تزريق  ۳۴۰هزار دوز واكسن
به اتباع خارجي

مدير كل امور اتب�اع و مهاجرين خارجي وزارت كش�ور از تزريق
 ۳۴۰هزار دوز واكس�ن كرونا به پناهندگان و اتب�اع خارجي خبر
داد و رون�د بهرهمن�دي اتب�اع از بيمه سلامت را تش�ريح كرد.

مهدي محمودي ،مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور در
تشريح روند واكسيناسيون اتباع و مهاجرين خارجي گفت :واكسيناسيون
اتباع خارجي بر اساس سن در كشورمان انجام ميشود ولي تا كنون هيچ
كمكي به صورت رسمي براي تهيه واكسن صورت نگرفتهاست ،اين در
حالي است كه قول مس��اعدت جهت تهيه واكسن از سوي سازمانهاي
بينالمللي صورت پذيرفته است .وي درباره تعداد مهاجرين خارجي كه
واكسن كرونا دريافت كردهاند ،افزود :واكسيناسيون پناهندگان و اتباع
خارجي براساس سند ملي كشور جمهوري اسالمي ايران تا كنون حدود
 ۳۴۰هزار دوز صورت گرفتهاست.
مدير كل امور اتب��اع و مهاجرين خارجي وزارت كش��ور درباره خدمات
بهداشتي و درماني كه در كشور جمهوري اسالمي ايران به اتباع خارجي
ارائه ميش��ود به اجراي طرح غربالگري رايگان ۲ميلي��ون و  ۷۲۲هزارو
 ۶۵۹نفر از اتباع خارجي ط��ي دو مرحله همانند ايرانيان اش��اره كرد و
افزود :غربالگري مرحله سوم هم در حال اجرا است .همچنين راهاندازي
نقاهتگاههاي ويژه داخل مهمانش��هرها براي بيم��اران مبتال به بيماري
كووي د (۱۹به صورت مجزا مرد و زن) و خريد اقالم بهداشتي ،تجهيزات
پزشكي و دارو در راستاي پيشگيري ،تشخيص و درمان بيماري كوويد
 ۱۹با هماهنگي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي از طريق كمك
سازمانهاي بينالمللي و توزيع آن در بين پناهندگان و مراكز درماني و
بهداشتي انجام شدهاست .به گزارش خبرگزاري ايس��نا ،وي ادامه داد:
تمامي خدمات بهداشتي و درماني همانند اتباع ايراني براي پناهندگان
مبتال به كوويد  ۱۹و آموزش دقيق پروتكلهاي بهداشتي به اتباع خارجي
شامل آموزش فاصلهگذاري اجتماعي ،آموزش استفاده از ماسك و الزام
استفاده از آن ( از طريق ارسال پيام كوتاه ،تهيه كتابچه و ساخت انيميشن
كوتاه به زبانهاي محلي) از ديگر اقداماتي بوده كه براي اتباع و مهاجرين
خارجي انجام شدهاست.
محمودي در بخش ديگري از صحبتهاي خود در تشريح روند بهرهمندي
اتباع از بيمه سالمت و تعداد اتباعي كه از اين امكان استفاده ميكنند،گفت:
از سال  ۱۳۹۴با امضاي تفاهمنامه مش��ترك بين وزارت كشور ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي(سازمان بيمه سالمت ايران) و وزارت
كار ،تعاون و رفاه اجتماعي طرح بيمه سالمت همگاني براي پناهندگان
ساكن جمهوري اسالمي ايران با همكاري دفتر نمايندگي كميسارياي
عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوري اسالمي ايران به
اجرا درآمد؛ تمامي پناهندگان ثبتنام شده همانند ايرانيان از مزاياي بسته
بيمه سالمت جامع پايه (دفترچه بيمه) برخوردار شدند كه شامل خدمات
درماني سرپايي ،بستري و بستري موقت است .به گفته وي ،به اين ترتيب
تاكنون هفت مرحله از آن اجرا و تعداد يك ميليون و  ۱۷۳هزار و  ۹۰۲نفر
از پناهندگان داراي بيماري خاص و آسيبپذير به صورت رايگان تحت
پوشش بيمه سالمت قرار گرفتند و از مزاياي بيمهاي آن استفاده كردند،
ضمن اينكه مابقي پناهندگان غير آسيبپذير نيز به شرط پرداخت حق
بيمه مصوب ميتوانند از طرح بيمه سالمت استفاده كنند.

صدور  ۳۷۲۰شناسنامه براي فرزندان
با مادر ايراني و پدر خارجي

س�خنگوي س�ازمان ثبت اح�وال كش�ور گف�ت :تاكن�ون براي
۳هزارو ۷۲۰نفر از فرزندان حاص�ل از ازدواج م�ادر ايراني با پدر
خارجي در كش�ور شناس�نامه ص�ادر و تحويل دادهشدهاس�ت.

سيفاهلل ابوترابي ،سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت ::تا كنون به
استعالمهاي  ۱۷هزار و  ۳۲۹نفر از افرادي كه حاصل ازدواج مادر ايراني
با پدر خارجي هستند ،از طريق كميسيونهاي مستقر در استانداريها
كشور پاسخ داده شدهاست .وي ادامه داد :بيشترين متقاضيان دريافت
شناس��نامه و تابعيت ايراني از م��ادر ايراني و پدر خارج��ي مربوط به
استانهاي سيستان و بلوچستان ،اصفهان ،خراسان رضوي است.
ابوترابي گفت :متقاضيان دريافت تابعيت ايراني حاصل از ازدواج مادر
ايراني و پدر خارجي براي جلوگيري از هرگونه سوءاس��تفاده در داخل
كشور به اس��تانداريها و در خارج از كشور به كنس��ولگريهاي ايران
مراجعه كنند .به گزارش ايرنا ،وي خاطر نشان كرد :هرگونه ثبتنام براي
ارائه اطالعات مشموالن قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ايراني ب��ا مردان خارجي براي دريافت شناس��نامه ،فقط از طريق
استانداريها و كنسولگريها خواهد بود ،بنابراين ساير اقدامات از طريق
جايگاههاي غير تعريفشده مثل كافينتها و غيره مورد تأييد نيست.
وي با بيان اينكه سازمان ثبت احوال كشور در فرآيند اجراي قانون اعطاي
تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايران��ي در پايان راه قرار دارد،
گفت :متقاضيان دريافت تابعيت ايراني زير  ۱۸س��ال ،براساس قانون
اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي،
توسط مادر و متقاضيان باالي  ۱۸سال خودشان ميتوانند اقدام كنند.
سخنگوي سازمان ثبت احوال اعالم كرد :در ثبت احوال سند هويتي مادر
بررسي و احراز ميشود و بعد از تأييد و تصويب كميسيون اتباع كه به ما
اعالم ميشود ،براي صدور تابعيت مراحل انجام خواهد شد .گفتني است
مصوبه «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان
خارجي»  ۱۳خرداد سال  ۱۳۹۹ابالغ شد و الزماالجراست .اين اليحه
موافقان و مخالفاني داشت و هر كدام استداللهاي خاص خود را داشتند
تا آنكه سرانجام شوراي نگهبان آن را در مهر ماه سال  ۹۸تصويب كرد و
هم اكنون نيز وارد فاز اجرايي شدهاست.

رئيس س��ازمان حج و زيارت گفت :بر اس��اس برآوردها بيش از ۸۰
هزار زائر ايراني براي شركت در مراسم اربعين حسيني وارد خاك عراق
شدهاند .اين اظهارنظر در حالي است كه پيش از اين مسئوالن ايراني
بارها گفتهاند كه اربعين امسال ،طرف عراقي تنها اجازه ورود  60هزار
ايراني را به عراق دادهاست.
وزير ورزش و جوانان با اش��اره به تبدي��ل وزارت ورزش و جوانان به
ن گفت :قرار است اختيارات قانوني به وزارت ورزش
قرارگاه حوزه جوانا 
و جوانان بدهند كه بتوانيم به تكاليف ساير وزارتخانهها (پيرامون حوزه
جوانان) ورود كنيم و جايگاه و ساحت فعلي جوانان را تقويت كنيم.

رئيس انجمن تغذيه ايران در واكنش به تبليغات فريبنده يك روغن
خوراكي با اين محتوا ك��ه «تكوفرول» باعث جواني ميش��ود ،گفت:
شركت غنچه با سوء استفاده و ساخت تيزرهاي گمراه كننده و اغواگرانه
مردم را تشويق به استفاده بيچون و چرا و بدون حد و مرز از روغن به
بهانه جوان ماندن! مينمايد كه اين مسئله در دراز مدت ميتواند باعث
آسيب رساندن به سالمت جامعه گردد.
مدير كل انتقال خون استان تهران با بيان اينكه ذخاير خون در استان
تهران كاهش يافتهاس��ت ،گفت :مردم براي اهداي خون اقدام كنند و
مانند هميشه حامي انتقال خون و نجاتدهنده جان بيماران باشند.

يك دكتراي جنينشناسي با بيان اينكه بيماريهاي ارثي و مادرزادي
جزو بيماريهاي بومي ايران محسوب ميشوند ،گفت :با تشخيص به
موقع بس��ياري از اين بيماريها ،از عقبماندگي ك��ودكان و عوارض
ناخواسته ماندگار جلوگيري ميشود.
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اربعين فراق

از همه زائران تست كرونا گرفته میشود و افراد مشكوك قرنطينه ميشوند
موال جان از حضور در جغرافياي شما و قدم زدن در مشايه جا ماندهايم،اما
مگر قدم نهادن در مسير حسيني تنها با طي طريق در مشايي و شمردن
عمودهاي منتهي به راه كربالس�ت؟! مگر نه اينكه كل يوم عاشورا و كل
ارض كربال؟! هر كدام از ما در لحظه تولد ،درست از همان زمان كه كاممان
به بركت تربت حسيني باز شد ،در سينههايمان شش گوشه عشق حسين
را بنا كردهايم و سالهاست كه در مشايه هستيم و عمودهاي ارادتمان به
ساحت سيد و ساالر شهيدان را ميشماريم و طي طريق ميكنيم .امسال
هم كه براي دومين سال متوالي ويروس كرونا مانع حضور خيل عاشقان

دود اسفند و صداي روضه و زيارت عاشورا در
طول مسير حال و هواي مشايه را برايت تداعي
ميكند .هر چند چهره همه جاماندگان اربعين
با ماسك پوشيده شده و همه سعي دارند اصول
بهداشتي و فاصلهها را رعايت كنند ،اما وقتي
نگاهت با نگاهشان تالقي ميكند ،چشمانشان
را در دريايي از اش��ك ج��اري ميبيني .يكي
ذكرشمار و ديگري تسبيح در دست دارد و آن
يكي هندزفري در گوشش گذاشته و از حال
و هوايش پيداس��ت روحش نه در خيابان 17
شهريور تهران كه در مشايه نجف تا كربالست
و حتي حساب عمودهاي باقي مانده تا وصال
به معشوق را هم دارد .بعضي به نيابت از بيمار
كرونايي بستري در بيمارس��تان آمدهبودند
و برخي ديگر ثواب اين ط��ي طريق و زمزمه
زي��ارت اربعين را به روح عزيز از دس��ت رفته
ش��ان هديه ميكردند و ش��ايد حاجت همه
اين جمع يك چيز بود ،رفت��ن بيماري كرونا
و برپايي مجالس پرش��ور حس��يني همچون
سالهاي قبل.
ویژه

حسيني در حماسه و نمايش اقتدار راهپيمايي اربعين شد و تنها  80هزار
نفر از عاشقان توانستند در مسير عاشقي نجف تا كربال طي طريق كنند،
راهپيماي�ي جاماندگان اربعين با ش�كوه هر چه تمامت�ر در تمامي نقاط
كشور برگزار شد و عاشقان حس�يني به عشق سلطان خوبيها حضرت
اباعبداهللالحسين و به نيت طي طريق عاشقي در مسير حسيني و مهدوي،
در شهرهاي مختلف به سمت زيارتگاهها و بقاع متبركه راهپيمايي اربعين
را برگزار كردند .از امروز زوار اربعين به كش�ور باز ميگردند و بناست از
همه زائران تستهاي كرونا گرفته شود و افراد مشكوك قرنطينه شوند.

به تو از دور سالم
سالهاست كه جاماندگان راهپيمايي اربعين در
ش��هرهاي مختلف كش��ور به نيت اينكه نامشان
در فهرست زائران و عاش��قان حضرت اباعبداهلل
الحسين نوشتهش��ود ،روز اربعين دلهايشان را
رهسپار كربال ميكنند ياحسينگويان و با زمزمه
زيارت اربعين سيد و س��االر شهيدان در حركتي
نمادين همبستگي خود را با خيل زائران حضرت
اباعب��داهلل در حماس��ه پي��ادهروي اربعين اعالم
ميكنند .امسال اما حال و هواي اين راهپيمايي با
هميشه فرق داشت ،چراكه به خاطر بيماري كرونا
جاماندگان اربعين از هميشه بيشتر بودند و آتش
فراغ دلهايشان را از هميش��ه تنگتر كردهبود.
امس��ال تنها  60ه��زار زائر ايران��ي مجوز حضور
در راهپيمايي اربعين را پيدا كردند و مش��كالت
سامانه سماح از يكسو و هزينههاي باال و برخي
سنگاندازيها موجب شد تا بسياري از عاشقان
حضرت اباعبداهلل از راهپيمايي اربعين جا بمانند.
در كنار اين دلتنگيها از بيماري كرونا و فاصلهاي
كه اين بيم��اري ميان عاش��قان و معشوقش��ان

انداخته ،چش��مان جاماندگان اربعين را باراني و
دلهايشان را طوفاني كردهبود.
زي�ارت حض�رت عبدالعظيم به عش�ق
كربال
«هركس ح��رم حض��رت عبدالعظيم حس��ني
را زيارت كن��د ،گويي حرم حض��رت اباعبداهلل
الحس��ين(ع) را زيارت كردهاست»؛ اين حديث
امام هادي (ع ) زيباترين بهانه پايتختنشينان
جا مانده از حماس��ه راهپيمايي اربعين اس��ت
تا داغ فراق دلهاي خستهش��ان را كمي التيام
بخش��د .روز گذش��ته هم تهرانيهاي جامانده
از راهپيماي��ي اربعي��ن همانند س��الهاي قبل
از مس��يرهاي مختلف به س��مت حرم حضرت
عبدالعظيم حس��ني راهي ش��دند تا اگر از طي
طريق در مشايه و عرض ارادت به ساحت حضرت
اباعبداهلل الحس��ين در س��رزمين كربال محروم
ماندهاند ،با عرض ارادت به س��احت اين سلطان
ري ،از همين راه دور سالم و درودشان را بر بال
مالئك آستان حضرت عبدالعظيم به ضريح شش
گوشه ساالر شهيدان برسانند.

برپايي موكبهاي سالمت و واكسيناسيون
از همان ساعات آغازين روز راهپيمايي تهرانيها از
پنج مسير به سمت حرم حضرت عبدالعظيم آغاز
شد .مسيرهاي اين اظهار ارادت و عاشقي از ميدان
امام حسين عليهالس�لام و خيابان  ۱۷شهريور،
ميدان جمهوري ،امامزاده حسن (ع) و باقر شهر به
سمت حرم مطهر عبدالعظيم حسني برگزار شد.
راهپيمايي امس��ال ب��ا رعايت ش��يوه نامههاي
بهداشتي صورت گرفت و در طول مسير راهپيمايي
تدابير بهداشتي در نظر گرفته شدهبود .موكبها
هم بر خالف سالهاي قبل از بيماري كرونا اغلب
به جاي نذريه��اي خوراكي اقالم بهداش��تي و
ماسك توزيع ميكردند و حتي پايگاههاي سيار
واكسيناسيون در مسيرهاي راهپيمايي مستقر
شدهبود.
به گفته حجتاالس�لام ميثم ام��رودي ،رئيس
س��ازمان فرهنگي و هن��ري ش��هرداري در اين
راهپيمايي توجه ويژهاي به رعايت فاصلهگذاري
اجتماعي ش��د و تمام مس��ير توس��ط همكاران
خدمات ش��هري ،با مواد ضد عفوني غبار پاشي و
ضد عفوني و همچنين سرويسهاي بهداشتي را
به صورت پرتابل براي مردم آماده شدهبود.
همچنين شركت شهر س��الم ،اورژانس تهران و
سازمان آتشنشاني هم آمادهباش بوده و در محل
حضور داشتند تا اگر شهروندي نياز به كمكهاي
پزشكي داشت ،خدماترساني به او در كمترين
زمان انجام شود.
عالوه بر اين ايستگاههاي س��يار واكسيناسيون
همچون موكبهاي س�لامت ،شركتكنندگان
در راهپيمايي خدمات واكسيناسيون كرونا ارائه
ميكردن��د .از طريق پايگاههاي اورژانس ش��ش
دستگاه آمبوالنس در شش نقطه مسير راهپيمايي
استقرار يافتند و افراد باالي  ۱۸سال كه متقاضي
دريافت واكسن بودند واكس��ينه شدند .در همه
پايگاههاي سيار ،پزشك و پرستار حضور داشتند
و ش��رايط انجام رايگان رپيد تس��ت با تشخيص
پزشك براي مراجعان داراي عالئم فراهم بود .روز
گذش��ته تا آخرين لحظات هم برخي افراد براي
اينكه اربعين خود را به كربال رسانند به مرزهاي
زميني كشورمان با عراق رفتند و در برخي از مرزها
شاهد تجمع بوديم.
به گفته عليرضا رش��يديان ،رئيس سازمان حج و
زيارت ،بر اساس برآوردها در مجموع بيش از ۸۰
هزار زائر ايراني وارد عراق شدهاند و  6هزار نفر نيز به
كشور بازگشتند و از امروز نيز روند بازگشت زائران
شتاب بيش��تري ميگيرد .وي در خصوص علت
بسته بودن مرزهاي زميني هم توضيح داد«:اين
موضوع از سوي كشور عراق مطرح و اجازه تردد از
مرزهاي زميني دادهنشد .توافق ما براي بازگشت
زائران هم فقط از مرز مهران است».
احمد محمديفر ،سخنگوي ستاد مركزي اربعين
نيز درباره تمهيدات بازگش��ت زوار اربعين تأكيد
كرد«:تس��ت كرونا در زمان بازگش��ت اين افراد
توسط وزارت بهداش��ت انجام ميشود و انتقال و
قرنطينه افراد مش��كوك يا بيمار در بدو ورود به
كشور اتفاق خواهد افتاد».
اربعين فراق
اين اربعين هم در فراق گذشت و همه ناگزير بوديم
از دور سالممان را به ساحت حضرت عشق برسانيم
و از اعماق وجودم��ان از او بخواهيم س��ال ديگر
اربعين ظهور ،بدون ويروس كرونا باشد.

فراق عالمه ذوفنون

پیکر عالمه حسن زاده آملی پس از اقامه نماز ازسوی رهبر انقالب در آمل تشییع شد

عالم ذوفنون ،آيتاهلل حسن حسنزاده آملي در
طول عمر پربركت خود آثار فراواني بر حوزههاي
علمي�ه و طالب�ان معرفت برجاي گذاش�ت كه
زدودني نيست .اين فيلسوف عارف ،در نظريات
فك�ري – فقه�ي – عرفاني خود كه بخش�ي از
آن در بي�ش از  190جلد كتاب منعكس ش�ده،
تش�ريح كردهاس�ت كه انس�ان داراي ابعادي
گوناگ�ون اس�ت و پ�رورش اي�ن ابعاد و س�ير
منازل معي�ن ،ميتواند او را ب�ه درجات منظور
نظر برس�اند .مش�رب فكري برج�اي مانده از
آيتاهلل حسنزاده آملي ،منشأ فيوضات براي
همه طالبان معرفت ،بصيرت و حقيقت اس�ت.

آيتاهلل حس��ن حس��نزاده آملي در شاخههاي
متعددي از رياضي��ات گرفته تا فلس��فه و عرفان
صاحب سبك و نظر بود .همين جامع علوم بودن او
را به حق در نظر علما و شاگردان ذوفنون كردهبود.
خود از محضر اساتيد بزرگي چون عالمه طباطبايي،
ميرزا ابوالحسن شعراني و الهي قمشهاي بهرهها برد
و به تربيت و پرورش چند ده ش��اگرد استادش��ده
پرداخت .نگاش��تههاي اين عالم فرزانه را ميتوان
به شش دسته تأليف مستقل ،ش��روح ،حواشي و
تعليقات ،تصحيح آثار ديگران ،رس��االت و اشعار
اثرگذار تقس��يم كرد .ع�لاوه بر تألي��ف و نگارش
كتابهاي گوناگون ،اين عالم مجاهد  ۱۷سال به
تدريس رياضيات و هيئت مشغول بود .ايشان كه
زاده يكي از روستاهاي آمل بود ،پس از سكونت در
قم ۱۴ ،دوره شرح منظومه ،چهار دوره اشارات ،يك
دوره اسفار اربعه و چهار دوره شرح فصوص قيصري
را تدريس كردهاست.
مش�رب فلس�في متمايز بر پاي�ه عرفان
حقيقي
به باور آيتاهلل حس��نزاده آملي ،دين ،فلس��فه و
عرفان ،با هم هماهنگاند .ايشان ادعاي يونانيبودن
فلسفه اس�لامي را نادرس��ت ميدانند؛زيرا به باور
ايشان فيلسوفان مس��لمان ،انديشههاي فالسفه
پيش از اسالم را عمق بخشيده و پختهاند .به گفته
س��يد يداهلل يزدانپناه ،از ش��اگردان وي ،آيتاهلل
حسنزاده بيشترين تأثير را از مالصدرا و ابن عربي

حسین سروقامت

نماي نزديک

رهبر انقالب :منشآت اين عالم ذوفنون
منبع پرفيضي براي همه دوستداران معارف است

رهبر معظم انقالب اسالمي ،در پيامي درگذشت سالك توحيدي ،عالمه حسنزاده آملي را تسليت
گفتند .متن پيام رهبر انقالب به اين شرح است:
زاده آملي رحمهاهللعليه
با تأسف خبر درگذشت عالم ربّاني و سالك توحيدي ،آيتاهلل آقاي حسن 
جمله چهرههاي نادر و فاخري بود كه نمونههاي
را دريافت كردم .اين روحاني دانشمند و ذوفنون از 
معدودي از آنان در هر دوره ،چشم و دل آش��نايان را مينوازد و توأماً دانش و معرفت و عقل و دل
آنان را بهرهمند ميسازد .نوشتهها و منشآت اين بزرگوار منبع پر فيضي براي دوستداران معارف
و لطائف بوده و خواهد بود انشاءاهلل .اينجانب به همه دوستان و شاگردان و ارادتمندان ايشان به
ويژه به مردم مؤمن و انقالبي آمل و جوانان مشتاقي كه مجذوب مواضع انقالبي و خلقيات واالي
انساني آن مرحوم بودند ،تسليت عرض ميكنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ايشان را از خداوند
متعال مسألت مينمايم.

گرفتهاس��ت .يكي از ديدگاههاي اين فيلس��وف
نامدار اين است كه انس��ان موجودي است از عالم
ملكوت بوده و در اين عالم هبوط نمودهاس��ت .در
اصل ،مجرد اس��ت و در اين عالم ،با ماده و عوارض
مادي ،همراه شدهاست .آيتاهلل حسنزاده معتقد
است كه انسان داراي قوههايي است كه بايد آنها را
به فعليت برساند تا بتواند به كمال برسد و هنگامي
كه انسان به كمال رس��يد ،دفتر غيب الهي و لوح
محفوظ ميگردد كه تمامي حقايق در وجود او به

نحو تفصيلي وجود دارد.
به همين منظور عالمه آملي براي رسيدن به كمال
چند راه مهم را پيش��نهاد ميكند -۱ :علم و عمل
 ۲گوهر انسانساز است كه ش��اكله هويت انسان
را ميس��ازند و ظرفيت وجودي انس��ان را وسعت
ميبخش��ند كه باي��د در جان نفس رس��وخ كند.
 -۲نفس انس��ان مراتبي دارد و نيز انس��ان دو قوه
ي دارد و براي هر قوه ،مراتبي اس��ت
نظري و عمل 
كه براي تبديل اين بالقوگيها به س��وي فعليت،

بايد مراحل و منازلي را پيمود -۳ .انس��ان ،هويتي
الهي دارد كه انسان با شناخت خود ميتواند به قرب
الي اهلل برسد.
آيتاهلل حسنزاده ،حكمت متعاليه را سير تكاملي
فلسفه اس�لامي دانس��ته و معتقد است حكمت
متعاليه ،برهان آميخته با شهود (عرفان) است .از
نظر وي ،فلس��فهاي كه با دين الهي مخالفت كند،
قابلقبول نيس��ت؛ آنچه را كه دين الهي رد و انكار
كند هم فلسفه محسوب نميشود.
در همين رابطه آيتاهلل حس��نزاده معتقد است
وحدت وجود از مهمات مس��ائل توحيدي است.
ايش��ان در معناي وحدت وجود هم گفتهاست كه
تو
«در عالم يك حقيقت موجود است و آن خداس 
موجودات ديگر قابل اينكه به آنها چيز گفته شود،
نيستند … .زيرا موجود آن است كه اثر داشته و كار
از او ساخته باشد .وقتي مقايسه كنيم ميبينيم كه
موجودات ديگر كاري نميتوانند بكنند مگر به اذن
خدا» .همين نظرات كه مبتني بر محكمات فلسفي
و عرفاني است ،مشرب فكري عالمه آملي را متمايز
و مانا كردهاس��ت .در كنار اين گستردگي فكري و
منش��أ اثر بودن و در عين حال افتادگي و فروتني،
ارادت اين عالم برجسته به انقالب اسالمي ايران،
بنيانگذار انقالب و رهبر فرزانه انقالب اسالمي ،او
را در نظر بعضي از مغرضان جاهل يا عالمان غافل
مغضوب كردهبود تا جايي كه به جاي نكوداش��ت
مقام شامخ او ،براي وي طلب استغفار از گناهان و او
را تکفیر نمودند.
سالك توحيدي ،قطب علمي
سرانجام اين عالم فرهيخته پس از سالها مجاهدت
علمي در سوم مهر و در  ۹۳سالگي و بر اثر نارسايي
قلبي ديده از جهان فروبست .سران قوا و بسياري از
مسئوالن كشوري و فرهنگي پيامهاي جداگانهاي
براي ارتحال اي��ن عالم رباني ص��ادر كردند .وجه
اش��تراك همه اين پيامها ،وزانت باال و شأن فاخر
علمي و اثرگذاري گسترده اين عالم ذوفنون بود .به
تعبير عمار حكيم ،رهبر جريان حكمت ملي عراق،
آيتاهلل حسنزاده آملي از شاخصترين چهرههاي
حوزههاي علميه و يكي از قطبهاي علمي آن بود.
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قديميترها! دستمريزاد كه به ما ياد داديد كتاب هديه دهيم،
به ديدار بيماران بيمالقاتي برويم ،در مصرف آب صرفهجويي
كنيم و. . .
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزشها نياز نس�ل جوان را
برآورده ميكند؟
چرا از آموزشهاي بنيادين سخن نگوييم؟
ما «تصميمگيري» بلديم؟!
مي دانيم تصميمگيري يكي از  10مهارت اساسي بشر است؟ از
نقش اعتماد به نفس ،استقالل فكري ،ريسكپذيري و مشورت
در اينباره آگاهيم؟
ميدانيم اطالعات كافي ،پيگيري اهداف واقعبينانه و پذيرفتن
پيامدهاي احتمالي ،لوازم تصميمگيري هستند؟
مراحل تصميمگيري منطقي  -تعيين مسئله ،بررسي جوانب،
انتخاب راه حل و اجرا  -را بلديم؟
ميدانيم عجله ،ترس ،احساس�ات ،تعصب ،خستگي ذهني و
حفظ وضع موجود موانع تصميمگيرياند؟
ناز شست قديميترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه
آموزش آنها به نسل جوان واقع ًا ضروري است.

عليرضا سزاوار

نوسازي و مرمت ۶۶۰كيلومتر رشته قنات
پدر علم قنات ايران در گفتوگو با «جوان»  400 :هزار
كيلومتر قنات داريم كه اگر طنابي به اين اندازه داشته باشيم
ميتوانيم  10دور كره زمين را طنابكشي كنيم!
در شش ماه نخست امسال  330كيلومتر رشته قنات احيا شده و
همين مقدار هم تا پايان س�ال بازسازي و احيا ميشود .قناتهاي
ايران ساالنه 6ميليارد متر مكعب يعني 60برابر حجم سد لتيان و30
برابر حجم سد كرج ،آب فراهم ميكنند ،اما به احياي آنها بيتوجهي
شدهاس�ت .احياي قناتهاي ايران تنها با اعتباري كمتر از اعتبار
ايجاد يك سد ميسر اس�ت ،اما تاكنون به آن بيتوجهي شدهبود.

قنات يكي از پيچيدهترين و جذابترين ابداعات ايران در حوزه مهندسي
و تكنيك است و حق قناتهاي ايران است كه به عنوان عجايب هشتم
جهان ثبت شوند .اين خالقيت هوشمندانه ايرانيان باستان هماكنون
در  ٣۴كشور جهان استفاده ميشود .ابداع قنات در سطح بينالمللي به
نام ايران ثبت شده و بيشترين قناتهاي كشور در استانهاي سه گانه
خراسان ،يزد و كرمان واقع شدهاست.
تأكيد رئيسجمهور بر احياي قنات
يكي از مطالبات مهم مردم مناطق كويري كشور و به خصوص روستاييان،
رفع مشكل كم آبي در مناطق خشك و نيمه خش��ك كشور با احياي و
مرمت قناتهاي كشور بودهاست .در سفر اخير رئيسجمهور به استان
خراسان جنوبي ،وي با اش��اره به ضرورت احياي قنوات استان خراسان
جنوبي در جلسه شوراي اداري استان ،تأكيد كرد كه قنوات از سرمايههاي
ارزشمندي است كه نبايد بگذاريم از دست مردم خارج شود و بايد با ارائه
تسهيالت و با جديت نسبت به احياي قنوات اقدام شود .با توجه به تبخير
و تعرق شديد در فالت ايران ،پيشينيان دريافته بودند بهترين مكان براي
ذخيرهسازي و استفاده از آب زيرزمين است .آب تا وقتي كه موعد دقيق
استفادهاش فرا نرسيده بهتر بودهاست كه آن زير در ميان اليههاي خاك
همچون كااليي قيمتي و ظريف محافظت شود .فلسفه استفاده از قنات
دقيقاً همين اقتضاي هيدرواقليمي فالت ايران بودهاست .به همين خاطر
در ايران سد بسيار كم ميساختهاند .سد آب را در سطح نگه داشته و در
معرض تبخير قرار ميدهد و چاه هم به نس��بت مساحت كشور كم حفر
ميكردهاند .چاه سفره زيرزميني را خالي كرده و باعث افزايش مدام ميزان
استفاده از آب زيرزميني به نسبت امكان ذخيرهسازي آن ميشدهاست.
 40هزار چاه در  7هزار سال
در نتيجه در تاريخ  7هزار ساله كشاورزي در فالت ايران و تا قبل از دهه
 1340هم كه سياستهاي سوسياليستي شاه به اوج خود رسيدهبود،
فقط  40هزار چاه ساخته شدهبود! حال آنكه در سالهاي پاياني دولت
اصالحات و نيز س��الهاي پاياني دولت دهم ،روزي  70هزار چاه حفر
شدهاست .دو سال قبل ،مشاور ارشد مركز بينالمللي قنات و سازههاي
تاريخي آبي از نمايندگان مجلس وقت خواس��ت ه��ر چند به صورت
آزمايشي در يكس��ال مالي ،بودجهاي معادل ايجاد يك سد را به احيا
و مرمت كليه قنوات كش��ور اختصاص دهند .دكتر علي اصغر سمسار
يزدي ،احياي  40هزار رشته قنات زنده كشور را كه تنها سازههاي آبي
ديرينه و سازگار با طبيعت فعلي سرزمينمان هستند ،تنها با اعتباري
كمتر از اعتبار ايجاد يك سد ميسر دانست.
قناتهاي شگفتيساز ايران
دكتر جواد صفينژاد ،پدر علم قنات ايران هم در گفتوگو با «جوان» در
خصوص شگفتي قناتهاي كشور گفت :ما اكنون  40هزار قنات داريم
كه به ط��ور ميانگين طول هر كدام از اين قناتها  10كيلومتر اس��ت.
يعني در مجموع  400هزار كيلومتر قنات داريم كه اگر طنابي به اين
اندازه داشته باشيم ميتوانيم  10دور كره زمين را طنابكشي كنيم!
وي افزود :در شهر گناباد قناتي داريم به طول  340كيلومتر! كه وقتي
در خصوص آن با يك كارش��ناس اروپايي صحبت ميكرد ،باور نكرد و
ميگفت غيرممكن است در گذشته وس��ايلي به طول  340كيلومتر
داشته باشند تا چاه حفر كنند .من هم گفتم بله چنين وسايلي نداشتند
و به همين دليل هر صدمتر از قنات را به ص��ورت پلهاي كندهاند و در
اين قنات چهار پله وجود دارد كه در هر پل��ه تجهيزات را مجددا ً براي
حفر قنات استفاده ميكردند .صفي نژاد درباره بزرگترين قنات جهان
افزود :آن كارشناس اروپايي باز هم باور نميكرد و در تعجب بود كه براي
حفر اين قنات چطور اكس��يژن به مقني در اعماق زمين ميرسيد .به
اين كارشناس گفتم كه پيشينيان پوس��ت بز را به صورت لوله بخاري
درآورده و تا عمق قنات فرستاده بودند و افرادي هم سرچاه به ورودي
اين پوست بز با وسيلهاي دمنده ،هوا را به داخل ميفرستادند! حاال اما
وضعيت قناتها به گونهاي است كه يك قنات نداريم كه به توريستها
نشان دهيم و شايد قانون آب ما را از اين وضع نجات دهد.
احياي قناتها تا پايان امسال
در همين راستا مدير كل دفتر امور آب كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
خبر داد كه  ۶۶۰كيلومتر رشته قنات تا پايان سال  ۱۴۰۰نوسازي و مرمت
ميشود كه در نيمه نخست امسال  ۵۰درصد اين هدف ،تحقق يافتهاست.
رضا سرافرازي با بيان اينكه اراضي پاياب قنوات حدود  ۱۴درصد اراضي
آبي كشور را تش��كيل ميدهد ،افزود :در شرايط خشكسالي ،قنوات يك
منبع آبي پايدار هستند و هدف ما اين است كه اين منبع آب شيرين و با
كيفيت حفظ و نگهداري شود و در كشاورزي مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
تاكنون  ۲۰۰ميليارد تومان از اعتبارات بازسازي و نوسازي قنوات در سال
جاري پرداخت شدهاس��ت .وي تصريح كرد :وزارت جهاد كش��اورزي با
اعطاي تسهيالت براي احداث گلخانهها و معاونت آب و خاك نيز از طريق
مرمت و بازسازي قنوات به گسترش و احداث گلخانهها كمك ميكند.
سرافرازي ميزان آبدهي قنوات كشور را س��االنه تا  ۶ميليارد متر مكعب
عنوان كرد و گفت :ميزان آبدهي قنوات به ترسالي و خشكسالي ربط دارد
هر چند شرايط عمده حاكم بر كشور ما خشكسالي است.

