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روابط عمومی و امور بین الملل 

شهرداری اسالمشهر

شماره 31 / نیمه اول خرداد ماه 1396/ نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، 
مراســم قرعــه کشــی خــوش حســابان عــوارض نوســازی، 
ــا  ــهر ب ــهرداری اسالمش ــه ش ــب و پیش ــماند و کس پس
ــالمی  ــورای اس ــای ش ــس و اعض ــهردار، رئی ــور ش حض
پرســنل  و  مدیــران  دادگســتری،  نماینــده  شــهر، 

ــد. ــزار ش ــهرداری برگ ش
در ایــن مراســــم، قرعــه کشــــی خــودرو و ســایر جوایــز 
ــورا و شــهردار  ــدی توســط اعضــای شــ ــدی و غیرنق نق

انجــام شــد.
در حاشــیه ایــن مراســم، آئیــن تجلیــل از کارگــران نمونــه 
ــن  ــاح نمادی ــهرداری و افتت ــتگان ش ــهرداری و بازنشس ش

برخــی پــروژه هــای شــهرداری نیــز صــورت گرفــت.

در ایــن مراســم ناصری پــور شــهردار اسالمشــهر، بــا 
ــذار  ــان گ ــی بنی ــال ملکوت ــالگرد ارتح ــیدن س ــرا رس ف
ــادگار و میــراث  ــران، بزرگتریــن ی جمهــوری اســالمی ای
ــب  ــه موج ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــل را جمه ــام راح ام
ــت:  ــرد و گف ــر ک ــد، ذک ــان ش ــت ایرانی ــزت و کرام ع
ــرای اســالم  ــی اش را ب ــی زندگ ــی)ره( تمام ــام خمین ام
ــاده  ــه پی ــه در اندیش ــرد و همیش ــف ک ــلمانان وق و مس

ــود. ــی ب ــردن راه اله ک
ناصری پــور افــزود: امــام راحــل همیشــه بــه ایــن 
ــد  ــا راه، راه خداون ــه تنه ــرد ک ــی ک ــاره م ــب اش مطل
متعــال و پیــروی از دســتورات الهــی و راه بازگشــت بــه 

ــت. ــالم اس اس
شــهردار اسالمشهر در ادامه اظهار داشت: با همت پرسنل 
شــهرداری و تالش مضاعف و حمایت اعضای شورای شهر 
اسالمشــهر، بیش از هشت پروژه آماده بهره برداری است 

که البته برخی از آنها بهره برداری شــده اند.
ــتخر  ــاز اول اس ــا، ف ــروژه ه ــن پ ــی از ای ــزود: یک وی اف
ــال  ــه از س ــت ک ــانی اس ــش نش ــازمان آت ــونای س و س
ــز  ــش ج ــا پی ــا مدت ه ــود و ت ــده ب ــی ش ــگ زن 87 کلن
ــه  ــه ب ــد ک ــی ش ــوب م ــده محس ــا ش ــای ره پروژه ه
ــروز  ــهر، ام ــورای ش ــای ش ــد اعض ــدا و تاکی ــف خ لط
ــن  ــاز اول ای ــد شــد. ف ــرداری خواه ــره ب ــروژه به ــن پ ای
ــت  ــل اس ــزات کام ــا تجهی ــازی ب ــالن بدنس ــه س مجموع
ــا کمتــر از یــک مــاه دیگــر، فــاز دوم نیــز مجهــز  کــه ت
ــد  ــرداری خواه ــره ب ــه به ــونا ب ــتخر و س ــالن اس ــه س ب
رســید تــا عمــوم مــردم بتواننــد از ایــن خدمــات 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــروز  ــه ام ــدی ک ــروژه بع ــزود: پ ــور اف ــا ناصری پ علیرض

مهندس ناصری پور، شهردار اسالمشهر:
به زودی هیچ پروژه نیمه کاره ای 

در شهر نخواهیم داشت 

مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت، مجموعــه 
ــانی   ــش نش ــاختمان آت ــهرداری و س ــاختمان اداری ش س
ــرداری  ــره ب ــا به ــه ب ــدوارم ک ــت. امی ــش اس ــه ش منطق
ــانی  ــش نش ــاختمان آت ــهرداری  و س ــاختمان اداری ش س
بــه  را  بتوانیــم خدمــات شایســته تری  منطــق شــش 

ــم. ــه دهی ــهروندان ارائ ش
مجموعــه  کــرد:  نشــان  خاطــر  اسالمشــهر  شــهردار 
مســکونی نوســازان یکــی دیگــر از پروژه هایــی اســت 
ــالش اعضــای شــورای شــهر و  ــه همــت و ت ــروز ب ــه ام ک
شــهرداری مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت. ایــن 
ــش  ــوده، پی ــای فرس ــاماندهی بافت ه ــرای س ــه ب مجموع

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــه مرحل ــی و ب بین

نــواب  خیابــان  بازگشــایی  کــرد:  مطــرح  ناصری پــور 
صفــوی بــه ســمت کمربنــدی الغدیــر یکــی از پروژه هایــی 
بــود کــه از ســال 86 اقــدام شــد ولــی متاســفانه بــه صورت 
ــن  ــرار دادن ای ــا الویــت ق ــا ایــن کــه ب ــد ت نیمــه کاره مان
پــروژه توانســتیم آن را نیــز بــه مرحلــه بهره بــرداری 
برســانیم. در حــال حاضــر نیــز مــردم از آن خیابــان 

می کننــد. اســتفاده 
وی افــزود: افتتــاح و بهره بــرداری ســاختمان اداری شــماره 
ــی اســت  ــر از اقدامات ــه دو یکــی دیگ دو شــهرداری منطق
ــز  ــروژه نی ــن پ ــد. ای ــرداری می رس ــه بهره ب ــروز ب ــه ام ک
ــه  ــود ک ــده ب ــا ش ــه کاره ره ــر نیم ــای دیگ ــد پروژه ه مانن
بــا پی گیــری اعضــای شــورای شــهر، ایــن پــروژه نیــز بــه 

بهره بــرداری رســید.
ــر و تشــکر از تالش هــای  شــهردار اسالمشــهر ضمــن تقدی
مجموعــه  کشــان  زحمــت  و  شــهر  شــورای  اعضــای 
شــهرداری عنــوان کــرد: مجموعــه پــارک بحــران واقــع در 
ــو یکــی دیگــر از پروژه هــای مهــم و اساســی ایــن  چیچکل
ــره  ــه به ــر ب ــای دیگ ــا پروژه ه ــراه ب ــه هم ــت ک ــهر اس ش
بــرداری رســیده اســت کــه زمیــن چمــن اســتاندارد، یکــی 

ــارک بحــران اســت.   ــن پ از خدمــات ای
ناصــری پــور در پایــان ادامــه داد: پــارک ســعیدیه روبــروی 
ــروژه  ــیفی از پ ــده س ــان برن ــفالت خیاب ــتان و آس بیمارس
هــای دیگــری هســتند کــه از امــروز قابــل اســتفاده بــرای 
ــای  ــام پروژه ه ــه اتم ــی ک ــت. از آنجای ــردم اس ــوم م عم
نیمــه کاره یکــی از دغدغه هــای اصلــی شــورای شــهر 
ــه  ــهرداری منطق ــاختمان ش ــام س ــا اتم ــت، ب ــوده اس ب
شــش و اســتخر ورزشــگاه امــام خمینــی )ره( دیگــر هیــچ 

ــت.  ــم داش ــهر نخواهی ــه کاره ای در ش ــروژه نیم پ

امام راحل همیشــه به این مطلب اشــاره می کرد 
کــه تنهــا راه، راه خداوند متعال و پیروی از دســتورات الهی و 

راه بازگشــت به اسالم است
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رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اسالمشــهر گفــت: 
آمادگــی الزم بــرای ســاماندهی بیــش از 8 هــزار نفــر از شــهروندان 

اسالمشــهری در حــرم مطهــر امــام)ره( وجــود دارد. 
ــتاد  ــه س ــوروزی در جلس ــد ن ــلمین محم ــالم والمس حجت االس
گرامیداشــت ارتحــال امــام خمینــی)ره( و قیــام خونیــن 15 
خــرداد کــه در دفتــر امــام جمعــه شهرســتان برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت: گرامیداشــت ســالگرد ارتحــال ملکوتــی امــام خمینــی)ره( 
ــای  ــا و آرمان ه ــظ ارزش ه ــت حف ــات در جه ــن اقدام از مّهم تری

انقــالب اســالمی اســت.
ــرد:  ــان ک ــارک رمضــان بی ــاه مب ــرا رســیدن م ــک ف ــا تبری وی ب
ــاره  ــت روزه اش ــت و اهمّی ــه فضیل ــه ب ــم در 13 آی ــرآن کری در ق
و تأکیــد شــده اســت کــه از ســال دوم هجــری بــر پیامبــر 

ــت. ــده اس ــب ش ــرم)ص( واج اک
شهرســتان  اســالمی  تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
ــا از آن  ــا و مکان ه ــه اینکــه همــه زمان ه ــا اشــاره ب اسالمشــهر ب
خداونــد اســت تأکیــد کــرد: گاهــی حــوادث و اتفاقاتــی در برخــی 
زمان هــا و مکان هــا ُرخ می دهــد کــه ارزش و جایــگاه همــان 
ــریت  ــخ بش ــرد و در تاری ــاال می ب ــکان را ب ــان و م ــه از زم قطع
ــن شب هاســت کــه  ــدر یکــی از ای ــه لیله الق ــدگار می شــود، ک مان

ــت. ــژه ای اس ــّزت و ارزش وی دارای ع
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــوروزی در بخ ن
ــن در 15خــرداد ســال 42 گفــت:  ــردم ورامی ــن م ــام خونی قی
ایــن بــر عیلــه اســتبداد و اســتکبار بــود کــه منجــر بــه 
ــن ســرزمین   ــز ای ــان عزی شــهادت رســیدن عــده ای از هم وطن
ــی  ــک روز تاریخ ــوان ی ــه عن ــرداد را ب ــه روز 15 خ ــد، ک ش
ــت، و  ــرده اس ــدگار ک ــرزمین مان ــن س ــرای ای ــمند ب و ارزش
ــده  ــام برعه ــهیدان واالمق ــره آن ش ــاد و خاط ــظ ی ــروز حف ام

ــت. ــور اس ــن کش ــردم ای م
 وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی)ره( 
افــزود: برگــزاری ده هــا برنامــه فرهنگــی، ورزشــی، مذهبــی و... در 
ــردم  ــف م ــار مختل ــتگاه ها و اقش ــط دس ــتان توس ــطح شهرس س
ــژه برنامــه ســتاد بزرگداشــت ســالگرد ارتحــال امــام  ــه وی از جمل

خمینــی)ره( اســت.
مراســم  کــرد:  تأکیــد  اسالمشــهر  امــام جمعــه شهرســتان 
ــن  ــام خونی ــی)ره( و قی ــام خمین بزرگداشــت ســالگرد ارتحــال ام
ــا مــاه مبــارک  ــه تقــارن یافتــن ب ــا توجــه ب 15 خــرداد امســال ب
ــا   ــاعت 9:30 ت ــاری از س ــال ج ــاه س ــرداد م ــان، روز 13خ رمض
11:30 بــا حضــور مســئوالن و اقشــار مختلــف مــردم و دلباختــان 

ــات  ــگ و اوق ــات اداره فرهن ــالن اجتماع ــل)ره( در س ــام راح ام
ــود. ــزار می ش ــهر برگ ــتان اسالمش ــه شهرس امورخیری

 نــوروزی در پایــان خاطرنشــان کــرد: آمادگــی الزم در شهرســتان 
اسالمشــهر بــرای ســاماندهی بیــش از 8 هــزار نفــر از شــهروندان 
اسالمشــهری در حــرم مطهــر امــام)ره( بــه وجــود آمــده و ده هــا 
برنامــه از جملــه یــادواره امــام نیــز در ســطح مســاجد و محــالت 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ شهرس

برگزاری ده ها برنامه فرهنگی، 
ورزشی، مذهبی و... در سطح 
شهرستان توسط دستگاه ها و 
اقشار مختلف مردم از جمله 
ویژه برنامه ستاد بزرگداشت 
سالگرد ارتحال امام 
خمینی)ره( است

گاهــی حــوادث و اتفاقاتــی در برخی زمان ها و مکان ها ُرخ می دهد که ارزش و جایگاه همان 
قطعه از زمان و مکان را باال می برد و در تاریخ بشــریت ماندگار می شــود، که لیله القدر یکی 

از این شب ها است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اسالمشهر خبر داد: 
آمادگی برای ساماندهی بیش از ۸ هزار شهروند 

اسالمشهری در حرم امام)ره( 

به مناسبت رحلت امام خمینی)ره( 

و قیام خونین 15 خرداد

پیام تسلیت کریم نایبی  رییس شورای اسالمی شهر

نایبی  کریم  اسالمشهر،  اسالمی شهر  روابط عمومی شورای  گزارش  به 
طی پیامی سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران حضرت امام 

15 خرداد را تسلیت گفت. خمینی )ره(  و قیام خونین 
در متن این پیام آمده است:

تعالی« بسمه   «
خمیني  امام  حضرت  ملكوتي  ارتحال  سالروز   ،1368 خرداد  چهاردهم 
آزادگان  و  مستضعفان  حتي  و  ایران  بزرگ  ملت  که  است  روزي  )ره(، 
و  بلند  روح  که  روزي  شدند.  عزا  صاحب  خود  محبوب  فراق  در  دنیا 
و  پارسایي  مجاهدت،  سالها  از  بعد  )ره(  خمیني  امام  حضرت  ملكوتي 
مبارزه با ظلم ستیزي و حمایت از مستضعفان دعوت حق را لبیك گفت 

پیوست. اعلي  ملكوت  به  و 
معاصر  دوران  در  نظیر  کم  و  جهانی  شخصیت  این  بلند  نام  شك  بی 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  ایران  افتخار  پر  تاریخ  تارک  بر 
امام شهدا خواهد درخشید. و  نام شهدا  تابناک در کنار  چون ستاره ای 

آن  که  آرمان هایی  و  ماییم  عظیم،  واقعه  آن  از  پس  سال   28 اینك 
برای  امام،  معتقدیم  و  است  کرده  ترسیم  امت ها  و  ملت ها  برای  بزرگوار 
ما یك »راه« و »صراط« بود، »اسوه« و»الگو« بود،از این رو، با رفتن او، 

ماند.  باقی  راهش 
تاریخ  در  عطفي  نقطه  عنوان  1342به  خرداد   15 اهلل  یوم  همچنین 
خواست  سرآغاز  واقع  در  و  است  اسالمي  ایران  قهرمان  ملتي  مبارزات 
طاغوت  حكومت  و  ظلم  بند  از  رهایي  خواهان  که  بود  آنان  ي  اراده  و 

بودند.
امام  جانگداز  رحلت  بزرگداشت  سالگرد  هشتمین  و  بیست  اینجانب 
ایشان  یاران  شهادت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  )ره(  خمینی 
حضرت  وفات  با  مصادف  که   1342 خرداد   15 خونین  قیام  فاجعه  در 
عموم  و  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  به  را  باشد  )س(می  خدیجه 

تعزیت عرض می کنم. و  ایران تسلیت  مردم شریف 

نایبی   کریم 
اسالمشهر اسالمی شهر  رئیس شورای   
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پای منبر 
حاج آقا روح اهلل
از روزگاری که امام خمینی »حاج اقا روح 
اهلل« بود، تا سا ل هایی که »آیت اهلل خمینی« 
و »آقای خمینی« بود و سرانجام تا زمانی که 
»امام امت« شد، همیشه حرف هایش منشاء 
و منبع تغییر بوده است. چه زندگی ها که 
مسیرشان پای منبر امام عوض نشد. امام که 
مسیر حرکت کشور و ملت را تغییر داد، بارها 
با حرفش و عملش درسهایی به دیگران داده 
که تصمیم گرفته اند جور دیگری زندگی کنند. 
همان جوان هایی که به سبک حکومت طاغوتو 
پهلوی ها زندگی می کردند، وقتی پای حرف 
امام نشستند، آدم های دیگری شدند و جور 
بهتری زندگی کردند. اینجا هم یک جور 
منبر است، قرار است بنشینیم پای 
حرف امام خمینی تا ایشان از نسل 
جوان حرف بزنند...

جوانی را قدر بدانید
نعمــت جوانــی را داریــد. ایــن را، قــدرش را بدانیــد و 
هــدر ندهیــد ایــن نعمــت را؛ اگــر بنــا باشــد انســان 
جــوان، مــن نمــی گویــم کــه تفریح نداشــته باشــد، 
عــرض نمی کنــم کــه همــه اش مشــغول باشــد. مــن 
عــرض می کنــم کــه اوقاتــش تقســیم باشــد و فكــر 
مهمــش بــرای تحصیــل... حــاال که نعمــت جوانــی را 
داریــد اوقاتتــان تقســیم بشــود و قســمت مهمــش 
صــرف مباحثــه و مطالعــه و مذاکــره و بحــث و 
تدریــس باشــد. و اگــر چنانچــه ایــام جوانی از دســت 
بــرود دیگــر خیــال نكنیــد کــه می توانیــد عبــادت 
را بگذاریــد آخــر ایــام عمــر و تحصیــل را بگذاریــد 
بــرای آخــر عمــر. در آخــر عمــر، انســان نــه عبــادت 
ــد و  ــد بكن ــل می توان ــه تحصی ــد و ن ــد بكن می توان
ــت  ــتقیمی اس ــوی مس ــكار ق ــك اف ــكارش ی ــه اف ن
کــه بتوانــد مطالــب علمــی را درک بكنــد. باید شــما 
از حــاال کــه جــوان هســتید تحصیــل کنیــد مبانــی 

علمــی را، مبانــی فقهــی را.

انس با قرآن و دعا
امــام خمینــی )ره( در توصیــه بــه فرزندشــان، حــاج 
ــا  ــدم! ب ــد: »فرزن ــی می نویس ــد خمین ــید احم س
قــرآن ایــن کتــاب معرفــت آشــنا شــو؛ اگرچــه بــا 
ــاز  ــوب ب ــوی محب ــه س ــی از آن ب ــت آن، و راه قرائ
ــه  ــه از ائم ــی ک ــا و مناجات های ــرم! دعاه ــن... پس ک
ــن  ــت، بزرگتری ــیده اس ــا رس ــه م ــن )ع( ب معصومی
ــت و  ــال اس ــّل و ع ــا او ج ــنایی ب ــای آش راهنماه
واالتریــن راه گشــای عبودیــت و رابطــه بیــن حــق و 
خلــق اســت و مشــتمل بــر معــارف الهــی و وســیله 
ــو را  ــران ت ــه های بی خب ــت و... وسوس ــا اوس ــس ب ان
از تمســك بــه آنهــا و اگــر توانــی از انــس بــا آ نهــا 

غافــل نكنــد.

فقط انگیزه الهی
دانشــگاه ها را بایــد شــما روی بــه خــدا ببریــد، روی 
ــده  ــد و همــه درس هــا هــم خوان ــه معنویــت ببری ب
ــده  ــدا خوان ــرای خ ــم ب ــا ه ــه درس ه ــود، هم بش
ــر و  ــل های حاض ــه نس ــه هم ــب ب ــود اینجان بش
ــام  ــد اس ــر بخواهی ــه اگ ــم ک ــت می کن ــده وصی آین
ــتعمار و  ــت اس ــد و دس ــرار باش ــت اهلل برق و حكوم
ــع  ــورتان قط ــل از کش ــارج و داخ ــتثمارگران خ اس
ــی  ــد تعال ــه خداون ــی را ک ــزه اله ــن انگی ــود، ای ش
ــت،  ــوده اس ــفارش فرم ــر آن س ــم ب ــرآن کری در ق
ــان  ــما جوان ــه ش ــرای آنك ــن ب ــد م ــت ندهی از دس
شایســته ای هســتید، عالقــه دارم کــه جوانــی خــود 
را در راه خداونــد و اســالم عزیــز و جمهوری اســالمی 
صــرف کنیــد تــا ســعادت هــر دو جهــان را دریابیــد.

دنیا را به چیزی نگیرید
توجــه کنیــد کــه دنیــا را بــه چیــزی نگیریــد. توجه 
کنیــد کــه همــه رفتنــی هســتیم و بایــد بــه خــدای 
تبــارک و تعالــی نزدیــك بشــویم تــا آنجــا مــا را راه 
ــم اســت،  ــه ایــن عال ــوط ب بدهنــد امــوری کــه مرب
ــا و  ــت و پیروزی ه ــم هس ــذر ه ــت. زودگ گذراس
ــا  ــن دنی ــی های ای ــی ها و ناخوش ــت ها و خوش شكس
بیــش از چنــد روزی و مقــدار اندکــی پایــدار نیســت. 
آنچــه بــرای مــن و شــما می مانــد، آن چیــزی اســت 
کــه در درون خودتــان تحصیــل کــرده باشــید. بــاور 
ــی حاضــر اســت.  ــارک و تعال ــم کــه خــدای تب کنی

بــاور کنیــم کــه همــه چیــز بــه دســت اوســت.

توصیه های حکیمانه امام راحل)ره( به جوانان

پاالیش روح
امــام خمینــی)ره(، دربــاره پاالیــش روح می فرمایــد: 
ــی  ــوای جوان ــتید و ق ــوان هس ــه ج ــاال ک »از ح
ــوای  ــه ه ــه اینك ــد ب ــت کنی ــت، جدی ــوظ اس محف
نفــس را از نفــس خودتــان خــارج کنیــد« و در جــای 
دیگــر می فرمایــد: »اســالم آن قــدر کــه بــا تهذیــب 
ــش دارد،  ــا کوش ــای م ــا و جوان ه ــای م ــن بچه ه ای

بــه هیــچ چیــز کوشــش نــدارد.

شما به ملوکت نزدیک ترید
ــس  ــل نف ــد تحصی ــر می توانی ــا بهت ــما جوان ه ش
ــتید از  ــر هس ــوت نزدیك ت ــه ملك ــما ب ــد، ش کنی
پیرمردهــا هــزاران جــوان اصــالح می شــوند و یــك 
پیرمــرد نمی شــود نگذاریــد بــرای ایــام پیــری، حاال 
ــد،  ــب بكنی ــان را تذهی ــتید خودت ــوان هس ــه ج ک
اگــر بگذاریــد تــا بــه پیرمــردی برســد، هــم قــوای 
خــودش ضعیــف م یشــود و هــم آن درختــی کــه در 
دل انســان شــیطانی کاشــته اســت قــوی می شــود و 
آن درخــت قــوی را نمی شــود بــا یــك اراده ضعیــف 
انســان از بیــن بــرد. جوانــی بهتریــن فرصــت بــرای 
توبــه اســت. اگــر انســان از ایــن دوران طالیــی بدون 
توبــه گذشــت، ایــام ناتوانــی و پیری بســیار مشــكل 
خواهــد بــود. بهــار توبــه ایــام جوانــی اســت کــه بار 
ــی  ــت باطن ــی و ظلم ــدورت قلب ــر و ک ــان کمت گناه
ناقص تــر و شــرایط توبــه ســهل تر و آســا ن تر اســت 
پــس ای عزیــز! هــر چــه زو دتــر دامــن همت بــه کمر 
بــزن و عــزم را محكــم و اراده را قوی کــن و از گناهان، 
ــا در حیــات دنیایــی  ــی هســتی ی ــا در ســن جوان ت
ــدا داد از  ــت خ ــذار فرص ــن و مگ ــه ک ــتی، توب هس
ــد  ــیطانی و مكای ــویالت ش ــه تس ــرود، و ب ــتت ب دس

نفــس امــاره اعتنــا مكــن.....

مبارزه علمی و عملی
ــه  ــورمان، ب ــز کش ــان عزی ــه جوان ــا ب ــن در اینج م
ایــن ســرمایه ها و ذخیره هــای عظیــم الهــی و 
بــه ایــن گل هــای معطــر و نوشــكفته جهــان اســالم 
ــات  ــت لحظ ــدر و قیم ــه ق ــم ک ــفارش می کن س
شــیرین زندگــی خــود را بدانیــد و خودتــان را بــرای 
یــك مبــارزه علمــی و عملــی بــزرگ تــا رســیدن به 
اهــداف عالــی انقــالب اســالمی آمــاده کنیــد بهترین 
ــا اجنبــی، مجهــز شــدن بــه  و مؤثرتریــن مبــارزه ب
ســالح علــم و دیــن و دنیاســت و خالــی کــردن ایــن 
ســنگر و دعــوت بــه خلــع ایــن ســالح خیانــت بــه 

اســالم و مملكــت اســالمی اســت.

کوشش برای استقالل از خارج
ــرد و  ــدار ک ــا را بی ــان م ــادی، جوان ــر اقتص حص
ــت  ــد و زحم ــد کار کنن ــان بای ــد خودش فهمیدن
ــه خــارج نداشــته باشــند  ــا احتیاجــی ب بكشــند ت
ــد  ــه بای ــمایید ک ــن ش ــر ای ــزم! دیگ ــدان عزی فرزن
هــر چــه بیشــتر کوشــش کنیــد تــا نهــال آزادی و 

ــد. ــاری کنی ــور را آبی ــتقالل کش اس

نا امید نشوید
ــوری  ــت، در ام ــأس اس ــس، ی ــود ابلی ــی از جن یك
ــلیم  ــه و تس ــد و طمأنین ــا امی ــد ب ــان بای ــه انس ک
عمــل بكنــد شــیاطین ایجــاد یــأس می کننــد و بــا 
ــه  ــائلی ک ــا را در آن مس ــای م ــأس جوان ه ــاد ی ایج
بایــد تصمیــم جــدی پیــش برونــد، گاهــی سســت 

می کننــد.

شما می توانید
جوان هــای مــا اثبــات کردنــد کــه می تواننــد 
خودشــان عمــل بكننــد و شــما مطمئــن باشــید کــه 
ــد.  ــد بكنی ــه کار می توانی ــما هم ــدت، ش در درازم
ــا را  ــجاعت، ابرقدرت ه ــا ش ــه ب ــوری ک ــان ط هم
ــان  ــا شــجاعت در فرهنــگ خودت ــد، ب خــارج کردی
ــل  ــان عم ــان، خودت ــای خودت ــد و در کاره کار بكنی
بكنیــد و اتــكای خودتــان را هــر روز بــه خــارج کــم 
ــه  ــكا ب ــچ ات ــه هی ــد ک ــی برس ــك وقت ــد و ی بكنی
خــارج، مــا نداشــته باشــیم و همــه چیــز را خودمــان 
تهیــه کنیــم... مــا بایــد ایــن را بفهمیــم کــه همــه 
ــا  ــم. م ــم نداری ــس ک ــچ ک ــتیم، و از هی ــز هس چی
کــه خودمــان را گــم کــرده بودیــم، بایــد ایــن خــوِد 
گــم کــرده را پیــدا کنیــم... اکنــون کــه تــا حــدود 
بســیار چشــمگیری از بســیاری از ایــن دام هــا نجات 
یافتــه و نســل محــروم حاضــر بــه فعالیــت و ابتــكار 
ــا و  ــیاری از کارخانه ه ــه بس ــم ک ــته و دیدی برخاس
وســایل پیشــرفته مثــل هواپیماهــا و دیگــر چیزهــا 
ــادر  ــران ق ــِن ای ــت متخصصی ــان نمی رف ــه گم ک
ــند و  ــال آن باش ــا و امث ــن کارخانه ه ــه راه انداخت ب
ــرق دراز  ــا ش ــرب ی ــوی غ ــه س ــت ها را ب ــه دس هم
کــرده بودیــم کــه متخصصیــن آنــان ایــن هــا را بــه 
ــگ  ــادی و جن ــره اقتص ــر محاص ــد، در اث راه اندازن
ــز مــا قطعــات محــل  ــان عزی تحمیلــی، خــود جوان
احتیــاج را ســاخته و بــا قیمت هــای ارزان تــر عرضــه 
کــرده و رفــع احتیــاج نمودنــد و ثابــت کردنــد کــه 

ــم. ــم می توانی ــر بخواهی اگ

اصالح مملکت
شــما جوانــان... بایــد بــا وحــدت کلمــه، بــا اســالم، 
ــا اینجــا کــه آمده ایــد،  ــا ایمــان از ایــن نهضــت ت ب
از اینجــا بــه بعــد هــم بــه جلــو برویــد. بایــد همــه 
ــت  ــن مملك ــتعمار را از ای ــتبداد و اس ــه های اس ریش
بكنیــد. بایــد ایــن مملكــت را پــاک ســازی کنیــد... 
بــه نیــروی شــما جوانــان بایــد ای مملكــت اصــالح 

بشــود.

از اسالم دفاع کنید
شــما جوانــان تحصیــل کــرده در هــر جــا هســتید، 
وظایــف خطیــری داریــد. وظیفــه دفــاع از اســالم که 
ــه عهــده هــر فــرد مســلم اســت، وظیفــه دفــاع  ب
از میهــن و اســتقالل آن، وظیفــه شناســاندن اســالم 
ــه  ــود ب ــید و خ ــری. بكوش ــع بش ــه جوام ــزرگ ب ب
ــه  ــران را وادار ب ــد و دیگ ــل کنی ــالم عم ــكام اس اح
ــروان  ــه کج ــی ک ــای ضخیم ــد و پرده ه ــل کنی عم
ــرف  ــد را برط ــالم افكنده ان ــی اس ــره نوران ــر چه ب
کنیــد. بایــد اشــخاص و طــالب جــوان کــه مشــغول 
بــه تحصیــل هســتند، عــالوه بــر تحصیــل، برونــد و 

تبلیــغ کننــد.

پیوند حوزه و دانشگاه
ــگاهی  ــی و دانش ــرم روحان ــات محت ــت طبق الزم اس
ــان  ــند. جوان ــته باش ــل داش ــرام متقاب ــم احت ــا ه ب
روشــن فكر دانشــگاه ها بــه روحانیــت احتــرام 
بگذارنــد...؛ چنــان کــه روحانیــون محتــرم بایــد بــه 
طبقــه جــوان روش نفكــر کــه در خدمــت اســالم و 
ــورد  ــت م ــن جه ــه همی ــت و ب ــالمی اس ــور اس کش
حملــه عمــال اجانــب اســت، احتــرام گذاشــته، آنهــا 
را چــون فرزندانــی عزیــز و برادرانــی ارجمنــد بدانند.

توصیه های امام خمینی 
به فرزند جوانشان

ــی  ــه باق ــدازه ای ک ــه ان ــی ب ــزم از جوان عزی
ــه  ــری هم ــه در پی ــن ک ــتفاده ک ــت اس اس
ــه  ــه ب ــی توج ــی رود، حت ــت م ــز از دس چی
ــام، ج  ــه ام ــی. )صحیف ــدای تعال ــرت و خ آخ

، ص 156(  2۰
ــه  ــدر ک ــالق آن ق ــه و اخ ــات موعظ در جلس
جوانــان تحــت تاثیــر واقــع می شــوند، 
ــند  ــه باش ــان متوج ــوند جوان ــران نمی ش پی
ــیطانی را  ــانی و ش ــه های نفس ــول وسوس و گ

نخورنــد. )ج 16 ، ص 222(
پســرم؛ تــا نعمت جوانــی را از دســت نــدادی، 
فكــر اصــالح خــود بــاش کــه در پیــری همــه 
چیــز را از دســت می دهــی. )ج 2۰ ، ص 43۷(
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حجه االسالم کنگرلو خبر داد: 

رضوری است نسل جوان را با اندیشه ها و آرمانهای بلند حرضت امام خمینی)ره( آشنا کنیم

ــر و  ــای موث ــتفاده از ابزاره ــا اس ــم ب ــه داری ــا وظیف ــه م هم
ــام واالی  ــت مق ــری در پاسداش ــی و هن ــذار فرهنگ ــر گ تأثی
ــا  بنیانگــذار جمهــوری اســالمی بکوشــیم و نســل جــوان را ب

ــم .  ــنا نمائی ــد ایشــان آش ــای بلن اندیشــه ه
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
رئیــس  حســینی  حســن  ســید  اسالمشــهر،  شهرســتان 
مســئول  و  اسالمشــهر  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره 
ــام  ــرت ام ــال حض ــتاد ارتح ــی س ــی ورزش ــه فرهنگ کمیت
خمینــی )ره( شهرســتان بــا اعــالم ایــن مطلــب افــزود: 
ــالمی  ــوری اس ــذار جمه ــال بنیانگ ــان ارتح ــه از زم ــر چ ه
بــه  پرداختــن  ضــرورت  می گیریــم  بیشــتری  فاصلــه 
ابعــاد شــخصیتی و همچنیــن تبییــن اهــداف، آرمانهــا و 

می شــود. جدی تــر  ایشــان  بلنــد  اندیشــه های 
و  اهــداف ســازمان ها  ایــن  بــه  نیــل  راه  در  افــزود:  وی 
بــا  دســتگاه های فعــال در ســطح شهرســتان می تواننــد 
داشته هایشــان  و  امکانــات  بســیج  و  کــردن  یک دســت 

نقــش موثــری را ایفــا نماینــد. 
ــرت  ــال حض ــتاد ارتح ــی س ــی ورزش ــه فرهنگ ــئول کمیت مس
بــه  بــا اشــاره  امــام خمینــی )ره( شهرســتان اسالمشــهر 
ــا  ــام )ره( ب ــرت ام ــال حض ــالگرد ارتح ــم س ــی مراس همزمان
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــتی ب ــت: بایس ــان گف ــارک رمض ــاه مب م
ــزاری  ــر: برگ ــی نظی ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــش رو در زمین پی
فرهنگــی،  بســته های  و  اقــالم  تهیــه  فرهنگــی،  مســابقات 
برگــزاری  معرفتــی،  و  شــناختی  نشســت های  برگــزاری 
ــد از  ــات بع ــف در اوق ــنین مختل ــژه س ــی وی ــابقات ورزش مس

افطــار برنامه هــای ویــژه ای را تــدارک دیــد. 
فرهنگــی  کمیتــه  اعضــای  اســت:  حاکــی  گــزارش  ایــن   
ــالوه  ــی )ره( ع ــام خمین ــرت ام ــال حض ــتاد ارتح ــی س ورزش
ــای الزم،  ــب بنره ــط اداری و نص ــردن محی ــیاه پوش ک ــر س ب
نســبت بــه برگــزاری مســابقه از وصیــت نامــه سیاســی - 
ــهدا،  ــواده ش ــان، خان ــژه کارکن ــام )ره( وی ــرت ام ــی حض اله

هنرمنــدان و عمــوم مــردم اقــدام کننــد.

ــزاری  ــاب، برگ ــای کت ــگاه تازه ه ــزاری نمایش ــن برگ همچنی
مســابقات نقاشــی و قصــه گویــی، نشســت کتابخــوان، تهیــه 
ــغ،  ــزام مبل ــران، اع ــان زائ ــع می ــی و توزی ــته های فرهنگ بس
روحانــی و مــداح بــه مســاجد و حســینیه ها ، برگــزاری 
مراســم خوشنویســی از ســخنان حضــرت امــام )ره( از دیگــر 

اقدامــات اداره هــای عضــو ایــن کمیتــه اســت.
ــمینارها  ــزاری س ــد : برگ ــان می افزای ــزارش در پای ــن گ ای
شــخصیتی  ابعــاد  خصــوص  در  تخصصــی  نشســت های  و 
و  امــام  و  جوانــان  و  امــام  عنــوان  بــا  امــام  حضــرت 
فرهنگــی  مســابقات  و  فعالیت هــا  انجــام  دانشــجویان، 
قالــب  در  مســاجد  کانون هــای  اعضــای  ویــژه  هنــری 
ــه  ــی صحیف ــابقه فرهنگ ــم، مس ــرآن کری ــظ ق ــابقات حف مس
و  شــهدا  معظــم  خانــواده  اعــزام  و  )ره(  امــام  حضــرت 
ــام )ره( از  ــرم ام ــان در ح ــه آن ــژه ب ــگاه وی ــاص جای اختص
دیگــر اقدامــات در دســت اجــرای ایــام بزرگداشــت ســالگرد 

ــت.  ــال اس ارتح

ــر از  ــام )ره( تعداد150نف ــام ســالگرد ارتحــال حضــرت ام درای
ــن  ــه تبی ــا ب ــا ادارات ونهاده ــینیه ه ــاجد حس ــن در مس مبلغی
امــام ره  وســیره آن حضــرت در مــاه  شــخصیت حضــرت 
مبــارک رمضــان و نقــش قیــام 15خــرداد در انقــالب اســالمی 
ــا مــردم  ــی اســت ت ــن یــک فرصــت طالئ ــد کــه ای مــی پردازن
دیــدگاه هــا و برداشــت هــای امــام را نســبت بــه مــاه رمضــان، 

ــد.  ــدا درک کنن ــی خ ــدر و مهمان ــی ق لیال
ــاوت از  ــی متف ــان خیل ــاه رمض ــام از م ــت ام ــه برداش ــرا ک زی

حضور هیئات مذهبی، مداحان، فعالین قرآنی 

وکانون های فرهنگی وتبلیغی در مراسم سالگرد ارتحال حرضت امام )ره(

ــت. ــا اس ــران و عرف ــان، مفس ــای محقق ــت ه برداش
قرآنــی  فعالیــن  مداحــان،  مذهبــی،  هیئــات  همچنیــن  
ــف  ــار مختل ــراه اقش ــه هم ــی ب ــی وتبلیغ ــای فرهنگ ــون ه وکان
مــردم  در مراســم ســالگرد ارتحــال حضــرت امــام )ره( کــه در 
روز 14خــرداد در حــرم مطهــر آن حضــرت برگــزار مــی شــود 
ــز 9  ــالوت ج ــن اداره ت ــه ای ــر برنام ــد. دیگ ــی کنن ــرکت م ش
ــه روح آن  ــود ب ــی ش ــزار م ــاجد برگ ــه در مس ــم ک ــرآن کری ق

ــود. ــی ش ــه م ــوار هدی ــام بزرگ ام

حسین اصغری، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اسالمشهر:

حســین اصغــری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری 
ــردن مراســم  ــزار ک ــا شــکوه تر برگ ــر ب ــد ب ــا تاکی اسالمشــهر ب
ارتحــال حضــرت امــام )ره( گفــت: بــا اشــاره بــه اینکــه 
هشــتمین  و  بیســت  بزرگداشــت  بــه  مربــوط  کمیته هــای 
اسالمشــهر  شهرســتان  در  امــام خمینــی  رحلــت  ســالگرد 
کار خــود را آغــاز کرده انــد، آمادگــی الزم بــرای برگــزاری 
ــران شــهر  مراســم ســالگرد ارتحــال امــام و ایــاب و ذهــاب زائ

ــود دارد. ــر وج ــرم مطه ــه ح ــهر ب اسالمش
ــان  ــا بی ــهر ب ــهرداری اسالمش ــی ش ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــام )ره(  ــالگرد ارتحــال حضــرت ام ــرا رســیدن س ــا  ف ــه ب اینک
ر  دا یر شــهرهای کشــور عــزا ننــد ســا ما نیــز  اسالمشــهر 
مــی شــود، افــزود: ســیاه پوش کــردن ســطح شــهر و فضاســازی 
ــا طراحــی و چــاپ  ــام ارتحــال حضــرت امــام ب ــا ای متناســب ب

آمادگی الزم برای برگزاری مراسم 

سالگرد ارتحال امام وجود دارد

ــای  ــتن پرچم ه ــهر و برافراش ــطح ش ــب در س ــرای نص ــر ب بن
ــردن  ــوش ک ــیاه پ ــن س ــف و همچنی ــاط مختل ــه در نق مربوط
ــه و  ــق 6 گان ــهرداری در مناط ــه ش ــوط ب ــاختمان های مرب س
ــه  ــب کمیت ــهرداری در قال ــات ش ــه از اقدام ــازمان های تابع س

ــت. ــتیبانی اس پش
ــج  ــزود: همچنیــن در جهــت نشــر و تروی اصغــری در ادامــه اف
ــابقه خوشنویســی  ــک دوره مس ــل ی ــام راح ــد ام ــکار و عقای اف
بیــن هنرجویــان مراکــز فرهنگــی شــهرداری بــا انتخــاب 
اشــعار و فرمایشــات حضــرت امــام )ره( بــا داوری اســاتید 
ــرات  ــه نف ــد و ب ــد آم ــرا درخواه ــه اج ــه مرحل ــی ب خوشنویس

ــد. ــد ش ــداء خواه ــود اه ــم یادب ــه رس ــزی ب ــر جوای برت
وی ابــراز داشــت: چــاپ و توزیــع نشــریه توســعه و شهرســازی 
ویــژه ســالگرد ارتحــال امــام از دیگــر اقدامــات شــهرداری بــه 

ایــن مناســبت اســت.
ــی  ــا هماهنگ ــن ب ــرد: همچنی ــان ک ــری خاطرنش ــین اصغ حس
صــد  بــه  نزدیــک  اسالمشــهر  شهرســتان  ارتحــال  ســتاد 
دســتگاه اتوبــوس جهــت ایــاب و ذهــاب 5 هــزار نفــر از 
ــام  شــهروندان جهــت شــرکت در مراســم ســالگرد حضــرت ام

در حــرم مطهــر پیش بینــی شــده اســت.
ــان  ــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری اسالمشــهر در پای مع
و خاطــره  یــاد  گرامیداشــت  مراســم  در  مشــارکت  گفــت: 
ــاف  ــالن اداره اوق ــرداد در س ــام )ره( در روز 13 خ ــرت ام حض
اقدامــات الزم توســط  شهرســتان و همچنیــن تمهیــدات و 
چــه  هــر  جهــت  تابعــه  مدیریت هــای  ســایز  و  مناطــق 
ــد  ــر فقی ــزار شــدن مراســمات گرامیداشــت رهب باشــکوه تر برگ

ــید.  ــد رس ــام خواه ــه انج ــه مرحل ــیده و ب ــالب اندیش انق

حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر:

همچنین با هماهنگی ســتاد ارتحال شهرســتان اسالمشهر نزدیک به صد دستگاه اتوبوس
 جهت ایاب و ذهاب 5 هزار نفر از شــهروندان جهت شــرکت در مراسم 

ســالگرد حضرت امام در حرم مطهر پیش بینی شده است.
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امــام خمینــی )ره( عابــدی فرزانــه بــود که توانســت خــود را از بندهای غیــر خدایــی آزاد کند. 
ذکــر، زیــارت و تــالوت قــرآن رفیــق راه او بــود و آن بزرگمــرد تمــام عمــر خــود را بــا عبــادت 
خــدا گذرانــد. مقــام معظــم رهبــری دربــاره ارتبــاط آن عبــد صالــح بــا خداونــد می فرمایــد: او 
اهــل خلــوت، اهــل عبــادت، اهــل گریــه نیمــه شــب، اهــل دعــا، تضــرع، ارتبــاط با خدا، شــعر 

و معنویــت و عرفــان و ذوق وحــال بــود.
اخــالص بــا تمــام زندگــی امــام عجیــن شــده بــود. تمــام کارهــای او بــا نــام و یــاد خدا شــکل 
می گرفــت و جــز رضــای محبــوب بــه چیــزی نمی اندیشــید. آنچــه مــا را از آن بدبختــی های 
گذشــته بــه شــوکت و جــالل کنونــی رســانده اســت همــان اخالص امــام بــود و اگــر بخواهیم 
بــاز هــم پیــروز و ســربلند باشــیم بایــد همیــن راه را کــه رمــز پیــروزی بــوده اســت ادامــه 
دهیــم. اگــر هــدف و راه مــا، هــدف و راه امــام اســت، وســایل مــا هــم بایــد وســایل امام باشــد. 
وســیله امــام کمــک گرفتــن از خــدا بــود، پــس وســیله مــا نیــز بایــد کمــک گرفتــن از خــدا 

باشــد کــه آنهــم بــا زبــان میســر نیســت بلکــه بــا اخــالص عملــی مــی شــود.
امــام راحــل بــا توجــه بــه موقعیــت واالیــی کــه داشــتند بســیار متواضــع بودنــد. ایشــان نــه 
تنهــا خــود را باالتــر از دیگــران نمی پنداشــت بلکــه خــود را خدمتگــزار مــردم می دانســت.
مقــام معظــم رهبــری معتقــد اس ت آن شــخصیت بــا عظمــت کــه همــه دنیــا بــه عظمــت 
او اعتــراف دارنــد می گفــت : اگــر بــه مــن خدمتگــزار بگوینــد بهتــر اســت از ایــن کــه بــه 
مــن رهبــر بگوینــد و راســت مــی گفــت، او اهــل تعــارف و تظاهــر نبــود و خاضعانــه اظهــار 
ــه  ــم. نمون ــارت می کن ــاس حق ــما احس ــر ش ــن در براب ــد و م ــا بهترن ــردم از م ــود: م می نم
چنیــن انســانی در دنیــا و تاریــخ ســراغ نداریــم، او از همــه انســان هایی کــه تاکنــون دیــده و 

وصــف آنهــا را شــنیده ایــم باالتــر بــود.
ــراز و  ــام ف ــت اســتواری ایشــان در تم ــم عل ــام درمی یابی ــت ام ــدک در فعالی ــا نگرشــی ان ب
نشــیب های زندگــی ، ایــن بــود کــه اتــکای حقیقــی بــه خداونــد داشــت و جــز خــدا کســی 
را موثــر نمی دانســت و خداونــد نیــز از ایشــان حمایــت کــرده و موجــب پیــروزي معظــم لــه 
شــدند. در حــوادث وحشــتناک کــه همــه مســئولین بــه بنبســت مي رســیدند بــه امــام پنــاه 
می بردنــد و آن حضــرت بــا دم مســیحایی خــود بــه همــه آنهــا آرامــش می بخشــید. او ماننــد 
کوهــی مقــاوم و اســتوار بــود کــه هیــچ چیــز او را متزلــزل نمی ســاخت، بلکــه هرگونــه تــرس 

و اضطــراب را از دل همراهــان و نزدیــکان دور مــی کــرد.
امــام راحــل کــه بــا تمــام وجــود دلباختــه اهــل بیــت )ع( بــود هــر پــگاه و هــر شــامگاه بــه 
آنــان توســل می جســت.  اگــر آن حضــرت بــا مناجــات و دعــا و توســل ســر و کار نداشــت و 
اهــل اســتغاثه و مناجــات نبــود خــدای متعــال ایــن همــه توفیــق را نصیــب ایشــان نمی کرد، 
بــه گونــه ای کــه هــر مــاه رمضانــی کــه بــر امــام می گذشــت، انســان می دیــد کــه آن بزرگــوار 
ــام  ــت و ام ــی اس ــت عال ــد هّم ــزرگ، نیازمن ــای ب ــق آرمان ه ــت.  تحق ــده اس ــر ش نورانی ت
خمینــی، آن انســان بــزرگ، هــم آرمان هــای بلنــد و هــم هّمــت بلنــدی داشــت. او افق هــای 
دور دســت را می دیــد و هدف هــای بــزرگ را انتخــاب می کــرد و بــا تمــام وجــود بــه ســوی 

ــت. ــش می رف ــا پی آن هدف ه
ــزرگ هدف هــا را  ــرد ب ــن م ــز ای ــی اعجــاب انگی ــری و توانای ــد و خســتگی ناپذی همــت بلن
ــا رهبــری بــی نظیــرش، هــر لحظــه مــردم را بیدارتــر و مصّمــم تــر  محقــق می کــرد. او  ب
کــرد. مقــام معظــم رهبــری راجــع بــه اراده پوالدیــن و همــت بلنــد امــام و تاثیــر آن در جهان 
اســالم می فرماینــد: او بــه اســالم عــزت بخشــید و پرچــم قــرآن را در جهان بــه اهتــزاز درآورد. 
او ملــت ایــران را از اســارت بیگانــگان نجــات داد و بــه آنــان غــرور و شــخصیت و خودبــاوری 
ــوادث  ــهمگین و ح ــای س ــان طوفان ه ــال در می ــالمی را ده س ــوری اس ــید... او جمه بخش
سرنوشــت ســاز، قدرتمندانــه اداره و حراســت و هدایــت کــرد و بــه نقطــه ای مطمئن رســانید.

امام خمینی)ره( 

از دیدگاه 

مقام معظم رهربی

عوارض نوسازی پایدارترین درآمد  شهرداری

عــوارض نوســازی در زمــره مهــم تریــن منابــع درآمــدی دولــت هــای 
محلــی بــه شــمار مــی رود که دارای شــروط ســه گانــه درآمدهــای پایدار 
را داراســت. شــرط اول مــداوم و ثابــت بــودن بــه گونــه ای کــه در بلنــد 
مــدت قابــل تحقــق اســت. دومیــن شــرط مطلوبیــت آن، به ایــن مفهوم 
کــه تأمیــن مالــی شــهرداری اثــر نامطلوبــی بــر ســطح کیفیــت فعلــی 
زندگــی در شــهر و حقــوق آیندگان را به همراه نداشــته باشــد و ســومین 
ویژگــی، برخــورداری از خصوصیــت انعطــاف پذیــری و تغییر پذیــری در 
طــول زمانهــای مختلــف مــی باشــد.در طــول ســالهای گذشــته و اخیــر 
ــه شــهروندان، اقســاطی  شــهرداری اقداماتــی از جملــه اهــداء جوایــز ب
نمــودن و تعلــق جوایــز خوش حســابی بــرای تشــویق به منظــور احیای 
ســهم عــوارض نوســازی بــه عنــوان منبــع درآمــدی کامــالً پایــدار، در 
مجمــوع درآمــد مدیریــت شــهری قــرار گرفتــه اســت، کــه مؤثــر واقــع 
نشــده و اغلــب شــهروندان تــا زمــان خریــد و فــروش ملــک نســبت بــه 

پرداخــت عــوارض ســال و معوقــه هــا اقــدام نمــی نماینــد.
مقایسه منابع درآمدی شهرداریهای 

کشور های توسعه یافته با شهرداری های ایران

بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده بیشــترین درآمــد شــهرداری کشــور 
هــای توســعه یافتــه و پیشــرفته از جملــه انگلیس، دانمــارک و غیــره از 
نقــل و انتقــال هــای دولتــی بــوده و مالیــات هــای محلــی و خدمــات 
ــوص  ــتی در خص ــه و سیاس ــرار گرفت ــدی ق ــف بع ــوارض در ردی و ع
ــی  ــدارد در صورت شهرفروشــی در کشــورهای توســعه یافتــه وجــود ن
کــه در ایــران بیشــترین درآمــد شــهرداری از فــروش تراکــم کــه ایــن 
درآمدهــا و عــوارض تحــت تأثیــر نوســانات بــازار مســکن و همچنیــن 
تحــت تأثیــر قوانیــن و مقــررات ســاخت و ســاز شــهرها قرار مــی گیرد 
کــه بــه لحــاظ تقاضــای مؤثــر بــرای مســکن در شــهرها از یــک تــداوم 
نســبی برخــوردار اســت و یــا درآمد ناشــی از اجرای جریمه کمیســیون 
مــاده صــد و عــوارض تخلفــات ســاختمانی و عــوارض حــذف پارکینگ 
کــه ایــن درآمدهــا بــه طــور قطــع در زمــره درآمدهــای ناپایــدار جــای 
دارنــد، کــه در هــر دو مــورد باعــث تضعیــف و یــا از بیــن رفتــن ضوابط 
شهرســازی بــوده کــه بــه طبــع آن زیســت پذیــری شــهری را تغییــر 
مــی دهــد ولــی در کشــورهای اروپایــی بــا توجــه بــه مســتحکم بــودن 
قانــون و ضوابــط شــهری و نیــز قانونمنــد شــهروندان از جملــه انگلیس 
کــه واحدهــای مســکونی اســتیجاری کــه متعلــق بــه حکومــت هــای 
محلــی اســت مبالغــی بــه عنــوان اجــاره بهــا وصــول مــی گــردد و برای 

اداره شــهر هزینــه مــی شــود
اصغر زلفی زیناب/ کارشناس درآمد

مناسبت  به  اسالمشهر  فرماندار  حقیقی  اله  امیر 
ملكوتی  ارتحال  سالگرد  خردادماه   14 رسیدن  فرا 
امام  حضرت  ایران،  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 
 15 خونین  قیام  سالروز  همچنین  و  خمینی)ره( 

پیامی صادر کرد. خرداد 
اسالمشهر،  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
به شرح  اسالمشهر  فرماندار  تسلیت  پیام  کامل  متن 

است: ذیل 
جانسوز  رحلت  یادآور  خرداد  چهاردهم 
ابر مرد تاریخ ساز، خلف صالح اولیای الهی، 
مندی  بهره  با  که  است  )ره(  خمینی  امام 
محمدی،  اسالم  ناب  های  اندیشه  از  کامل 
در  که  ایران  در  تنها  نه  را  حرکتی  بنیاد 
بنا  مظلوم  های  ملت  و  اسالمی  همه جوامع 
نهاد. نهضت و حرکتی که سرانجام آن فرو 
بنای  و  شاهنشاهی  نظام  های  پایه  ریختن 
امام  مكتب  بود.  ایران  اسالمی  جمهوری 
است  آزادگی  و  آزادی  مكتب  خمینی)ره( 

پیام تسلیت فرماندار شهرستان اسالمشهر
به مناسبت رحلت امام خمینی)ره( و قیام خونین 15 خرداد

در  خواهانه  آزادی  های  حرکت  منشأ  که 
سطح جهان شد.  

خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
اسالمی  انقالب  بنیانگذار  و  کبیر  معمار 
سالگرد  خمیني)ره(،  امام  حضرت  ایران 
واالمقام  شهداي  و  ایشان  جانگداز  رحلت 
رهبری  معظم  مقام  محضر  به  را  خرداد   15
ایران اسالمی  و مردم همیشه در صحنه ی 
مردم  و  شهدا  معزز  های  خانواده  ویژه  به 
عرض  تسلیت  اسالمشهر  پرور  شهید 
امام  معنوی  فرزندان  امیدوارم  و  نموده 
کرده  سفر  عزیز  آن  اندیشه  پرتو  در  )ره( 
علوی  حكومت  سازان  زمینه  و  سربازان  از 

باشند. عصر)عج(  ولی  حضرت 

حقیقی  اله  امیر 
اسالمشهر شهرستان  فرماندار 
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از یاد گرفنت دانش فنی 

تا کمک به تهیدستان

شــاید اولیــن بــار کــه بحــث اخــالق را بــه معنــی 
ــی در  ــاق کوچک ــنیدم، در اط ــازی آن ش خودس
جلــوی مســجد شــیخ عبدالحســینی در انتهــای 
ــود. بعد هــا از فــردی  ــازار کفاش هــای تهــران ب ب
ــرای  ــه ب ــیدم ک ــا« پرس ــرادر رض ــام »ب ــه ن ب
ــرادر  خودســازی و تقویــت ایمــان چــه کنیــم. ب
ــی  ــرد: یک ــنهاد ک ــن پیش ــه م ــز ب ــا دو چی رض
جلســات درس اخــالق حــاج آقــا مجتبــی تهرانی 
کــه آن زمــان در خیابــان سقاباشــی تشــکیل می 
شــد و دوم مطالعــه کتــاب »قلــب ســلیم « آیــت 
اهلل عبدالحســین دســتغیب کــه آنموقــع هنــوز 
شــهید نشــده و بــه همیــن دلیــل معــروف نبــود.

ــران  ــه ته ــاز جمع ــه در نم ــر هفت ــان ه آن زم
برگه هایــی بــا عنــوان »دســتور العمــل 16 
ــع  ــرای خودســازی« توزی ــه امــام خمینــی ب گان
می شــد و مــا کــه آن هنــگام در انجمــن اســالمی 
ــم  ــروع کردی ــا ش ــا بچه ه ــم ب ــتان بودی دبیرس
ــی رود  ــادم نم ــا. ی ــه آن ه ــردن ب ــل ک ــه عم ب
یکــی از تابســتان ها، خواهــر حســن تهرانــی 
کــه در ســپاه پاســداران کار می کــرد، یــک مــاه 
ــه  ــا مــن و حســن در عمــل ب حقوقــش را داد ت
ــازی  ــل خودس ــتور العم ــای دس ــی از بنده یک
ــه  ــی ب ــای فن ــن دانش ه ــی فراگرفت ــام یعن ام
کالس هــای تعمیــر رادیــو تلویزیــون برویــم کــه 
البتــه رفتیــم امــا کالس هــا پــر شــده بــود و مــا 
در کالس تایــپ شــرکت کردیــم و ایــن زمینــه ای 
شــد کــه از ایــن هنــر ماشــین نویســی بــه نحــو 
ــتفاده  ــی اس ــات انقالب ــان تبلیغ ــی در جری کامل
ــه را  ــی مدرس ــوال های امتحان ــی س ــم حت کنی
)بجــز ســوال های کالس خودمــان را!( مــا دو 
ــن  ــورت ای ــر ص ــم. در ه ــپ می کردی ــر تای نف
ــن  ــم کــه ای ــود کــه بگوی ــن ب ــرای ای ــه، ب مقدم
ــه طــور وســیعی در نمازهــای  دســتور العمــل ب
جمعــه هــر هفتــه توزیــع می شــد، در اول و آخــر 
برخــی کتاب هــای اخالقــی کــه آن موقــع چــاپ 
می شــد قــرار داشــت و شــاید هنــوز هــم برخــی 
کتاب هــای چــاپ آن دوره ایــن دســتور العمــل را 

داشــته باشــند. 
البتــه هــر کــدام از علمــا و بــزرگان بــه فراخــور 
ــل،  ــرف مقاب ــای ط ــود و ظرفیت ه ــات خ مطالع
ــه  ــا مراجع ــه ب ــد ک ــی دارن ــتور العمل های دس
بــه ســخنان یــا کتاب هــای آنــان می تــوان 
ــرد.  ــتفاده ک ــز اس ــان نی ــخه های معنویش از نس
ــه  ــن بحــث ک ــام ای ــوان ُحســن خت ــه عن ــا ب ام
ــک  ــت، ی ــی اس ــام خمین ــتور العمل های ام دس
ــان،  ــل از عروسش ــه نق ــام ب ــر از ام ــه دیگ نکت
خانــم فاطمــه طباطبایــی اضافــه مــی کنــم کــه 
در شــماره 168 مجلــه شــاهد بانــوان آمده اســت: 
ــر  ــای آخ ــام در روزه ــه ام ــی از مســائلی ک »یک
ــای  ــدن دع ــد، خوان ــه می کردن ــن توصی ــه م ب
ــعی  ــد س ــان می گفتن ــود، ایش ــا ب ــد صبح ه عه
ــی، چــون در سرنوشــت  ــن دعــا را بخوان کــن ای
دخالــت دارد.« طبیعــی اســت کــه عمــل دقیــق 
بــه تمــام ایــن مــوارد، شــاید کار ســختی باشــد 
ــی، آن را شــروع  ــی و از گام ــوان از جای ــا می ت ام

دستورالعمل امام خمینی برای خودسازی جوانان

کــرد و بــه مــرور، قــدرت و توانایــی عمــل بــه همــه 
ــت آورد. ــه دس آن را ب

متــن ایــن دســتورالعمل اخالقــی بــه شــرح زیــر 
اســت:

     نمازهــای یومیــه را در پنــج وعــده بخوانیــد و 
نمــاز شــب را حتمــا بپــای داریــد.

ــتر  ــد و بیش ــم کنی ــود را ک ــواب خ ــات خ      اوق
ــل( ــوره مزّم ــژه س ــد )بوی ــرآن بخوانی ق

      راس ســاعت مقــرر کــه بیــدار می شــوید، 
ــد. ــر نخوابی دیگ

      روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه بگیرید.
ــه  ــود را ب ــد )خ ــه کنی ــوری را پیش ــم خ        ک
ــد(. ــادت بدهی ــوا ع ــا و حل ــیر، خرم ــوردن ش خ

ــه  ــکوه ک ــای باش ــس و میهمانی ه        در مجال
فقــرا بــه آن راه ندارنــد شــرکت نکنیــد و خــود نیــز 

چنیــن مجالســی نداشــته باشــید.
ــاده  ــوق الع ــت ف ــد و پیمــان اهمی ــرای عه        ب

قائــل باشــید.
        به تهیدستان انفاق کنید.

       از مواضع تهمت دوری کنید.
      دل بــه دنیــا نبندیــد و آن را بــر دســتور خــدا 

ــح ندهید. ترجی
       لباس ساده بپوشید.

       از نظــر مــاّدی بــه پاییــن تــر از خــود و از نظــر 
معنــوی بــه اولیــاء اهلل بنگرید.

      کار نیــک خــود را فرامــوش کنیــد و گناهــان 
گذشــته خــود را بــه یــاد بیاوریــد.

ــاد  ــا را زی ــا ه ــد و دع ــت نکنی ــاد صحب        زی
ــنبه ( ــه ش ــای روز س ــوص دع ــد )بخص بخوانی

      اول هــر مــاه، خــرج یــک روز خــود را صدقــه 
 . بدهید

      دانــش هــای فنــی )بویــژه رانندگــی، مکانیــک 
و رادیــو تلویزیــون( را فــرا بگیریــد.

      بــه ورزش بخصــوص کوهنــوردی و شــنا 
ــد. ــت بدهی اهمی

       از اخبــار روز مســلمین و جهــان بــا خبر شــوید 
)هــر روز حداقــل یــک بار اخبــار کامل را بشــنوید(

       بیشتر مطالعه کنید.
منبع: وبالگ آب و آتش


