
يادداشت«
عالمه حسن زاده آملي :

ظهور اتفاق افتاده است؟
اگر مقوله غيبت و ظهور حضرت به طور دفعي و بدون هيچ زمينه اي 
واقع شود، مسلماً جوامع بشري تاب اين تحول شديد را نخواهد داشت. 
بدين علت حکمت الهي مقتضي تدريجي بودن اين اتفاق عظيم 
است. به گزارش خبرنگار معارف باشگاه خبرنگاران،اوايل روزهاي 
سال 1380 با جمعي از دوستـــان عازم شهر مقدس قـــم شديم در 
ايام حضور در قم با محقق بزرگواري آشنا شديم که در مورد ظهور و 
نشانه هاي آن تحقيقات گسترده اي انجام داده بود و با استدالل هاي 
روايي جالب معتقد بود که ظهور بسيار نزديک است  نکات علمي 
سخنان ايشان، هر شنونده اي را به تفکر وامي داشت و قضيه فراتر 
از يک ادعاي احساسي و بي بنيان بود تا اينکه در همان ايام توفيق، 
ياِر جمع دوستان شد و در صبح يک روز بهاري موفق به حضور 
در بيت عالمه حسن زاده آملي )حفظه اهلل تعالي( شديم و ماجراي 
ظهور و نشانه هاي آن را براي حضرت عالمه شرح داديم و ايشان 
باادب و حوصله مثال زدني به دقت به سخنان ايشان گوش دادند. 
همه دوستان حاضر در جلسه لحظه شماري مي کردند تا عکس العمل 
عالمه حسن زاده را در قبال مسائل مطرح شده مشاهده کنند . استاد 
لحظه اي تأمل کردند و سپس با خنده شيرين و معناداري به جمع 
نگاه کرده و با آن لهجه شيرين فرمودند خالصه عرايض حضرات 
اين است که مي خواهيد بفرماييد که ظهور حضرت نزديک است؟ 

اگر بگويم ظهور اتفاق افتاده چه؟
همه جا خورديم. اصاًل انتظار چنين مطلبي را از ايشان نداشتيم. 
نمي دانستيم چه  و  بوديم  ايشان  اين سخن  و متحير  همه مات 
بابياني حکيمانه  بود  شده  تحير جمع  متوجه  که  بگوييم؛عالمه 
اين گونه مطلب را توضيح داد. براي توضيح مطلب بايد مثالي بيان 
شود پروردگار متعال قواعد عالم ملکوت را نظير و شبيه قواعد عالم 
ملک قرار داده و عالم تکوين را منطبق با عالم تشريع خلق کرده تا 
بشر با پي بردن به اسرار و قواعد عالم ملک و تکوين، پي به اسرار 
ملکوت و تشريع ببرد و از اين هماهنگي و شباهت حکمت هايي  
استفاده کند يکي از اين قواعد مسلم و عمومي طبيعت، تدريجي 
بودن تحوالت مي باشد في المثل حرکت وضعي زمين و در پي آن 
 طلوع و غروب خورشيد يک فرآيند تدريجي است اگر خورشيد 
به يکباره در آسمان زندگي مادي و طبيعي طلوع يا غروب کند در 
روند حيات اختالل ايجاد مي شود و هيچ موجود زنده اي قادر به 
تطبيق خود با تغيير وضعيت نور در ميدان حيات نخواهد بود و نظم 
زندگي به هم مي ريزد.خورشيد بايد به تدريج غروب و طلوع کند تا 
موجوداِت تحت تأثير خورشيد بتوانند خود را با تغييِر رخ داده تطبيق 
کرده و حيات به چرخه  نظم خود ادامه دهد نظير همين اتفاق نيز در 

حيات معنوي و ملکوتي بشر، در حال، اتفاق افتاده است.
 امام معصوم، خورشيد آسمان حيات معنوي بشر است و طلوع و 
غروب ايشان در صحنه حيات بشر تابع قواعدي شبيه قواعد طبيعي 
خورشيد است اگر مقوله غيبت و ظهور حضرت به طور دفعي و 
بدون هيچ زمينه اي واقع شود، مسلماً جوامع بشري تاب اين تحول 
شديد را نخواهد داشت.بدين علت حکمت الهي مقتضي  تدريجي 
بودن اين اتفاق عظيم است با بررسي تاريخ حيات بابرکت حضرت 
در مي يابيم که اين اتفاق در مورد غيبت حضرت واقع شده است 
غير از اينکه حيات سه امام همام قبل از امام عصر)عج( تقريباً به 
حالت غيبت بوده و نوعي تمرين براي شيعيان براي زندگي مومنانه 
بدون ارتباط فيزيکي با امام بود.قرائن و شواهد نشان مي دهد انقالب 
 اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ظهور صغراي حضرت 
بقيه اهلل االعظم و بين الطلوعين حکومت جهاني امام زمان ارواحنا 
فداه مي باشد.نمـــاز جمعه ها، راهپيمايي ها، جهـــادها و شهادت ها، 
احياء مهديه ها و جمـــکران، اقـــــبال مردم به دعـــــاي ندبــــه 
و... همه و همه نشان از يک خيزش عظيم و تحولي بي سابقه در 

تاريخ تشيع و همه جلوه هايي از ظهور صغري است.

آيت اهلل سبحاني:

شبکه هاي ماهواره اي  ضد ارزش ها را ترويج مي کنند
يکي از مراجع تقليد به آسيب هاي شبکه هاي 
ماهواره اي اشاره کرد و گفت: اين شبکه ها 
و  ارزش ها  به ضد  ارزش ها  تبديل  درصدد 
بالعکس هستند.به گزارش  فارس از قم، آيت اهلل 
جعفر سبحاني  در مراسم اختتاميه اجالسيه 
سراسري جامعه مدرسين و علماي بالد که در 
مدرسه امام کاظم)ع( برگزار شد اظهار کرد: 
برخي کتاب ها هستند که مطالب شرک آميز 
در آنها نوشته شده؛ امر به معروف ما در دايره 
کساني است که مي خواهند اخالق مردم را 
اصالح کنند ولي در حقيقت اين افراد دزدان 
اخالق هستند و البته سارقان عقايد مردم هم 

يافت مي شوند.وي ادامه داد: امر به معروف 
و نهي از منکر يکي از فرايض الهي به شمار 
مي روند و آيات روايات هم بر اين امر تاکيد 
دارند به طوري که اين فريضه را مي توان جزء 

ضروريات فقه اسالمي دانست.

العظمي جوادي آملي در درس  آيت اهلل 
موهن  کاريکاتورهاي  انتشار  خود  اخالق 
را محکوم کردند  پيامبر گرامي اسالم  از 
و اين عمل را جاهليت مدرن خواندند.به 
گزارش  مهر، آيت اهلل العظمي جوادي آملي 

در درس اخالق اين هفته خود در خصوص 
شخصيت بي همتا و واالي پيامبر خاتم)ص( 
اظهار داشت: پيامبر گرامي اسالم)ص( به 
گفته خود ايشان، مظهر ذات اقدس الهي 
است و مبعوث شده است تا کاري باالتر از 
 عيساي نبي انجام دهد؛ اگر حضرت عيسي 
 )عليه السالم( مردگان را به اذن خداوند زنده 
مي کرد، پيامبر گرامي اسالم مبعوث شدند 
تا ُخلق را در افراد زنده کنند و با کمک 
آن گوهري که خداوند در وجود انسان به 
وديعه نهاده است انسان را به کمال حق 

تعالي برسانند.

آيت اهلل جوادي آملي :

انتشار کاريکاتور از پيامبر گرامي اسالم)ص( جاهليت مدرن است
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مدير مسئول: سيد مرتضي نبوي

نشاني: تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
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نشاني اينترنت:
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چاپ:گلريز     تلفن:66795442

نماينده تهران در مجلس با بيان اينکه عملکرد وزارت ارشاد اصاًل مورد 
قبول جامعه اسالمي نيست، گفت: اين وزارتخانه نبايد در برابر توهين 
به پيامبر)ص( ساکت بنشيند يا بي تفاوت باشد.محمد سليماني نماينده 
مردم تهران در مجلس  در گفتگو با  فارس با اشاره به اکتفاي معاونت 
مطبوعاتي وزارت ارشاد به دادن تنها يک تذکر به روزنامه »مردم امروز« 
در پي انتشار تيتر »من شارلي هستم«، اظهار داشت: روز گذشته اين 

موضوع در مجلس مطرح شد و بسياري از نمايندگان مجلس تيتر صفحه 
اول روزنامه مردم امروز را ديدند و اعتراض شان را به وزارت ارشاد به 
صورت مکتوب و در قالب يک تذکر اعالم کردند.وي افزود: نوع برخورد 
معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد با روزنامه »مردم امروز« نشان دهنده 
آن است که وزارت ارشاد واقعاً  نيازمند يک بازنگري در شيوه و روش 

عملکرد خودش است.

سليماني نماينده تهران:

 وزيرارشاد نبايد در برابر توهين 
به پيامبر)ص( ساکت بنشيند

مهر/محمود رحيمي

»

»

خبر

تحليل رويدادها 

حجت االسالم جمشيدي:

 درهاي مدارس علميه خواهران 
به روي همه مذاهب اسالمي باز است

مدير حوزه هاي علميه خواهران گفت: درهاي مدارس علميه 
خواهران به روي خواهران همه مذاهب اسالمي باز است.

به گزارش مهر، حجت االسالم محمودرضا جمشيدي در اختتاميه 
اجالسيه سراسري جامعه مدرسين و علماي بالد با اشاره به وجود 
70 هزار طلبه و 467 واحد آموزشي ويژه خواهران در سراسر 
کشور اظهار کرد: ما در حوزه علميه خواهران رقابتي با حوزه 
علميه برادران نداشتيم و ماموريت مشخصي که از سوي شوراي 
عالي حوزه هاي علميه و شوراي سياست گذاري حوزه هاي علميه 
خواهران براي ما معين شده را انجام مي دهيم.به گفته مدير 
حوزه هاي علميه خواهران حدود 90 هزار طلبه خواهر از حوزه هاي 
علميه خواهران فارغ التحصيل شده اند.وي به تشريح آثار حضور 
خواهران طلبه در جامعه پرداخت و گفت: بحث تهاجم فرهنگي 
که از سوي مقام معظم رهبري بيان شد يکي از مخاطبان اصلي 
تهاجم و تاثيرگذاري فرهنگي در جهان خود زنان هستند که 
هم نقطه هدف هستند و هم ابزار تهاجم فرهنگي.حجت االسالم 
جمشيدي تاکيد کرد: امروز اين سپاه عظيم علمي فرهنگي که 
از برکات جمهوري اسالمي است در صحنه هاي مختلف مشغول 

مبارزه با اين تهاجم فرهنگي است.

ادامه از صفحه 2
همين خود نشان دهنده شکست نبرد نرم دشمن در فتنه 88 است. 
آنها مي خواستند سربازگيري از نظام را در سطح مقامات باال عملياتي 
کنند. حداقل اين مواضع نشان مي دهد دشمن در رسيدن به اهداف 
خود شکست خورده است. به همين دليل  آقاي هاشمي ، رئيس مجمع 

تشخيص مصلحت نظام است. 

پاپ: نمي توان به اعتقادات ديگران توهين کرد 
خدا پدر پاپ را بيامرزد حداقل در برابر کار خطرناک غربي ها در توهين به 
اسالم  و پيامبر اعظم)ص( يک عطسه و سرفه  اي کرد و گفت: نمي توان به 
اعتقادات ديگران توهين کرد.پاپ در جدي بودن خود در اين بيان گفت: 
مثال اگر دوست خوب من دکتر  گاسپاري ) از همراهان پاپ( به مادرم 
دشنام دهد از من يک مشت خواهد خورد .پاپ به شوخي مشتش را به 
سوي او برد و گفت: » اين طبيعي است .نمي توان  اعتقادات ديگران را 
مسخره کرد.«پاپ در مورد واکنش نسبت به اهانت هاي مجله شارلي ابدو 

گفت:»اين نوع واکنش قابل انتظار بود   اما قابل توجيه نيست.«

جشن دانش آموختگى

مراسم جشن دانش آموختگی ۵۰۰ نفر 
از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير 
چهارشنبه گذشته با حضور مجتبی 
صديقی رئيس سازمان دانشجويی وزارت 
علوم ، تحقيقات و فناوری در دانشگاه 

صنعتی امير کبير برگزار شد . 
عكس، گوشه اي از شادي دانشجويان 
نشان  مراسم  اين  در  را  کبير   امير 

مي دهد.
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آگهي فراخوان عمومي شناسايي سرمايه گذار
)جهت مشاركت و سرمايه گذاري- مرحله دوم-نوبت دوم(

شهرداري بناب به استناد بند 8 صورتجلسه مورخه 93/8/1۰ هيئت عالي سرمايه گذاري 
شهرداري بناب و )شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشارکت بخش خصوصي مصوب شوراي 
محترم اسالمي شهر( در نظر دارد "تفكيك پسماند از مبدا" را از طريق مشارکت مدني به 
بخش خصوصي واگذار نمايد. شرکت هاي واجدشرايط )داراي مجوز از ارگان هاي ذيربط و 
ذيصالح( مي توانند پينشهادات کاري خود را همراه با طرح ها و مستندات مالي و رزومه کاري 
و به همراه طرح توجيهي اوليه پروژه ها تا تاريخ 93/11/7 روز سه شنبه آخر وقت اداري به 
دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. پاکت هاي پيشنهادي در هيئت عالي 
سرمايه گذاري روز سه شنبه مورخه 93/11/7 راس ساعت 16 باز و قرائت و تصميم گيري 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 93/1۰/2۰
تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27

د ش 93/1۰/2۰

آگهي مزايده واگذاري پاركباني سطح شهر 
مرحله دوم-نوبت دوم

شهرداري بناب به استناد بنديك صورتجلسه مورخه 93/8/27 شوراي محترم 
اسالمي شهر بناب در نظر دارد امور پارکباني سطح شهر بناب را از تاريخ تحويل 
به مدت يكسال شمسي برابر ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها به صورت اجاره 
به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور 
 مالي و اخذ اسناد شرکت در مزايده و واريز فيش سپرده به مبلغ )12/۰۰۰/۰۰۰ ريال(

 پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 93/11/7 به صورت 
سربسته به دفتر شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند. پيشنهادات رسيده تا 
تاريخ 93/11/7 روز سه شنبه راس ساعت 14/3۰ در دفتر شهرداري باز و قرائت 

و خواهند شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 93/1۰/2۰
تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27

د ش 93/1۰/2۰

مسعود برزگرجاللي- شهردار بناب

مسعود برزگرجاللي- شهردار بناب

آگهي فراخوان 
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

ضمنا ليست استعالم هاي مربوط به خريدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( در سايت شرکت به آدرس ذيل درج مي گردد. 
ساير موارد: 

زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت اسناد)مندرج در جدول(
2-جهت اطالع از محل دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.ESFAHANSTEEL.COM مراجعه فرماييد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 93/1۰/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/1۰/27

خ ش 93/1۰/24

    آگهي ارزيابي كيفي انتخاب مشاور بازنگري مطالعات انجام شده و انجام 
طراحي تفصيلي سد هنزاف و بند انحرافي و كانال انتقال آب و سيستم 

آبرساني به روستاهاي محدوده طرح به منظور تامين آب شرب اين روستاها    
فرآيند شماره 31 / ب / 93  

  شرکت آب منطقه اي کرمان در نظر دارد به منظور  بازنگري مطالعات انجام شده و انجام طراحي تفصيلي سد 
هنزاف و بند انحرافي و کانال انتقال آب و سيستم آبرساني به روستاهاي محدوده طرح به منظور تامين آب شرب 
اين روستاها با رعايت آئين نامه خريد خدمات مشاوره از بين شرکتهاي تشخيص صالحيت شده داراي ظرفيت 
خالي انجام کار در پايه 3 رشته سد سازي ، نسبت به ارزيابي کيفي مشاوران  اقدام نمايد . لذا از کليه مشاوران 
ذيصالح دعوت بعمل مي آيد حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه 93/11/4 نماينده خويش را جهت ارئه رسيد  واريز مبلغ 
دويست هزار ريال به حساب جاري سپهر شماره 219۵۰83812۰۰1 اين شرکت نزدبانك صادرات ايران شعبه بيست 
و چهار مهر کرمان و دريافت اسناد ارزيابي کيفي به نشاني کرمان ، خيابان پاسداران ، شرکت آب منطقه اي کرمان 
ساختمان شماره دو طبقه همكف ، اتاق 131 ، دفتر قراردادها کتبا معرفي و اعزام نمايند. شايان ذکر آنكه هريك از 
 مشاوران بايد مدارك ارزيابي کيفي تكميل شده را در بسته بندي الك و مهر شده که در ظهر آن موضوع فرآيند ،

 شماره هاي تلفن ، دورنگار و نيز کدپستي آن مشاور محترم درج شده باشد قرارداده و اين بسته را حداکثر تا ساعت 
14 روز چهارشنبه 93/11/1۵ در قبال اخذ رسيد در نشاني :  کرمان ،خيابان پاسداران ، شرکت آب منطقه اي کرمان 
ساختمان شماره يك طبقه همكف ، اتاق 1۰۵ دبيرخانه محرمانه حراست تحويل نمايند ضمنا اين  آگهي در سايت 
  iets.mporg.ir و همچنين  پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به نشاني   wrm.ir معامالت آب به نشاني

درج و منعكس گرديده است . 
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