران بهشتی را دوز
از دوزخیان پرس که اعراف بهشتست

فرقست میان آن که یارش در بر 
که دو چشم انتظارش بر در تا آن 

گفتنـد وزیـران پـدر را چـه خطـا   هرمـز را 
خطایـی  گفـت  فرمـودی  بنـد  کـه  دیـدی 
مهابـت  کـه  دیـدم  لیکـن  و  نکـردم  معلـوم 

مـن در دل ایشـان بی کرانسـت و بـر عهـد مـن 
گزنـد  بیـم  از  ترسـیدم  ندارنـد  کلـی  اعتمـاد 
قـول  پـس  کننـد  ک مـن  آهنـگ هـا خویـش 

گفته انـد: کـه  بسـتم  کار  را  حکمـا 
کز تو ترسد بترس ای حکیم                         از آن 
وگر با چنو صد بر آیی به جنگ

از آن مار بر پای راعی زند
که ترسد سرش را بکوبد به سنگ

گربه عاجزشود که چون  نبینی 
بر آرد به چنگال چشم پلنگ

 یکـی از ملـوک عـرب رنجور بـود در حالت 
که سـواری  کرده  پیـری و امیـد زندگانـی قطع 
کـه فـان قلعـه را  از در درآمـد و بشـارت داد 
گشـادیم و دشـمنان اسـیر  بـه دولت خداوند 
آمدنـد و سـپاه و رعیـت آن طـرف بجملگـی 
گشـتند ملـک نفسـی سـرد بـر  مطیـع فرمـان 
گفـت ایـن مـژده مـرا نیسـت دشـمنانم  آورد و 

راسـت یعنـی وارثـان مملکـت.
بدین امید به سر شد دریغ عمر عزیز                                 
که آنچه در دلم است از درم فراز آید
امید بسته بر آمد ولی چه فایده زانک                               
گذشته باز آید که عمر  امید نیست 
کوس رحلت بکوفت دست اجل                                    
ای دو چشمم وداع سر بکنید

کف دست و ساعد و بازو ای 
همه تودیع یکدگر بکنید

کام بر مِن اوفتاده دشمن 
گذر بکنید آخر ای دوستان 

روزگارم بشد بنادانی
من نکردم شما حذر بکنید

پیغامبـر)ع(  یحیـی  تربـت  بالیـن  بـر   
یکـی  کـه  دمشـق  جامـع  در  بـودم  معتکـف 
منسـوب  بی انصافـی  بـه  کـه  عـرب  ملـوک  از 
کـرد و  بـود اتفاقـًا بـه زیـارت آمـد و نمـاز و دعـا 

خواسـت: حاجـت 
ک درند درویش و غنی بنده این خا

که غنی ترند محتاج ترند  و آنان 
همـت  کـه  جـا  آن  از  گفـت  مـرا  گـه  آن 
ایشـان  معاملـت  صـدق  و  درویشانسـت 
دشـمنی  از  کـه  کننـد  مـن  همـراه  خاطـری 
رعیـت  بـر  گفتمـش  کم  اندیشـنا صعـب 
قـوی  دشـمن  از  تـا  کـن  رحمـت  ضعیـف 

نبینـی. زحمـت 
به بازوان توانا و قوت سر دست

خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست

که بر افتادگان نبخشاید      نترسد آن 
کسش نگیرد دست گر ز پای در آید  که    

هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت
دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست
گوش پنبه برون آر و داد خلق بده                                 ز 
وگر تو می ندهی داد روز دادی هست

بغـداد  در  الدعـوة  مسـتجاب  درویشـی   
کردنـد  خبـر  را  یوسـف  حجـاج  آمـد  پدیـد 
مـن  بـر  خیـری  دعـای  گفـت  و  بخوانـدش 
گفـت از بهر  گفـت خدایـا جانش بسـتان  کـن. 
گفـت ایـن دعـای  خـدای ایـن چـه دعاسـت 

را: مسـلمانان  جملـه  و  تـرا  خیرسـت 
ای زبردست زیر دست آزار

کی بماند این بازار گرم تا 
کار آیدت جهانداری به چه 

که مردم آزاری مردنت به 

را  پارسـایی  بی انصـاف،  ملـوک  از  یکـی   
اسـت  فاضل تـر  کـدام  عبادت هـا  از  پرسـید 
گفـت تـو را خـواب نیـم روز تـا در آن یک نفس 

نیـازاری. را  خلـق 
ظالمی را خفته دیدم نیم روز

گفتم این فتنه است خوابش برده به  
وآنکه خوابش بهتر از بیداری است                      
آن چنان بد زندگانی مرده به

رعایـت  در  پیشـین  پادشـاهان  از  یکـی   
کـردی و لشـکر بـه سـختی  مملکـت سسـتی 
نهـاد  روی  صعـب  دشـمنی  الجـرم  داشـتی 

بدادنـد پشـت  همـه 
گنج از سپاهی دریغ چو دارند 

دریغ آیدش دست بردن به تیغ
مـن  بـا  کردنـد  غـدر  کـه  آنـان  از  را  یکـی 
گفتـم  و  کـردم  مامـت  بـود  دوسـتی  َدِم 
ناحـق  و  سـفله  و  سـپاس  بـی  و  دونسـت 
کـه بـه اندک تغییر حـال از مخدوم  شـناس 
گـردد و حقـوق نعمـت سـال ها در  قدیـم بـر 
کـرم معـذور داری شـاید  گفـت ار بـه  نـوردد 
کـه اسـبم دریـن واقعـه بـی جـو بـود و نمـد 
کـه بـه زر بـر سـپاهی  گـرو و سـلطان  زیـن بـه 
مـردی  جـوان  جـان  بـه  او  بـا  کنـد  بخیلـی 

کـرد. نتـوان 
زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد

گرش زر ندهی سر بنهد در عالم و 
اذا شبَع الکمُیّ َیصوُل َبطشًا

َو خاوی البطِن َیْبِطُش ِبالَفراِر
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گره  نـام دارالفنـون و امیرکبیـر آن چنان بـه هم 
خورده اند که گویی از همدیگر جدایی ناپذیرند. 
کـدام از ایـن دو نـام موجـب سـربلندی نـام  هـر 
دیگـری اسـت؛ بـه عبارتـی وجـود ایـن آمیختگـی 
معـّرف  امیرکبیـر  و  دارالفنـون  کـه  اسـت  چنـان 
کنـون باقـی مانده  گـر دارالفنـون تـا  همدیگرنـد. ا
بـه  می رسـد  نظـر  بـه  فراموش نشـدنی  و  اسـت 
واسـطۀ انتسـابش به روح و شخصیت فرهیخته 
که بـا نیت اعتا و  امیـر بـزرگ و بلنـد همتی اسـت 
ترقـی فرزنـدان ایـران آن را بنا نهـاد. از طرف دیگر 
گـر ایرانـی همچنـان امیرکبیر را به یـاد دارد و او را  ا
هرگـز فرامـوش نکـرده اسـت بـه خاطـر ایـن اسـت 
گزنـد  از  دارالفنـون،  او،  معنـوی  فرزنـد  تنهـا  کـه 
حـوادث جـان به در برده اسـت و سـرافراز می زید 
تـا نـام آفریننـده اش را پـاس دارد.  مـردم ایران به 
دارالفنـون نـه بـه عنوان یک بنـای فرهنگی بلکه 
بـه عنـوان یـک بنای مقدس و قابـل احترام نگاه 
خردمنـدی  شـالودۀ  بـر  بنـا  ایـن  زیـرا  می کننـد؛ 
اسـت.  داده  خـدا  امـری  خـرد  و  شـده  بنیـاد 
کریـم می فرمایـد: »خـدا دانـش  خداونـد در قـرآن 
کـه بخواهـد عطـا می کنـد و  و حکمـت را بـه هـر 
کـه را بـه دانـش و خـردورزی رسـاند دربـارۀ او  هـر 

مرحمـت بسـیار روا می دارد)بقـره؛ ۲۶۹(«
فردوسـی،  ابوالقاسـم  تـوس،  فرزانـۀ  حکیـم 
کار جاویـدان  در هجـو سـلطان محمـود و ارزش 

می فرمایـد:  شـاهنامه،  خـود، 
گردد خراب »بناهای آباد 

زبـاران و از تابـش آفتاب 
پی افکندم از نظم کاخی بلند

که از باد و باران نیابد گزند

دارالفنون یادگار خردورزی امیرکبیر)1(
پیشکسوت   دکتر حسن رضا رفیعی

برین نامه بر عمرها بگذرد
بخواند هر آنکس که دارد خرد«

نگارنـده مایـل اسـت ایـن بیت های فردوسـی 
گونـه ای دیگـر و در خـور هـدف ایـن مقالـه  را بـه 
کند. دارالفنون یک سـاختمان متشـکل  تفسـیر 
که مانند  از آجر و ماط و پوشـش سـقف نیسـت 
و  زمـان  گذشـت  بـا  گذشـتگان،  آبـاد  بناهـای 
فرسـایش  طبیعـی و بـارش باران و تابـش آفتاب، 
فرسـوده و خـراب شـود و تـراوت و تازگی خـود را از 
گـر چنین بـود بنای  دسـت بدهـد و رنـگ ببـازد. ا
زمـان امیرکبیـر را در سـال ۱۳۰۸ خورشـیدی بـه 
کنونـی را بـه جـای آن بر  کلـی ویـران و سـاختمان 

کردند.  پـا 
میـرزا تقی خـان امیرکبیـر دارالفنـون را بـه نیـت 
برقـراری  بـرای  بومـی  متخصـص  نیـروی  تربیـت 
همـۀ  در  کارهـا  قانونمنـدی  و  قانـون  و  نظـم 
دارالفنـون  عبارتـی  بـه  نهـاد.  بنـا  کشـور  شـئون 
کاخ بلنـد نظـم و ترتیـب و قانونمندی  نمـادی از 
کشـور ایـران در افـق ذهـن هر ایرانی اسـت و هیچ 
بـاران و آفتابـی قـادر بـه آسیب رسـانی آن  بـاد و 
مانـدگار  بناهـای  جملـه  از  دارالفنـون  نیسـت. 
همچنـان  نسـل ها  آمدورفـت  بـا  کـه  اسـت 
سـرافراز باقـی می مانـد تـا خردمنـدان آینـده نیـز 
بـه خـردورزی بانـی آن امیرکبیـر درود فرسـتند و 

دارنـد. گرامـی  همـواره  را  یـادش 

سرگذشت دارالفنون 
امیرکبیـر در یکـی از بدتریـن دوره هـای تاریـخ 
وقـوع  از  پـس  کـه  زمانـی  در  کـرد.  زندگـی  ایـران 
شکسـت های  و  روسـیه  و  ایـران  جنگ هـای 

پیاپـی سـپاهیان ایـران در زمـان فتحعلـی شـاه، 
ترکمان چـای ظالمانـه  و  گلسـتان  دو عهدنامـۀ 
بـه ایرانیـان تحمیـل شـد. برابـر ایـن دو عهدنامه 
و پیـش از دوران امیـر، سـرزمین قفقـاز بـا شـهرها 
و روسـتاهای آبـاد و ذخایـر عظیمـش  بـه بیگانـه 
آن  حسـرت بار  نتایـج  و  بودنـد  شـده  گـذار  وا
طمـع ورزی  طرفـی  از  بـود.  برجـا  پـا  همچنـان 
انگلیسـی ها به سـرزمین افغانسـتان و شـهرهای 
ایرانـی هـرات و قندهـار روح امیـر را چنـان مچالـه 
که به محض عهده دار شـدن صدارت،  کرده بود 
کشـور  نظامـی  و  دفاعـی  بنیـه  تقویـت  فکـر  بـه 
طمـع ورزی  از  ایـران  نجـات  و  توفیـق  او  برآمـد. 
و  تحصیل کـرده  افـراد  داشـتن  در  را  بیگانـگان 

دیـده می دیـد. و مشـق  باسـواد  نظامیـان 
پیش از امیرکبیر، عباس میرزا و حتی شخص 
بی کفایتـی همچـون میـرزا عبـاس بیـات ایروانـی 
صدراعظـم  آقاسـی،  میـرزا  حـاج  بـه  معـروف 
محمدشـاه و جانشـین ناالیق نادره مردی چون 
بـرده  پـی  نقیصـه  ایـن  بـه  شـهید،  مقـام  قائـم 
بودنـد. در دورۀ عبـاس میـرزا چنـد نفـری بـرای 
تحصیـل بـه انگلسـتان اعـزام شـدند. حـاج میرزا 
آقاسی نیز پنج نفر را به فرانسه فرستاد. امیرکبیر 
حـل مشـکل علمـی ایـران را در اعزام دانشـجو به 
که نیروی  ج نمی دانسـت، بلکـه معتقد بـود  خـار
کشـور آمـوزش داد. بـه  کارآمـد را بایـد در داخـل 
گرفـت تـا آموزشـگاهی را  همیـن منظـور تصمیـم 
آمـوزش دانش هـای روز و خصوصـًا علـوم  بـرای 

نظامـی در تهـران بنـا نمایـد.
سـاخت آموزشـگاه دلخـواه امیرکبیـر در اوایل 
شـمال  در  واقـع  زمینـی  در  قمـری   ۱۲۶۶ سـال 

که پیش از آن سربازخانه  شرقی ارک سلطنتی، 
رضـا  میـرزا  توسـط  بنـا  نقشـه  شـد.  آغـاز  بـود، 
اعزامـی  غ التحصیـان  فار از  تبریـزی،  مهنـدس 
توسـط  آن  سـاخت  و  طراحـی  انگلیـس،  بـه 
آغـاز  دولـت،  معمارباشـی  خـان،  محمدتقـی 

شـد. 
از نامه هـای بازمانـده از امیرکبیـر و مندرجـات 
که  روزنامـۀ وقایـع اتفاقیه و اسـناد دیگر برمی آید 
در آغـاز نـام خاصـی بـرای ایـن واحـد آموزشـی در 
از ایـن  دسـت سـاخت در نظـر نگرفتـه بودنـد و 
جدیـد،  مدرسـه  »مدرسـه،  عنوان هـای  بـا  بنـا 
معلـم  خانـه،  تعلیـم  پادشـاهی،  مکتبخانـۀ 
در  اسـت.  شـده  یـاد  نظامیـه«  مدرسـۀ  و  خانـه 
کـه امیرکبیـر بـه سـفیر ایـران در  آخریـن نامـه ای 
روسـیه بـرای پیگیـری جـذب اسـتادان اروپایـی 
می نویسـد، از ایـن بنـا به عنوان مدرسـۀ نظامیه 
منظـور  کـه  اسـت  ممکـن  گرچـه  ا می کنـد.  یـاد 
صبغـۀ  پررنگـی  واژه،  ایـن  کاربـردن  بـه  از  امیـر 
آمـوزش  محـل  یـا  آموزشـی  واحـد  ایـن  نظامـی 
گاه انسـان را بـه یاد  نظـم و قانـون باشـد، ناخـودآ
نظامیه هـای خواجـه نظام الملـک، وزیـر باتدبیـر 
کـه نخسـتین واحدهـای  سـلجوقیان می انـدازد 
دانشـگاهی در جهـان اسـام بودنـد. بـه راسـتی 
کـه تعـدادی از پادشـاهان  ایـن چـه سـّری اسـت 
ایران، این سیاسـت کاران بی سیاسـت و ناالیق، 
برنمی تابیدنـد  را  خـود  اندیشـمند  وزیـران 
هـدف  را  جانشـان  قدرشناسـی،  جـای  بـه  و 
می گرفتنـد و آن هـا را ناجوانمردانـه می کشـتند. 
کیـکاوس، بزرگمهـر حکیـم  انوشـنرۀ زیـرک وزیـر 
وزیـر انوشـیروان، حسـنک میـکال وزیـر محمـود 
محمدشـاه  وزیـر  فراهانـی  مقـام  قائـم  غزنـوی، 
آن  از  قاجـار  شـاه  ناصرالدیـن  وزیـر  امیرکبیـر  و 

جمله انـد. 
همزمـان بـا سـاخت بنـای دارالفنـون امیرکبیر 
از  یکـی  خـان،  داود  جـان  بـه  نامـه ای  طـی 
روسـیه  پطرزبـورگ  در  ایـران  سـفارت  کارکنـان 
شـده  آشـنا  الـروم  ارزنـه  مأموریـت  در  وی  بـا  کـه 
بـه  سـفر  بـا  تـا  می دهـد  مأموریـت  وی  بـه  بـود، 
نمسـه)اتریش( و پروس)آلمـان( شـش اسـتاد در 
مهندسـی،  توپخانـه،  نظـام،  پیـاده  رشـته های 
سـواره  و  جراحـی  و  حکمت)پزشـکی(  معـادن، 
امیـر  بیـاورد.  ایـران  بـه  و  کنـد  اسـتخدام  نظـام 
قـرارداد  اسـتاد  هـر  بـا  تـا  می دهـد  اختیـار  او  بـه 
شـش سـاله امضـا نمایـد و حقـوق سـالیانه ایـن 
جمـع شـش نفـری را چهـار هـزار تومـان و هزینـۀ 
تومـان  چهارصـد  را  آن هـا  از  یـک  هـر  آمدورفـت 
قـرار دهـد. وی در نامـه ای دیگـر بـه ایـن ایرانـی 

ارمنـی مأموریـت می دهـد تـا سـه نفـر دیگـر را بـه 
یـک  نمایـد:  اضافـه  سـابق  نفـری  شـش  جمـع 
کیمیـای  اسـتاد علـوم طبیعـی شـامل فیزیـک و 
کـه  معدنچـی  دو  و  دواسـازی  و  غربی)شـیمی( 
کار در معـدن را داشـته باشـند.  تـوان و تخصـص 
کـه ایـن دو معدنچـی غیـر  الزم بـه توضیـح اسـت 
دانـش  تدریـس  در  کـه  بودنـد  معدنـی  اسـتاد 
فلزشناسـی نیز سررشـته داشـت و آن را در کاس 
حقـوق  نامـه  ایـن  در  ایشـان  می کـرد.  تدریـس 
سـالیانۀ هـر نـه نفـر را پنـج هـزار تومـان قـرار داد. 
امیرکبیـر بـرای اعـزام ایـن اسـتادان بـه ایـران 
بـه  زمینـه  ایـن  در  کـه  داشـت  عجلـه  آنچنـان 
در  ایـران  مصلحت گـذار  یـا  سـفیر  محمدخـان 
او سـفارش  بـه  و  نوشـت  نامـه  روسـیه  پایتخـت 
کـه ضمـن پیگیـری اعـزام اسـتادان، به جان  کـرد 
که سـفر او در اروپا طوالنی شـده  کند  کید  داود تأ
هنـوز  نظـر  مـورد  معلمـان  کـه  حالـی  در  اسـت. 
سـاخته  دارالخافـه  نظامیـه  مدرسـه  و  نیامـده 

شـده و بـه اتمـام رسـیده اسـت. 
امیرکبیـر همزمان در بیسـت و چهـارم رمضان 
۱۲۶۷ بـه جـان داود نوشـت: »آن عالیجاه بدون 
هیچ معطلی معلمین را برداشته با خود بیاورد، 
کید  زیادتـر از ایـن طـول ندهـد. بـاز هـم از بابت تأ
که خیلـی زیاد معطل  بـه آن عالیجـاه می نویسـم 
شـد و سـفر خـود را طـول داد. بـه مجـرد وصـول 
معطـل  عالیجـاه  آن  دیگـر  می بایـد  نوشـته  ایـن 
نشـود و با معلمین عزیمت دربار همایون نماید 

کـه هـر قـدر زود بیایـد دیر اسـت.« 
مـورد  در  سرگذشت نامه نویسـان،  از  یکـی 
کـه در ایـن نامـه امیرکبیـر بـرای افتتـاح و  عشـقی 
راه انـدازی دارالفنـون دیـده می شـود می نویسـد: 
کـه عاشـقی  نامـه ای می مانـد  بـه  ایـن  »راسـتی 
دلسـوخته و خودباختـه، بـدون توجـه به هر چه 
غیـر از معشـوق، نوشـته باشـد. از سـراپای نامـه 
عشـق و عاقـه و حتـی محـو بـودن نویسـندۀ آن 

می بـارد.« هـدف  در 
سـاختمان های  زیـرا  نبـود  بیجـا  امیـر  کیـد  تا
 ۱۲۶۷ سـال  پایـان  تـا  مدرسـه  شـرقی  قسـمت 
فعالیـت  از  آنـی  دشـمنان  طرفـی  از  شـد.  تمـام 
حـال  در  مـداوم  و  نمی ایسـتادند  او  علیـه  بـر 
کـه چنین  توطئه چینـی بودنـد و تـاش داشـتند 
آن  توجـه  قابـل  نکتـه  نشـود.  بـاز  مدرسـه ای 
کـه امیـر مایـل نبـود اسـتادان این مدرسـه  اسـت 
و  روسـیه  ماننـد:  اسـتعمارگری  کشـورهای  از 
کشـورها  ایـن  زیـرا  باشـد،  فرانسـه  و  انگلسـتان 
غـارت  بـه  چشـم  و  داشـتند  سـلطه گری  خـوی 
کشـورهای دیگـر خصوصـًا ایـران دوختـه بودنـد. 

جـان داود پـس از ماقـات بـا امپراتـور اتریـش، 
کـرد  آغـاز  اسـتاد  جـذب  بـرای  را  خـود  فعالیـت 
بـا هفـت معلـم اتریشـی  و قرارنامـۀ اسـتخدام را 
گـر چـه نـام ایـن اسـتادان در  بـه امضـاء رسـاند. 
نـام  ولـی  اسـت  زمـان تحریـف شـده  آن  فارسـی 
کاپیتـان زاتـی  واقعـی آن هـا بدیـن شـرح بـود: ۱ - 
معلـم مهندسـی و نظام و ریاضیـات، ۲-کاپیتان 
گومنـز معلـم پیـاده نظـام و رزم آزمایـی بـا  بـارون 
کرزیـز  گوسـت  کتیـک نظامـی، ۳ - نایـب اول آ تا
تاریـخ نظامـی، ۴  و  ریاضیـات  و  توپخانـه  معلـم 
و مربـی  نمیـرو معلـم سـواره نظـام  اول  نایـب   -
کـه  معدن شناسـی  معلـم  کارنتـا   -  ۵ سـپاه، 
ضمـن تدریـس بـه مطالعـه بـر روی معـادن البـرز 
ک معلـم  کـوب پـوال پرداخـت، ۶ - دکتـر ادوارد یا
و  پزشـکی(  کحالی)چشـم  و  جراحـی  و  طـب 
تشریح، ۷ - فکتی معلم علوم طبیعی یا شیمی 
گومنـز  و فیزیـک و دواسـازی. از ایـن هفـت نفـر 
تهـران  بـه  امیرکبیـر  صـدارت  زمـان  در  نمیـرو  و 
رسـیدند و شـش مـاه پیـش از عـزل او از صدارت، 
کار خـود را بـا آموزش و تربیت دانشـجویان پیاده 
آمـادۀ  نظـام در سـاختمان های  و سـواره  نظـام 

کردنـد. قسـمت شـرقی مدرسـه آغـاز 
آموزشـی  امکانـات  و  اسـتادان  از  امیرکبیـر 
تکمیـل  بـرای  بلکـه  نبـود  غافـل  کشـور  داخـل 
هیئـت علمـی مدرسـه تعـدادی را بـرای تدریـس 
و مترجمـی اسـتادان خارجـی انتخـاب و دعـوت 
کـه عبارتنـد از: سـرهنگ متراتسـو  کار نمـود  بـه 
ایتالیایـی بـه عنـوان مربـی سـپاه و معلـم پیـاده 
نظـام و فـن آرایـش لشـکر، دکتـر شـلیمر هلنـدی 
گیـان بـرای تدریـس طـب بـه تهـران  کـه او را از 
بـه  معـروف  فرانسـوی  ریچـارد  کـرد،  دعـوت 
کـه  ریشـارخان بـه عنـوان معلـم زبـان فرانسـوی 
بعدًا مسـلمان شـد و به محمدرضا خان معروف 
شـد، آندرۀ نمساوی)اتریشـی(، میرزا ملکم خان 
و  هندسـه  و  حسـاب  تدریـس  بـرای  اصفهانـی 
هندسـه عالـی و لگاریتـم، میـرزا محسـن، میـرزا 
عبدالرسـول، میـرزا زکـی علی آبـادی، میـرزا آقـای 
تبریـزی و محمدحسـن خـان قاجـار. قابل توجه 
فهرسـت  ایـن  در  گفتـه  پیـش  خارجیـان  آنکـه 

همـه مقیـم ایـران بودنـد. 
شـاه  ناصرالدیـن  بـه  امیرکبیـر  گزارش هـای  از 
گشـایش  کـه وی بـرای آماده سـازی و  پیـدا اسـت 
مدرسـه با حضور شـاه عجله داشـت تا این واحد 
باشـد.  برخـوردار  بیشـتری  از رسـمیت  آموزشـی 
پیشـرفت  بـر  شـخصًا  سـاخت  زمـان  در  ایشـان 
کارهـای سـاختمانی نظـارت می کـرد و در هنـگام 
کـم تهـران  سـفر از بهمن میـرزا عمـوی شـاه و حا

کتاب
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مدرسـه  سـاختمانی  کارهـای  تـا  می خواسـت 
بـه  را  امـور  زیـر نظـر داشـته باشـد و پیشـرفت  را 
گـذاری  گـزارش نمایـد. امیـر همچنیـن از وا وی 
مسـئولیت مدرسـه بـه فـردی با صاحیـت غافل 
نبـود. وی میـرزا محمدعلـی خـان شـیرازی، وزیر 
کـه به وضع فرهنگی اروپا آشـنایی  امورخارجـه را 
گرفته  داشـت، بـه عنـوان رئیـس مدرسـه در نظـر 
بـود. شـیرازی در بیسـت و چهـارم محـرم ۱۲۶۸، 
یـک روز پیـش از عـزل امیرکبیـر، بـه محمودخـان 
آجودان باشـی  عزیزخـان  و  دارالخافـه  کانتـر 
بـرای  را  دارالفنـون  تأسـیس  کـه  نوشـت  نظـام 
آمـوزش »علـوم غربیـه از بـاب حکمت)پزشـکی( 
و  جنـگ  آداب  و  معدن شناسـی  و  هندسـه  و 
غیـره« بـه مـردم اعـان نماینـد. در ایـن اباغیـه 
از واژۀ دارالفنـون  بـار  بـرای نخسـتین  کـه  اسـت 
بـه عنـوان نـام ایـن مدرسـه جدیـد اسـتفاده شـد 
و ایـن نـام بـرای همیشـه بـر پیشـانی سـردر ایـن 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  باقـی مانـد.  واحـد فرهنگـی 
اباغیـه مزبـور در زمـان صـدارت امیرکبیـر نوشـته 
کـه  دارد  عقیـده  نگارنـده  اسـت،  شـده  صـادر  و 
رئیـس مدرسـه در بـاب نامگـذاری قطعـی آن بـا 

امیـر مشـورت نمـوده اسـت. 
سـرانجام بیگانگان و بیگانه صفتان سـفله در 
کرسـی نشـاندن نیت هـای شـوم خـود پیـروز  بـه 
در  دارالفنـون،  بازگشـایی  آسـتانۀ  در  و  شـدند 
تاریـخ بیسـت و پنجـم محـرم ۱۲۶۸ حکـم عـزل 
شـاه  ناصرالدیـن  از  را  صدراعظمـی  از  امیرکبیـر 
گرفتنـد. ایـن دیوسـیرتان بـه  جـوان و بی تجربـه 
همیـن بسـنده نکردنـد و ظـرف چنـد روز وی را 
از امیـر نظامـی و تمـام مسـئولیت های اجرایـی 

کردنـد. سـاقط 
اسـتادان  و  داود  جـان  روزهـا  همیـن  در 
آن هـا  ورود  ولـی  شـدند  وارد  تهـران  بـه  اتریشـی 
یـادآور داسـتان رسـیدن نـوش دارو بعـد از مـرگ 
گـروه در تاریـخ بیسـت وهفتم  سـهراب بـود. ایـن 
بـه  امیرکبیـر  عـزل  از  بعـد  روز  دو  یعنـی  محـرم 
کسـی بـه استقبالشـان  تهـران رسـیدند؛ نـه تنهـا 
نرفـت بلکـه برخـورد مقام هـای دولتـی بـا آن هـا 
خیلـی سـرد بـود. از طرفـی امیرکبیـر جوانمـرد در 
شـخصی،  سـرخوردگی های  و  گرفتاری هـا  اوج 
کوهـی را از پـا می انداخـت، از آن هـا غافـل  کـه هـر 
گفت: »این  کرد و  نبـود. وی جـان داود را احضار 
نمسـه ای های بیچـاره را مـن بـه ایـران آورده ام، 
گـر سـرکار بـودم اسـباب آسـایش خاطـر آن هـا را  ا
فراهـم می سـاختم، ولـی حاال می ترسـم به آن ها 
روبـراه  کارشـان  کـه  کـن  سـعی  نگـذرد.  خـوش 

شـود.«

سرانگشـت  بـا  کـه  را  مدبـری  امیـر  سـرانجام 
کشـور بزرگـی چـون ایـران را اداره می کـرد،  تدبیـر 
کردند  کاشان به آن شهر تبعید  کم  به عنوان حا
افتـاد. جانشـین  تأخیـر  بـه  افتتـاح دارالفنـون  و 
کـه سرسـپردۀ  ناالیـق امیـر، میـرزا آقاخـان نـوری 
گشـایش مدرسـه  بـه  تمایلـی  بـود،  انگلیسـی ها 
بـه  توجـه  بـا  شـاه،  ناصرالدیـن  ولـی  نداشـت، 
که شـده  حضـور اسـتادان خارجـی و هزینه هایی 
کید می کرد. بعد  بـود، شـخصًا بر راه انـدازی آن تأ
کشـمکش های آشـکار و پنهـان، دارالفنـون در  از 
درسـت   ،۱۲۶۸ ربیـع االول  پنجـم  یکشـنبه  روز 
سـیزده روز پیـش از شـهادت امیرکبیـر در حمـام 
بـا  و  آن  بانـی  حضـور  بـدون  کاشـان،  فیـن  بـاغ 
و  کشـوری  و درباریـان و مسـئوالن  حضـور شـاه 
اسـتاد  اتریشـی و چنـد  اسـتاد  لشـکری و هفـت 
افتتـاح  گرد  یـا صـد و چهـارده شـا ایرانـی و صـد 

شـد.
دارالفنـون:  اصلـی  رشـته  هفـت  کنـار  در 
نظـام،  سـواره  نظـام،  پیـاده  مهندسـی، 
و  معدن شناسـی  جراحـی،  و  طـب  توپخانـه، 
داروسـازی(؛  و  شـیمی  و  طبیعی)فیزیـک  علـوم 
درس هـای تخصصـی دیگر متناسـب با هر رشـته 
درس هـا  ایـن  از  تعـدادی  می شـد.  تدریـس  نیـز 
عبـارت بودنـد از: جغرافیـا، تاریـخ، نقشه کشـی، 
طـب ایرانـی، ریاضـی و زبان های فارسـی، عربی، 
فرانسوی و روسی. تعدادی از دروس رشته های 
چنیـن  تدریـس  بـرای  بـود.  مشـترک  مختلـف 
دعـوت  کشـور  داخـل  از  اسـتادانی  درس هایـی 
کار شـدند، از جملـه میـرزا عبدالوهـاب یزدی  بـه 
ایرانـی،  طـب  اسـتاد  علـی  سـید  میـرزا  مترجـم، 
کاشـانی اسـتاد طـب قدیم،  میـرزا احمـد طبیـب 
زبان هـای  اسـتاد  شـیخ محمدصالـح اصفهانـی 
کلوکـه فرانسـوی پزشـک  فارسـی و عربـی و دکتـر 
مخصـوص شـاه اسـتاد تدریـس پزشـکی نویـن. 
شـیخ محمدصالـح اصفهانـی عـاوه  بـر تدریـس 
زبان هـای فارسـی و عربـی، وظیفـه پیش نمـازی 
کارکنـان مدرسـه را نیـز  دانشـجویان، اسـتادان و 

بـر عهـده داشـت. 
از  تـن  گشـایش مدرسـه، دو  از  بعـد  دو سـال 
کارنتـا  زاتـی و  کاپیتـان  اتریشـی یعنـی  اسـتادان 
ریاضیـات  و  نظـام  مهندسـی  دروس  اسـتادان 
دنیـا  از   ۱۲۷۰ ربیع الثانـی  در  معدن شناسـی  و 
رفتند. بعد از مرگ زاتی، بوهلر فرانسوی وظیفه 
عهـده  بـه  را  ریاضیـات  و  نقشه کشـی  آمـوزش 
گرفـت. بروسـکی لهسـتانی نیـز بـه عنـوان اسـتاد 
کار شـد،  جغرافیـا و زبـان فرانسـوی مشـغول بـه 
می کـرد،  تدریـس  موسـیقی  نیـز  فرانسـوی  لومـر 

و  روسـی  زبـان  آذربایجـان  ارمنی هـای  از  نظرآقـا 
مـادروس خـان از ارمنی های جلفـا نیز زبان های 
روسـی و فرانسـوی را تدریس می کردند. در سـال 
جنـازه  دو  ک  پـوال دکتـر  توسـط  کـه  بـود   ۱۲۷۰
بـرای اولیـن بـار بـا حضـور دانشـجویان پزشـکی 

و تشـریح شـد.  کالبدشـکافی 
امورخارجـه  وزیـر  میـرزا محمدخـان شـیرازی 
ادارۀ  و  ریاسـت  بـا حفـظ سـمت مسـئولیت  کـه 
مـاه  دو  از  بعـد  داشـت،  عهـده  بـه  را  دارالفنـون 
مسـئولیت از دنیـا رفـت و بعـد از وی عزیزخـان 
و  ایـران  سـپاهیان  کل  آجودان باشـی  ُمکـری، 
گفتـه  دامـاد امیرکبیـر، رئیـس دارالفنـون شـد. نا
کـه میـرزا آقاخـان نـوری دوسـت نداشـت  نمانـد 
کـه رئیـس برگزیده امیرکبیر مسـئولیت دارالفنون 
کـه رضـا قلـی  گیـرد. وی مایـل بـود  بـر عهـده  را 
خـان هدایـت طبرسـتانی رئیـس مدرسـه شـود 
ولـی ناصرالدیـن شـاه قبـول نکـرد و او از همـان 
آغاز به عنوان ناظم و معاون دارالفنون مشـغول 
کار شـد. ایـن منصـب تـا شـصت سـال و زمان  بـه 
آغـاز انقاب مشـروطیت در خانـدان وی موروثی 
بـه  بعـدًا  خـان  قلـی  رضـا  شـخص  البتـه  بـود. 

رسـید. دارالفنـون  ریاسـت 
شـد  اشـاره  ایـن  از  پیـش  کـه  همان گونـه 
هـدف امیرکبیـر از ایجـاد دارالفنـون رفـع نواقـص 
سـپاه  کارآمـد  نیروهـای  تقویـت  و  نظامـی  امـور 
آموزش هـای  ایشـان  کـه  هرچنـد  بـود.  ایـران 
تشـکیات  در  گانـه  جدا را  سـپاهیان  نظامـی 
علـوم  شـعبۀ  و  بـود  کـرده  سـاماندهی  لشـکری 
پشـتوانۀ  و  مکمـل  دارالفنـون  جنگـی  و  نظامـی 
بـه  بـود.  نظامـی  کـز  مرا آموزش هـای  علمـی 
شـعبۀ  و  قشـون  نظامـی  آموزش هـای  عبارتـی 
نظامـی دارالفنـون الزم و ملـزوم همدیگـر بودنـد 
مدرسـه  نظامـی  علـوم  شـعبه  اداره کننـدگان  و 
مربیان لشکری بودند. چون هدف از راه اندازی 
در  قانونمنـدی  و  نظـم  تقویـت  مدرسـه  ایـن 
شـئون نظامـی و علمـی ایـران بـود، امـور جـاری 
بـود.  برخـوردار  خاصـی  نظـم  از  نیـز  دارالفنـون 
دانشـجویان هر رشـته درسـی، لبـاس مخصوص 
داشـتند تـا بـا پوشـیدن آن از دیگر رشـته ها قابل 
شناسـایی و تمیـز باشـند. در آغـاز دانشـجویان 
از  فراغـت  از  پـس  دارالفنـون  در  رشـته ها  همـۀ 
تحصیـل درجـه می گرفتنـد و بـه خدمـت نظـام 
و  مهندسـی  دسـته  حضـور  می شـدند.  وارد 
توپخانـۀ مدرسـه در لشکرکشـی حسام السـلطنه 
چـون  شـد.  شـهر  آن  تصـرف  موجـب  هـرات  بـه 
دسـت پروردگان  از  ایـران  لشـکر  مهندسـان 
کـه بـا استادشـان در این  بوهلـر فرانسـوی بودنـد 

لشکرکشـی حضـور داشـتند، موجـب برانگیختـه 
که  گونـه ای  شـدن خشـم انگلیسـی ها شـدند بـه 
هنـری راولینسـون، سـفیر انگلسـتان در فرانسـه 
در  ایـران  سـفیر  گروسـی  خـان  حسـنعلی  بـه 
گفـت: »چـرا شـما دیگـران را بـر مـا ترجیح  پاریـس 

داده ایـد؟«
کـه دارالفنـون در ربیـع االول ۱۲۶۸  بـا وجـودی 
در  آن  سـاختمانی  عملیـات  ولـی  شـد  افتتـاح 
سـاختمان  رسـید.  پایـان  بـه   ۱۲۶۹ ربیع الثانـی 
مدرسـه پنجـاه اتـاق مربعی چهـار در چهـار ذرعی 
گرفتـه  قـرار  حیـاط  طـرف  چهـار  در  کـه  داشـت 
اتاق هـا  ایـن  همـۀ  ظاهـری  وضعیـت  بودنـد. 
کـه مشـخص  »ُمنّقـش و ُمذّهـب« توصیـف شـده 
است همۀ آن ها دارای تزیینات چشم نواز ایرانی 
گچبـری رنگـی بوده انـد. جلـوی  ماننـد نقاشـی و 
اتاق ها ایوان و سـایبان سـاخته بودند. در وسـط 
کـه در  حیـاط مدرسـه حـوض بزرگـی قـرار داشـت 
کاشـت درخـت و  بـرای  اطـراف آن باغچه هایـی 
گلـکاری ایجـاد شـده بـود.  ایجـاد فضـای سـبز و 
حدفاصـل باغچه هـا را خیابان کشـی و با آجرهای 
کـرده  بودنـد. در  بـزرگ معـروف بـه قزاقـی فـرش 
کاس هـا چندیـن مغـازه  ضلـع شـرقی و در پشـت 
در  معـارف  و  علـوم  وزارت  کـه  بودنـد  سـاخته 
باالخانۀ آن ها مستقر شده بود. در ضلع شمالی 
و پشـت ساختمان مخابرات امروزی محوطه ای 
کوچـک و بـزرگ قـرار داشـت  وسـیع بـا چنـد اتـاق 
که مخصوص آموزش دانشـجویان شـعبه نظامی 

و موزیـک بـود.
و  فیزیـک  آزمایشـگاه  بـه  مجهـز  دارالفنـون 
کتابخانـه،  چاپخانـه،  داروسـازی،  و  شـیمی 
از  یکـی  در  بـود.  غذاخـوری  یـا  سـفره خانه 
آمـوزش  بـرای  اسـکلت  دو  آن  اتاق هـای 
در  می شـد.  نگهـداری  پزشـکی  دانشـجویان 
وزیـر  نیّرالملـوک  قمـری   ۱۳۰۴ سـال  اول  نیمـۀ 
مالیـه  وزیـر  امین السـلطان  همـکاری  بـا  علـوم 
ضلـع  کنان  سـا خانه هـای  تخریـب  و  خریـد  بـا 
جنوبـی مدرسـه، تـاالر بزرگ نمایش را سـاخت تا 
کـه در سـفر فرنـگ با تئاتر آشـنا  ناصرالدیـن شـاه، 
شـده بـود، در آن بـه تماشـای تئاتـر بپـردازد. در 
اصلـی مدرسـه ابتـدا بـه خیابـان بـاب همایـون 
کـه بنـا به مصالحـی آن را بسـتند و در  بـاز می شـد 
ورودی را به خیابان ناصریه یا ناصرخسـرو فعلی 
کردند. هشـت سـال پس از افتتاح دارالفنون  باز 
آن  غ التحصیـان  فار از  تعـدادی  ورود  علـت  بـه 
بـه تشـکیات فراماسـونری یـا فراموشـخانه میرزا 
کم توجهـی ناصرالدین  ملکـم خـان، بی مهـری و 
شـاه به این مدرسـه آغاز شد. درس های نظامی 

دروس  و  حـذف  مدرسـه  ایـن  آموزش هـای  از 
هنـری ماننـد موسـیقی و نقاشـی جایگزیـن آن 
کم توجهـی بی بهـره  شـدند. اسـتادان نیـز از ایـن 
کـه در ۱۲۷۰ از  کارنتـا  نماندنـد. عـاوه  بـر زاتـی و 
گومنـز بعـد از سـپری شـدن  دنیـا رفتنـد، بـارون 
اتریـش  بـه  قـرارداد دو سـاله اش در سـال ۱۲۶۹ 
بازگشـت. بقیه اسـتادان نیز در سـال های ۱۲۷۵ 
قـرارداد  کسـی  و  کردنـد  تـرک  را  ایـران   ۱۲۷۶ و 

را تجدیـد نکـرد.  ادامـۀ حضـور آن هـا 
کلوکه طبیب  ک به علت درگذشـت  دکتر پوال
مخصـوص شـاه، بـه دربـار رفـت و از ادامـۀ حضور 
بـه عبارتـی می تـوان  کشـید.  در مدرسـه دسـت 
اولیـه  خـروش  و  جـوش  از  مدرسـه  کـه  گفـت 
کلـی متوقـف  بـه طـور  بازمانـد ولـی فعالیـت آن 
تأسـیس  سـال  در  را  دارالفنـون  بودجـۀ  نشـد. 
گرد نوشـته اند  ۷۷۵۰ تومان برای تربیت ۱۱۴ شـا
نفـر در سـال  بـه ۳۸۷  گردان  افزایـش شـا بـا  کـه 
تومـان  هـزار  سـی  مبلـغ  بـه  رقـم  ایـن   ،۱۳۰۷

یافـت.  افزایـش 
وزیـر  شـیل  جسـتین  همسـر  شـیل  لیـدی 
ناصرالدیـن  زمـان  در  انگلیـس  سـفیر  یـا  مختـار 
می نویسـد:  امیرکبیـر  بلنـد  اهـداف  دربـارۀ  شـاه 
که مقام ایران  »یکی از آرزوهای بزرگ او این بود 
را در بیـن خانـوادۀ ملـل، ترقـی دهـد.« فریـدون 
ایجـاد  از  امیرکبیـر  هـدف  دربـارۀ  نیـز  آدمیـت 
دارالفنـون می نویسـد: »ذهـن امیـر در اینجـا در 
درجـۀ اول معطـوف بـه دانـش و فـن جدیـد بود، 
و بعـد بـه علـوم نظامـی توجه داشـت. این معنی 
از مطالعۀتطبیقی برنامۀ درس های دارالفنون و 
نامه هـای امیـر راجع به رشـته تدریس اسـتادانی 
که اسـتخدام شدند، روشـن می گردد.« افسوس 
کـه نگذاشـتند امیـر بـه اهـداف بلنـد خـود جامـۀ 
عمـل بپوشـاند.  رابـرت واتسـون منشـی سـفارت 
سـایه  انگلیسـی ها  کـه  وجـودی  بـا  انگلیـس، 
شـهادت  تأثیـر  دربـارۀ  می زدنـد،  تیـر  بـا  را  امیـر 
»زمـان  می نویسـد:  امیرکبیـر  ناجوانمردانـۀ 
ندامـت زود فـرا رسـید. شـاه و بیشـتر مـردم پـی 
کـه بـرای کشورشـان مـرگ امیـر ضایعـه ای  بردنـد 
اسـت جبران ناپذیـر، امـا دیـر بـود.« خـود او امیـر 
را این گونـه معرفـی و توصیـف می کنـد: »در میـان 
زمامـداران  و  زمیـن  مشـرق  اخیـر  رجـال  همـۀ 
اسـت،  جدیـد  تاریـخ  ثبـت  نامشـان  کـه  ایـران 
اسـت.  بی همتـا  نظـام  امیـر  خـان  تقـی  میـرزا 
دیـوژن ]فیلسـوف و حکیـم معـروف یونانـی[ روز 
روشـن بـا چـراغ در پـی او می گشـت. بـه حقیقـت 
کـه بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات بـه  سـزاوار اسـت 

شـمار آیـد. بزرگـوار مـردی بـود.«

مخصـوص  پزشـک  ک،  پـوال کـوب  یا ادوارد 
در  دارالفنـون،  اسـتادان  از  و  شـاه  ناصرالدیـن 
مـورد امیرکبیر می نویسـد: »وی نـادره مردی بود 
کـه سرمشـق تنها و منفـرد وطن پرسـتی در ایران 
بـه شـمار می رفـت، زیـرا دوام و قـوام دولـت ایران 

را صادقانـه و از صمیـم قلـب خواهـان بـود.«
تقـی  »میـرزا  می نویسـد:  دیگـر  جـای  در  وی 
کـه در ایـران اصل  خـان مظهـر وطن پرسـتی بـود 
کـه می خواسـتند به  مجهولـی اسـت. پول هایـی 

کشـتنش شـد.« او بدهنـد و نمی گرفـت خـرج 
مـورد  در  وی  دیـدگاه  پیشـتر  کـه  واتسـون، 
شـاه  ناصرالدیـن  قـول  از  شـد،  یـاد  امیرکبیـر 
کـه از مـرگ امیـر می گـذرد  می نویسـد: »هـر سـالی 
بـر بزرگـی قـدر و شـهرت او افـزوده می شـود، هـر 
کـه انتظـار مـا در  چـه پیش تـر می رویـم می بینیـم 
کـه بتوانـد دنبالـه اصاحـات او را  یافتـن وزیـری 
در ایـران بگیـرد، بیهـوده اسـت.« خـود شـاه نیـز 
بـه پسـرش مظفرالدیـن میـرزا در  در یادداشـتی 
گروسـی  توصیـه بـه قدرشناسـی حسـنعلی خـان 
پیشـکار آذربایجـان می نویسـد: »قـدر نوکـر خوب 
امیـر  از  بعـد  اسـت  سـال  چهـل  مـن  بـدان،  را 
نتوانسـتم.«  بتراشـم،  آدم  چـوب  از  خواسـتم 
کـه او تا پایان عمر از مرگ امیر تأسـف  چنیـن بـود 
می خـورد و ایـن دو بیـت سـعدی را مـدام بر زبان 

مـی آورد: 
»مرد خردمند هنرپیشه را

عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه آموختن

کار« در دگری تجربه بردن به 
مکاتبه هـای  و  بازمانـده  آثـار  بـه  نظـری  بـا 
ایشـان  نـام  بـه  کـه  فرمان هایـی  و  امیـر  بـا  شـاه 
در  کـه  می شـود  مشـاهده  اسـت،  شـده  صـادر 
کـدام از آن هـا میـرزا تقـی خـان را در زمـان  هیـچ 
نگارنـده  نخوانده انـد.  امیرکبیـر  نـام  بـه  زندگـی 
کـه قـدر ایشـان را در زمـان زندگـی  معتقـد اسـت 
نشـناختند و پـس از مـرگ وی خائـی ایجاد شـد 
کـه  کنـد. آن هـا  کـس نتوانسـت آن را پـر  کـه هیـچ 
کردن  چشـم دیـدن ایشـان را نداشـتند با خـراب 
کارهـا ناخواسـته و بـر خـاف میـل باطنیشـان از 
میـرزا تقـی خـان، صدراعظـم و امیرنظـام شـهید 
همـان  از  او  کـه  چنـد  هـر  سـاختند،  امیرکبیـر 

بـود.... امیرکبیـر  کودکـی 
ادامه مقاله در شماره بعدی

پی نوشت:
بـا اندکـی تلخیـص در روز دوشـنبه ۱۰ مـرداد  –ایـن مقالـه   ۱
۱۳۸۴  در صفحه ۲۲ شـماره ۳۲۰۸ و در یازدهمین سـال انتشـار 

روزنامـه ایـران بـه چـاپ رسـید.
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پرسش های شما
معاونت حقوقی و معاضدت قضایی کانون

قوقی
ح

نحــوه شــکایت علیــه همســایه ایکــه 
را  خــود  مســکونی  واحــد  شــارژ  بدهــی 
اســت؟  چگونــه  نمی نمایــد  پرداخــت 

قانـون  مکـرر   ۱۰ و   ۱۰ مـواد  موجـب  بـه 
یـک  تبصـره  و  آپارتمان هـا)۱(  تملـک 
یـا  مالـک  امتنـاع  صـورت  در  مـاده  ایـن 
اسـتفاده کننده واحـد مسـکونی مـورد نظـر 
از پرداخـت بدهـی سـهم شـارژ هزینه هـای 
یـا  و  مدیـر  توسـط  ابتـدا  مشـترک،  جـاری 
اظهارنامـه ای  سـاختمان  مدیـران  هیـأت 
بـا ذکـر مبلــغ بدهـی بـا اشـاره به ریـز صورت 
هزینه هـا از وی مطالبـه  می شـود بنابرایـن 
ظـرف  اسـتفاده کننده  یـا  مالـک  چنانچـه 
نسـبت  اظهارنامـه  ابـاغ  تاریـخ  از  روز   ۱۰
بـه عمـل  اقـدام  بدهـی خـود  پرداخـت  بـه 
نیـآورد، مدیـر یـا هیـأت مدیران سـاختمان 
توجـه  بـا  و  خـود  تشـخیص  بـه  می تواننـد 
از  سـاختمان،  در  موجـود  امکانـات  بـه 
شـوفاژ،  قبیـل  از  مشـترک  خدمـات  دادن 
و...  گاز  بـرق،  گـرم،  آب  مطبـوع،  تهویـه 
کـه مالـک  نماینـد و در صورتـی  جلوگیـری 
پرداخـت  از  همچنـان  اسـتفاده کننده  یـا 
بـر  عـاوه  نمـود  خـودداری  مربـوط  هزینـه 
طریـق  از  مطالبـات  وصـول  امـکان  اینکـه 
وجـود  آپارتمـان  وقـوع  محـل  ثبـت  اداره 
سـاختمان  مدیـران  هیـأت  یـا  مدیـر  دارد، 
دادخواسـت  تقدیـم  بـا  دارنـد  را  حـق  ایـن 
محـل  در  واقـع  اختـاف  حـل  شـورای  بـه 
ملـک، بدهـی شـارژ آپارتمـان را از مالـک یـا 

نماینـد.  مطالبـه  آن  اسـتفاده کننده 
کارمنـد بـه منظور  نحـوه توقیـف حقـوق 
خـود  همسـر  مهریـه  اقسـاط  پرداخـت 

اسـت؟  چگونـه 
احـکام  اجـرای  قانـون  مـاده ۳۴  مطابـق 
از طریـق اجـرای احـکام  کـه  مدنـی همیـن 
دادگاه اجرائیـه بـه محکـوٌم علیـه ابـاغ شـد 
وی مؤظـف اسـت ظـرف مـدت ۱۰ روز مفـاد 

کنـد، امـا ممکـن اسـت نامبـرده  آن را اجـرا 
و در  ننمایـد  اجـرا  را  ایـن مهلـت، حکـم  در 
قانـون   ۴۹ مـاده  باسـتناد  حالتـی  چنیـن 
می توانـد  )زوجـه(  لـه  محکـوٌم  مذکـور 
از  محکوٌم بـه  معـادل  تـا  کنـد  درخواسـت 
امـوال محکـوٌم علیه توقیف شـود. بر همین 
کارمنـد  علیـه  محکـوٌم  چنانچـه  اسـاس، 
باشـد حقـوق دریافتـی او بـه عنـوان بخشـی 
بـا  بـود  خواهـد  توقیـف  قابـل  اموالـش  از 
کارمنـدان بـرای  قیـد اینکـه تمامـی حقـوق 
اجـرای حکـم قابـل توقیـف نیسـت بنابراین 
وفـق مـاده ۹۶ قانـون اجـرای احـکام مدنـی 
کارمنـد باشـد محکوٌم لــه  گـر محکـوٌم علیـه  ا
کـه حقـوق و مزایـای  کنـد  می توانـد تقاضـا 
همیـن  در  شـود،  توقیـف  علیـه  محکـوٌم 
گـر محکـوٌم علیـه زن یـا فرزنـد داشـته  راسـتا ا
باشـد حقـوق و در غیـر ایـن صـورت حقـوق 
وی بـه نفــع محکـوٌم لـه بازداشـت خواهـد 
کارمنـد قابـل  گـر تمـام حقـوق  کـه ا شـد چـرا 
توقیـف باشـد زندگـی او مختـل خواهـد شـد 
بـه همیـن دلیـل قانونگــذار صرفـًا      حقـوق 
کارمنـد را قابـل توقیـف دانسـته و  و مزایـای 
چنانچه دارای زن یا فرزند باشـد این مقدار 

می یابـد. کاهـش 
نحـوه توقیـف ملـک بـا سـند عـادی در 

اجـرای احـکام چگونـه اسـت؟ 
و  اسـناد  ثبـت  قانـون   ۲۲ مـاده  مطابـق 
بـا اصاحـات  کشـور  مصـوب ۱۳۱۰  ک  امـا
اینکـه  محـض  بـه  آن،  بعـدی  الحاقـات  و 
ک اداره  ملکـی مطابـق قانـون در دفتـر امـا
ک بـه ثبـت رسـید دولت  ثبـت اسـناد و امـا
کـه ملـک مزبــور بـه او منتقل  کسـی را  فقـط 
ک  گردیـده و ایـن انتقـال نیـز در دفتـر امـا

مزبـور  ملـک  اینکـه  یــا  و  رسـیده  ثبـت  بـه 
باشـد  رسـیده  او  بـه  ارثـًا  رسـمی  مالـک  از 
موجـب  بـه  نیـز  و  شـناخت  خواهـد  مالـک 
کـه  سـندی  الذکـر،  فـوق  قانـون   ۴۸ مـاده 
مطابـق مـواد ۴۶  و ۴۷ ایـن قانـون بایـد بـه 
ثبـت برسـد امـا به دالیلی به ثبت نرسـیده، 
کـم پذیرفتـه  در هیـچ یـک از ادارات و محا
بنابـه  اسـتناد  همیـن  بـه  شـد  نخواهـد 
مراتـب فـوق صـرف ارایـه بیع نامه عـادی به 
مرجـع قضائـی، نمی توانـد اجـرای احـکام را 
مجـاب بـه پذیـرش مالکیـت ملـک متعلـق 
بـه  دادن  اثـر  ترتیـب  و  علیـه  محکـوم  بـه 
تقاضـای محکـوم لـه توقیـف ملـک  نمایـد 
رسـمی  سـند  کـه  ثالـث  شـخص  گـر  ا لکـن 
اقـرار  بـا  می باشـد  بنـام  بحـث  مـورد  ملـک 
خـود  رضایـت  علیـه،  محکـوم  مالکیـت  بـه 
را نسـبت بـه توقیـف مالـک مزبـور در قبـال 
تبصـره  بـه  عنایـت  بـا  بنمایـد  بـه،  محکـوم 
مدنـی  احـکام  اجـرای  قانـون   ۳۴ مـاده 
توقیـف چنیـن ملکـی بـا مبایعه نامـه عادی 

بـود.  خواهـد  بامانـع 

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

آذربایجان غربی

جانبازان اسوه های ایثار و صبر  در جامعه هستند

کانون های  برگزاری جلسه شورای هماهنگی سابا با 
سه گانه استان اردبیل

دیدار فرمانده ناجا با 140 نفر از 
بازنشستگان و خانواده آنان 

دیدار از فرزندان پیشکسوتان متوفی
جلسه همدلی و پرسش و پاسخ

گفـت:  جانبـازان  از  تجلیـل  مراسـم  در  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
روز  جانبـاز،  روز  و  بـوده  جامعـه  در  صبـر  و  ایثـار  اسـوه های  جانبـازان 

اسـت. اسـامی  ایـران  جانبـازان  از  تجلیـل  و  گرامیداشـت 
آذربایجـان  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  عبـدی  حسـین  سـردار 
کـه  شـرقی، در مراسـم تجلیـل از جانبـازان پلیـس آذربایجـان شـرقی 
بـا حضـور حجت االسـام و المسـلمین اسـام غامـی رئیـس عقیدتـی 
اطاعـات  حفاظـت  رئیـس  علیپـور  ابوالفضـل  سـرهنگ  و  سیاسـی 
کانـون بازنشسـتگان اسـتان و جمعـی از فرماندهـان  اسـتان و رئیـس 
شـد،  برگـزار  اسـتان  انتظامـی  زمـرد  تـاالر  در  بازنشسـته  جانبـازان  و 

کـرد.  سـخنرانی 

بـزرگ  میـاد  سـالروز  ویـژه  بـه  شـعبانیه  اعیـاد  تبریـک  ضمـن  ایشـان 
کربـا حضـرت ابوالفضـل العبـاس)ع( اظهـار داشـت: روز میـاد  پرچمـدار 
حضرت ابوالفضل العباس در تاریخ ایران اسـامی به پیشـنهاد امام)ره( 
روز جانبـاز نامگـذاری شـده و ایـن بزرگتریـن افتخـار بـرای جانبـازان بوده 
کـه در عین رشـادت و  کربـا هسـتند  کـه منتسـب بـه بـزرگ جانبـاز دشـت 

کـرد.  کاری از امـام و بـرادر خـود دفـاع  فـدا
خدمتگـزار  و  خـادم  عنـوان  بـه  را  خـود  پایـان،  در  انتظامـی  فرمانـده 
و  جانبـازان  امـور  بـه  رسـیدگی  افـزود:  و  کـرد  یـاد  ایثارگـران  و  جانبـازان 
کاری فرماندهـی انتظامـی اسـتان بـوده و امیـدوارم  ایثارگـران در اولویـت 

ایـران اسـامی خادمـان خوبـی باشـیم. بـرای شـما و جامعـه 
خصـوص  در  را  مطالبـی  خـود  سـخنان  در  ایشـان  کـه  اسـت  گفتنـی 
خدمت رسـانی و مأموریـت نیروی انتظامـی، شـعار سـال ۱۳۹۸، بیانیـه 
کـرد.  ح  شـوم اسـتکبار در خصـوص سـپاه پاسـداران و خدمـات آن، مطـر

دومیـن جلسـه همدلـی و پرسـش و پاسـخ بـا حضور سـردار فرماندهی 
بازنشسـتگان  از  جمعـی  و  غربـی  آذربایجـان  اسـتان  انتظامـی  محتـرم 
کام اهلل مجید عملکرد  برگـزار شـد. در ایـن جلسـه پـس از تـاوت آیاتـی از 
کانـون اسـتان تشـریح شـد. در ادامـه  کانـون توسـط رئیـس  یـک سـاله 
کانـون  برنامـه، چهـار نفـر از بازنشسـتگان ضمـن ابـراز رضایـت از عملکـرد 
و برگـزاری ایـن جلسـات، بـه بیـان مشـکات جامعـه هـدف پرداختنـد. 

در پایـان فرمانـده انتظامـی اسـتان بـا ایـراد سـخنرانی و اعـام اقدامـات 
کیدکـرد. انجـام شـده بـر لـزوم پیگیـری مطالبـات بازنشسـتگان تأ

جلسه شورای هماهنگی سابای استان با کانون های سه گانه با حضور مهندس 
جهانبخـش مدیـر کل تامین اجتماعـی ن.م اسـتان و روسـای کانون های سـه گانه 
کانـون آجـا، سـرهنگ بازنشسـته رضـا  سـرهنگ بازنشسـته یونـس غفـاری رئیـس 
مهدوی رئیس کانون سپاه، سرهنگ بازنشسته میرتوحید آشنا رئیس کانون ناجا، 
در محل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی ن.م استان برگزار شد.  در این جلسه 

برنامه هـای سـابا در سـه ماهـه اول سـال جاری مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت. 

فرمانـده محتـرم  تدابیـر  اجـرای  در 
کانـون  محتـرم  ریاسـت  و  ناجـا 
منظـور  بـه  و  ناجـا  بازنشسـتگان 
و  مقـام  نکوداشـت  و  دلجویـی 
در  بازنشسـتگان،  خانـواده  منزلـت 

که به مناسـبت  سـردار اشـتری در این دیدار 
بـن  علـی  حضـرت  امیرالمؤمنیـن  والدت 
از  تجلیـل  ضمـن  گردیـد،  برگـزار  ابیطالـب)ع( 

گنجینـه ای  کردنـد: بازنشسـتگان  خدمـات بازنشسـتگان خاطـر نشـان 
فرامـوش شـوند.  نبایـد  ایـن عزیـزان هرگـز  و  و تجربـه هسـتند  از دانـش 
ارزشـمند  از تجربیـات  کـه ناجـا بتوانـد  کردنـد  ایشـان اظهـار امیـدواری 

شـود. بهره منـد  پیشکسـوتان  و  بازنشسـتگان 

)1(  مـاده 10ـ قانـون تملـک آپارتمان هـا: هـر کـس آپارتمانـی را خریـداری می نمایـد به نسـبت مسـاحت اختصاصی خریـداری خـود در زمینی که سـاختمان روی آن بنا شـده یـا اختصاص 
بـه سـاختمان دارد مشـاعًا سـهیم می گـردد مگـر آنکـه مالکیـت زمیـن مزبـور بـه علـت وقـف یا خالصـه بودن یـا علل دیگـر متعلق بـه غیر باشـد که در ایـن صورت بایـد اجـرا آن را به همان نسـبت 
بپـردازد. مخـارج مربـوط بـه محافظـت  ملـک و جلوگیـری از انهـدام و اداره و اسـتفاده از امـوال و قسـمت های مشـترک و بـه طـور کلـی مخارجی که جنبه مشـترک دارد و یـا به علت طبع سـاختمان 
یـا تأسیسـات آن اقتضـاء دارد یکجـا انجـام شـود نیـز بایـد بـه تناسـب حصـه هـر مالـک به ترتیبـی کـه در آئین نامه ذکـر خواهد شـد پرداخت شـود هر چنـد آن مالـک از اسـتفاده از آنچه کـه مخارج 

برای آن اسـت صرفنظـر نماید.

اخبار استانی
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چهارمحال و بختیاری

نمایندگی حفاظت اطالعات
خراسان جنوبی

جلسه معسرین در دفتر مدیرکل سازمان تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح استان برگزار شد

برگزاری اولین دوره بصیرت پیشکسوتان 
حضور پیشکسوتان ناجا در صحرای طبس به ساحفاناجا در قم

مناسبت سالگرد شکست شیطان بزرگ 

در ادامـه فرمانـدار آران و بیـدگل در محـل اسـتقرار پیشکسـوتان حضـور 
یافـت و بـرای آنـان از وضعیـت آران و بیـدگل سـخنانی ایـراد نمودنـد. روز 
پنجشـنبه پس از اذان صبح، نماز جماعت برگزار و پس از صرف صبحانه 
کویـر انجـام شـد و در بازگشـت از شـهر زیـر زمینـی نـوش  حرکـت بـه سـوی 
کردند و بازنشستگان عرقیات مورد نیاز  گل محمدی بازدید  کارگاه  آباد و 
کل بازنشسـتگی  خـود را تهیـه نمودنـد. در پایـان هدایایـی از طـرف اداره 

گردیـد. اسـتان تهـران بـه بازنشسـتگان حاضـر در اردو تقدیـم 

اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  مدیـرکل  دفتـر  در  معسـرین  جلسـه 
کانون هـای  نیروهـای مسـلح اسـتان برگـزار شـد. در ایـن جلسـه روسـای 
سـاتا  رفاهـی  خدمـات  مدیـر  و  اسـتان  مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگان 
کمک  گذشـته  که در سـال  کلیه معسـرین  حضور داشـت. ضمنًا سـوابق 
معیشـتی دریافـت نمـوده بودنـد مجددًا بررسـی و مبالغی بـرای تعدادی 
گردیـد. ضمنـًا مقـرر شـد سـوابق، جهـت تصمیم گیـری  از آن هـا مصـوب 

گـردد. نهایـی بـه سـاتا مرکـز ارسـال 

کانون بازنشستگان ناجا در ساحفاناجا  با ابتکار و پیگیری نمایندگی 
مرکـز  مسـئوالن  و  ناجـا  باقرالعلـوم  قـرارگاه  زحمـت  قبـول  و  موافقـت  و 
پیشکسـوتان  بصیـرت  دوره  اولیـن  قـم،  عمـار  آموزشـی  فرهنگـی 
سـاحفاناجا بـه مـدت دو روز در تاریخ هـای ۲۳ و ۲۴ بهمـن مـاه ۱۳۹۷ 

بـا شـرکت ۲۰۰نفـر از بازنشسـتگان سـازمان حفاظـت اطاعـات ناجـا در 
دوره  ایـن  در  گردید.شـرکت کنندگان  برگـزار  قـم  در  مجتمـع  آن  محـل 
کریمـه اهـل بیـت سـام اهلل  زیارتـی بصیرتـی ضمـن زیـارت حـرم مطهـر 
علیهـا و حضـور در مسـجد مقـدس جمکـران، از محضـر درس حضـرات 
آیـات مصبـاح یـزدی، سـید احمـد خاتمـی و حجج االسـام سیدحسـین 
بهره منـد  سیاسـی  بصیـرت  و  اخـاق  موضوعـات  در  طائـب  و  مومنـی 

گردیدنـد.

کـه بـرای اولیـن بـار توسـط ناجـا بـرای بازنشسـتگان برگـزار  ایـن دوره 
شـده بود، رضایت بازنشسـتگان شـرکت کننده در دوره را در پی داشته و 
از زحمـات بی شـائبه مسـئوالن محتـرم قـرارگاه باقرالعلـوم به ویژه سـردار 
کارکنـان مجتمـع عمار به ویژه حجت االسـام الهی  عبـدی، مسـئولین و 
کانـون در سـاحفاناجا قدردانـی  و جنـاب سـرهنگ غامـی و نمایندگـی 
نمودنـد. در پایـان ایـن دوره هدایایـی نیـز از طرف سـاحفاناجا و مجتمع 

گردیـد. عمـار بـه شـرکت کنندگان اهـداء 
 ۲۱۹۳۴۳۵۹ -۸۸۶۲۵۶۳۵ : نمایندگـی سـاحفاناجا  تمـاس  شـماره 

کوثـر در سـروش: کانـال پیشکسـوتان  الـی ۳۶۲. آدرس لینـک 
کد پستی : ۱۹۹۶۸۱۹۳۱۳   Http://sapp.ir/pishkesvattt 

مفتضحانـه  شکسـت  سـالروز  مـاه،  اردیبهشـت  پنجـم  مناسـبت  بـه 
پیشکسـوتان  از  تعـدادی   ،۱۳۵۹ سـال  در  طبـس  صحـرای  در  آمریـکا 
اسـتان خراسـان جنوبـی بـا همـکاری سـازمان نشـر و حفـظ ارزش هـای 
دفـاع مقـدس اسـتان، جهـت بازدیـد و شـرکت در مراسـم، به شهرسـتان 
گذشـته بـا  کـه همچـون سـال های  طبـس اعـزام شـدند. در ایـن مراسـم 
گردیـد،  شـرکت جمع کثیـری از مـردم والیتمـدار شهرسـتان طبـس برگـزار 
خانواده های محترم شـهدا، مسـئوالن اسـتان، شهرسـتان و تعدادی از 

بازنشسـتگان شهرسـتان های بیرجنـد و طبـس حضـور داشـتند. 
اردوی یـک روزه پیشکسـوتان، بـا اعـزام یـک دسـتگاه اتوبـوس از مبـدا 
کمیل  کـه پـس از رسـیدن بـه مقصـد طبس، مراسـم دعـای  بیرجنـد آغـاز 

کـه مزیـن بـه والدت امیرالمؤمنـان  اردیبهشـت مـاه سـال جاری، سـالی 
حضـرت علـی)ع( می باشـد در یـک حرکـت خداپسـندانه و خیرخواهانـه، 
فرزنـدان  از  نفـر   ۸۰ از  شهرسـتان ها  و  اسـتان  کانـون  نماینـدگان 

آوردنـد.  عمـل  بـه  دیـدار  متوفـی  بازنشسـتگان 

البرز

بوشهر

تهران بزرگ

ایالم

کانون های  جلسه شورای هماهنگی روسای 
استان البرز برگزار شد

کاالی نوروزی به پیشکسوتان  اعطاء سبد 

کویر مرنجاب کاشان،  اردوی دو روزه قم، 

کارگروه استانی معسرین  برگزاری جلسه 

بازنشسـتگان  کانون هـای  روسـای  هماهنگـی  شـورای  جلسـه  اولیـن 
نیروهای مسلح)نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و وزارت دفاع( استان البرز در 
کانون بازنشسـتگان نیروی انتظامی واقع در میدان اسـتاندارد  سـال ۹۸ در 
سـال جاری  برنامه هـای  دربـاره  رایزنـی  جهـت  جلسـه  ایـن  در  شـد.  برگـزار 

گردیـد. سـازمان بازنشسـتگی و نحـوه اجـرای آن هـا بحـث و تبادل نظـر 

کارگـروه اسـتانی معسـرین بـا حضـور  در تاریـخ ۹۸/۰۲/۰۳ اولیـن جلسـه 
روسـای  و  سـابا  رفاهـی  خدمـات  و  بازنشسـتگی  مدیـران  و  کل  مدیـر 
کانون هـای بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح اسـتان ایـام در محـل سـالن 
جلسات ساتا برگزار گردید. در این جلسه وضعیت تعدادی از بازنشستگان 
کانون که به علت بیماری صعب العاج و  و مستمری بگیران تحت پوشش 
یا دارا بودن فرزند معلول جسمی و ذهنی، نیاز به نگهداری و مراقبت های 

گرفـت.  بهداشـتی دارنـد مـورد بررسـی قـرار 
در این جلسـه با توجه به شـرایط و مشـکات فراروی آنان در زمینه نگهداری 

و  بازنشسـتگان  تکریـم  راسـتای  در 
بـا  متوفـی(  مستمری بگیران)همسـر 
بـا  و  ناجـا  رئیسـه محتـرم  تدابیـر هیـات 
فرماندهـی  پیگیـری  و  جدیـت  تـاش، 
منظـور  بـه  بوشـهر  اسـتان  انتظامـی 
کاالیی  کمـک بـه معیشـت اعضاء، سـبد 
معـادل ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریـال را بـرای هـر نفـر از 
تهیـه  مسـتمری بگیران  و  بازنشسـتگان 

کـه بیـن ایـن عزیـزان در مرکز اسـتان  کانـون قـرار داد  کـرده  و  در اختیـار 
گردیـد. توزیـع  تابعـه  شهرسـتان های  و 

کویرنـوردی مرنجـاب بـا حضـور حـدود ۱۴۰ نفر از بازنشسـتگان  اردوی 
ایـن  در  گردیـد.  برگـزار   ۹۸ اردیبهشـت   ۱۱ تاریـخ  در  مسـلح  نیروهـای 
بـه سرپرسـتی جنـاب  بـزرگ(   از بازنشسـتگان ناجا)تهـران  اردو ۴۴ نفـر 
کانـون بازنشسـتگان تهـران و همچنیـن  سـرهنگ بازنشسـته عبـدی از 
مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگی  امـور  کل  مدیـر  خالوئـی  آقـای  جنـاب 

داشـتند. حضـور  تهـران  اسـتان 

 در ابتـدا پیشکسـوتان محتـرم بـا اتوبـوس بـه سـمت شـهر قـم حرکـت 
گردیـد. سـپس به مسـجد مقـدس جمکران  و توفیـق زیـارت شـامل آنـان 
کاشـان  گاب  و  گل  شـهر  سـمت  بـه  برنامـه،  ادامـه  در  و  شـده  مشـرف 
بـا  چهارشـنبه  روز  در  نمودنـد.  بازدیـد  کاشـان  فیـن  بـاغ  از  و  حرکـت 
کردند.  کویر مرنجاب حرکت  کوکمپ به سـمت  کاروانسـرای ا اسـتقرار در 

کمـک هزینـه  و هزینه هـای پزشـکی، تعـداد ۲۳ نفـر بـه عنـوان معسـر شـناخته و 
نگهـداری بـه صـورت ماهیانـه تـا پایان سـال ۹۸ بـرای آنان منظـور گردید.

و  مشـکات  سـخنان،  گرفـت  صـورت  آنـان  منـزل  در  کـه  دیدارهـا  ایـن  در 
گرامی آنان بررسـی شـد و هدایایی نیز به رسـم یادبود به  درخواسـت های خانواده 
آنان اهداء گردید. در این دیدار، دیدارشوندگان از این امر خداپسندانه و این سنت 
حسـنه ابراز خرسـندی نمودند و تقاضای اسـتمرار این گونه ماقات ها را داشـتند.
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سمنان

سیستان و بلوچستان

شرق تهران

غرب تهران

شرکت بازنشستگان در ورزش صبحگاهی 

دیدار سردار فرماندهی انتظامی استان با 
بازنشستگان

تجلیل از جانبازان 50 درصد به باال

دیدار  سردار فرمانده انتظامی استان و هیئت 
رئیسه با خانواده محترم شهدا و پیشکسوتان

دلجویـی،  ضمـن  و  کردنـد  دیـدار  ایشـان  بـا  هشـترودی،  امیرحسـین 
پیشکسـوتان را سـرمایه های ارزشـمند ناجا دانسـته و استفاده از سوابق 
و تجربیات آنان در مسـیر تولید و امنیت را واجب و ضروری برشـمردند. 

گردیـد. در پایـان بـه رسـم یادبـود هدیـه ای بـه نامبـرده اهـداء 

پلیس هـای  محتـرم  روسـای  بـا  کانـون  موجـود  تعامـل  راسـتای  در 
تخصصـی اسـتان و بـه منظـور ارتقـاء سـطح روحیه پیشکسـوتان سـاعت 
گاهـی ف.ا.ا  آ پلیـس  رئیـس   ۹۸/۲/۱۲ خ  مـور پنـج شـنبه  روز  ۷ صبـح 
سـمنان جنـاب سـرهنگ بینقـی بـه اتفـاق پرسـنل شـاغل در مجموعـه 
اسـبق معاونـت  کارکنـان  از  تعـدادی  اتفـاق  بـه  کانـون  رئیـس  و  گاهـی  آ
ضمـن  و  کـرده  تجمـع  سـمنان  سـکان  پـارک  در  گاهی)بازنشسـتگان(  آ
سـابق  روسـای  از  نفـر  دو  صبحانـه  صـرف  و  صبحگاهـی  ورزش  انجـام 
کـه باعـث شـد برنامـه از جذابیت  گاهـی اقـدام بـه خاطره گویـی نمودنـد  آ

گیـرد. خاصـی برخـوردار شـود و مـورد رضایـت حاضـران قـرار 

کانـون بازنشسـتگان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه همـراه  رئیـس 
فرمانـده  بـا   ۱۸ و   ۱۷ شـغلی  جایـگاه  دارای  بازنشسـتگان  و  کارکنـان 
انتظامـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در سـالن همایـش فرماندهـی 

کردنـد.  دیـدار  اسـتان  انتظامـی 

کام اهلل مجیـد شـروع شـد و در ابتـدا فرمانـده  جلسـه بـا آیاتـی چنـد از 
اعیـاد  حاضـران  بـه  خیرمقـدم  عـرض  ضمـن  اسـتان  انتظامـی  محتـرم 
حضـرت  بشـریت  عالـم  منجـی  یگانـه  سـعادت  بـا  والدت  و  شـعبانیه 

گفـت. تبریـک  را  موعود)عـج(  مهـدی 

در ایـن جلسـه بازنشسـتگان بـا ارائـه تجربیـات دوران خدمـت، جهت 
ارائـه و انتقـال تجربیـات به قسـمت های مختلف انتظامـی اعام آمادگی 
کردنـد و ایـن موضـوع مـورد اسـتقبال و رضایت فرمانده انتظامی اسـتان 
تمایـل،  صـورت  در  کـه  نمـود  کیـد  تأ فرماندهـی  سـردار  گرفـت.  قـرار 
بازنشسـتگان و خانـواده آن هـا بـدون هیچگونـه محدودیتـی می تواننـد 
کـرده تـا در حـد امـکان و مقـدورات نسـبت بـه  بـه دفتـرکار وی مراجعـه 
گـردد.  اقـدام  هـدف  جامعـه  گرفتاری هـای  و  مشـکات  فصـل  و  حـل 
کـه از تجربیـات پیشکسـوتان مسـئول بـا  کـرد  کیـد  همچنیـن ایشـان تأ
کـرد. ضمنـًا پلیس هـای تخصصی  جایـگاه ۱۸ نهایـت اسـتفاده را خواهـد 
تـا آموزش هـای الزم  از پیشکسـوتان دعـوت  گـون  گونا در قسـمت های 
کننـد. در پایـان جلسـه بـر تشـکیل شـورای  را بـه زیرمجموعـه آنهـا ارائـه 
رویـت  بـه  آن  و مقـرر شـد مصوبـات  کیـد شـد  تأ بازنشسـتگان  معاونـان 

سـردار فرمانـده محتـرم انتظامـی برسـد. 

مراسـم تجلیـل از ۲۵ نفـر جانبـاز در فرماندهـی انتظامـی ویـژه شـرق 
فرماندهـی  سـردار  میزبانـی  بـا  مراسـم  ایـن  شـد.  برگـزار  تهـران  اسـتان 
هیئـت  محلـی،  مسـئوالن  از  تعـدادی  و  شـد  برگـزار  انتظامـی  محتـرم 
نماینـده  چنـاری  سـرهنگ  جنـاب  سیاسـی،  عقیدتـی  رئیـس  رئیسـه، 
کانـون اسـتان و ۲۵ نفـر از  کانـون ناجـا و رئیـس  بازنشسـتگان در مجمـع 
جانبـازان حضـور داشـتند. مراسـم با سـخنرانی سـردار جانباز بازنشسـته 
جانبـازان  بـه  هدیـه  و  تقدیـر  لـوح  اهـداء  بـا  و  آغـاز  مصطفـی  بنـی  تقـی 

یافـت. خاتمـه 

محتـرم  فرمانـده  خانچرلـی  محسـن  پاسـدار  دوم  سـرتیپ  سـردار 
انتظامـی ویـژه غـرب اسـتان تهـران، جنـاب سـرهنگ نورالهـی جانشـین 
فرمانـده انتظامـی اسـتان و جنـاب سـرهنگ داود عبدالمالکـی معـاون 
هیئـت  سـه  قالـب  در  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  هماهنگ کننـده 
گانـه، بـا تعـدادی از بازنشسـتگان و خانـواده محتـرم شـهدا دیـدار  جدا
کـه بـا حضـور جنـاب سـرهنگ محمـد نقـی سـلگی  کردنـد. ایـن دیدارهـا 
دفتـر،  رئیـس  نـوری  سـرهنگ  جنـاب  اسـتان،  نیروی انسـانی  معـاون 

کاظـم بـا حضـور مسـئوالن  و نمـاز شـکر در محـل امامـزاده حسـین بـن 
همـان  در  بازنشسـتگان  شـام،  صـرف  و  زیـارت  از  بعـد  و  گردیـد،  برگـزار 

محـل اسـکان داده شـدند. 

شـرکت  جهـت  پیشکسـوتان   ۹۸ مـاه  اردیبهشـت  پنجـم  روز  صبـح 
آمریـکا در صحـرای  بـه سـمت مسـجد شـکر)محل شکسـت  در مراسـم 
کردنـد. در انتهـا و پـس از بازگشـت از صحـرای طبـس و  طبـس( حرکـت 

نمودنـد.  عزیمـت  بیرجنـد  سـمت  بـه  پیشکسـوتان  ناهـار،  صـرف 

خراسان رضوی

خوزستان

زنجان

خراسان شمالی

کارگروه استانی خدمات رفاهی سال 98 جلسه 

جلسه تکریم جانبازان و معلوالن

دیدار سردار فرماندهی انتظامی استان با 
پیشکسوت بازنشسته

کمیسیون نیازمندان در  برگزاری اولین جلسه 
سال 98

کارگـروه اسـتانی خدمـات رفاهـی در سـال ۹۸ در اداره  اولیـن جلسـه 
کل سـاتای اسـتان  کل سـاتای اسـتان خراسـان رضـوی بـا حضـور مدیـر 
کانون هـای نیروهـای مسـلح اسـتان برگـزار  و معاونـان ایشـان و رؤسـای 
مـورد  قبـل  سـال  اجرایـی  برنامه هـای  معایـب  جلسـه  ایـن  در  گردیـد. 
گرفـت و در نهایـت برنامه هـای سـال جاری شـامل: دیـدار و  بررسـی قـرار 
کـز درمانـی و اجـرای مراسـم های  سرکشـی ها، عیـادت از بیمـاران در مرا
بـر آن  کـم  انـس و الفـت تحـت عنـوان اردوهـای یـک روزه و ضوابـط حا

گرفـت. مـورد بحـث و بررسـی و تصویـب قـرار 

کمیسـیون نیازمندان در سـال ۹۸ در اداره بازنشسـتگی  اولین جلسـه 
کـه دکتـر سـرو قدمقـدم سرپرسـت  گردیـد. در ایـن جلسـه  اسـتان برگـزار 
خالـق زاده  آقـای  اسـتان،  مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی  تامیـن  کل  اداره 
کانون هـا حضـور داشـتند،  روسـای  و  اسـتان  بازنشسـتگی  اداره  رئیـس 

وضعیـت ۳۲ نفـر از بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران نیازمنـد بررسـی و 
گرفـت. کار قـرار  کمـک بـه آن هـا در دسـتور  تصمیماتـی جهـت 

جلسـه تکریـم و تجلیـل جانبازان و معلوالن عـادی و خدمتی در اهواز 
کـه در روز چهارشـنبه چهـارم اردیبهشـت در  برگـزار شـد. در ایـن برنامـه 
کانون و مسـئوالن  کانـون بازنشسـتگان اسـتان و بـا حضـور رئیـس  محـل 
خوزسـتان  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  بازنشسـتگان  و  ایثارگـران  امـور 
هدیـه ای  و  لـوح  اهـدا  بـا  عزیـزان  ایـن  زحمـات  و  تـاش  از  شـد،  انجـام 
بـه رسـم یادبـود تقدیـر و تشـکر بـه عمـل آمـد. در پایـان ایـن مراسـم بـه 

پرسـش های مدعویـن پاسـخ داده شـد.

سـردار رحیـم جهانبخـش فرمانـده محتـرم انتظامـی اسـتان بـه اتفـاق 
روسـای ع.س، حفـا و معـاون نیـروی انسـانی فـا.ا زنجـان بـا حضـور در 
بازنشسـته  سـرهنگ  جنـاب  امنیت آفریـن  و  خیـر  پیشکسـوت  منـزل 
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کردستان

کرمانشاه

کرمان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی استان ها

کانون های  دومین جلسه هم اندیشی مجمع روسای 
گردید کرمانشاه برگزار  کشوری و لشکری استان 

اجرای برنامه های سال 1398

در  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  بازرسـی  رئیـس  و  انسـانی  نیـروی 
کبـر رحیمـی و محمـد بخشـنده و  منـازل پیشکسـوتان آقایـان: علـی ا
حسـین  آقایـان  مرحـوم  پیشکسـوتان  خانـواده  منـازل  در  همچنیـن 

یافتنـد. حضـور  جوانشـیری  علـی  و  نـادری 
اسـتان ضمـن دلجویـی،  انتظامـی  فرمانـده  ایـن چهـار دیـدار   در 
اهـداء  هدایایـی  عیادت شـوندگان  از  کـدام  هـر  بـه  یادبـود  رسـم  بـه 

نمودنـد.

جنـاب  سـاتا  ریاسـت  حضـور  بـا  اسـتانی  هماهنگـی  شـورای  جلسـه 
خ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸   گانـه مـور کانون هـای سـه  سـرهنگ ملکـی و روسـای 
گردیـد. ایـن جلسـه در خصوص اجـرای برنامه های سـه ماهه اول  برگـزار 

گردیـد. کـه در آن تصمیمـات الزم اخـذ  سـال ۹۸ بـود 

بـه منظـور تبادل نظـر و هماهنگـی در اجـرای برنامه هـای سـال ۱۳۹۸ 
بـا حضـور مدیـرکل، مدیـران خدمـات  تاریـخ ۹۸/۰۲/۰۳  جلسـه ای در 
رؤسـای  اسـتان،  مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگی  مالـی،  امـور  رفاهـی، 
کارشناسـان  کانون های بازنشسـتگی ارتش، سـپاه، وزارت دفاع و ناجا و 
کل  اداره  اجتماعـات  کانون هـا در سـالن  مالـی  امـور  و  رفاهـی  فرهنگـی 

گردیـد. تامیـن اجتماعـی برگـزار 

بـه  سـابا   ۹۸ سـال  برنامه هـای  کلـی  تمهیـدات  جلسـه  ایـن  در 
از  حمایـت  اجرایـی  شـیوه نامه  و  اجرایـی  روش هـای  و  الزامـات  همـراه 
بازنشسـتگان نیازمنـد توسـط مدیـرکل تامیـن اجتماعـی توضیـح داده 
الفـت، دیدارهـا و ماقات هـا،  و  انـس  برگـزاری محافـل  شـد. همچنیـن 
اردوی یـک روزه، عیادت هـا، وام هـای ازدواج و تهیـه جهیزیـه، فرزنـدان 
نخبـه، سـفرهای رایـگان، مراسـم همدلـی بـا بازنشسـتگان، ورزش هـای 
و  برجسـته  پیشکسـوتان  از  تجلیـل  ورزشـی،  خدمـات  خانوادگـی، 
مشـاوره های حقوقـی و خانوادگـی نحـوه تأیید اسـناد مالـی مورد بحث و 

گرفـت. قـرار  هماهنگـی  و  تبادل نظـر 

و  کشـوری  کانون هـای  روسـای  مجمـع  هم اندیشـی  جلسـه  دومیـن 
کرمانشـاه با حضور آقای جاسـمی نماینده مردم شـریف  لشـکری اسـتان 
کرمانشـاه در مجلس شـورای اسـامی در محل سـالن اسـتادیوم ورزشـی 
شـهید هادیـان برگـزار شـد. در ایـن جلسـه پیرامـون پیگیـری مشـکات 

مبتابـه بازنشسـتگان بحـث و تبادل نظـر شـد. 

گـزارش و صحبت های جامع آقای شـیخ حسـینی،  در ادامـه پـس از 
بـه  اسـتان  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  نجفـی،  سـرهنگ  جنـاب 
کانون های نیروهای مسـلح، پیرامون سـه  نمایندگی از طرف روسـای 
موضـوع: ۱– اختصـاص امتیاز منطقه جنگی به بازنشسـتگان لشـکری 
کشوری، مانند شاغان 2– پیگیری اصاح قانون مدیریت خدمات  و 
کشـوری، در اولیـن فرصـت در مجلـس شـورای اسـامی. 3– پیگیـری 
بازنشسـتگان  رفـت  بـرون  جهـت  همسان سـازی  اعتبـار  افزایـش 
بخصـوص بازنشسـتگان قبـل از سـال ۸۶ از وضعیـت بـد معیشـتی و 
کـرد. جنـاب آقـای جاسـمی  سـرعت بخشـیدن بـه اجـرای آن صحبـت 
ح شـده و پیشـنهادات آقـای شـیخ  هـم ضمـن اسـتقبال از مـوارد مطـر
کـه  داد  قـول مسـاعد  تشـکیل چنیـن جلسـه ای  از  تشـکر  و  حسـینی 
ح شـده را بـا تعییـن رابـط، مـورد پیگیـری قـرار دهـد.  موضوعـات مطـر
ح استفسـاریه ای  ضمنـًا اضافـه نمـود توسـط نماینـدگان مجلـس طـر
تهیـه و جهـت تسـری و تعلـق مزایـای منطقـه جنگـی بـه بازنشسـتگان 
گردیـده و یـادآور  ماننـد شـاغان بـه مجلـس شـورای اسـامی تحویـل 
بـا جدیـت در حـال پیگیـری اسـت  شـد موضـوع همسان سـازی هـم 
کـه مشـکل بازنشسـتگان در آینـده نزدیـک بـر  و ابـراز امیـدواری نمـود 

طـرف شـود.

جنـاب  اسامشـهر،  انتظامـی  فرمانـده  آبـادی  حسـن  سـرهنگ  جنـاب 
سـرهنگ سـلیمانی جانشـین فرمانده انتظامی شهرسـتان مارد، سردار 
عبدالمالکـی  سـرهنگ  جنـاب  و  نورالهـی  سـرهنگ  جنـاب  خانچرلـی، 
برگـزار شـد، در منـزل ۱۸ نفـر از پیشکسـوتان عرصـه نظـم و امنیـت حاضـر 
شـدند و از آن هـا دلجویـی و قدردانـی بـه عمـل آورده و بـه رسـم یادبـود 

نمودنـد. اهـداء  هدایایـی 

فارس

قزوین

قم

کانون  افتتاح ساختمان جدید دفتر نمایندگی 
بازنشستگان ناجا فارس در شهرستان داراب

از خانواده های درگذشتگان پیشکسوت نیروهای 
مسلح استان قزوین تجلیل به عمل آمد

دیدار فرمانده انتظامی استان با پیشکسوتان و 
مستمری بگیران 

کانـون بازنشسـتگان  آئیـن افتتـاح سـاختمان جدیـد دفتـر نمایندگـی 
بازنشسـته  سـرهنگ  گردیـد.  برگـزار  داراب  شهرسـتان  در  فـارس  ناجـا 
کانـون بازنشسـتگان فـارس بـه اتفـاق سـرهنگ  امان الـه جواهـری رئیـس 
کرند  پاسـدار بازنشسـته محمدرضا جوکار و سـرهنگ بازنشسـته رحیم خا
حضـور  بـا  داراب  شهرسـتان  بـه  سـفر  در  شـیپری  علی رضـا  مهنـدس  و 
جنـاب سـرهنگ انصـاری فرمانـده انتظامـی شهرسـتان داراب، حـاج آقـا 
دهقانـی فـرد رئیـس عقیدتـی سیاسـی و جنـاب سـرهنگ برزگـری رئیـس 
حفا انتظامی شهرسـتان داراب و جمعی از پیشکسـوتان ناجا شهرسـتان 
کانـون بازنشسـتگان ارتـش و سـپاه پاسـداران انقـاب  داراب و مسـئوالن 
اسـامی در شهرسـتان داراب نسـبت بـه افتتـاح سـاختمان جدیـد دفتـر 
کانـون بازنشسـتگان ناجـا فـارس در شهرسـتان داراب اقـدام  نمایندگـی 
انتظامـی  فرمانـده  از  اسـتان  کانـون  رئیـس  مراسـم  ایـن  در  نمودنـد. 
پیشکسـوتان  از  ایشـان  حمایت هـای  دلیـل  بـه  داراب  شهرسـتان 
شهرسـتان داراب بـه ویـژه در خصـوص در اختیـار قـرار دادن فضـای فعلی 
جهـت سـاخت و راه انـدازی سـاختمان جدیـد این دفتر نمایندگی، تشـکر 
در  نیـز  دهقانی فـرد  آقـا  حـاج  و  انصـاری  سـرهنگ  نمودنـد.  قدردانـی  و 
کانـون اسـتان پذیـرای  کردنـد. در پایـان، رئیـس  ایـن مراسـم سـخنرانی 
مشـکات، دغدغه هـا، چالش هـا و سـئواالت پیشکسـوتان حاضـر بـوده و 

کـرد.  راهنمایی هـا و پاسـخ های مـورد نیـاز را بـه ایـن بزرگـواران ارائـه 
الزم بـه توضیـح اسـت این دفتـر در مجاورت سـتاد فرماندهی انتظامی 

گرفته اسـت.  شهرسـتان داراب قرار 

کل تأمیـن  در یـک اقـدام هماهنـگ و برنامه ریـزی مشـترک بیـن اداره 
آجـا  ناجـا،  چهارگانه)سـپاه،  کانون هـای  و  مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی 
متوفـی  بازنشسـتگان  ویـژه  کـرده  سـفر  یـاران  یـادواره  مراسـم  ودجـا(  و 
نیروهـای مسـلح اسـتان در مسـجد امـام راحل خمینـی)ره( قزوین برگزار 
گردیـد. ایـن مراسـم با حضـور جمع کثیـری از خانواده های بازنشسـتگان 
کـه از تاریـخ۹۶/۹/۱ تـا ۹۷/۹/۱دعـوت  متوفـی نیروهـای مسـلح اسـتان 
ایـن  بـه اجـرا درآمـد. در  بـه دیـار حـق شـتافته بودنـد،  لبیـک و  را  حـق 
یـادواره پـس از قرائـت قـرآن مجیـد توسـط قاریـان ممتـاز از ناجـا، سـپاه و 
کـرد و ضمـن خیرمقـدم بـه حضـار  کل سـاتا اسـتان سـخنرانی  آجـا، مدیـر 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره  و خانـواده متوفیـان و تجلیـل از بازمانـدگان و 
کانون هـا را جهـت ارائـه خدمـات  بازنشسـتگان متوفـی، آمادگـی سـاتا و 

بـه آنـان اعـام نمودنـد. 
در ادامـه پـس از مداحـی مـداح اهـل بیـت)ع( بـه ۸ نفـر از بازمانـدگان 
بـه نیابـت از دیگـر خانواده ها)بـا حضـور فرماندهـان یگان هـای نظامـی و 
کام اهلل مجید و عکس تزئینی متوفی  انتظامی( لوح تسـلیت، یک جلد 
گردید.حضـور پـر رنـگ و پر شـور مردم شـهید پرور، بازنشسـتگان،  اهـداء 
فرماندهـان و مسـئوالن ادارات و سـازمان ها بـه همـراه نیروهای شـاغل، 
و  پـر شـکوه  ایـن مراسـم  امتیـازات  از دیگـر  نیروهـای مسـلح در جلسـه 

گرفـت.  کـه مـورد توجـه رسـانه ها قـرار  معنـوی بـود 

سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار عبدالرضـا آقاخانـی فرمانـده انتظامـی 
معـاون  اسـتان،  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  اتفـاق  بـه  قـم  اسـتان 
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مرکزی

همدان

یزد

هرمزگان

تکریم خانواده بازنشستگان متوفی

تشکیل جلسه شورای هماهنگی استان

دیدار سردار فرماندهی انتظامی استان یزد با 
تعدادی از بازنشستگان 

دیدار و مالقات با ورزشکاران پیشکسوت 

کوهنـوردی با هزینه های  ۳۹۴۱ متـری را صعـود نماینـد. ضمنًا این سـفر 
کانون بازنشسـتگان اسـتان مازندران به  گردیده اسـت.  شـخصی تأمین 
کوهنـورد خسـتگی ناپذیر و بـا  نمایندگـی از اعضـاء بازنشسـته بـرای ایـن 

آرزوی موفقیـت می نماینـد. اراده 

مرکـزی،  اسـتان  کانـون  رئیـس  صنعتگـر  احمـد  بازنشسـته  سـرهنگ 
کیومـرث فرجـی و مرحـوم عزت الـه اسـتاد  از خانـواده متوفیـان مرحـوم 
کانـون بازنشسـتگان اسـتان تقدیـر بـه عمـل آورد. در  محمـد، در محـل 
کیومـرث  گرامیداشـت یـاد و خاطـره مرحـوم آقایـان،  ایـن دیـدار، ضمـن 
فرجـی و عزت الـه اسـتاد محمـد، از تـاش و همراهـی همسـر و خانـواده 
کـرده در طـول زمـان خدمـت قدردانـی و در پایـان لـوح  ایـن عزیـران سـفر 

گردیـد. تقدیـر و هدیـه ای بـه رسـم یادبـود بـه آنـان اهـداء 

بـه منظـور بـاال بـردن روحیـه نشـاط و سـامتی پیشکسـوتان؛ ۱۰ نفـر 
سـرعت،  جسمانی)سـامت،  آمادگـی  زمینـه  در  کـه  پیشکسـوتانی  از 
ضمـن  و  دعـوت  کانـون  بـه  دارنـد  فعالیـت  اسـتقامت(  دو  انعطـاف، 
پیشکسـوتان  کثـری  حدا جـذب  و  ورزش  بـه  آنـان  ترغیـب  و  گفت وگـو 
بـرای انجـام فعالیت هـای ورزشـی از افـراد دعـوت شـده تجلیـل بـه عمـل 

گفتنـی اسـت برخـی از افـراد ورزشـکار دعـوت شـده مقام هـای اول  آمـد. 
کشـی،  تـا سـوم اسـتانی در رشـته های فوتسـال، دو اسـتقامت، طنـاب 
کسـب نموده انـد و در مسـابقات  دو میدانـی، شـنا، آمادگـی جسـمانی را 
عبـارت  ورزشـکاران  اسـامی  همچنیـن  داشـته اند.  شـرکت  نیـز  کشـوری 
کریمـی، رضـا رنجبـران، علیـار  اسـت از آقایـان: علـی تسـلیمی، محسـن 
طاهـری،  عیسـی  حسـن زاده،  عبـداهلل  نـادری،  اسـماعیل  سـاالری، 

کریمـی. رهـرو تختـی، سـید موسـی موسـوی و حسـین  عبـداهلل 

حضـور  بـا   ۱۳۹۸ سـال  در  اسـتان  هماهنگـی  شـورای  جلسـه  اولیـن 
کانون  کانون های چهارگانه نیروهای مسـلح اسـتان همدان در  رؤسـای 
گردیـد. در ایـن جلسـه دیدگاه هـای حاضـران بیـان شـد و در  ناجـا برگـزار 
ح مشـکات در خصـوص فروشـگاه اتـکا مفصـًا صحبـت شـد. مـورد طـر

سـهمیه  نبـودن  کافـی  از  اعضـاء  نارضایتی هـای  بـه  توجـه  بـا   
مربوطـه  مسـئوالن  سـوی  از  پاسـخگویی  عـدم  و  خواروبـار  اعامـی 
گردیـد  مقـرر  صنـدوق،  باجه هـای  در  صفـوف  شـدن  طویـل  و 
اتـکا  بـا جمع بنـدی مطالـب ذکـر شـده در فروشـگاه  جلسـه بعـدی 
برگـزار و نسـبت بـه حـل و فصـل و سـهولت دسترسـی بازنشسـتگان 
مناسـب  راهکارهـای  یارانـه ای  کاالهـای  بـه  آن هـا  خانواده هـای  و 

گـردد.  ارائـه 

هیئـت  بـا  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  میرحیـدری  محمدرضـا  سـردار 
آقـا  آقـای محمـد  نام هـای  بـه  بازنشسـتگان  منـزل  در  بـا حضـور  همـراه 
کبـر سـن ۹۲ سـاله(، آقـای حسـینعلی قانعـی و سـرکار  ملـک زاده)دارای 
سـید  آقـای  جانبـاز  منـزل،  در  بسـتری  بیمـاران  سـتاری  مهـری  خانـم 
آقـای  توکلـی،  مهـدی  آقـای  بیمارسـتان،  در  بسـتری  مداحـی  علیرضـا 
کـرد. در ایـن جلسـات  منصـور دشـتی و آقـای سـید علـی نورانیـان دیـدار 
ضمـن دلجویـی از خدمـات سـی سـاله ایـن عزیـزان در طـول خدمـت در 

ناجـا تجلیـل و بـا اهـداء لـوح، تقدیـر بـه عمـل آورد.

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

مازندران

لرستان

گیالن

همایش بازنشستگان و مستمری بگیران استان 
با حضور سردار انصاری

برگزاری جلسه شورای هماهنگی در کانون استان گلستان

کوه  کوهنورد مرتضی جوانشیر به  صعود پیشکسوت 
تفتان 

کمک مجمع خیرین لرستان به سیل زدگان استان

بازدید سردار فتحی زاده از مجتمع 25 هکتاری بندر 
کیاشهر

با حضور سردار فرماندهی انتظامی استان و بازنشستگان و مستمری بگیران 
شهرسـتان های دهدشـت، چرام، لنده و بهمئی مراسـمی در سـالن همایش 
کانتری ۱۲ شهرسـتان دهدشـت برگزار شـد. در این مراسـم فرمانده انتظامی 
استان سردار انصاری و همچنین رئیس کانون استان مطالبی در مورد زندگی 
بازنشسـتگان بیان نموده و سـپس از نزدیک به مسـائل و مشـکات این قشـر 
پیشکسـوت رسـیدگی کردند و دسـتورات الزم را به مسـئوالن امر صادر کردند. 
در پایـان مراسـم ضمـن پذیرایـی از دعوت شـدگان، هدایایی به رسـم یادبـود از 

گردید. سـوی فرمانده انتظامی اسـتان به آنان اهداء 

کانون های بازنشسـتگان نیروهای مسـلح اسـتان  جلسـه شـورای هماهنگی 
کانون نیروی انتظامی تشـکیل شـد.  گلسـتان در مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ در محل 
کانون هـای ارتـش، سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی و  در ایـن جلسـه رؤسـای 
وزارت دفاع نیز حضور داشـتند. در این جلسـه در خصوص اعضای آسـیب دیده 
کوثـر همچنیـن معیشـت اعضـاء و بیمـه  از سـیل و نحـوه بـرآورد خسـارت بیمـه 
گرفت و  خدمات درمانی و چگونگی افزایش حقوق مورد بحث و تبادل نظر قرار 
با مدنظر قرار دادن پیشنهادات اخذ شده از اعضاء و جمع بندی و پیشنهادات 

شـورای هماهنگی اسـتان به شـورای هماهنگی مرکز منعکس شـد.

رئیـس  و  ناجـا  هماهنگ کننـده  معـاون  جانشـین  فتحـی زاده  سـردار 
و  برنامه ریـزی  منظـور  بـه  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون  مدیـره  هیئـت 

کانـون  سـاحلی  زمین هـای  هکتـاری   ۲۵ مجتمـع  از  بهینـه  اسـتفاده 
تاریـخ  در  گیـان  اسـتان  کیاشـهر  بنـدر  در  واقـع  ناجـا  بازنشسـتگان 
اسـتان  انتظامـی  فرمانـده  اسـحاقی  سـردار  اتفـاق  بـه   ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
کانـون اسـتان از مجتمـع زمین های  گیـان و سـردار سـعادتمند و رئیـس 
کانـون بازنشسـتگان ناجـا واقـع در شـهر بنـدری  ۲۵ هکتـاری و سـاحلی 

نمودنـد. بازدیـد  کیاشـهر 

کمک به  مجمع خیرین بازنشسـتگان ناجا اسـتان لرسـتان به منظور 
پیشکسـوتان سـیل زده شهرستان های پلدختر، معموالن و روستاهای 
گردیـد بـا عزیمـت اعضـای مجمـع  اطـراف جلسـه ای تشـکیل و مصـوب 
اهـدا  بـه  نسـبت  افـراد  شناسـایی  از  پـس  مذکـور  شهرسـتان های  بـه 
نماینـد.  کمک رسـانی  مربوطـه  صنـدوق  موجـودی  از  نقـدی  هدایـای 
بازنشسـته  سـرهنگ  همـراه  بـه  بازنشسـتگان  خیریـن  مجمـع  اعضـای 
لرسـتان  اسـتان  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  پیدایـش  امیدعلـی 
پـس از عزیمـت بـه مناطـق سـیل زده اسـتان بـا اهـدا هدایـای نقـدی از 
گرفـت. ایـن عزیـزان دلجویـی و وضعیـت زندگـی آنـان مـورد بررسـی قـرار 

جوانشـیر  مرتضـی  آقـای  سرپرسـتی  بـا  پیشکسـوتان  از  چنـد  تنـی 
کوهنورد فعال از)خلیل شـهر( بهشـهر مازندران روز یکشـنبه ۹۷/۱۲/۱۹ 
ارتفـاع  بـا  بلوچسـتان  و  اسـتان سیسـتان  تفتـان در  کـوه  موفـق شـدند 
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برسـم. مهـم  ایـن  بـه  توانسـتم 
کـه  اثـری  لذت بخش تریـن  و  زیباتریـن 

بـود؟ چـه  سـاخته اید 
کنـون بیـش از ۲۰ نمایشـگاه داخلـی  مـن تا
پـارک  در  ملـل  گالـری  تجریـش،  هنـر  بـاغ  در 
هنرمنـدان،  خانـه  نیـاوران،  گالـری  قیطریـه، 
ج میـاد  گالـری مـوزه رشـت و بـر مـوزه شـهدا، 
کشـورهای  نمایشـگاه خارجـی در  تعـدادی  و 
الجزایـر،  لبنـان،  عربـی،  متحـده  امـارات 

داشـتم. کویـت  و   سـوریه  کسـتان،  پا
بـه  می توانـم  آثـارم  لذت بخش تریـن  از  امـا 
ج آقـا امـام زمان)عـج(  سـاخت تابلـو دعـای فـر
بـا اسـتفاده از سـنگ فیـروزه و عقیـق در ابعـاد 
۱ × ۳/۵ متـر جهـت نصـب در ورودی سـرداب 
مقـدس حـرم مطهر امام حسـن عسـکری)ع(، 
بـن  علـی  آقـا  خاصـه  صلـوات  تابلـو  سـاخت 
موسـی الرضا)ع( با اسـتفاده از سـنگ فیروزه و 
عقیـق در ابعـاد ۱/۴۰ × ۱/۸۰ جهـت نصـب در 
حـرم مطهـر امـام رضـا)ع(، تقدیـم تابلوی عصر 
عاشـورا با اسـتفاده از سـنگ فیروزه و عقیق به 
حضـرت آیـت ا... سیسـتانی در نجـف اشـرف 
و سـاخت تندیـس اسـتاد محمـود فرشـچیان 
کاخ  مـوزه  در  کـه  عقیـق  و  فیـروزه  سـنگ  بـا 

کنـم. سـعدآباد قـرار دارد، اشـاره 
مقـام  بـا  دیـدار خصوصـی  در  اینکـه  ضمـن 
بـه  اثـر  چهـار  مدظله العالـی،  رهبـری  معظـم 
در  کـه  کـردم  تقدیـم  ایشـان  مبـارک  محضـر 
رضـوی  قـدس  آسـتان  مـوزه  در  حاضـر  حـال 

می شـوند. نگهـداری 
دکتـر  جمهـور  محتـرم  ریاسـت  بـه  تابلـو  دو 
نگهـداری  سـعدآباد  مـوزه  در  روحانی)کـه 
محتـرم  ریاسـت  بـه  تابلـو  عـدد   ۳ می شـود(، 
)کـه  نـژاد  آقـای دکتـر احمـدی  جمهـور اسـبق 
در سـالن هیئـت دولـت نصـب شـده بودنـد( و 
یـک عـدد تابلـو نیـز بـه فرماندهی محتـرم ناجا 

کـردم. اهـدا  اشـتری  سـردار 
آخریـن  اثـرم نیـز طراحـی و سـاخت منشـور 
ترجمـه  و  فارسـی  متـن  انضمـام  بـه  کـوروش 
کیلوگـرم فیـروزه و عقیـق  بـا ۱۰۶  انگلیسـی آن 
کـه بـه عنـوان بزرگتریـن تابلـوی معـرق  اسـت 

ثبـت شـد. گینـس  کتـاب  جهـان در 

کار سـاخت تابلـو،  کنـار  کردیـد در  عنـوان 
کنون  در حـوزه اختـراع نیـز فعالیـت داریـد. تا
چـه اختراعاتـی داشـته اید و در چه حوزه ای 

بوده انـد؟
کـه  دارم  شـده  ثبـت  اختـراع   ۲۴ مـن   

مخـزن  سـاخت  بـه  می توانـم  جملـه  آن  از 
گازسـوز  ماشـین های  مخصـوص  کامپوزیتـی 
الکترونیک)کـه  بخـش  در  حباب نشـکن  و 
نگهـداری  مشـهد  فـن آوری  و  علـم  پـارک  در 
آسـیاب  عـدد   ۴ تولیـد  و  سـاخت  می شـود(، 
در  حریـق  اطفـاء  دسـتگاه  مکانیـزه،  صنعتـی 
حضـور  بـدون  اتوماتیـک  صـورت  بـه  خـودرو 
دارویـی،  پرکنـی  کپسـول  دسـتگاه  راننـده، 
کاشینکف، سـاخت خشاب  سـاخت فشـنگ 
را  فشـنگ   ۳۲ کـه  کاشـینکف  اسـلحه  پرکـن 
و  می کنـد  خشـاب  وارد  دسـت  اشـاره  یـک  بـا 
کنـم. چهـارراه بـدون چـراغ راهنمایـی اشـاره 

قـرار  نیـز  بهره بـرداری  مـورد  شـما  آثـار  آیـا 
نـد؟ گرفته ا

بلـه، مـن در بحـث اختـراع و ابتـکار ۴ مـدال 

جهانـی از جشـنواره های مخترعیـن جهـان در 
کویـت  و  سـوئیس  مالـزی،  چیـن،  کشـورهای 
و یـک مـدال نقـره المپیـادی از دانشـگاه آزاد 

تهـران دارم. 
از  افتخـاری  دکتـرای  مـدرک  همچنیـن 
کادمـی نخبـگان ایرانیان با امضای پروفسـور  آ
کسـب  اختراعاتـم  خاطـر  بـه  نیـز  را  صادقـی 

کـرده ام.

راز موفقیت خودتان را در چه می دانید؟
مـن  بـه  درونـم  در  نیرویـی  کنیـد  بـاور 
مـن  عقیـده  بـه  می دهـد.  حرکـت  فرمـان 
و  نمی شـود  انجـام  کاری  نخواهـد  خـدا  تـا 
و  جبهـه  در  کـه  تاش هایـی  خاطـر  بـه  شـاید 
جنـگ داشـتم ایـن عنایـت بـه مـن می شـود. 

کـرده ام  موفقیـت  بـرای  زیـادی  تـاش  مـن 
امـداد  یـک  فقـط  را  ورودم  اصلـی  زمینـه  امـا 

می دانـم. خدایـی 

توانایـی  بازنشسـتگان  آیـا  شـما  نظـر  بـه 
را  ابتـکاری  و  ابداعـی  کارهایـی  بـه  ورود 

دارنـد؟
دهـد  انجـام  کاری  بخواهـد  کـه  کسـی  هـر 
زندگـی  بـه  وقتـی  شـما  می توانـد.  بی شـک 
از سـنین  آن  کثـر  ا نـگاه می کنیـد  افـراد موفـق 
بـاال بـه رویاهـای خـود رسـیده اند و بـه عقیـده 
مـن هرکسـی می توانـد از هـر سـنی بـه موفقیت 

تـاش اسـت. برسـد. الزمـه آن فقـط 
هـر  از  قبـل  می کنـم  توصیـه  بازنشسـتگان 
کننـد چـون فکـر سـالم در بـدن  کاری، ورزش 
از خانه نشـینی جـدا  از آن  پـس  سـالم اسـت. 

حضـور  جمـع  در  و  بیاینـد  بیـرون  و  شـوند 
کار راه  گرفت و  یابند. از دیگران می شـود ایده 
انداخـت و در نهایـت نیـز بـه خـدا اتـکا داشـته 

باشـند.

و حرف آخر...
فکـر  برخـی  کـه  اسـت  ایـن  آخـرم  حـرف 
می کننـد مـا جانبـازان معلـول انقـاب هسـتیم 
اینجـا  بـه  هـم  مـا  نمی شـد  انقـاب  گـر  ا و 
کـه  می گویـم  عزیـزان  ایـن  بـه  نمی رسـیدیم. 
آن  علـت  بلکـه  نیسـتیم  انقـاب  معلـول  مـا 
گـر مـا نبودیـم انقـاب  هسـتیم. مـن معتقـدم ا
داد  خ  ر انقـاب  تـا  کردیـم  تـاش  مـا  نبـود. 
بـه  تـا  کردیـم  تـاش  خودمـان  نیـز  امـروزه  و 

رسـیدیم. اهدافمـان 

ماهنامـه  خواننـدگان  بـرای  را  خودتـان 
کنیـد؟ معرفـی 

حسـین نیک طلب هسـتم. در سـال ۱۳۳۵ 
زمانـی  از  تقریبـا  و  شـدم  متولـد  نیشـابور  در 
در  حضـور  واسـطه  بـه  شـناختم  را  خـودم  کـه 
بـا  کنـار سـایر اهالـی خانـواده  شـهر فیـروزه در 

شـدم. آشـنا  فیروزه کوبـی 
در سـال ۱۳۵۴ بـه اسـتخدام شـهربانی 
و  نظـم  حـوزه  در  را  فعالیتـم  و  درآمـدم 
کـردم. بـا آغاز جنـگ تحمیلی  امنیـت آغـاز 
سـایر  هماننـد  کـه  دانسـتم  خـود  وظیفـه 
ملـت غیـور ایـران به جبهه هـای حق علیه 
۵۷درصـد  ماحصلـش  کـه  بـروم  باطـل 

بـود.  جانبـازی 
در سـال ۱۳۷۲ پـس از ۱۸ سـال خدمـت 
بـه دلیـل جراحـات ناشـی از جنـگ امـکان 
اشـتغال  حالـت  و  نیافتـم  خدمـت  ادامـه 

گرفتـم. در سـال ۱۳۹۵ نیـز بـه  بـه خدمـت 
بـا  ناجـا  پزشـکی  کمیسـیون  رأی  موجـب 
پیشکسـوتان  جرگـه  بـه  سـرهنگی  درجـه 

شـدم. ملحـق 

در  بـار  اولیـن  بـرای  را  ارزشـمندی  کار 
فیـروزه  منبـت  عنـوان  تحـت  منبـت،  حـوزه 
چـه  بفرماییـد  کردیـد.  اجـرا  و  ایده پـردازی 

رسـیدید؟ تلفیـق  ایـن  بـه  کـه  شـد 
بـودم  بـا فیـروزه آشـنا  کار  بـا  کودکـی  از  مـن 
دوران  در  می شـناختم.  را  فیروزه کوبـی  و 
کار خوش نویسـی را در نـزد یکـی  نوجوانـی نیـز 
درجـه  تـا  و  کـردم  آغـاز  همسـایه هایمان  از 
دریافـت  و  خوش نویسـان  انجمـن  مدرسـی 
نیـز  دکتـرا(  هنری)معـادل  یـک  درجـه  نشـان 

رفتـم. پیـش 
اختـراع  کار  در  هـم  حـوزه  دو  ایـن  کنـار  در 

زیـادی  کارهـای  مجسمه سـازی  در  هـم  و 
حـوزه   ۴ ایـن  در  تـاش  ماحصـل  داشـتم. 
کـه بـرای اولیـن بـار در  فعالیتـی، ابتـکاری بـود 

داد. خ  ر فیروزه کوبـی  عرصـه 

ایـده  ایـن  بـه  تـا  بـرد  زمـان  سـال  چنـد 
یابیـد؟ دسـت  ارزشـمند 

مـن بیـش از ۵ سـال بـرای ایـن ایـده تـاش 
سـنگ  گران تریـن  عنـوان  بـه  فیـروزه  کـردم. 
دسـت  بـه  راحتـی  بـه  المـاس،  از  بعـد  جهـان 
معدنـی  سـنگ  کیلوگـرم   ۱۰ هـر  از  و  نمی آیـد 
گرم هـا  گـرم آن فیـروزه اسـت. ایـن ۱۰  فقـط ۱۰ 
کرد  کار  کـه بتـوان روی آن  تـا بـه میزانـی برسـد 
کنیـد بـا ایـن  مشـقت زیـادی دارد حـال فـرض 
طراحـی  جدیـد  ایـده  یـک  بخواهـم  شـرایط 
امـا  اسـت  جانـکاه  و  سـخت  بی شـک  کنـم. 
داشـت  مـن  بـه  کـه  عنایتـی  و  خـدا  لطـف  بـه 

گفت وگو با حسین نیک طلب مبدع منّبت فیروزه و دارنده 4مدال طای جهانی اختراع:

کشـور  کارآفرینـان خـوش ذوق و خوش فکـر  سـرهنگ حسـین نیک طلـب از مخترعـان و 
کوبی،  کـه بـا ثمره تاش های شـبانه روزی خود در سـه عرصه فیـروزه  محسـوب می شـود 
را  فیـروزه«  »منبـت  عنـوان  تحـت  فیروزه کوبـی  از  نوینـی  سـبک  اختـراع،  و  خوشنویسـی 

ابـداع نمـوده اسـت.
کـوروش بـه انضمـام متن فارسـی و ترجمه انگلیسـی آن با ۱06  طراحـی و سـاخت منشـور 
کتـاب  کیلوگـرم فیـروزه و عقیـق بـه عنـوان بزرگتریـن تابلـوی معـرق جهـان و ثبـت آن در 

گینـس باعـث شـد تـا بـه سـراغ ایـن هنرمنـد مسـتعد نیشـابوری برویـم.

ما معلول انقالب نیستیم بلکه علت آن هستیم

 پیشکسوت
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گردانیده! هرچند  درخـت را بـه صفت خویـش 
کنـی و بسـیار رنـج  کوشـی تـا آن را از درخـت بـاز 
گر یک ذره از آن  برگیـری، آخـر بـاز و برنیایی! و ا
گیـرد.... را فرا بـر درخـت بمانـد همـه درخـت 

کنـد و از بیـن ببـرد و یـا داغ  درخـت را خشـک 
وی  داغ  از  هرگـز  کـه  نهـد  درخـت  بـر  خویـش 

نباشـد. خالـی 
و  گرفته انـد  عشـقه  ایـن  از  را  عشـق  لـذا 
کـه بـر هرچیـز آویـزد او را  گیاهـی اسـت  عشـقه 
کـه دامنـه  از صفـت خویـش برگردانـد. بدانیـم 
عشـق از محبـت آغـاز می شـود، هرچـه بیشـتر 
خواهیـم  بیشـتری  گذشـت  بداریـم،  دوسـت 
گذشـت معیـار دوسـت داشـتن  داشـت. پـس 
کـه می توانیـم بـرای  اسـت و بزرگتریـن چیـزی 
محبوب)منظورمان رب العالمین  است( از آن 
کـه دیگـر  بگذریـم، خـود ماییـم! در اینجاسـت 
گذشـت،  عشـق زاده شـده اسـت. در محبـت 
دانـه دام و وسـیله بـه دسـت آوردن یـار اسـت و 
کردن بار  است برای  در عشـق گذشـت، سبک 

پیوسـتن بـه یـار!
کشـیدن اسـت و  عشـق پیـش  محّبـت پیـش 

رفتـن! ُمحـب خـود را می بینـد و عاشـق یـار را 
ابلیـس در اوج عبودّیـت، بـا خودبینـی از فرمان 
که »َانا خیـر « در  صریـح معبود خویش سـرپیچید 
کـه از »برگزیـدگان  کـه حضـرت ابراهیـم)ع(  حالـی 
بشـری بـود« در برابـر فرمـان غیرمسـتقیم معبـود 
کـه دیـده بـود( فرزنـد  خویش)فقـط بنـا بـه خوابـی 
عزیزتـر از جـان خویـش را بـا رضایـت فرزنـدش بـه 
مسلخ قربانی برد، و از آزمایش معبود خویش)رب 
العالمیـن( سـربلند در آمـد، و خداونـد بـر او درود 

فرستاد.
کـه قدرت  آیـا این همان افسـون عشـق نیسـت 

چنیـن ایثـار و گذشـتی را بـه آدمی می بخشـد؟!
اثـر ایـن سـربلندی حضـرت ابراهیـم)ع(  آیـا در 
کـه  کنـده از گذشـت نبـود  بـا داشـتن قلـب سـلیم آ

خداونـد بـزرگ دعاهایـش را اجابـت نمـود؟!
عمـل  اخـاص  داشـتن  کـه:  می آموزیـم  آری، 
کنـده  آ بـا قلـب سـلیم  الهـی  همـواره در پیشـگاه 
مؤثـر  بسـیار  عوامـل  از  یکـی  گذشـت،  و  عفـو  از 
کـرم)ص(  ا پیامبـر  از  روزی  دعاسـت.  اجابـت  در 
پرسـیدند: یـا رسـول اهلل چنـد بـار مـا را تـوان عفـو و 

باشـد؟  زیردسـتان  قصـور  از  گذشـت 
پیغمبر)ص( سکوت اختیار کرد.سئوال کننده، 
دگـر بار پرسـش خویـش را تکرار نمـود و حضرت باز 
بـار سـئوال نمـود،  کت مانـد. چـون سـومین  سـا
را  خـود  زیردسـتان  فرمودنـد:  کـرم)ص(  ا پیامبـر 

کنیـد. گذشـت  هفتـاد بـار در روز عفـو و 

مـا  کـه  ایسـت،  مدرسـه  هماننـد  جهـان  ایـن 
گردان)دانش آموزان(  بندگان خدای مهربان، شـا
ایـن مدرسـه و انبیـاء الهـی و اوصیـای انبیاءالهـی 
کـه  معلمـان و)آمـوزگاران( ایـن مدرسـه هسـتند. 
راسـتای  در  قلـب  پاالیـش  می بایسـت در جهـت 
تسـلیم  و  مطیـع  عمـل،  اخـاص  و  نفـس  تزکیـه 
فرامیـن  بـه  عمـل  و  اجـراء  جهـت  در  انبیاءالهـی 
الهـی بمنظـور نیـل بـه کماالت انسـانّیت باشـیم و 
قدر مسّلم زمینه مطلوب برای استجابت دعاء از 
که: حق تعالی فرموده: َو قاَل  درگاه الهی بوده زیرا 
ُکُم ادُعونی َاسـَتِجب َلُکم. و گفت پروردگار شـما  رّبُ

کنـم شـما را.  گفتـه اسـت بخوانیـد مـرا تـا اجابـت 
ُکـم  کـه حـق تعالـی فرمـوده: ُادُعـوا َرّبَ بیآموزیـم 
َعـًا َو ُخفَیـًة خدایتـان را بـه زاری و به آهسـتگی  َتَضّرُ

بخوانید. 
کـه قـرآن دربـاره حـق تعالـی فرمـوده:  و بدانیـم 

عـاِء.  ۳۴/آل عمـران 
ُ

ِاّنـَک َسـمیُع الّد

 به درستی که تو شنونده هر دعایی 
زندگـی  در  مـا   همیشـه  کـه  کـه  آنجایـی  از 
فـراوان  توجـه  هسـتیم،  خـدا  بسـوی  محتاجـان 
کـه  نمـوده،  کـرم)ص(  ا پیامبـر  گهر بـار  بـه سـخن 
قـرآن  بـه  اسـت.«  مؤمـن  سـاح  »ُدعـا  فرمـوده:  
کـه برخـی  کنیـم  مجیـد »وحـی الهـی« نیـک نظـر 

کـه:  گویـی  تـو  دعاسـت،  صـورت  بـه  آیـات 
که: چگونه به  حق تعالی بندگانش را می آموزد 
کرم و لطف بی پایانش رو آورده و سـخن آغاز  درگاه 
کننـد و از وجـود بی نیـازش، بـه صـورت دعـا طلـب 

کنند. نیاز 
چهـارده  طّیبـه  ارواح  بـه  ـک  تمّسُ نّیـت  بـه  و 
معصـوم علیهم الّسـام و وجـود دلربـای حضـرت 
مهدی موعود)عج( چهارده آیه از آیات الهی قرآن 
گردیـده، از نظـر  کـه بـه شـکل دعـا نـازل  مجیـد را 
گذرانـده تا شـاید بخاطر مهر و  شـریف خواننـدگان 
محّبـت مخلصانه مـان بـه وجـود دلربـای حضرت 
مهـدی صاحـب الزمان)عج( همـواره مورد ترحم و 

گیریـم.  لطـف درگاه االهـی قـرار 
ان شاءاهلل.

۱ – َرّبِ َهب لی ِمَن الّصِلحیَن. ۱۰۰/صافات
که از بندگان شایسـته تو  پروردگارا! مرا فرزندی 

باشد عطا فرما. 
ْنَزْلـَت ِإَلـّیَ ِمـْن َخْیـٍر َفِقیـٌر. ۲۴/ 

َ
2 – َرّبِ ِإّنِـی ِلمـا أ

قصص 
که بر من می فرسـتی،  پـروردگارا! بـه هـر خیـری 

نیازمندم!
ت َاقداَمنا َو انُصرنا  غ َعلینا َصبرًا ّوَ َثّبِ نا َافِر 3 – َرّبَ

َعَلی الَقوِم الَکِفریَن. ۲۵۰/بقره 

پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما 
بریـز و قدم هـای مـا را ثابـت بـدار و مـا را بر جمّعیت 

کافران پیـروز بگردان.
غ ُقلوَبنـا َبعـَد ِاذَهَدیَتنـا َوَهـب َلنـا  نـا ال ُتـِز 4 – َرّبَ
َک َانَت الَوّهاُب. ۸/ آل عمران 

َ
ُدنَک َرحمًة ِاّن

َ
ِمن ّل

که ما را هدایت  پروردگارا! دلهای ما را بعد از آن 
کـردی، منحـرف مگـردان و از سـوی خـود رحمتـی 

بـر ما ببخش، زیرا تو بخشـنده ای.
ـا َفاْغِفـْر َلَنـا ُذُنوَبَنـا َوِقَنـا َعـَذاَب  َنـا آَمّنَ

َ
َنـا ِإّن 5 - َرّبَ

ـاِر  ۱۶/آل عمـران  الّنَ
پـروردگارا! مـا ایمـان آوردیـم پـس ما را بیامـرز و از 

عذاب آتـش نگاهدار. 
کُتْبَنا  سوَل َفا َبْعَنا الَرّ

ّ
نَزْلت َو اَت

َ
ا ِبَما أ َنا َءاَمَنّ 6 - َرَبّ

َمَع الشِهِدیَن. ۵۳/آل عمران 
ایمـان  کـرده ای  نـازل  چـه  آن  بـه  پـروردگارا! 
آوردیـم و از فرسـتاده تـو پیـروی نمودیـم مـا را در 

بنویـس.  گواهـان  زمـرۀ 
ـمیُع الَعلیـُم.  ـَک َانـَت الّسَ

َ
ـل ِمّنـآ ِاّن نـا َتَقّبَ 7 - َرّبَ

۱۲۷/ بقـره 
پروردگارا! از ما بپذیر تو شنوا و دانایی. 

ِخـَرِة 
ْ

ال َوِفـي  َحَسـَنًة  ْنَیـا 
ّ

الُد ِفـي  آِتَنـا  َنـا  َرَبّ  -  8
۲۰۱/بقـره  ـاِر.  الَنّ َعـَذاَب  َوِقَنـا  َحَسـَنًة 

کـن و در  پـروردگارا! بـه مـا در دنیـا نیکـی عطـا 
آخـرت نیکـی مرحمـت نمـا و مـا را از عـذاب آتـش 

نگهـدار. 
ِإَلْیَك اْلَمِصیُر.  َنا َو َطْعَنا ُغْفَراَنَك َرّبَ

َ
9 – َسـِمْعَنا َو أ

۲۸۵/بقره  
کردیـم پروردگارا)انتظـار(  مـا شـنیدیم و اطاعـت 
آمـرزش تـو را داریـم و بازگشـت مـا بسـوی توسـت. 
َکَفـروا. ذیـَن 

َ
ّل ّلِ ِفتَنـًة  َتجَعلنـا  ال  نـا  َرّبَ  -  ۱0 

۵/ممتحنه
کافـران  امتحـان  و  فتنـه  مایـه  را  مـا  پـروردگارا 

مگـردان. 
اْلواِرثیـَن. َخْیـُر  ْنـَت 

َ
أ َو  َفـْردًا  َتَذْرنـی  َرِبّ ال   –  ۱۱ 

 ۸۹/ انبیاء 
پـروردگارا! مـرا تنها مگـذار )و فرزند برومندی به 

کـن( و تو بهتریـن وارثانی.  مـن عطا 
ْنـَت َخْیـُر الّراِحِمیـَن. 

َ
أ ۱2 – َرِبّ اْغِفـْر َو اْرَحـْم َو 

۱۱۸/مومنـون
پـروردگارا! مـرا ببخـش و مشـمول رحمـت قـرار 

کنندگانـی. ده، و تـو بهتریـن رحـم 
َخْیـُر  ْنـَت 

َ
َوأ َواْرَحْمَنـا  َلَنـا  َفاْغِفـْر  ـا  آَمّنَ َنـا  َرّبَ  - ۱3

مومنـون  /۱۰۹ اِحِمیـَن.  الّرَ
پـروردگارا! مـا ایمـان آوردیـم مـا را ببخـش و بر ما 

کنندگانی.  کـن و تـو بهترین رحـم  رحـم 
۱4 – َرّبِ ِزدنی ِعلمًا. ۱۱۴/ طه 

پروردگارا! علم مرا افزون کن. 

 دعا کردن چیست و انگیزه ما از دعا کردن 
چیست؟ و چطور و چگونه دعا کنیم؟

دعا، چشـمه سـار عشـق، عبودیت و ریسـمانی 
که انسان را به خدا متصل می کند، و سبب  است 
ایجـاد محبـت فـراوان در قلـب انسـان  می گـردد. 
کـردن یعنی اندیشـیدن، در حکمت آفرینش  دعـا 

است.
خلقـت  رازهـای  آموختـن  یعنـی  کـردن  دعـا 
کردن  کـردن یعنی طلب نیـاز  جهـان هسـتی. دعا 
ز وجـود بـی نیـاز خدا و به خـدای راز گفتن. دعا در 
لغت به معنی صدا زدن و به یاری طلبیدن است 
کـردن بـا  ع دیـن، گفت وگـو  و در اصطـاح اهـل شـر
حـق تعالـی به انگیزه : طلب حاجت، در خواسـت 
از درگاه مالـک سـرای آخـر و اول  حـل مشـکات 
عالم)یعنی از خدای یکتاسـت( . از آداب دعاسـت 
کنیم؛ و از نظر  کف دستها را به سوی باال بلند  که 
کردن،حضـور قلـب تـوام بـا  معنویـت در بـاب دعـا 
اخـاص عمـل در پیشـگاه الهـی داشـته باشـیم.
چنانچـه در سـوره مبارکـه محمـد)ص( آیـه شـریفه 
یعلـم  باریتعالـی می فرمایـد:... و اهلل  ۳۳ خـدای 
را.  شـما  کردارهـای  می دانـد  خـدا  و  اعمالکـم... 
حضـور  الهـی،  وحـی  کام  امتـداد  در  کـه  بدانیـم 
کـه:  پیامبـر)ص(  ختمـی مرتبـت فرمـوده اسـت 
کام صـادق نیسـت  هیچکـس بـه معنـای وسـیع 
کردار و در افکار صادق  مگر : آنکس که در کام، در 

باشد.
گوهربـار  گیـری صحیـح از رهنمودهـای  بـا بهـره 
رسـول خـدا)ص( از ژرفـای اعمـاق قلـب، طریقـه 

کـردن را بیاموزیـم. درسـت پیمـودن راه دعـا 
در جهت فراهم آوردن زمینه قلب سلیم)یعنی 

بهـره  آفـت(  از  رهیـده  بی عیـب،  درسـت،  سـالم، 
کـه: گوهربـارش،  میجوییـم از سـخن 

روزی پیامبـر فرمـود : ای وابصـه، آیـا آمـده ای تـا 
بپرسـی که نیکی چیسـت؟ و بدی چه می باشـد؟ 
کـرد : آری بـه همیـن نیـت آمـده ام.  وابصـه عـرض 
کـرد و بـه  پیغمبـر انگشـتان خـود را بـه هـم قفـل 
جانـب  بـه  دیگـر  عبـارت  بـه  و  زد،  وابصـه  سـینه 
گفـت : ای وابصـه، این  قلـب وابصـه اشـاره نمـود و 

پرسـش را از قلـب خویشـتن بنمـا. 
کرد و افـزود :  و ایـن عمـل را پیامبـر سـه بار تکـرار 
کـه قلب تـو از آن اسـتحکام و  خوبـی چیـزی اسـت 
کـه قلب تـو را به  آرامـش یابـد و بـدی چیـزی اسـت 

شـک اندازد.
 در سوره ذاریات آیه ۵۶ حق تعالی می فرماید:و 

ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون... 
آنکـه  بـرای  مگـر  را  آدمـی  و  جـن  نیافریدیـم 

مـرا. بپرسـتند 
کـرده و بـه خوبـی اندیشـه  چنانچـه دقـت نظـر 
کـه :فلسـفه آفرینـش جـن و  نمـوده، در می یابیـم 
انس :فرمان بری از اوامر خدا و پرسـتیدن اوسـت.

دیرینگـی،  لحـاظ  بـه  اینکـه  از  نظـر  صـرف 
دانـش، قـدرت، قابلیـت، امکانـات و..... جنیـان 
نسـبت بـه انسـان از برتـری بسـیاری برخوردارنـد و 
همچـون انسـان ها؛ خردمنـد، جاه طلب، متفکر، 
کمـال خواه،حـق طلب، مسـئول،  گاه،  کنجـکاو، آ
هنرمنـد و لذت جـو هسـتند، پـس آدم چـه امتیـاز 
از  پـس  خداونـد  کـه  داشـت  ویـژه ای  برتـری  و 
خلقـت انسـان، بـه خود آفرین گفت : فتبـارک اهلل 
احسن الخالقین؛  )مٔومنون ۱۴( پس خجسته باد 

کـه بهتریـن آفریننـدگان اسـت. خداونـد 

جن و ملک را به سـجده بر آدم دسـتور فرمود و 
کرمنا بنی آدم؛ )اسـراء  کرد : ولقد  آدمیـزاد را تکریـم 

گرامی داشتیم آدمیزاد را. ۷۰( و همانا 
از ایـن امتیـاز ویـژه نامـی نبـرده  هرچنـد قـرآن 
گویـا نکته سـنجان عالـم عرفـان ایـن  اسـت، ولـی 
نشـان را یافته اند،خواجـه شـمس الدین محمـد 
ملقـب بـه لسـان الغیب حافـظ شـیرازی در ذیـل 
ادعـای  و  اسـتدالل  و  انسـان  آفرینـش  ماجـرای 
ابلیس و رانده شدن ابلیس از سراپرده راز، انگیزه 

ویـژه خلقـت آدمـی را چنیـن بیـان می کنـد :
در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جلوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد
عقل می خواست کزان شعله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد
گه راز     مدعی خواست که آید به تماشا

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
عشـق از قلـب خیـزش دارد، عشـق و اسـتعداد 
دیگـر  بـر  انسـان  ویـژه  امتیـاز  را  شـدن  عاشـق 
موجـودات هسـتی دانسـته اند، عشـق را محبتـی 

گـردد. بـر عقـل و خـرد غالـب  کـه  می داننـد 
بـه  رسـیدن  بـرای  مسـتمر  شـوق  را  عشـق 
معشـوق می خواننـد. شیخ االسـام احمـد بـن 
ابوالحسـن جامـی معـروف به شـیخ احمد جام 
و ششـم هجـری،  پنجـم  قـرن  بنـام  عارفـان  از 
کـه عشـق  بـدان   : کـه  گویـد  تعریـف عشـق  در 
اسـت  گیاهـی  آن  گرفته انـد....و  عشـقه  از  را 
برآیـد، آن  کـی  و  برآیـد  کجـا  از  نبینـد  کـس  کـه 
کـه بـر سـر درخت رسـیده باشـد و  وقـت ببیننـد 

رمضان،
 ماه نیایش و دعا

سرهنگ بازنشسته حسن صالحی

 اْدُعوِن أَْسَتِجْب لَكُْم

 مناسبت
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شب نوزدهم ماه مبارک سال ۴۰ هجری قمری، 
کّرار حالت عجیب تری  شـب عجیبی اسـت و حیدر 
یـک  از  وحشـت زده  سـتارگانش  و  آسـمان  دارد. 
حادثـه بـزرگ خبـر می دهنـد و علـی علیه السـام هـر 
گذرگاه عمر خویش،  که در  لحظه احسـاس می کند 
که  به سـرمنزل مقصود رسـیده و به خوبی می داند 
زمیـن منـزل تنهایـی و خانـه بی کسـی و دیـار غربـت 
اسـت. راسـتی در ایـن شـب عجیـب، بـر موالیمـان 

گذشـت؟ علـی چه 
فـردا، پرنـدگان سـپیدبال آسـمان آبـی، پـروازی 
تسـلیت  گل هـا  بـه  پروانه هـا  می کننـد.  سـیاه 
می گوینـد، قاصـدک هـا، دیگـر خبـری از شـادمانی و 
سـرور را زمزمـه نمی کننـد. فـردا، همه جا و همه چیز 
به رنگ عزاسـت و این همه، در سـوگ مرتضی علی 

اسـت. علیه السـام 
عزیزترین مهمان عالم

وداع  را  نیلگـون  خیمـه  زرد،  رخ  بـا  خورشـید 
می گویـد و شـب از راه رسـیده تـا بـرای آخریـن بـار، 
علـی علیـه السـام ایـن مظلوم تریـن مظلـوم تاریـخ 
کـه علـی علیه السـام با  را در برگیـرد، همـه می داننـد 

الفتـی دیرینـه دارد. تاریکـی 
او امشـب افطـار را مهمـان دختـرش »ام کلثـوم« 
کـه سـفره ای سـاده بـرای عزیزتریـن مهمـان  اسـت 
عالـم تـدارک دیـده؛ نان جو و مقداری شـیر و نمک!

دختـرش  بـه  خطـاب  علیه السـام  علـی  مـوال 
که پدرت با دو نوع  می فرماید: »دخترم آیا دیده ای 
کـه سـفره را ایـن چنیـن رنگیـن  کنـد  خـورش افطـار 

سـاخته ای؟«
کتفـا  بعـد بـه چنـد لقمـه نـان و مقـداری نمـک ا
می کنـد. شـب دارد بـه تنـدی دامـن خـود را جمـع 
ک تریـن جنایـت تاریـخ را بـه نظـاره  می کنـد تـا هولنا
بنشـیند و موال علی علیه السـام نیز آماده می شـود 
گلگـون، در افـق سـرخ نـوزده رمضـان از  تـا بـا چهـره 
مسـیر محراب عبادت، عروج خونین خویش را آغاز 
کنـد. سـرانجام شـب نوزدهـم مـاه رمضـان بـه پایـان 
رسـید و علی علیه السـام در تاریکی سحر، به سوی 

کردند. مسـجد حرکـت 
حضرت علی علیه السـام پس از سـر دادن اذان، 
و  می شـود  آن  وارد  می آیـد،  زیـر  بـه  مسـجد  بـام  از 

می ایسـتد.  نمـاز  بـه  و  می گـذارد  قـدم  محـراب  بـه 
صف هـای مرّتـب مـردم بسـته می شـود و غریبـه ای 
امـام  سـر  پشـت  اول  صـف  در  را  خـود  زحمـت  بـه 
از  شـقاوت،  پلیـد  دسـت  گهـان  نا می دهـد.  جـای 
کـه بـا شمشـیر  آسـتین هـرزه نامـردی بیـرون می آیـد 
را نشـانه  گیـن خـود، سـر مبـارک امیرمؤمنـان  زهرآ
کـه زمزمـه توحیـد بـر  مـی رود و فرقـش را در حالـی 
لـب داشـت، می شـکافد و دامـن محـراب را از خـون 
گلگون می سازد و شّق القمری دیگر  ک حضرتش  پا

می آیـد. پدیـد 
شقی ترین انسان

شایسـته  کـه  اسـت  آن  از  پلیدتـر  دسـت هایت 
نفرین باشد. تو، نفرین را هم به نفرت واداشته ای. 
فـرا رفـت، عـرش  تـو  کـه شمشـیر  ای هیـچ، مـادام 
کـه ضربـه تـو بـر فـرق جهـان  فـرود آمـد و هنگامـی 
نشسـت، قیامت به پاخاسـت. »شـقی ترین انسـان 
کـه بر  در تمـام جهـان«، کوچک تریـن صفتـی اسـت 
گرفته تریـن  تـو می زیبـد. ای همـٔه  پلیـدی، خـزان 
ای  بیاالیـم.  تـو  نـام  بـا  کـه  اسـت  حیـف  را  واژه هـا 
همهمـٔه واهمه های پریشـان، فرزند ارشـد پلیدی، 
بـر  پلیـدی  پّله هـای  از  نابـکاری، چگونـه  پیمانـکار 
فـراز رفتـی و راهـی به سـوی فرق بلنـد فاتح قّله های 

گشـودی؟ فرزانگـی 
به اسیر کن مدار

کـه امـام علـی علیه السـام را از مسـجد  هنگامـی 
که ضـارب را  کوفـه بـه خانـه بردنـد، دیـری نگذشـت 
کرده و نزد حضرت آوردند. حضرت فرمود:  دستگیر 
گفـت: آری.  »تـو عبدالرحمن پسـر ُمْلَجم هسـتی؟« 
کـرد  گاه امـام رو بـه فرزنـدش حسـن علیه السـام  آن 
کـن و بـر  و فرمـود: »حسـن جانـم، بـا اسـیرت مـدارا 
کـن و بـر او مهـر  ورز. مگـر  او رحمـت آور. بـه او نیکـی 
که دیدگانش از وحشـت از حدقه بیرون  نمی نگری 

آمـده و قلبـش از هـراس در تپـش اسـت«.
سـراغ  هـم  لحظـات  آخریـن  تـا  حضـرت  حتـی 
غـذا  اسـیرتان  بـه  »آیـا  کـه:  می گیـرد  را  اسـیرش 
کاسـه ای  کرده ایـد؟«  او رسـیدگی  بـه  آیـا  داده ایـد؟ 
و  می نوشـد  مقـداری  می آورنـد،  مـوال  بـرای  شـیر 
می گوید:»کـه باقـی را بـه ایـن مـرد بدهیـد تـا بنوشـد 

نمانـد«. گرسـنه  و 

رستگاری ابدی
کـه ابـن ملجـم شمشـیرش را بـر فـرق  هنگامـی 
عدالـت فـرود آورد، خـون دل علـی از پیشـانی او بـه 
آسمان جهید و فریاد )ُفزُت و َرّبِ الکعبة؛ به خدای 
کعبه رسـتگار شـدم( او، تمامی مسـجد را در حیرت 

فرو بـرد.
گرفـت و ندایـی بـه  همـان دم لـرزه ای زمیـن را فرا
کـه: »بـه خـدا سـوگند ارکان هدایـت فـرو  پاخاسـت 
ریخـت، سـتاره ها و نشـانه های آسـمان تیـره شـد، 
ریسمان حق گسست و پسرعموی مصطفی، وصی 
برگزیده خدا، علی مرتضی، سـرور اوصیا به شـهادت 
رسـید و شـقی ترین اشـقیا او را به شـهادت رسـاند«.

پدر  یتیمان
کـه همـه شـب بـه در  امشـب دیگـر از ناشناسـی 
نـان  از  قرصـی  بـا  و  می یافـت  حضـور  آن هـا  خانـه 
گونـه ای  جویـن و آغـوش پـر از محبـت، زندگـی را بـه 
دیگـر برایشـان ترسـیم می کـرد، خبـری نیسـت. در 
دیـار محرومـان و بی پناهـان، هـر چـه تاریکـی افـزون 
و سـیاهی مسـتولی می شـود، رایحـه یتیم نـوازی آن 
و  نمی رسـد  منتظـران  مشـام  بـه  گمنـام  ناآشـنای 
گویا تـا ابد به  گرسـنگی،  انتظـار طوالنـی رنـج و فقـر و 

مبـّدل می شـود. یـأس 
آن ها بعد از دو روز انتظار طوالنی، وقتی محراب 
بـزرگ وار  ک آن  پـا از خـون  را رنگیـن شـده  مسـجد 
از  کـه آن مـرد ناآشـنا، غیـر  می یابنـد، پـی می برنـد 
امیرمؤمنان، یار و یاور محرومان نبوده است. آن ها 
اینـک واقعـا بی پنـاه و پـدر از دسـت داده شـده اند.
بیطالب 

َ
میُرالُمْوِمنیَن َعِلُیّ ْبُن ا

َ
جماتی از ا

علیه السام:
پنهـان  و  کـردن  نیکـی  بهشـت؛  گنج هـای  از   
نهـان  و  بـر مصیبت هـا  ]نیـک[ و صبـر  کار  نمـودن 
گرفتاری ها)یعنی عدم شکایت از آنها( است. کردن 

کـه حـرام بـر صبرش    زاهـد در دنیـا کسـی اسـت 
غلبـه نکنـد، و حـال از شـکرش باز نـدارد.

کـه روزی دشـمنت    بـا دوسـتت آرام بیـا، بسـا 
که روزی دوسـتت  شـود، و با دشـمنت آرام بیا، بسـا 

شود.

کعبه والدت، به مسجد شهادت    به 
کسی در جهان این سعادت  ندیده 
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شـهادت  سـالروز  اردیبهشـت؛   ۱۲ رسـیدن  فـرا 
سـال ۱۳۵۸  در  مطهـری  مرتضـی  عالیقـدر  اسـتاد 
ایجـاب می کنـد بـه مصـداق:»و قـروا تعلمـون منـه 
او  از  کـه  را  کسـی  بداریـد  گرامـی  و  محتـرم  العلـم؛ 
علـم می آموزیـد.« از ضایعـه شـهادت و فقـدان این 
کشـورمان تاثـر و تاسـف  دانشـمند و متفکـر بـزرگ 
از  مختصـری  ذکـر  بـا  و  داریـم  ابـراز  را  خـود  عمیـق 
از  ایشـان،  بـار  پـر  اندیشـه های  و  گهربـار  سـخنان 
کوتاهی  گسـترده آثـار ایشـان بهره و توسـعه  خرمـن 
آن  ابـدی  روح  بـه  روحـی،  تمتـع  ضمـن  و  ببریـم 

فرسـتیم.  درود  بزرگـوار 
و  خواسـته ها  سـطح  بررسـی  در  اسـتاد 
از  یکـی  از  کـه  انسـان  و  حیـوان  تفاوت هـای 
کتاب هایشـان اسـتخراج شـده، می فرماید: سـطح 
خواسـته ها و مطلوب هـای حیـوان ماننـد شـعاع و 
گاهیـش از جهـان در محـدوده ای خـاص اسـت؛  آ
اوال مـادی اسـت.از حـدود خـوردن و خوابیـدن و 
گرفتـن و  کـردن و خانـه و النـه  بـازی  آشـامیدن و 

نمـی رود. باالتـر  مخالـف  جنـس  از  اسـتفاده 
بـرای حیـوان، خواسـته ها و مطلـوب معنـوی، 
ارزش اخاقی و غیره مطرح نیسـت. ثانیًا شـخصی 
کثر  و فـردی اسـت، مربـوط اسـت به خـودش. حدا
اسـت،  منطقـه ای  ثالثـًا  فرزنـدش،  و  جفـت  بـه 
رابعـًا  خـودش.  زیسـت  محیـط  بـه  اسـت  مربـوط 
یعنـی  تعلـق دارد.  زمـان حـال  بـه  و  اسـت  مـادی 
وجـود  کـی  ادرا بعـد  کـه  محدودیت هایـی  همـان 
گرایش هـا نیـز  حیـوان دارد، در بعـد خواهش هـا و 

کنـد و  گـر هدفـی را تعقیـب  ا وجـود دارد. حیـوان 
کـه از ایـن محـدوده  کنـد  بـه سـوی غایتـی حرکـت 
نـه  نـوع تعلـق داشـته باشـد  بـه  ج شـود.مثا  خـار
بـه فـرد، بـه آینـده تعلـق داشـته باشـد نـه بـه حـال 
ماننـد آنچـه در بعضی حیوانـات اجتماعی از قبیل 
بـه  و  گاهانـه  ناآ می شـود،  مشـاهده  عسـل  زنبـور 
که او  حکـم غریـزه و فرمان مسـتقیم نیرویی اسـت 

را آفریـده و جهـان را تدبیـر می کنـد.
گاهی و سطح خواسته انسان : شعاع آ

گاهی ها، بینش ها  قلمرو انسـان چـه در ناحیه آ
و  خواسـته ها  ناحیـه  در  چـه  و  شـناخت ها  و 
گسـترده تر و متعالی تـر  مطلوب هـا بسـی وسـیع تر، 
ظواهـر  از  او  شـناخت  و  انسـان  گاهـی  آ اسـت. 
تـا درون ذات،  و  عبـور می کنـد  پدیده هـا  و  اشـیاء 
آن هـا  وابسـتگی های  و  روابـط  و  آن هـا  ماهیـت 
می نمایـد.  نفـوذ  آن هـا  بـر  کـم  حا ضرورت هـای  و 
مـکان  و  منطقـه  محـدوده  در  نـه  انسـان  گاهـی  آ
زندانـی می مانـد و نـه زنجیـره زمـان آن را در قیـد و 

مـی دارد. نگـه  بنـد 
 هم مکان را درمی نوردد و هم زمان را. از این رو 
گاهـی پیدا  هـم بـه مـاوراء محیـط زیسـت خویـش آ
کـرات دیگر  کـه دسـت بـه شـناخت  می کنـد تـا آنجـا 
آینـده خویـش وقـوف  گذشـته و  بـر  می زنـد و هـم 
یعنـی  جهـان  و  خویـش  گذشـته  تاریـخ  می یابـد. 
گیاهـان و  کوه هـا، دریاهـا،  تاریـخ زمیـن، آسـمان، 
کشـف می کنـد و دربـاره آینـده تـا  جانـوران دیگـر را 

انتهـای دوردسـت می اندیشـد.

دربـاره  را  خویـش  اندیشـه  انسـان  اینکـه  باالتـر 
و  مـی آورد  میـان  بـه  جاودانگی هـا  و  بی نهایت هـا 
شـناخت  جاودانگی هـا  و  بی نهایت هـا  برخـی  بـه 
پیـدا می کنـد. آدمـی از شـناخت فردیـت و جزئیـت 
کلـی و حقایـق عمومـی و  پـا فراتـر می نهـد، قوانیـن 
کشـف می کند و به این وسـیله  گیرنده جهان را  فرا

تسـلط خویـش را بـر طبیعـت مسـتقر می سـازد.
نیـز  مطلوب هـا  و  خواسـته ها  نظـر  از  انسـان 
انسـان  باشـد.  داشـته  واالیـی  سـطح  می توانـد 
کمـال  و  آرمانخـواه  ارزش جـو،  اسـت  موجـودی 
مطلـوب خـواه، آرمان هایـی را جسـت وجو می کنـد 
کـه  کـه مـادی و از نـوع سـود نیسـت. آرمان هایـی 
فرزندانـش  و  همسـر  کثـر  حدا و  خـودش  بـه  تنهـا 
گیرنـده همـه  اختصـاص نـدارد، عـام و شـامل و فرا
یـا  خـاص  منطقـه  محیـط،  بـه  و  اسـت  بشـریت 
قطعـه ای خاص از زمان محدود نمی گردد.انسـان 
که احیانًا ارزش عقیده  آنچنان آرمان پرست است 
و آرمانـش فـوق همـه ارزش های دیگر قـرار می گیرد 
آسـایش  از  انسـان ها  بـه  خدمـت  و  آسـایش  و 

می گـردد. اهمیت تـر  بـا  خـودش 
کـه در پـای دیگـران فـرو بـرود مثـل ایـن  خـاری 
رفتـه  فـرو  خـودش  چشـم  بلکـه  پـا،  در  کـه  اسـت 
شـادی  از  می شـود،  هـم درد  دیگـران  بـا  باشـد. 
دیگـران شـاد و از اندوهشـان اندوهگیـن می گـردد. 
بـه عقیـده و آرمـان مقدس خود آنچنان وابسـتگی 
کـه منافـع خـود بلکـه جـان و هسـتی  پیـدا می کنـد 

خـود را بـه سـهولت فـدای آن می نمایـد.

سرهنگ بازنشسته دکتر فیروز علیزاده منصوری

گفتاری به مناسبت سالروز 
شهادت استاد شهید
 مرتضی مطهری
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گرایـش بـه شـبکه های اجتماعـی و برنامه هـای 
بـه  اسـت  رشـد  بـه  رو  دنیـا  سراسـر  در  پیام رسـان 
شـبکه های  کاربـران  تعـداد  روز  هـر  کـه  طـوری 
اجتماعی بیشتر می شود و شبکه های ارسال پیام 
بیش از پیش جای خود را در بین اپلیکیشـن های 

بـاز می کننـد. تلفن هـای هوشـمند 
زندگـی در عصـر ارتباطـات و حضـور همـه  جانبـه 
در فضـای مجـازی بـا اتصـال سـریع بـه شـبکه های 
اجتماعی موجب شـده تا برخی افراد فرصت طلب 
برخـی  ناآشـنایی  و  بسـتر  ایـن  از  سوءاسـتفاده  بـا 
کاربـران، ایـن فرصـت را تبدیـل بـه تهدیـدی بـزرگ 
کـه  نماینـد. امـا چقـدر می تـوان اطمینـان داشـت 
مکالمـات شـما از طریـق یـک شـخص سـوم قابـل 

دسترسـی نیسـت؟
یـا عکس هـای خصوصـی که رد و بدل می شـوند 
گیرنـده  شـخص  و  شـما  تلفـن  دسـتگاه  در  تنهـا 

ذخیـره خواهـد شـد؟
گفتـه سـازنده های ایـن نرم افزارهـا، خـود  طبـق 
آنهـا بـه تمام اطاعات افـراد از جمله آدرس ایمیل، 
و...  نرم افـزار(   محیـط  کاربـران)در  تماس هـای 
که این امر موجب کم رنگ شـدن  دسترسـی دارند 
مفهومی به نام حریم خصوصی در فضای مجازی 

شـده است.
کـه وقتـی ایـن برنامه هـا را در تلفـن  بایـد بدانیـد 
خـود نصـب و اجـرا می کنیـد اطاعـات شـما روی 

یـک سـرور ذخیـره نمـی شـود و برخـی شـرکت های 
اینترنتـی و شـبکه های اجتماعـی بـزرگ مجبورنـد 
در  را  شـما  اطاعـات  بهتـر،  خدمـات  ارائـه  بـرای 
زمانـی  کنیـد  فـرض  کننـد.  نگهـداری  سـرور  چنـد 
پیام رسـان  برنامـه   یـک  طریـق  از  شـخصی  بـا  کـه 
صحبـت می کنیـد، ممکـن اسـت شـخص سـومی 
کـه  از محتـوای آن باخبـر شـود، درسـت ماننـد ایـن 
آلبوم عکس های شـخصی و خانوادگی شـما جایی 
که شـخص سـومی  افتـاده اسـت مسـلما خطـر این 
آن را بـردارد و عکس هـای آن را بـه دسـت آورد در 

باالتریـن حـد می باشـد.
پس هر چه اطاعات ما بیشتر در جهان منتشر 
شـود، میـزان آسـیب پذیـری آنهـا افزایـش می یابـد. 
کارشناسـان امنیتـی  همیـن مسـئله موجـب شـده 
که هنگام انتشـار اطاعات شخصی  هشـدار دهند 
در شـبکه های اجتماعـی دقـت بیشـتری بـه خـرج 

دهید و توجه بیشـتری داشـته باشـید.
تمامی این نقایص این نکته را به وضوح نشـان 
اینترنتـی  پیام رسـان  برنامه هـای  کـه  می دهنـد 
کـه شـما فکـرش را می کنیـد امن نیسـتند. آنقدرهـا 

بـه عـاوه هرگونه اطاعاتی، هرقـدر بی اهمیت و 
زودگـذر نیـز بـه نظـر برسـد، برای همیشـه در شـبکه 
اینترنـت ذخیـره خواهـد شـد و حـذف نمی شـوند 
و می تواننـد مـورد اسـتفاده آژانس هـای اطاعاتـی 

گیرنـد. کشـور های بیگانـه و یـا هکر هـا قـرار  

کاربـران  نـکات،  ایـن  داشـتن  نظـر  در  بـا 
برنامه هـای پیام رسـان موبایلی می تواننـد با انجام  
مکالمـات  و  اطاعـات  رفتـن  لـو  از   ذیـل  کارهـای 
شخصی شان و در دسترس قرار دادن اطاعات به 

باشـند : امـان  در  هکرهـا 
و  امنیتـی  برنامه هـای  بـا  موبایل هایتـان  از   

کنیـد. محفاظـت  پیچیـده  عبـور  رمز هـای 
گـر چـه هکرهـا به سـختی می توانند به برخـی از  ا
کننـد  اطاعـات تلفـن همـراه شـما دسترسـی پیـدا 
گـر بـرای تلفن هـای هوشـمند یـا سـایر وسـایل  امـا ا
ارتباطی تـان رمـز عبـور نگذاریـد، هـر فـرد عـادی بـه 
سـرعت می توانـد تمـام اطاعـات شـما را بـه دسـت 

بیاورد.
از  مهـم  و  حسـاس  اطاعـات  فرسـتادن  از   

کنیـد. پرهیـز  پیام رسـان  نرم افزارهـای  طریـق 
عکـس  هرگونـه  و  بانکـی  حسـاب  اطاعـات 
که باید از ارسـال  شـخصی از جمله اطاعاتی اسـت 
کنیـد و در  آنهـا از طریـق ایـن برنامه هـا خـودداری 
تلفـن همـراه نگـه داری نکنیـد، چون ممکن اسـت 

گوشـی شـما بـه سـرقت رود و یـا مفقـود شـود. 
 )WiFi(وای فـای اینترنـت  بـه  اتصـال  از   
عمومـی و ارسـال پیام هـای شـخصی از طریـق آن 
کـه بـه  کاربرانـی  کنیـد. هکرهـا از طریـق  خـودداری 
شـبکه اینترنت عمومـی متصل شـده اند به راحتی 
کنند. می تواننـد بـه اطاعات شـما دسترسـی پیدا 

امنیت شبکه های اجتماعی در هاله ای از ابهام
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 2،  900،  000 * 2ی دامغان دمهمانسرای جهانگر دقیقه ـ با غذا 5ـ پیاده تا حرم  8نبش امام رضا )ع(  صبحانهـ با  7مشهد ـ بلوار نامجو ـ روبروی نامجو 

 02142026ثبت نام : تماس با شماره  4،  725،  000 * 4هتل مشهد  2،  325،  000 * 2هتل قدس 
 دقیقه ـ با غذا  2جنب میدان بیت المقدس ـ پیاده تا حرم  دقیقه پیاده ـ بدون غذا 2روبروی باب الجواد ـ فاصله تا حرم 

 2،  800،  000 * 2شاهرود  یدمهمانسرای جهانگر ) بصورت بوفه (
 02142026ثبت نام : تماس با شماره  5،  175،  000 * 4هتل اترک  3،  075،  000 * 3هتل فردوسی 
 دقیقه ـ با غذا  2جنب میدان بیت المقدس ـ پیاده تا حرم  پیادهدقیقه  17ـ با غذا ـ تا حرم  1خیابان مدرس ـ مدرس 

 2،  950،  000 * 3مهمانسرای جهانگردی بسطام  ) بصورت بوفه (
 02142026ثبت نام : تماس با شماره  استان قم استان آذربایجان غربی

 استان البرز  3،  475،  000 هتل خورشید 3،  500،  000 * 4هتل جهانگردی ارومیه 
 28،  500،  000 * 3هتل و مجتمع جهانگردی دیزین  قم ـ روبروی حرم مطهر ـ با غذا ) دو روزه ( 02142026ثبت نام : تماس با شماره 

 استان مازندران استان اصفهان 2،  500،  000 * 2مهمانسرای جهانگردی خوی 
 3،  375،  000 هتل لوکس ترنج رامسر 5،  475،  000 * 3هتل اصفهان  02142026ثبت نام : تماس با شماره 

 رامسر ـ با صبحانه بوفه  اصفهان ـ خیابان مطهری ، پل فلزی ـ با غذا 2،  350،  000 * 2هتل جهانگردی ماکو 
 2،  625،  000 صدف نوشهر  هتل 7،  245،  000 * 4هتل سفیر  02142026ثبت نام : تماس با شماره 

 نوشهر ـ با صبحانه اصفهان ـ خیابان آمادگاه ـ مقابل هتل عباسی ـ با غذا شرقی استان آذربایجان
 3،  000،  000 مجتمع پارمیس 2،  700،  000 * 1مهمانسرای جهانگردی نائین  4،  700،  000 ستاره پتروشیمی تبریز 4هتل 

 مازندران ساحلی ـ بدون غذاخزر آباد ساری ـ  02142026ثبت نام : تماس با شماره  تبریز ـ با صبحانه
 3،  607،  500 * 2مجتمع جهانگردی چلندر  2،  050،  000 * 2مهمانسرای جهانگردی گلپایگان  4،  200،  000 ستاره پارادایس کلیبر 4هتل 

 02142026ثبت نام : تماس با شماره  02142026ثبت نام : تماس با شماره  منطقه توریستی کلیبر ـ استخر رایگان ـ با غذا
 2،  400،  000 * 2مجتمع جهانگردی چالوس  استان گلستان 3،  500،  000 * 1هتل جهانگردی تبریز 

 استان گیالن  3،  400،  000 *3مجتمع جهانگردی ناهارخوران گرگان 02142026ثبت نام : تماس با شماره 
 2،  925،  000 * 3مجتمع سپید کنار متین انزلی  با یک وعده غذای بوفه 02142026شماره ثبت نام : تماس با  2،  200،  000 * 2مهمانسرای جهانگردی سراب 

 جاده انزلی به آستارا ـ ساحلی ـ با غذا 7کیلومتر  استان کردستان 02142026ثبت نام : تماس با شماره 
 1،  950،  000 * 3متین انزلی  مجتمع یاس 875،  000 مجتمع اقامتی متین بانه 2،  800،  000 * 2هتل جهانگردی مرند 

، روبروی آموزش و پرورش باالی فروشگاه اتکا بدون )ره(خ امام  02142026ثبت نام : تماس با شماره 
 جاده انزلی به آستارا ـ ساحلی ـ با صبحانه 15کیلومتر  غذا

 2،  775،  000 *  3هتل ماندگار چمخاله  3 ، 800،  000 * 3هتل جهانگردی سنندج  1،  900،  000 *  1مهمانسرای جهانگردی جلفا 
 لنگرود ـ ساحل چمخاله ـ جنب پل بزرگ ـ با صبحانه 02142026ثبت نام : تماس با شماره  02142026ثبت نام : تماس با شماره 
 1،  275،  000 مهمانسرای دایله سر قلعه رودخان 1،  980،  000 * 1مهمانسرای جهانگردی مریوان  استان زنجان

ـ  روبروی عکاسخانه ـبعد از پل سوم  ـجاده قلعه رودخان  02142026ثبت نام : تماس با شماره  2،  800،  000 * 2مجتمع جهانگردی زنجان 
 بدون غذا

 3،  500،  000 *  3هتل جهانگردی بندر انزلی  استان همدان 02142026ثبت نام : تماس با شماره 
 02142026ثبت نام : تماس با شماره  2،  375،  000 * 4همدان هتل بوعلی  استان خراسان جنوبی

 2،  800،  000 * 2هتل جهانگردی آستارا  همدان ـ میدان بوعلی ـ با صبحانه 2،  580،  000 *  3مهمانسرای جهانگردی بیرجند 
 02142026تماس با شماره ثبت نام :  2،  388،  000 * 2هتل جهانگردی علیصدر  02142026ثبت نام: تماس با شماره 
 2،  850،  000 * 2هتل جهانگردی الهیجان  02142026ثبت نام : تماس با شماره  استان بوشهر

 02142026ثبت نام : تماس با شماره  استان فارس 2،  850،  000 * 3هتل جهانگردی دلوار بوشهر 
 استان تهران  3،  360،  000 * 3ممتاز بین الحرمین هتل  با یک وعده غذای بوفه02142026ثبت نام: تماس با شماره 

 1،  700،  000 ستاره ) هر نفر روز اقامت ( 5الله هتل  شیراز ـ خیابان بین الحرمین ـ با صبحانه استان لرستان
 حجاب و فاطمی ـ با صبحانهتهران ـ تقاطع  2،  095،  950 * 2مهمانسرای فیروز آباد  1،  650،  000 * 1مهمانسرای جهانگردی الیگودرز 

 980،  000 آراد ) هر نفر روز اقامت (هتل  02142026ثبت نام: تماس با شماره  02142026ثبت نام: تماس با شماره 
 با صبحانه تهران ـ خیابان شهید مطهری ـ خ الرستان ـ 2،  094،  430 * 2مهمانسرای جهانگردی فسا  1،  800،  000 * 2جهانگردی سراب کیو خرم آباد 

 875،  000 دماوند ) دو روزه (هتل  02142026ثبت نام: تماس با شماره  02142026ثبت نام: تماس با شماره 
 گیالوند ـ روروی دانشگاه آزاد ـ با صبحانه 3،  043،  500 * 3مهمانسرای الر  استان کرمان

 4،  430،  850 * 2جهانگردی شمشک هتل  02142026ثبت نام: تماس با شماره  3،  800،  000 * 3هتل جهانگردی کرمان 
 استان هرمزگان 3،  720،  000 *  3هتل جهانگردی شیراز  02142026ثبت نام: تماس با شماره 

 2،  350،  000 * 3هتل ساحلی سیمرغ کیش  02142026ثبت نام: تماس با شماره  2،  800،  000 * 2هتل جهانگردی کرمان 
 کیش ـ خیابان جهان ـ با صبحانه ) قیمت تا اطالع ثانوی ( 4،  000،  000 *  3مجتمع جهانگردی تخت جمشید  02142026شماره ثبت نام: تماس با 

  23،  250،  000 هتل آپارتمان آرش 02142026ثبت نام: تماس با شماره  1،  900،  000 * 2مهمانسرای جهانگردی بم 
 قشم ـ بدون غذا استان یزد 02142026ثبت نام: تماس با شماره 

  2،  223،  330 * 2مجتمع جهانگردی میناب  7،  837،  500 * 3مهمانسرای جهانگردی یزد  2،  100،  000 * 2مهمانسرای جهانگردی رفسنجان 
 02142026شماره ثبت نام: تماس با  یا یک وعده غذای بوفه 02142026ثبت نام: تماس با شماره  02142026ثبت نام: تماس با شماره 

  استان سیستان و بلوچستان 2،  800،  000 * 2مهمانسرای جهانگردی سیرجان 
 
 

 4،  937،  700 * 3هتل جهانگردی زاهدان  02142026ثبت نام: تماس با شماره 
 02142026ثبت نام: تماس با شماره  2،  175،  000 * 1مهمانسرای جهانگردی ماهان 

 استان کهگیلویه و بویراحمد  02142026ثبت نام: تماس با شماره 
 2،  731،  700 *  2مجتمع جهانگردی یاسوج  استان چهار محال و بختیاری

   3،  450،  000 * 2شهرکرد جهانگردی هتل 
    02142026ثبت نام: تماس با شماره 

 

 ماه ) ویژه بازنشسته و همسر ( ثبت نام صرفاً از طریق دفاتر ساتا سراسر کشور 15 میلیون ریالی بدون سود با اقساط 30اعزام به عتبات عالیات با اعطای وام 
 tavan.esata.ir http//:رزرو اینترنتی سفر از طریق آدرس 

 « اعـالم لیست جدیـد مراکز رفاهـی طرف قرارداد سـاتـا »  
 (  4/98موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح ) 

 

(مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک http://tavan.esata.ir  2( رزرو اینترنتی سفر از طریق آدرس1 ثبت نام :نحوه 
 02142026( تماس با شماره 3  ساتا سراسر کشور

تومان بابت بیمه سفر به ازای  7500مبلغ 
هر نفر به صورت یک کد مجزا از حقوق 

 بازنشسته کسر می گردد .

اطالع رسانی جازی
 فضای م
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هتـل  کـرد:   اعـام  ناجـا  بازنشسـتگان  کانـون  حمایتـی  و  رفاهـی  اداری،  خدمـات  معاونـت 
گذشـته خدمـات رفاهـی هتـل را در اختیـار شـاغان،  ۸بهشـت مشـهد مقـدس هماننـد سـنوات 
کارکنـان قـراردادی و پیمانی ناجا قـرار می دهد.قیمت اقامت و  بازنشسـتگان، مسـتمری بگیران و 
پذیرایی)صبحانـه، ناهـار و شـام( ایـن هتـل در ایام غیر پیک بـه ازاء هر نفر در هرشـبانه روز ۶۰۰،۰۰۰ 
ریـال و ایـام پیـک هـر نفـر ۷۵۰،۰۰۰ ریـال می باشـد، ضمن آنکه برای کودکان بین ۵ تا ۸ سـال هزینه 
اسـکان نیمـه بهـا منظـور می گردد.قیمـت اسـکان نیـز در ایـام غیـر پیـک هـر نفـر هـر شـب ۳۰۰۰۰۰ 
ریـال و ایـام پیـک ۴۵۰،۰۰۰ ریـال بـدون غـذا می باشـد.گفتنی اسـت سـوئیت های ایـن هتـل مجهـز 
کولـر، اسـپیلت، حمـام، شـوفاژ، سـرویس بهداشـتی ایرانـی و فرنگـی و آسانسـور بـوده  بـه یخچـال، 
و پذیرایـی بـه صـورت فـول بـرد، صبحانـه بوفـه، ناهـار و شـام بـه صـورت انتخابـی و چـای در طـول 

غ، گوجه و خیـار، بـرای ناهار  کـره، مربا، عسـل، تخـم مـر شـبانه روز بـه صـورت رایـگان می باشـد. منـوی غـذای هتـل نیـز بـرای صبحانـه شـامل پنیـر، 
غ سـرخ شـده، چلـو خـورش قیمـه، چلـو خورشـت قورمه سـبزی و اسـتامبولی و برای شـام شـامل  کبـاب کوبیـده، چلـو جوجـه، چلـو مـر شـامل چلـو 
کارونی اسـت. هتل هشـت بهشـت مشـهد در فاصله ۱۵ دقیقه ای تا  غ، رولت گوشـت، پیراشـکی و ما ک جوجه، شنیسـل مر کوبیده، خورا ک  خورا
حرم قرار دارد و متقاضیان جهت رزرو بایستی یک هفته قبل از عزیمت با شماره تلفن ۰۹۳۵۳۹۰۵۲۰۰ آقای هاشمی و ۰۹۱۵۷۶۰۱۹۰۸ آقای وارسته 

هماهنگی هـای الزم را بـه عمـل آورنـد.

کـه تاریـخ بازنشسـتگی آنهـا قبـل از سـال ۱۳۸۶ بـود، واریـز شـد. سـازمان  طلـب فوق العـاده ایثارگـری آن دسـته از بازنشسـتگانی 
کـرد: طلـب فوق العـاده ایثارگری)به مدت ۱۸ ماه و مربوط به سـال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲( در تاریخ  بازنشسـتگی نیروهـای مسـلح اعـام 

گردید. ۱۳۹۸/۲/۳  بـه حسـاب حقوقـی مشـترکین واریـز 
که تاریخ بازنشسـتگی آنان قبـل از ۱/۱/ ۱۳۸۶ بـوده و در حال حاضر  گفتنـی اسـت مبلـغ پرداختـی فقـط شـامل مشـترکینی اسـت 

فوق العـاده ایثارگری از سـازمان بازنشسـتگی نیروهای مسـلح دریافـت می نمایند.

هتل هشت بهشت مشهد مقدس آماده پذیرایی از بازنشستگان ناجا

واریز طلب فوق العاده ایثارگری بازنشستگان

کارکنان ماهنامه آئینه را مورد  کن تهران با ارسـال نامه ای،  گفته انـد. ماهنامـه آئینـه   جناب آقای عبدالمحمدی از اعضای محترم بازنشسـته سـا که چند سـال ضمـن تشـکر از ایـن عزیـز بازنشسـته بـرای نامبـرده آرزوی سـامتی و خشـنودی می نمایـد. لطـف و محبـت خـود قـرار داده و مـاه مبـارک رمضـان را بـه جامعـه پیشکسـوتان بازنشسـته تبریـک  که نامشـان محفوظ بماند، اظهار داشـتند  کردند و خواسـتند  که خود را فرزند بازنشسـته معرفی  گرفته اسـت، آیا   خانمی  که ایشـان از همسـر خود طاق  کـرده و حقـوق پـدر بـه مادرشـان انتقـال یافته اسـت. حال  کرد و امـکان دریافـت حقـوق پدرشـان را دارند یا خیر؟قبـل پدرشـان فـوت  ج می شـود:ماهنامـه آئینـه ضمـن تمـاس تلفنـی بـا مرکـز امـور بازنشسـتگان معاونت نیروی انسـانی ناجا، پاسـخ این سـئوال را اخذ  گرامی در ماهنامه در گواهـی انحصـار وراثـت به بـرای اطـاع خواننـدگان  کمیسـیون پاسـخ سـئوال مثبـت اسـت و چنانچـه احیانـًا چنیـن اتفاقـی پیش آمـد فـرد بایـد بـا مـدارک طـاق و  ح نماید. موضوع درخواسـت از همان طریق در  دفاتـر سـاتا محـل سـکونت خـود مراجعـه و درخواسـت خود را مطـر
ح و اقدام  می شـود.  مربوطـه مطـر

سـازمان عقیدتـی سیاسـی نیـروی انتظامـی اولیـن جشـنواره ملـی پلیـس در تـراز انقـاب بـا موضـوع رفتـار حکیمانه پلیـس با مردم 
را برگـزار می کنـد.

ع و متعبد، پلیس والیی و انقابی، پلیس مجاهد و مدافع  این جشـنواره در ۱۴ موضوع: پلیس مومن و خدامحور، پلیس متشـر
ارزش هـا، پلیـس تکلیف گـرا و سـاده زیسـت، پلیـس عفیـف و غیـور، پلیـس مهربـان و رئـوف، پلیـس امنیت آفریـن و دشمن شـناس، 
پلیـس خدمتگـزار و مردم یـار، پلیـس بصیـر و حکیـم، پلیـس مقتدر و شـجاع، پلیس قانونمنـد و باانصاف، پلیس حرفـه ای و تحول گرا 
کدسـت برگـزار می شـود و عاقه منـدان می تواننـد آثـار خـود را در بخش هـای مقالـه، پوسـتر، نقاشـی، شـعر، سـرود،  و پلیـس امیـن و پا
کردسـتان شـمالی، خیابـان  کوتـاه، پویانمایـی و خاطـره تـا ۳۰ مـرداد ۱۳۹۸ بـه دبیرخانـه جشـنواره بـه نشـانی تهـران، اتوبـان  فیلـم 

رشـید یاسـمی غربـی، سـازمان عقیدتـی سیاسـی ناجـا، معاونـت تبلیغات و روابـط عمومی ارسـال نمایند.
کسب اطاعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی Saas.police.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۸۱۴۳۲۳۶۸  عاقه مندان جهت 
 publicrelation.saas@police.ir گفتنـی اسـت پسـت الکترونیکـی ایـن جشـنواره یـا ۸۸۸۸۴۱۷۶)تلفکـس( تمـاس حاصـل نماینـد. 

می باشد.

کل خدمـات رفاهـی معاونـت نیـروی انسـانی ناجـا طـی نامـه ای   اداره امـور معیشـتی اداره 
کارت هـا غیـر فعـال می باشـد و در سـامانه  ج بـر روی بنیـاد  کـرد تاریـخ انقضـای منـدر اعـام 

کنتـرل نمی شـود. رسـتوران های تحـت پوشـش بنیـاد تعـاون ناجـا 
کلیـه بازنشسـتگان می رسـاند براسـاس بنـد یـک اباغیـه شـماره  بـر ایـن اسـاس بـه اطـاع 
کارت هـا تاریـخ انقضـا ندارنـد و نیـازی بـه تعویـض و  ۹۶۱۳۱۷۷۹ مورخـه ۰۶/۲۸/ ۱۳۹۶ ایـن 

کـه مهلـت آنهـا منقضـی شـده اسـت، نمی باشـد. کارت هایـی  درخواسـت المثنـی بـرای 

کانون بازنشستگان ناجا از انعقاد تفاهم نامه با هتل پرشین بروجرد خبر داد. معاون خدمات رفاهی و حمایتی 
بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامـه بازنشسـتگان محتـرم می تواننـد جهت اسـکان و صـرف صبحانه در یک شـبانه روز، در سـوئیت های ۳ 
تـا ۵ نفـره بـه جـای ۲۱۰ هـزار تومـان، ۱۵۰ هـزار تومـان و بـرای اتاق هـای ۲ تـا ۳نفره، به جـای ۱۴۰ هزار تومان، ۹۰ هـزار تومان پرداخت 

کنند.

معاونت خدمات رفاهی مؤسسـه توانمندسـازی بازنشسـتگان نیروهای مسـلح از آغاز رزرو هتل های طرف قرارداد این موسسـه 
بـرای ویـژه ایام تابسـتان از ۱۵ اردیبهشـت ماه خبر داد.

کانـون بازنشسـتگان ناجـا، بازنشسـتگان جهـت ثبت نـام می تواننـد  بـر اسـاس اعـام معاونـت خدمـات اداری، رفاهـی و حمایتـی 
کشـور و یـا تمـاس بـا شـماره  از سـه طریـق مراجعـه بـه سـایت tavan.esata.ir، مراجعـه بـه دفاتـر خدمـات الکترونیـک سـاتا در سراسـر 

۰۲۱۴۲۰۲۶)۸الـی ۱۰ صبـح یـا ۱۴الـی۱۷( اقـدام نماینـد.

اطالعیه برگزاری جشنواره ملی پلیس در تراز انقالب

بنیاد کارت تاریخ انقضا ندارد

انعقاد تفاهم نامه با هتل پرشین بروجرد

آغاز رزرو هتل های طرف قرارداد از 15 اردیبهشت
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از ۶۵ سـالگی بـه بعـد، تقریبـًا از هـر دو نفـر 
گریبـان  بـه  دسـت  یبوسـت  مشـکل  بـا  یکـی 
بسـیاری  کـه  اسـت  مشـکلی  یبوسـت  اسـت. 
کـم  بـا  امـروزه  می دهـد.  آزار  را  سـالمندان  از 
زندگـی  شـدن  ماشـینی  و  فعالیت هـا  شـدن 
مایعـات  و  فیبـر  بـا  غذایـی  رژیـم  از  پیـروی  و 
کمتـر، شـیوع عارضـه یبوسـت افزایـش یافتـه 
اهمیـت  سـالمندان  در  موضـوع  ایـن  اسـت. 
بـه  یبوسـت  تشـخیص  شـاید  دارد.  ویـژه ای 
کـه فکر می کنید، نباشـد و  ایـن سـادگی ها هم 
کنـد شـدن یـک انتقـال روده ای دلیـل بر  تنهـا 
کـه طـی ۱۲ مـاه،  یبوسـت نیسـت. در صورتـی 
حداقـل دو مـورد از چهـار نشـانه زیـر در شـما 
یبوسـت  بـه  ابتـاء  بـر  دلیـل  آمـد،  وجـود  بـه 

اسـت: 
کمتر از دو بار دفع مدفوع در هفته  

 مدفوع بسیار خشک
 آوردن فشار بیش از حد به روده ها 

کامـل روده)حداقـل   حـس تخلیـه نشـدن 
یک مرتبه در هر چهار بار رفتن به دستشویی(

چرا سالمندان؟ 
رونـد پیـری، تمامـی ارگان هـای بـدن را تحـت 
تأثیـر قـرار می دهـد. بـا این حـال انتقـال روده ای 
در  نمی کنـد.  پیـدا  کاهـش  سـن،  رفتـن  بـاال  بـا 
حقیقـت ایـن ماهیچه هـای روده ای و پرینـه یـا 
انتقـال  کـه ضعیـف شـده و  میـان دو راه اسـت 
می کننـد.  سـخت تر  و  ک  دردنـا را  روده ای 
عفونـی،  و  عمومـی  بیماری هـای  بـه  ابتـاء 
درصـد احتمـال بـروز یبوسـت را در سـالمندان 
غـده  عملکـرد  اختـال  دیابـت،  می بـرد.  بـاال 
بیماری هـای  و  پارکینسـون  بیمـاری  تیروئیـد، 
عروقـی، مغـزی، افسـردگی و... در بـروز یبوسـت 

سـهیم اند. 
آزمایش های تکمیلی 

در بیشـتر مواقع یک آزمایش سـاده موضوع 
گاهـی  ولـی  می کنـد،  روشـن  پزشـک  بـرای  را 
الزم اسـت پزشـک دربـاره ریشـه و علـت اصلـی 
بـه  کنـد،  کسـب  بیشـتری  اطاعـات  یبوسـت 

کـه:  ویـژه زمانـی 
وزن،  کاهـش  بـا  همـراه  یبوسـت،   
خـون  خـروج  و  تحتانـی  دردهـای  بی هوشـی، 
ابتـاء  سـابقه  شـخص  یـا  اسـت  مدفـوع  بـا 

دارد. را  روده  سـرطان  بـه  خانوادگـی 
کـه  شـخصی  مدفـوع  در  خـاص  تغییـری   
مدت هـا از یبوسـت رنـج می بـرده، دیـده شـود. 

کارآمدی یک درمان  نا
بـروز  یـا  مدفـوع  یـا  ادرار  ارادی  غیـر  دفـع   

یبوسـت.  از  پـس  شـدید  اسـهال 
داروهای موثر برای یبوست

پیـش از مصـرف هرگونـه دارویـی ابتـدا بایـد 
ابتـاء  اصلـی  عامـل  و  غذایـی  بـد  عادت هـای 
بـه یبوسـت شـناخته و برطـرف شـوند. وقتـی 
سـن بـاال مـی رود، خـوردن هـر چیـزی درسـت 

نیسـت. 
کـرد،  ملین هـا را نبایـد بـه طـور دائـم مصـرف 
چـون بـدن بـه آن ها عادت می کنـد و در نتیجه 
همچنیـن  بـرد.  بـاال  را  آن هـا  دوز  بایـد  بـار  هـر 
مصـرف بیـش از حـد آن هـا باعث بـروز دردهای 

روده ای می شـود.  شـدید 
داروهای یبوست زا

مورفیـن،  مثـل  مسـکن ها  و  داروهـا  بعضـی 
داروهـای  قلـب،  داروهـای  تب برهـا،  کدئیـن، 
ضدافسـردگی و داروهـای بیمـاری پارکینسـون 
به طور معمول سـبب بروز یبوسـت می شـوند.

توصیه هایی برای رفع یبوست
بنوشـید،  آب  لیـوان   ۸ تـا   ۶ روزی  حداقـل   
چـون مایعات انتقـال روده ای را راحت تر می کنند. 
 آب، آب میوه هـا، شـیر، سـوپ و مایعـات 

هسـتند.  سـالمندان  مناسـب 
مایعـات  و  چـای  قهـوه،  مرتـب  مصـرف   
موجـود  کافئیـن  نیسـت.  مؤثـر  چنـدان  گازدار 
اندام هـا  از  را  حرکـت  قـدرت  مایعـات  ایـن  در 

می گیـرد. 
مقـداری  داریـد  تمایـل  کـه  صورتـی  در   
کنیـد، آب لیمـو و آب  آب میـوه بـه آب اضافـه 

می کنیـم. توصیـه  شـما  بـه  را  پرتقـال 
مایعـات  مقـدار  اسـت،  گـرم  هـوا  وقتـی   

ببریـد. باالتـر  کمـی  را  مصرفی تـان 
روده ای  یـا  قلبـی  بیمـاری  دچـار  گـر  ا  
مایـع  نـوع  هـر  انتخـاب  از  پیـش  هسـتید، 
کنیـد. مشـورت  پزشـک تان  بـا  نوشـیدنی، 
 هرگز فیبرها را از یاد نبرید و نان و حبوبات 

غنی شده را در برنامه غذایی تان بگنجانید. 
سـبزی  و  میـوه  فراوانـی  مقـدار  روزانـه   

کنیـد.  مصـرف 
را  آلـو  آب  و  خشـک  آلـو  آلـو،  خـوردن   
دیگـر  هماننـد  میـوه  ایـن  نکنیـد.  فرامـوش 
تقویـت  را  روده ای  ماهیچه هـای  فیبرهـا، 

 . می کنـد
 سـبوس، حاوی مقدار فراوانی فیبر اسـت. 
سـبوس را در سـوپ، غذاها، ماسـت و حبوبات 

گـرم بریزید و بخورید.
 فعالیت بدنی را باال ببرید، مانند:

شـنا،  خانـه،  کارهـای  انجـام  رفتـن،  راه 
را  یبوسـت  جلـوی  و...  دوچرخه سـواری 

 . نـد می گیر
کـه بـه آن  کنیـد فعالیتـی را بیابیـد   سـعی 
عاقـه داریـد. در ایـن صـورت شـما بـا لـذت، هـر 

را انجـام می دهیـد.  روز فعالیـت بدنی تـان 
 بعضی عادات، یبوسـت می آورند. از آن ها 

کنید، مانند:  دوری 
۱ – غذاهای صنعتی و تصفیه شده مثل نان 
سـیب زمینی  شـیرینی،  سـفید،  شـکر  سـفید، 
سـرخ شـده، ژامبـون، سـس سـفید و... بـرای 

سـالمندان مناسـب نیسـت.
کنیـد. تنهـا  کمتـر مصـرف  گوشـت و پنیـر   – ۲
گوشـت در روز  یـک وعـده غذایـی حـاوی پنیـر و 
کافی اسـت. زیاد شـدن آن ها در برنامه غذایی 

سـبب بروز یبوسـت می شـود. 
جملـه  از  رفتـن  دستشـویی  بـه  دیـر   –  ۳
که سبب بروز  یبوست می شود.  عواملی است 

یبوست یکی از مشکالت دوران سالمندان

روی خط سالمتی

رعایـت نـکات زیر می تواند برای آن دسـته 
کـه دچـار بزرگـی پروسـتات هسـتند،  از افـرای 

مفید باشـد:
منـزل  از  خـروج  از  پیـش  کنیـد  سـعی   -1
از،  تـا  برویـد  دستشـویی  بـه  بـار  یـک  حداقـل 
دیگـر  اتفاقـات  یـا  ادرار  کنتـرل  دادن  دسـت  از 

کنیـد. جلوگیـری 
کـرده  2- قبـل از خـواب مثانـه خـود را تخلیـه 
کنیـد حتی االمـکان دو سـاعت قبـل از  و سـعی 
خـواب مایعـات ننوشـید تـا هنـگام خـواب نیـاز 

بـه اسـتفاده از دستشـویی نداشـته باشـید.
3- نیـاز آب بـدن خـود را در طـول روز جبـران 

نمایید.

دو  هـر  حتی االمـکان  روز  طـول  در   -4
سـاعت یـک بـار بـرای تخلیـه مثانـه خـود اقـدام 
پـری مثانـه نداشـته  گـر احسـاس  ا کنید)حتـی 
خـودداری  ادرار  کـردن  محبـوس  از  و  باشـید( 

. کنیـد
متناسـب  وزن  حفـظ  در  امـکان  حـد  تـا   -5

. شـید بکو
کنید؛ هرچه بیشتر بهتر. 6- مرتب ورزش 

زیـاد  بـه مقـدار  بـه یک بـاره  کنیـد  7-  سـعی 
ننوشـید. مایعـات 

کنیـد تـا نیـاز  8-  بکوشـید از اسـترس دوری 
کاهـش دهیـد. اضطـراری بـه دستشـویی را 

بـه  نسـبت  بعـد  بـه  سـالگی   ۴۰ از  بعـد   -9
آزمایـش پروسـتات به پزشـک مراجعه نمایید. 
داشـته  متعـادل  غذایـی  برنامـه  یـك   -10
میـوه،  غـات،  مصـرف  نظـر  از  کـه  باشـید  
کـم چربـی غنـی باشـد. سـبزیجات و غذاهـای 

دانـه  و  فرنگـی  گوجـه  و  ماهـی  مصـرف  ضمنـا 
اسـت. مفیـد  تنبـل  کـدو 

باشـید.  داشـته  سـالم  غذائـی  رژیـم   -11
کـه خـوردن غذاهای  بررسـی ها نشـان داده انـد 
 Prostate(پروسـتات سـرطان  خطـر  چـرب  پـر 

می دهـد.  افزایـش  را   )Cancer
12- سیگار نکشید.

13- بـا پزشـک خـود در مـورد سـایر اقدامـات 
کنیـد. پیشـگیری کننده مشـورت 

 همانا بر شـما از دو چیز می ترسـم: درازی 
اّمـا درازی آرزو  آرزو و پیـروی از هـوای نفـس. 
سـبب فراموشـی آخـرت شـود، و اّمـا پیـروی از 

هـوای نفـس، آدمـی را از حـّق بـاز دارد.
کی نه خود    مردن نه خوار شدن! و بی با
باختن! روزگار دو روز است، روزی به نفع تو، و 
روزی به ضرر تو! چون به سـودت شـد شـادی 
مکـن، و چـون بـه زیانـت گردیـد غم مخـور، که 

به هر دوی آن آزمایش شـوی.
و  کـه خیـر جویـد سـرگردان نشـود،    هـر 
نگـردد. پشـیمان  نمایـد  مشـورت  کـه  کسـی 

اسـت،  فسـق  مومـن  بـه  دادن  دشـنام   
کفـر، و احتـرام مالـش چـون  و جنگیـدن بـا او 

اسـت. خونـش  احتـرام 
از  تـرس  کـرده:  ک  هـا را  مـردم  چیـز  دو   

فخرطلبـی. و  نـداری 
کمک کننـده بـر ظلـم   شـخص سـتمکار و 
کـه راضـی بـه ظلـم اسـت، هـر سـه بـا هـم  و آن 

شـریک اند.
کـس را بـه شـش خصلـت   خداونـد شـش 
کنـد: عـرب را بـه تعّصـب، و خان هـای  عـذاب 
و  جـور،  بـه  را  فرمانروایـان  و  تکّبـر،  بـه  را  ده 
فقیهـان را بـه حسـد، و تّجـار را بـه خیانـت، و 

روسـتایی را بـه جهالـت.
خـدا،  بـر  تـوّکل  دارد:  پایـه  چهـار  ایمـان   
کار بـه خـدا، تسـلیم بـه امـر خـدا و  گـذاردن  وا

رضـا بـه قضـای الهـی.
نسـبت به مردم، زیاد خرده گیری نکنید، 
کارهـای پسـت  کناره گیـری از  و قـدر خـود را بـا 

بـاال برید.
که   هنگام فتنه چون شـتر دو سـاله باش 
نـه پشـتی دارد تـا سـوارش شـوند و نه پسـتانی 

تا شـیرش دوشند. 

ادامه از صفحه 37
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سرگرمی

بچه ای از پدرش پرسید: فرق تفنگ و مسلسل چیست؟
پـدرش جـواب داد: پسـرم وقتی مـن و مادرت حرف می زنیم 

کن، گوش  بیـا 
آن وقت می فهمی فرقش چیست!!!

کنترل بزنه. پدرم می گه: زمان ما بچه حق نداشت دست به 
کنترل نبود االن ۳ روز دارم قانعش می کنم بابا زمان شما 

که بود؟!!!!! میگه : زیاد حرف نزن، احترام 

کردم شما خواهر بزرگترشین! به مادر عروس بگین من فکر 
در  کتـاب هـای…و….و…  داره،  ایـن جملـه  کـه  تأثیـری  یعنـی 

نـداره! کنکـور  قبولـی 

ماحـده  جنـگ  بـه  بـزرگ  سـپری  بـا  شـخصی 
و سـرش  زدنـد  بـر سـرش  قلعـه سـنگی  از  بـود.  رفتـه 
کـوری؟! سـپر  گفـت: ای مـردک  بشکسـت. برنجیـد و 
بدیـن بزرگـی نمی بینـی و سـنگ بر سـر مـن می زنی؟!

کشته شدنش توسط یک مرد: آخرین جمات یک سوسک هنگام 
بکـش… آررره بیـا منـو بکـش، تـو حسـودیت می شـه از اینکـه زنـت از مـن می ترسـه ولـی از تـو 

نمی ترسـه!!!!

طرف رفته  بقالی میگه هزار تومان خیارشور بده، وقتی می خواست پولشو بده ،میگه: چقدر میشه؟!!!!
که ببینه هزار تومان خیار شور  که حواس پرت تر از این بوده با ماشین حساب ور میره  مغازه دار هم 

چقدر میشه!!!!

باهمبخندیم

گفـت: اسـب دارم  یکـی اسـبی بـه عاریـت خواسـت، 
سـوار  را  سـیاه  اسـب  مگـر  گفـت:  هسـت،  سـیاه  امـا 
گفـت: چـون نخواهـم داد همیـن قـدر  نشـاید شـد، 

بهانـه بـس اسـت!

معصومه خاکدامنآشپــزی

رنگینک برای سحری

شپزی
آ

طرز تهیه: مواد الزم:

گرم   خرما: ۳۰۰ 
  آرد سفید: ۲ پیمانه

کرده( کره: ۲ پیمانه)آب    
گرم گردو: ۱۵۰    مغز 

  پـودر پسـته، هـل و دارچیـن: به 
میزان الزم

  پودر قند: به میزان الزم
 
 

کنیـد و بـه جـای  گردوهـا را درشـت خـرد  کنیـد و هسـته آن هـا را دربیاوریـد.  کاهـک خرماهـا را جـدا   
هسـته، داخـل خرمـا قـرار دهیـد. 

کنند.  کامل پر  کف ظرف را  کنار هم بچینید تا  گود خرماها را به صورت خوابیده   در یک ظرف نسبتا 
کـم بـه روغـن اضافـه  کـم  کـرده و  گـرم شـود. آرد را الـک  کمـی   داخـل تابـه روغـن بریزیـد و اجـازه دهیـد 

کنیـد و اجـازه دهیـد طایـی شـود. آرد و روغـن را هـم بزنیـد و نگذاریـد زیـاد سـفت شـوند. 
کنیـد و مخلـوط بـه دسـت آمـده  کوبیـده اضافـه   حـاال بـه آرد و روغـن، پـودر قنـد، پـودر دارچیـن و هـل 

را روی خرماهـا بریزیـد. 
کنید. کنید و برای تزئین رنگینک از پودر پسته استفاده   با پشت قاشق مواد را صاف 

کـه مخلـوط آرد و روغـن بـه سـفتی حلوا نباشـد و قهـوه ای رنگ   در تهیـه رنگینـک دقـت داشـته باشـید 
کنید. کمـی زعفـران نیز اسـتفاده  کـه طعـم و عطـر بهتـری داشـته باشـد می توانیـد از  نشـود. بـرای ایـن 

گفته ایم.  کم  از ارزش غذایی خرما هر چه بگوییم 
اسـت  مـواد معدنـی  و  ویتامین هـا  ایـن میـوه، منبـع خـوب  گرمسـیری اسـت خـواص بسـیاری دارد.  از میوه هـای مناطـق  یکـی  کـه  خرمـا 
کلسـیم، آهـن، فسـفر، سـدیم، پتاسـیم، منیزیـم و  و بـا داشـتن قنـد و فیبـر انـرژی شـما را تامیـن می کنـد. مـواد معدنـی ضـروری بـدن ماننـد 
ویتامین هایـی مثـل ویتامیـن A، ویتامیـن K، اسـید فولیـک، نیاسـین و تیامیـن نیـز در آن یافـت می شـود. بنابرایـن خرمـا می توانـد باعـث رفـع 
کمی از  کـه  کنـد و موجـب اسـتحکام اسـتخوان ها شـود. حـاال  کمـک  کنـد، بـه سـامت قلـب و دسـتگاه عصبـی  کـم خونـی را رفـع  یبوسـت شـود، 
کـه  کشـور را بـه شـما یـاد دهیـم  گفتیـم می خواهیـم طـرز تهیـه رنگینـک، یـک دسـر یـا شـیرینی بسـیار خوشـمزه از نواحـی جنوبـی  خـواص خرمـا 
که بـا تامین  گزینـه فوق العـاده اسـت  گـردو؛ ایـن شـیرینی بـرای سـفره های افطـاری و سـحری در مـاه رمضـان یـک  ترکیبـی اسـت از خرمـا، حلـوا و 

انـرژی بـدن، شـما را تـا سـاعت ها سـرپا نگـه مـی دارد.



شماره 46  اردیبهشت 1398    سال هفتمآئـیــنه  ماهنامه کانون بازنشستگان نیروی انتظامی

4647

ش سرگرمی: 
گردآوری بخ تهیه و 
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کسـانی که پاسخ صحیح به جدول ها  به 3 نفــر از 
و چیستان ها بدهند به قید قرعه جوایزی اهدا 
خواهد شد.

نحوه ارسال پاسخ جدول:

بــه  معمــا   و  جدول هــا  از  یــک  هــر  پاســخ 
بلــوار  تهــران،  آدرس:  بــه  پســتی  صــورت 
نرســیده  آذر،   16 خیابــان  از  بعــد  کشــاورز، 
روابــط   ،230 ک  پــا قــدس،  خیابــان  بــه 
کانــون بازنشســتگان ناجــا ارســال  عمومــی 

شــود.

۱۴ - آدم  شر - از ایزدان  آئین  زرتشت  - سالروز
۱۵ - اثر پرل  س  باك  - از میادین  نفتی  غرب  ایران

  
عمودی  :

کـه  نخسـتین  روزنامـه  در عصـر  ۱ - پادشـاه  ایرانـی  
ایشـان  منتشـر شـد - پرافتخارتریـن  فیلـم  مراسـم  
اسـکار ۲۰۱۹ اثـری  از پیتـر فارلـی  بـا سـه  جایـزه  مهم  
بهتریـن  فیلـم، بهتریـن  فیلمنامـه  غیـر اقتباسـی  و 

بهتریـن  بازیگـر نقـش  مکمـل  زن  
کن  جزایر اطراف  قطب  شمال  - تن  پرور -  ۲ - سا

وسیله  ای  در آهنگری  
۳ - زوج  هنری  لورل  - دومین  شـرکت  بزرگ  تولید 

کننـده  نفت  در جهـان  غرب  - مته  نجاران
۴ - شـکیبایی  - دارای  خـوی  بـد و ناخوشـایند - 

بوکسور 
۵ - واحـد نظامـی  - زمیـن  آذری  - تندرسـتی  - 

بی هـوش  
کننده  -  گیاهـی  پر خار - آشـکار  گـر -  ۶ - مخفـف  ا

مدافع  رومانیایی سـال های دور اینتر  
۷ - اسـتانی  در شـمال  اسـپانیا - پیـکان  راهنمـا 
در نـگارش  - بیـش  از نیمـی  از وزن  بـدن  را تشـکیل  

می دهـد 
ک - گشتاور  ۸ - سپاه  - غمگین، اندوهنا

۹ - پـس  از نـود و نـه  - یقیـن  و ایمـان  - جـرات  پیدا 
کردن  

۱۰ - اولیـن  بهشـت  فروشـندگان  جهـان  - سـنگ  
جواهرنشـین  - پـول  رایـج  ژاپـن  - پسـوند سـاینده  
۱۱ - امر به  یافتن  - عشـق  و دوسـتی  - شـکوفه تر  و 

تازه  - مصرف کننده  
کـه به  ۱۲ - بـه طـور نوبتـی - همزمـان - حشـره ای 

کـرده  اسـتان های جنوبـی حمله 
کنار دریا - اجاق  - خطیب  - ۱۳

کـی   کام  صریـح  - علـم  شـعبده  بـازی  - خورا  - ۱۴
کـه  روزه گیـران  در هنـگام  افطـار می خورنـد
۱۵ - از اعمال ماه رمضان -مرطوب کردن 

افقی  :
 - اسـت  واجـب  داشـتن  روزه  آن  در  کـه  ماهـی   -  ۱
کـه  بـه یاری  رسـاندن  به  آسـیب   موسسـه  ای  جهانـی  

دیـدگان  از جنـگ  یـا باهـای  طبیعـی  می پـردازد   
۲ - ماشین  حساب  - نام  نیای  پیامبرصلی  ا  ... علیه  

وآله   - مکمل  شـلوار 
گرز آهنی    ۳ - به  طور پیاپی  - دور دهان  - 

۴ - نظر و نگاه  - اجداد - ابر درخشار 
۵ - مقوا - سوار سیاهپوش  سینما - مات ، خیره 

۶ - ضمیر غایب  - ضمیر مونث  انگلیسـی  - الیه  ای  
گیاه  سـگ  انگور  از مـواد معدنـی  - 

کند - آماس  - پول  رایج   که  پرواز نمی   ۷ - پرنده  ای  

ژاپن  
کوهـی  در  گـوار - شـیرینی مـاه رمضـان -  ۸ - مـزه  نا

مکه  
حاشـیه   در  فرانسـه   توریسـتی   شـهرهای   از   -  ۹
سـختی ها  در  کـه  دوسـتی   - جانشـین  مدیترانـه- 

گـذارد  نمـی  تنهـا  را  انسـان 
کدینی  - ناساز - من  فرنگی   ۱۰ - تحمل  - پا

۱۱ - مضطـرب  و پریشـانی  - قابـل ارتجـاع - بـا کنـدی  
کردن   کار  کاهلـی   و 

۱۲ - باریدن  - خسیس، بخیل  - لغزش  
۱۳ - در حـال  تکیـه  به  دیگـری  - از خواهران  برونته  - 

کویر نمك   اسـتانی  در حاشیه  

51 جدول متقــاطع

50پاسخ جدول متقاطع شماره

 ناجا 9712پاسخ جدول 

 

 

 ناجا 9802شرح جدول 

 طراح: معصومه خاکدامن

 

 

 

 :افقي

می  طبيعي بالهاي يا جنگ از ديدگان آسيب به رساندن ياريبه  كه جهاني اي موسسه - ماهی که در آن روزه داشتن واجب است – 1
  پردازد

 شلوار مكمل - وآله عليه... ا پيامبرصلي نياي نام - حساب ماشين - 2

  آهني گرز - دهان دور - پياپي طور به - 3

 درخشار ابر - اجداد - نگاه و نظر - 4

 خيره ،مات - سينما سياهپوش سوار - مقوا - 5

 انگور سگ گياه - معدني مواد از اي اليه - انگليسي مونث ضمير - غايب ضمير - 6

 ژاپن رايج پول - آماس - كند نمي پرواز كه اي پرنده - 7

 مكه در كوهي - شيرينی ماه رمضان – ناگوار مزه - 8

 دوستی که در سختی ها انسان را تنها نمی گذارد  – جانشين - مديترانه حاشيه در فرانسه توريستي شهرهاي از - 9

 فرنگی من - ناساز - پاكديني - تحمل - 10

49 حل جدول سودوکو شماره 

کد پستی:...................... نام و نام خانوادگی:....................................... تلفن:................ 

نشانی:استان:....................شهر:....................... خیابان:..........................................

    
قانون های حل جدول سودوکو:

1- در هــر ســطر و ســتون بایــد اعــداد 1 تــا 9 نوشــته شــود. 
کــه هیــچ عــددی نبایــد تکــرار شــود. بدیهــی اســت 

2- در هــر مربــع)3 در 3( اعــداد 1 تــا 9 بایــد نوشــته و در 
نتیجــه هیــچ عــددی نبایــد تکــرار شــود.

برندگان شماره قبل

گیان ۱-خانم مریم حسینی از 
2-خانم لیا مهرابی از تهران

3-آقای عباس لطیفی از تبریز

برنده

750.000 ریال

جایزه نقدی

۴۲۸۴۴۰۰۰ -۰۲۱)داخلـی  تلفـن:  بـا  نامبـردگان درخواسـت می شـود  از 
گرفتـه و شـماره عابـر بانـک خـود را اعـام تـا نسـبت بـه واریـز  ۲۰۲( تمـاس 

مبلـغ جایـزه اقـدام شـود.

50 جدول سودوکو

49 50
را  زیـر  مشـخصات  کـه  رقمـی  پنـج  عـدد  بزرگتریـن 

اسـت: کـدام  باشـد  داشـته 
رقم چهارم آن بزرگتر از رقم پنجم باشد.

رقـم سـوم آن بزرگتـر از مجمـوع ارقـام چهـارم و پنجـم 
باشد.

و  چهـارم  سـوم،  ارقـام  مجمـوع  از  بزرگتـر  دوم  رقـم 
باشـد. پنجـم 

رقم اول آن بزرگتر از مجموع ارقام دیگر باشد.
کـه ارقـام از چپ به راسـت شـماره گذاری  کنیـد  توجـه 

شده اند.

اســت: برقــرار  اینگونــه  معادلــه  داده هــا،  بــه  توجــه   بــا 
 عــدد اول ســمت چــپ، در واقــع اولیــن عــدد ســمت راســت اســت
 عــدد دوم ســمت چــپ یکواحــد اضافــه بــر همــان عــدد می باشــد
اســت راســت  عــدد ســمت   عــدد ســوم ســمت چــپ، دومیــن 
 عــدد چهــارم ســمت چــپ یکواحد اضافه بر همان عدد می باشــد
 عــدد پنجــم ســمت چــپ، ســومین عــدد ســمت راســت اســت

ششــمین عــدد ســمت چــپ ، یکواحــد اضافــه بــر همــان عــدد 
باشــد. مــی  پاســخ 784578  لــذا  می باشــد. 

 پاسخ چیستان و معمای شماره چیستان و معما
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