اخبار

مدیرعامل بانک دی

رتبه اول “بانکداری اینترنتی” بانک
پاسارگاد به انتخاب مردم

“بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد” در نهمین
دوره جشنواره برند محبوب مصرفکنندگان
موف��ق به کس��ب رتب��ه اول ش��د و از نگاه
مخاطبی��ن بهعن��وان محبوبترین خدمات
بانک��ی اینترنتی معرفی گردی��د .به گزارش
مدیر ام��ور حوزه راهب��ری و روابط عمومی
بانک پاس��ارگاد ،این بان��ک بهعنوان بانکی
پیش��رو در ارائه خدمات بانک��داری مجازی
با ایجاد زیرس��اختی قوی در حوزه بانکداری
الکترونیکی ،طیف وسیعی از خدمات بانکی را
در هر زمان و هر مکان در اختیار مشتریان خود
قرار داده است .این خدمت موجب میشود تا
مشتری امور بانکی خود را بهراحتی از طریق
اتص��ال به اینترنت و ب��دون محدودیتهای
زمانی و مکانی انجام دهد .در واقع مشتریان
تنها با داشتن یک ارتباط اینترنتی میتوانند از
خدمات بانکداری الکترونیکی بانک پاسارگاد
بهرهمند ش��وند و ب��دون نیاز ب��ه حضور در
شعبههای بانک ،بسیاری از امور بانکی خود
را انجام دهند .کس��ب رتبه محبوبترین نام
تجاری در ارائه خدم��ات بانکداری اینترنتی
بیانگر عملکرد بهتر نسبت به سایر رقبا ،توجه
مستمر به بهبود خدمات و موفقیت در کسب
رضایت مشتریان میباشد.
برگزاری نمایشگاه محرم ایران زمین

با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری شهادت
اباعبدهلل الحس��ین (ع) نمایشگاه عکس های
محرم ایران زمین برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی بانک ایران زمین؛ آثار این نمایشگاه از
عکس های برتر در سوگواره های محرم ایران
زمین در س��ال های قبل انتخاب شده است و
در س��اختمان های مرکزی بانک ایران زمین
به نمایش گذاش��ته شده اس��ت .سید محمد
حسین اس��تاد مدیر امور روابط عمومی بانک
ایران زمین هدف از برگزاری این نمایشگاه را
آشنایی مراجعین و همکاران با آیین و رسوم ماه
محرم در نقاط مختلف کشور بیان کرد و گفت:
س��وگواره محرم ایران زمین هر س��اله در ایام
محرم برگزار می شود و امسال نیز طبق ادوار
قبل ششمین دوره عکاسی این سوگواره برگزار
خواهد شد .اس��تاد افزود :عالقه مندان جهت
اطالع بیش��تر از نحوه ش��رکت در این دوره از
سوگواره می توانند از طریق کانال های رسمی
بانک در فضای مجازی پیگیری نمایند.

مدیرعامل بان��ک دی گفت :همان طور
ک��ه کار جهادی به برگ��زاری دو مجمع
مهم و س��خت اما ش��یرین و موفق طی

 ۵۰روز انجامید ،ادامه مس��یر بانک نیز با
همی��ن روحیه و تالش ش��بانه روزی به
کاهش زیان انباش��ته ،وص��ول مطالبات
مع��وق ،س��وددهی و در نهای��ت تحولی
بنیادی��ن منته��ی خواه��د ش��د .علیرضا
قیطاس��ی در جمع معاونان ،مدیران ارشد
و مدیران عامل ش��رکت های تابعه این

بانک دی متحول میشود

بانک با قدردانی از همه تالش هایی که
باعث ش��د مجمع عمومی عادی سالیانه
 ۱۴۰۰بان��ک در مهل��ت قانون��ی برگزار
ش��ود ،اظهار کرد :در این مجمع نه تنها
به همه سواالت س��هامداران پاسخ داده
ش��د ،بلکه به خوبی مش��خص شد بانک
دی ظرفیت حل همه مسائل و مشکالت
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خ��ود را با اتکا به ت��وان داخلی دارد .وی
تش��کیل کارگروه های متع��دد و متنوع
ب��رای حل مس��ائل داخل��ی بانک ،یک
ضرورت دانس��ت و اعالم کرد در مس��یر
تحول��ی بانک اقدامات ای��ن کارگروه ها
می تواند اثر گذار باش��د مدیرعامل بانک
دی ب��ا تاکید بر این که همه ارکان بانک

باید ب��رای ارتقای جای��گاه بانک تالش
مضاع��ف کنند ادام��ه داد :ب��ا برگزاری
موف��ق مجامع اخیر ،اکن��ون این توقع از
بانک ایجاد ش��ده که مشکالت دیرینه را
نیز با س��رعت و دقت حل کند ،بنابراین
بانک باید با حداکثر توان ،مس��یر خود را
ادامه دهد.

مدیرعامل بانك صنعت و معدن:

پرداخت  ۴۵هزار و  ۶۰۴میلیارد ریال به طرح های دانش بنیان کشور

دکتر خورس��ندیان :در جمع صنعتگ��ران و معدنکاران
استان خراسان رضوی از تامین مالی واحدهای تولیدی
و معدنی اس��تان خراس��ان به مبلغ  ۱۶۲ه��زار و ۷۵۸
میلی��ارد ریال خبر داد و گف��ت :طرح های دانش بنیان
برای دریافت تس��هیالت یک��ی از اولویت های بانک
هس��تند که در مجموع  ۴۵هزار و  ۶۰۴میلیارد ریال از
بانک صنعت و معدن دریافت داشته اند.
به گزارش عصر ایرانیان به نقل از روابط عمومی بانک
صنع��ت و معدن ،دکتر علی خورس��ندیان که به اتفاق
هیات همراهی متشکل از بیژن اسدی و عبدالرضا ولی
الهی اعضای هیات عامل و محمد حس��ن ترابی مدیر
روابط عمومی و امور مشتریان این بانک روز چهارشنبه
دوازدهم مردادماه به استان خراسان رضوی سفر کرده
است ،در س��فر دو روزه خود به استان خراسان رضوی
به بررس��ی و پیگیری طرح های صنعتی و معدنی این
استان و مصوبات ریاست جمهوری پرداخت و در دیدار
با کارآفرینان و صنعتگران و معدنکاران استان خراسان
رضوی بر اهمی��ت و نقش مؤثر بانک صنعت و معدن
به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه تولید و اشتغال

با حضور مدیر امور شعب و مدیر امور اداری
بیمه تعاون ،مراسم معارفه مدیر شعبه فارس
این شرکت برگزار شد.
با حکم مدیرعامل ،ابراهیم خلیلی مقدم ،به
عنوان مدیر شعبه فارس بیمه تعاون منصوب
شد .خلیلی مقدم ،دانش آموخته کارشناسی
زیس��ت شناس��ی گرای��ش میکروبیولوژی،
کارشناسی مدیریت بیمه و کارشناسی ارشد
مدیریت بوده و از س��ال  ۱۳۸۰با حضور در

کش��ور تاکید کرد و پس از تسلیت ایام سوگواری سرور
و ساالر ش��هیدان و تبریک روز خبرنگار ،اظهار داشت:
این بانک ،تنها بانک تخصصی در حوزه صنعت و معدن
کش��ور اس��ت که باید از قدرت تسهیالت دهی و توان

نقدینگ��ی باالیی برای تامین مالی پروژه های عظیم و
زیرس��اختی که در دست اجرا دارد ،برخوردار باشد و این
وظیفه خطیری اس��ت که حمایت همه جانبه نهادهای
ذیربط و پش��تیبان را می طللبد و در شرایطی که کلید

مراسم معارفه مدیر جدید شعبه فارس بیمه تعاون برگزار شد

ش��رکت بیمه ایران به این صنعت ورود پیدا
کرده اس��ت؛ وی س��پس در بیمه های دانا،
رازی ،سامان و میهن نیز فعالیت کرده است.
او همچنین مطرح می کند که از سال ۱۳۸۶
در بیمه نوین مش��غول به فعالیت شده و در
آنجا مدارج خود از کارشناس��ی تا ریاس��ت
شعبه را طی کرده است.
خلیل��ی مق��دم مطرح می کند ک��ه جذب و
توسعه ش��بکه فروش و جذب نماینده های

جدی��د از جمله برنامه های او بوده و بنا دارد
تا مذاکرات ش��رکتی با ارگان ها و س��ازمان
های بزرگ اس��تان را در پیش داشته باشد.
مدیر شعبه فارس همچنین تسریع در حوزه
پرداخت خس��ارت ها ،آموزش پرسنل شعب
و توس��عه همکاری با کارگزاران و حضور در
جلسات استانی و نیز شرکت در مناقصات را
از دیگر برنامه های خود مطرح کرد.
وی در ادام��ه تأکید کرد ک��ه بنا دارد ضمن

حل مشکالت بزرگ کش��ور همچون تورم و بیکاری،
افزایش تولید و تامین مالی شرکت های تولیدی است
باید عزم راس��خی ب��رای حمایت از ای��ن بانک وجود
داش��ته باشد .دکتر خورس��ندیان در ادامه یادآور شد :به
 ۵۴طرح بهره برداری ش��ده اس��تان خراس��ان رضوی
طی س��ال های گذش��ته تاکنون در مجموع  ۱۱۶هزار
میلیارد ریال پرداخت ش��ده و ب��ه  ۱۲طرح ایجادی نیز
در مجم��وع  ۴۶هزار و  ۷۵۸میلیارد ریال قرارداد ش��ده
و در حال پرداخت اس��ت که کل تس��هیالت پرداختی
ب��ه مبلغ  ۱۶۲هزار و  ۷۵۸میلیارد ریال برای  ۵۴۲۰نفر
به شکل مستقیم ش��غل ایجاد کرده است و این میزان
تسهیالت و اشتغالزایی ،نشان از عملکرد مطلوب بانک
صنعت و معدن در تحقق اهداف و اجرای سیاس��تهای
خود در این استان دارد .وی تصریح کرد :به  ۲۴۷طرح
تولیدی مختلف در این اس��تان نیز در مجموع مبلغ ۴۰
هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش پرداخت گردیده که
سبب رونق و افزایش ظرفیت تولید شده است؛ همچنین
یکه��زار و  ۳۲۰میلیارد ریال از محل منبع تس��هیالت
تبصره  ۱۸به صنایع استان تخصیص یافته است.

حف��ظ مش��تریان فعل��ی ،در زمینه توس��عه
خدمت دهی به این مشتریان فعالیت داشته
باش��د .خلیلی مقدم همچنی��ن به تفکرش
مبنی بر توجه به نمایندگان اش��اره داشت و
گفت :برگزاری جلس��ات خطی و ماهیانه با
نمایندگان و توسعه خرد فروشی و نیز بازدید
ماهان��ه از دفاتر نماین��دگان از جمله برنامه
هایی اس��ت که می خواهم در شعبه فارس
بیمه تعاون اجرایی کنم .مدیر ش��عبه فارس

در ادامه به ضرورت تکریم مشتریان پرداخت
و اظهار کرد :با مش��تریان ش��عبه به صورت
فصلی جلس��اتی را برگ��زار خواهم کرد و از
نقطه نظرات آنها بهره مند و نیز رضایتمندی
شان نس��بت به خدمات دریافتی را ارزیابی
خواهم کرد .وی همچنی��ن بر فروش بیمه
نامه به خانواده ها و توسعه فروش بیمه نامه
درمان خانواده تأکید کرد و خدمت رسانی به
خانواده را جزو اهداف خود مطرح کرد.
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اخبار
پرداخت خسارت سنگین در حوزه
بیمههای کشتی توسط بیمه ایران

ش��رکت س��هامی بیمه ایران یکی از سنگین
ترین خس��ارات در حوزه بیمه های کشتی به
مبل��غ  70میلیارد ریال را در کوتاهترین زمان
پرداخت کرد ،این مبل��غ طی یک فقره چک
توسط س��ید محمد حس��ینی مدیرکل شعب
اس��تان هرمزگان بیم��ه ایران ب��ه بیمه گزار
فاضل ش��ریفاتی مالک ش��ناور بارج اظهر 2
تقدی��م گردید .به گزارش روابط عمومی بیمه
ایران ،حس��ینی در این مراسم ،بیمه گذاران را
مهمترین س��رمایه های بیمه ایران دانس��ت
و تصری��ح کرد :در پی اعالم خس��ارت مالک
شناور بارج اظهر  2پرونده خسارت توسط بیمه
ایران اس��تان هرمزگان تشکیل و پس از طی
فرآیند کارشناسی و اخذ مجوزهای الزم چک
خس��ارت به مبلغ 000000/000/ 70/میلیارد
ری��ال در نهم مرداد ماه س��ال جاری در محل
شعبه بندر لنگه به بیمه گزار پرداخت شد .وی
در ادامه افزود :مبلغ این خسارت از نظر ریالی
یکی از بزرگ ترین خسارات پرداختی در حوزه
بیمه های کشتی است که در کوتاه ترین زمان
ممکن ،مورد بررسی و تسویه قرار گرفته و این
امر اهمیت زیادی در حفظ و راه اندازی مجدد
س��رمایه های اقتصادی مردم و بیمه گزاران
دارد .حسینی با اشاره به زلزله های اخیر استان
هرمزگان و پدیده جوی باران و سیل معروف
به پدیده مونس��ان ،از مردم این استان و سایر
هموطنان عزیز در حوزه های مختلف دعوت
نمود با خرید بیم��ه نامه های مورد نیاز و اخذ
پوششهای بیمه ای مناسب نزد شرکت سهامی
بیمه ایران ،آرامش خاطر خود و خانواده ها را در
زمان بروز حوادث فراهم نمایند  .در این مراسم
بیمه گذار نیز با ابراز خرسندی از خدمات بیمه
ایران ،اظهار داشت :از مجموعه همکاران بیمه
ایران استان هرمزگان که در زمان بروز حوادث
در کن��ار مردم عزی��ز ایران اس�لامی و بیمه
گذاران و خس��ارت دیدگان به ایفای تعهد می
پردازد تقدیر و تشکر می کنم .

فرهنگی

اخبار
مراسم شیرخوارگان حسینی در ۷۵۰۰
نقطه کشور برگزار شد

مراس��م ش��یرخوارگان حس��ینی روز جمعه ۱۴
مردادماه همزمان با نخستین روز جمعه ماه محرم
همچون هرس��اله در  ۷۵۰۰نقطه کش��ور و ۴۵
کشور جهان برگزار ش��د و مادران کودکان خود
را نذر حضرت علی اصغر (ع) کردند .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،مراس��م شیرخوارگان حسینی
امروز جمعه  ۱۴مردادماه همزمان با نخستین روز
جمعه ماه محرم همچون هرساله در  ۷۵۰۰نقطه
کش��ور و  ۴۵کش��ور جهان برگزار شد و مادران
ک��ودکان خ��ود را نذر حضرت عل��ی اصغر (ع)
کردند .این همایش از سال  ۱۳۸۳در تهران آغاز
و به مرور در سایر شهرها گسترش یافت .برای
برگزاری این مراسم مجمع جهانی حضرت علی
اصغر تشکیل شد .از سال  ۱۳۹۰این همایش در
بسیاری از روستاها ،شهرهای ایران و کشورهای
دیگر گس��ترش یافت .در این همایش مادران و
کودکان ش��یرخوار ش��رکت میکنند و کودکان
خود را نذر علی اصغر امام حس��ین (ع) میکنند.
برای برگزاری این مراسم هرساله از سوی مجمع
جهان��ی حضرت علی اصغ��ر (ع) کارگاه دوخت
لباس برای این مراس��م برپا میشود و مادرانی
حضور پیدا کرده و لباس میدوزند تا به سراس��ر
جهان برای برگزاری این مراسم ارسال شود.

پیشینه تاریخی واقعه عاشورا؛

شامیان فرصت پیدا نکرده بودند معارف اسالمی را به صورت صحیح یاد بگیرند

به مناسبت فرارس��یدن ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم
در سلسله مطالب «پیامهای حماسه حسینی» به واکاوی زمینهها و اهداف
نهضت سرخ حسینی می پردازیم .عاشورا نه یک حادثه که یک فرهنگ است؛
فرهنگی برخاسته از متن اسالم ناب محمدی که نقش حیاتی را در استحکام
ریشهها ،رویش شاخهها و رشد بار و برهای آن ایفا کرده است .نهضت عاشورا
هی��چ گاه در مح��دوده زمان و جغرافیای خاصی محصور نمانده اس��ت ،بلکه
تشیع در راستای حرکتها ،جنبشها و قیامهای راستین
همواره الهام بخش ّ
شیعه بلکه بسیاری از نهضتهای آزادیخواهانه دیگر در برابر کانونهای ظلم
و کفر و نفاق بوده اس��ت .علما و اندیش��مندان مسلمان همواره برای حراست
از کیان فرهنگ عاش��ورا ،نه فقط آن را در ط��ول اعصار متمادی بازگو کرده
است ،بلکه حتی به بازسازی آن و پاسداری از ارزشهای ناشی از آن پرداخته
اس��ت .بازسازی مضامین و مفاهیم بلند فرهنگ عاشورا در هر عصر و زمانی
به فراخور حال آن زمان ،تأثیر بسیار شگرف و سازندهای در راه پیشبرد اهداف
مقدسی همچون نشر معارف و فرهنگ اسالم ناب ،بر جای نهاده است .تاریخ
شیعه گواه صادق و روشنی از این بازسازیها است .گفتار آیت اهلل مصباح در
عین برخورداری از صالبت و متانت ،بی پیرایگی خاص خود را داش��ت ،و از
برکات وجود شخصیت گرانقدری نشأت مییافت که زبانش بیان قرآنی ،دلش
ماالمال از عش��ق الهی ،و جانش لبری��ز از محبت و ارادت به حضرت ختمی
مرتب��ت (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بود .درصددیم به مناس��بت
فرارس��یدن ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحس��ین علیه السالم در سلسله
مطالب «پیامهای حماسه حسینی» به واکاوی زمینهها و اهداف نهضت سرخ
حس��ینی بپردازیم .آنچه در ادامه میخوانید بخش پنجم از سلسله درسهای
عاش��ورایی آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی میباشد که در ماه محرم ۱۴۲۱

ɧɫįĸĈļĄĒɭĘĄʼćĒʭʯĄņŃĴ ɘ
ĄņąąńćŀĴĄłąąɋ ĄĿĄđŀŃąąɯ ĄĈąąɲļćĄłąąɋ Ąłąąİ ĄņąąķďļĄđĈąąɮɆĘćĄıĔąąɋ ĄèĄđĈɅɆąąĘĈɋĄʔĈąąɌđŀĻďļĄɨąąɃɂļĈİĄŅĈąąʈ Ȱ
ĄĭňɍĄĭňąąɍĄĲɎćĒąąɮɯĄȿąąɃįĸĈļĄĒɅąąĘĄłąąİĄĒąąɯĈɋĄņąąļĄņąąĤĒļĄŁĒɃąąĘēĄʔĈɅĻąąĘĄèéĄŁēĈĻąąɯĄłąąɎĈɟĔɆʇđ
çéïëèæéèïæèçææîíæìĄņąąįɃɎĿŗʽįĸćĄĭňąąļćĄĔąąɆʇđĄŁēĈĻąąɯĄłąąɋĄʔĈɅĻąąĘĄçĄɭąąɜɋĄïíìì/ëîéì
ĄćɢąąĸĄȿąąĘćĄŁđŀąąĻɎĄćēĄņąąɅɇĻĸćĄȿąąɃįĸĈļĄĒɅąąĘĄēŘĒąąĜĄȿąąĘćŀɟēđĄĮąąĸĈļĄĿĄđŀąąʅʄļĄŜąą˃ĈɚɋĈɝĄȿąąķĤĄłąąɋ
ĄņąąĤĒļĄņąąėİĄłąąɛɎĈɅɞĄĈąąɏĄđŀąąɯĄņąąļĄņąąŃĴȰĄȿąąɂɐĄʔřąąɎĈʈĄłąąļĈɎĄʖąąʺ˃ȰĄçèæĄŁđĈąąļĄđĈɅɆąąĘćĄłąąɋĄȽąąɏćĔļ
ĄɤćĄĒąąɯĈɋĄņąąļĄđŀąąɟĄđɨąąɎĄēřąąİɢļĄȿąąɃįĸĈļĄđĈɅąąĘćĄđŀąąɝĿĄĈąąɌĄĹŀąąʈĔļĄĮąąķļĄłąąɋĄȿɂąąėɎĄłąąķļĈģļĄĹĈąąɚɎć
ĄłąąɋĄȿąąɃįĸĈļĄĒɅąąĘĄĶąąĜćĄłąąĻɃĻɳĄłąąɋĄćēĄđŀąąɟĄɰćĔąąɆĤćĄɤŘŖĄŁđĄȺĒąąļĄʀĔąąɷĄņąąŃĴȰĄʖąąɌćĄēĈąąɮɆɎćĄəąąɌ ŖĈɏ
ĄȺĒąąļĄŅĈąąɲʅɎćĄɤćĄĖąąɍĄŇćĿĄđĔąąɃĴĄēćĔąąʈĄņĴĒɃąąĘēĄđēřąąļĄĈąąɏĄĒąąɌĈĻɎĄȿąąʇĈɌŖđĄĒɃąąĘēĄĿĄĺɃķąąėɏĄŁēćđćĄʖąąɌć
ĄēŘĒąąĜĄłąąɋĄȿɂąąėɎĄđŀąąɮɎĄĄłąąɒćēćĄđĈɅąąĘćĄĶąąĜćĄɰćĔąąɆĤćĄȺēřąąĜĄēđĄĿĄņąąńćŀɟćĿĄʔĒɃąąĘĔɎĄĿĄēřąąİɢļ
ĄŁēĈĻąąɯĄĒɅąąĘĄʋąąɂĠĄʊřąąʇĄĭňąąɍĄĈąąɅĻɳ¨ĄĒąąɯĄĒąąńćŀɟĄĹćĒąąʈćĄȺćēŗąąʅļĄʋąąɂĠĄņąąɅɇĻĸćĄȿąąɃįĸĈļĄĒɅąąĘ
§ĒąąɯĈɋĄņąąļĄʔĈɅĻąąĘĄŅˏąąİĔļĄłɂģąąɯĄʖįąąėļĄĮąąɎĈɋĄʖąąńēĄēđĄçéïë/çç/èéĄłąąɟēřļĄëïîé
ʼĈɭĻĘĄʼĈɮĘĔŃʗĄĭ ňļćĄĿĄđĈɭĘćĄɧɪɸĄĖɫɺē
çéìæïèìĄłĘĈɭʗ
ĄĒʰĈʯĄŅĈŃɶĈĻɮʇĈĘĄĿĄņʛćēćĄņɮɪɸĄɧɫģʛĿĄʪɫķŞɷĄʾ˴ɫģɷĄʼŀɶĈʰĄġŗʛŀļĄņĜĈěɮʇćĄņŃĴ ɘ
ņĻĘēĄĒɭĘ
ĄŁēĈĻąąɯ ĄŅćē ĄĔąąɋćĔɋ ĄʂąąɃķįɏ ĄʖąąʺɃģɏ ĄʔřąąɎĈʈ ĄłąąļĈɎ Ąʖąąʺ˃Ȱ Ąçé ĄŁđĈąąļ ĄĿ Ąé ĄŁđĈąąļ ĄĔąąɋćĔɋ
ĄņąąɆɂɐĄȿąąɃģɳĿĄʂąąɃķįɏĄʖąąʺɃģɏĄʔřąąɎĈʈĄġŀąąɳŀļĄȿąąɉɃńçêæçÅæçÅèíĄɖēřąąļçêæçìæéçèææëæææçîæ
ĄłąąɋĄĮąąķļĄĵĈąąʅɆɎćĄđĈąąɋȰĄņąąķĤĄņąąɆɂɐĄĒąąĐćĿĄēđĄĔʅɆąąėļĄņĻąąĘēĄĒɅąąĘĄĒąąʈĈʇĄŅĈŃɎĈĻɆɟĈąąĘĄĿĄņąąɳćēć
ĄłąąĘňİĄɰēĈąąģļňɋĄłąąɎĈįĸĈļĄȺĈąąʇĔěɏĄĄĔąąĻİĄĢɃʄąąɯĄŅĈąąʈ ȰĄņĻąąĘēĄĮąąĸĈļĄĄɤćĄŅđĈąąɌćĄłķąąėķĘĄȺēřąąĜ
ĄĒąąİ Ąèèìææêïçèë ĄłļĈɅąąĘĈɅɯēĈĻɯ Ąłąąɋ ĄĺąąķɌđĒɃļć ĄŅĈąąʈ Ȱ ĄŅĈąąɳĈʅɏ Ąçêææççêêçèææëææææçê
ĄĮąąɌĄʔĈąąɃĤćĄĿĄłąąĜĔĤĄĲɎćĒąąɮɯĄēđĄĒąąɃĻĐĄĒąąɎɤŗʇĄĵřąąʽİĄđĈąąɋȰĄņąąķĤĄɤćĄŁēđĈąąĜĄèèìææêïçèëĄņąąķļ
ĄŁĒąąɯĄćɨąąɚļĄɰĿŗąąʄļĄĢąąɋĔļĄĔąąɆļĄĄïæèÅëçĄȿĐĈąąėļĄĄłąąɋĄĄŁĒąąɯĄĈąąɅɋĄȻćĒąąĐćĄʔȰēđĄłąąİĄʖąąɃļɤĄłąąģğʈ

ایراد گردید :پیشتر چند سوال مطرح شد و هدف این بود که این گونه سوالها
را که به طور طبیعی برای نوجوانان مطرح میشود ،در ح ّد توان و با بیانی نسبت ًا
روشن و قابل فهم عرضه کنیم تا خدمتی به فرهنگ عاشورا کرده باشیم .البته
جواب این سوالها برای همه ما به صورت اجمال ثابت است .اما در مقام بحث
و گفتگو ،ش��اید برای نوجوانان به صورت تفصیلی مشخص نباشد .سوال این
بود که چرا باید برای س��ید الشهدا (علیه الس�لام) عزاداری کنیم؟ و بعد این
سوال مطرح شد که چرا در میان ائمه اطهار (علیهم السالم) بیشتر توجهات
به سید الشهدا (علیه الس�لام) معطوف است و عمده عزاداریها برای ایشان
و به نام آن حضرت انجام میش��ود؟ و چرا در روایات برای سید الشهدا (علیه
السالم) ویژگیهای خاصی ذکر شده است؟ و چرا این توجهات و عزاداریها
در فرهنگ شیعه جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است؟ در این زمینه،

ĄŅćĒąąɆɋćĄŜąą˂ ĔɾĄĢąąķɳĄ£ĄĵřąąʽİĄđĈąąɋȰĒĻďļĄŅĈɆąąĘĿŖĄ ĄĵřąąʽİĄđĈąąɋȰĄņąąķĤĄēđĄĢąąʈćĿĄņąąķĜćĄĄèêĄĭňąąɍĄɤć
ĄɖēřąąļĄïíÅéìêçĄŁēĈĻąąɯĄłąąɌĒʺ˃ĈɏĄđĈɅɆąąĘćĄłąąɋĄĵřąąʽİĄđĈąąɋȰĄņąąķĤĄĮąąķļĄņąąɆɂɐĄŁɤřąąĐĄìĄɭąąɜɋĄ£ĄĈɆąąĘĿŖ
çïëïèéĄŁēĈĻąąɯĄɤřąąɚļĄĿĄʔĈɆąąėķĴĄʔĈɆąąĘćĄŅćĄŁđĈąąɝĄĶąąʅɎĿĄĶąąĻĐĄĿĄŅŖćĒąąńćēĄĶİĄŁēćđćĄçêæçÅæçÅèë
ĄłąąķĜĈʇĄłąąɋ ĄȿąąɋŀɎĄĿđĄēđĄȽąąɏćĔļ¢ĒɌđĔĴĄĒąąɃɒĈɏĄđĈąąɋȰĄņąąķĤĄŅˋŖŘĈąąɮİđĈŃɝĄçêææÅççÅèíĄɖēřąąļ
ĄłąąɋĄȿɂąąėɎĄłąąİĄņĜĈɜąąɯćĄĿŖĄʖąąɌćĄɤćĄđŀąąɯĄņļĄņąąŃĴȰĄēĈąąɮɆɎŇćĔɃʾİĄĿĄņąąķďļĄłąąļĈɎɤŘŖĄēđĄĄɤŘŖĄŁđɨąąɎĈɍ
ĄņąąŃĴȰĄʖąąɃĸĿćĄēĈąąɮɆɎćĄəąąɌ ŖĈɏĄɤćĄĒąąɅɎćŀɏĄņļĄĒɅąąɯĈɋĄłɆąąɯćđĄɰćĔąąɆĤćĄņąąɳĈʅɆļĄȿąąɃįĸĈļĄĒɅąąĘĄēŘĒąąĜ
ĄɢąąɟćĄɤćĄĖąąɍĄĿĄĺɃķąąėɏĄŁēćđćĄʖąąɌćĄłąąɋĄŁĒąąɎĿŗɍĄŁēĈĻąąɯĄĔąąİɠĄĈąąɋĄćēĄđŀąąɟĄɰćĔąąɆĤćĄŁĈąąļĄĿđĄȺĒąąļĄłąąɋ
ĄłąąɋĄćēĄđŀąąɟĄȿąąĘćŀɟđćđ£ĄņąąɆɂɐĄĢąąɝĔļĄłąąɋĄɰćĔąąɆĤćĄĺɃķąąėɏĄəąąɌ ŖĈɏĄɤćĄŁĈąąļĄĮąąɌĄȺĒąąļĄʀĔąąɷĄĒɃąąĘē
çêï¥ʂąąĸć¢Ĺ¢ĒɌĈĻɎĄĺąąɌĒʅɏĄŜąą˃ĈɲʈĄčňąąěɌɠĄĢąąɝĔļ
çêæçÅæêÅèï¥ĵĿćĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
çêæçÅæëÅçë¥ĹĿđĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˽ŔĈɷ
ĵŀ˷İĄđĈɳɘĄņķĤĄĄĭ ňļćĿĄđĈɭĘćĄɧɪɸĄŁēćđćĄĖɫɺēĄŅʌŖĒɶĈʇĄđŀĻďļ
ĄĒʰĈʯĄŅĈŃɶĈĻɮʇĈĘĄĿĄņʛćēćĄņɮɪɸĄɧɫģʛĿĄʪɫķŞɷĄʾ˴ɫģɷĄʼŀɶĈʰĄġŗʛŀļĄņĜĈěɮʇćĄņŃĴ ɘ
ņĻĘēĄĒɭĘ
ĄɖēřļçêæçìæéçèææëææçêìêĄŁēĈĻɯĄŅćēĄĔɋćĔɋĄʂɃķįɏĄʖʺɃģɏĄʔřɎĈʈĄłļĈɎĄʖʺ˃ȰĄçéĄŁđĈļĄĿĄéĄŁđĈļĄĔɋćĔɋ
ĄĒɅąąĘĄĒąąʈĈʇĄŅĈŃɎĈĻɆɟĈąąĘĄĿĄņąąɳćēćĄņąąɆɂɐĄȿąąɃģɳĿĄʂąąɃķįɏĄʖąąʺɃģɏĄʔřąąɎĈʈĄġŀąąɳŀļĄȿąąɉɃńçêæçÅæêÅçì
ĄŅĈʈȰĄņĻąąĘēĄĮąąĸĈļĄĄɤćĄŅđĈąąɌćĄłķąąėķĘĄȺēřąąĜĄłąąɋĄĮąąķļĄĵĈąąʅɆɎćĄđĈąąɋȰĄņąąķĤĄņąąɆɂɐĄĒąąĐćĿĄēđĄĔʅɆąąėļĄņĻąąĘē
ĄŅĈąąɳĈʅɏĄçêææççêêçèææëæææêèëĄłąąĘňİĄɰēĈąąģļňɋĄłąąɎĈįĸĈļĄȺĈąąʇĔěɏĄĄņąąʅɌĒĜĄʖąąėĐĄĒąąĻďļ
ĄĒɎɤŗʇĄĵřąąʽİĄđĈąąɋȰĄņąąķĤĄɤćĄŁēđĈąąĜĄèèìïêæîæìéĄņąąķļĄĒąąİĄìíëĄłļĈɅąąĘĈɅɯēĈĻɯĄłąąɋĔĴɤŗɋĄʖąąėĐĄŅĈąąʈȰ
ĄȿĐĈąąėļĄĄłąąɋĄĄŁĒąąɯĄĈąąɅɋĄȻćĒąąĐćĄʔȰēđĄłąąİĄʖąąɃļɤĄłąąģğʈĄĮąąɌĄʔĈąąɃĤćĄĿĄłąąĜĔĤĄĲɎćĒąąɮɯĄēđĄņąąķģɎĈɝ
ĄņąąɎĈʅĸĈĠĄʔĈąąɋĈɃɟĄ ĄĵřąąʽİĄđĈąąɋȰĄņąąķĤĄēđĄĢąąʈćĿĄņąąķĜćĄĄçïĄĭňąąɍĄɤćĄŁĒąąɯĄćɨąąɚļĄɰĿŗąąʄļĄĢąąɋĔļĄĔąąɆļĄĄèæçÅæç
ĄłąąķĜĈʇĄłąąɋĄȿąąɋŀɎĄĿđĄēđĄȽąąɏćĔļ¢ĒɌđĔĴĄĒąąɃɒĈɏĄĵřąąʽİĄđĈąąɋȰĄņąąķĤĄĮąąķļĄņąąɆɂɐĄŁɤřąąĐĄìĄɭąąɜɋĄ£ĄŜąą˂ŀɅɝ
ĄēŘĒąąĜĄłąąɋĄȿɂąąėɎĄłąąİĄņĜĈɜąąɯćĄĿŖĄʖąąɌćĄɤćĄđŀąąɯņ
Ą ļĄņąąŃĴȰĄēĈąąɮɆɎŇćĔɃʾİĄĿĄņąąķďļĄłąąļĈɎɤŘŖĄēđĄĄ ɤŘŖĄŁđɨąąɎĈɍ

مطالبی عرض شد .وقتی سوال عمیقتر بررسی شود طبع ًا این پرسش مطرح
میش��ود که چرا باید ش��رایطی پیش بیاید که علی رغم آنکه زمان زیادی از
رحلت پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آله) نگذشته بود ،نوه عزیز او به این صورت
فجیع به ش��هادت برس��د؛ به صورتی که اگر نگوییم در تاریخ بی نظیر است،
میتوان گفت بس��یار کم نظیر است .شاید بخش��ی از حوادث آن را بتوان در
تاری��خ یافت ،اما نمونهای از حوادث کربال را به صورت یکجا در هیچ موردی
نمیتوان دید .در تاریخ ،نمونه این مجموعه مصیبتها را که در ظرف چند روز
پی در پی اتفاق افتاده باشد ،سراغ نداریم .البته ما از تاریخ تمام کشورهای عالم
اطالع نداریم ،اما به اندازهای که شنیدهایم و نقل کردهاند این گونه حادثهای را
با این خصوصیات نمیتوان یافت .به هر حال وضع بسیار فجیعی بود .حتی اگر
ما فرض کنیم بسیاری از مطالب نقل شده در کتابهای مقتل و آنچه مرثیه
خوانها میگویند ،چندان اعتبار و سندی نداشته باشد البته کسانی که با تاریخ
و مقتل آش��نایی دارند ،میدانند که ممکن اس��ت بسیاری از این مطالب واقع
ش��ده باشد .اما یک س��ری قطعیات وجود دارد که جای هیچ شک و تردیدی
در آنها نیست .اگر فقط به همان موارد قطعی هم توجه کنیم میبینیم بسیار
رفتارهای قساوت آمیز ،بیرحمانه ،دور از انصاف ،دور از انسانیت و حتی دور از
خوی عربی انجام شده است .آخر عربها در میان اقوام دنیا ویژگیهایی را به
خود اختصاص میدهند و به آن میبالند و آنها را از صفات برتر خود میدانند
و کمابیش نیز این طور اس��ت .مث ً
ال مهم��ان نوازی برای عربها یک صفت
شناخته شده و ثابت است .این صفت از قدیم برای عربها شناخته شده بود و
حاال هم همین طور است .صفت ممتاز و خوی پسندیده ای است که اعراب
دارند .البته بس��یاری از مردمان دیگر هم که به صورت قبیلهای و ایل نشینی
زندگی میکنند این صفت را دارند.
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اخبار
لقاء اهلل در معیت با امام معصوم
حاصل میشود

کارشناس مذهبی گفت :هر کسی می خواهد
با اهل بیت باش��د باید اهل بذل و بخشش
بوده و از تعلقات دل بکند ،دنیا برای شهدای
کربال مهم نبود آنان تنها به لقاءاهلل فکر می
کردند .ب��ه گزارش «عصر ایرانیان» ،حجت
االسالم سید حسین مؤمنی در مراسمی که
به مناسبت دهه اول محرم در مسجد اعظم
قم برگزار ش��د به ایراد سخنرانی پرداخت و
گفت :کسانی در مقابل امام حسین ایستادند
که س��ابقه در کنار امیرمومن��ان بودن را در
پرونده خود داش��تند و بعض�� ًا پیامبر اکرم را
درک کرده بودند .اما چه اتفاقی رخ میدهد
ک��ه آنها با علم به اینکه امام حس��ین فرزند
ام��ام علی و پیامب��ر اکرم اس��ت در مقابل
ایش��ان ق��رار میگیرن��د و حض��رت را به
شهادت میرسانند .وی با طرح این پرسش
مبنی بر اینکه انس��ان چگونه میتواند وارد
ص��راط معرف��ت و محبت اهل بیت ش��ود،
باق��ی بماند و در برابر ش��بهات دچار لغزش
نش��ود ،گفت :تنها راهی که میتوان در این
وادی وارد ش��د ،در این مس��یر اس��توار و از
شیطنتها مصون ماند فقط و فقط معیت با
امام معصوم است.
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