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ناشنیدهها از13روز پایان

حا...
حیات رو 

بین روزهای اول تا 13خرداد ،1368امامخمینی(ره) با وجود وخامت حال ،دستورهای
پزشکان را دقیقاً اجرا میکرد و از اعمال عبادی و احوال مردم لحظهای غافل نبود

جواد نوائیان رودســری – روزهــای پایانی اردیبهش 
ت
سال 1368است؛ امام از ناراحتی معده رنج میبرد و گاه
ضعف و بیحالی به او غلبه میکند .بعد از انجام معاینات
مقدماتی،معلوممیشودکهبنیانگذارجمهوریاسالمی
ایران ،به سرطان بدخیمی مبتالست؛ سرطانی که باعث
خونریزی فعال در معده شــده .تصمیمگیری بــرای تیم
پزشکی ،کار سادهای نیست .آن ها نگران بیماری قلبی
امام خمینی و همچنین ،سن باالی ایشان نیز هستند که
میتواند در روند درمان ،مشکالت زیادی به وجود آورد؛
اما چارهای نیست و بهترین اقدام در این شرایط ،جراحی
است.موضوعراباامامدرمیانمیگذارند.دکترغالمرضا
باطنی،ازاعضایتیمپزشکیاماممیگوید«:امامخمینی
پس از توضیحات تیم پزشکی ،عمل جراحی را پذیرفتند،
اما تأکید داشتند که برای عمل جراحی به خارج از کشور
نمیروند و حاضر نیستند زیر تیغ جراح خارجی بروند».
پزشکان بر مبنای خواست امام ،ایشان را به بیمارستان
بقیةا ...جماران منتقل میکنند؛ حاال روز اول خردادماه
سال  1368است .امام از این روز تا پایان عمر خویش،
در بیمارستان بقیةا ...بستری و تحت مراقبتهای ویژه
پزشکانایرانیهستند.
▪پذیرفتننظرمتخصصان

تیم پزشکی بــرای انــجــام جــراحــی ُمـ ِ
ـصــر اســت .آن ها
آزمایشهای اولیه را انجام میدهند و برای جلوگیری
از کمخونی بیشتر ،دستور تزریق خون میدهند .امام با
همانآرامشهمیشگی،باپزشکانهمراهیمیکند.دکتر
باطنی میگوید« :به گواه همه پزشکان ،ایشان از بهترین
بیمارانی بود که این تیم پزشکی ،در طول عمر حرفهای
خود معالجه کرد؛ چرا که حضرت امام خمینی به طور
دقیقبهحرفهایپزشکانگوشمیدادندوپزشکان[در
امرطبابت]برایایشانحکممجتهدراداشتندوبهاجرای
دستورهای آن ها مقید بودند ».در این مدت ،تغییری در
برنامه عبادی امام به وجود نمیآید؛ حتی نماز جماعت را
همترکنمیکند.روزدومخردادماهسال،1368امامرا
بهاتاقعملمیبرندتاجراحیانجامشود؛یکجراحیدو
ساعته که همه اعضای خانواده و برخی مسئوالن از طریق
دوربین مدار بسته شاهد انجام آن بودند .عمل جراحی با
موفقیت انجام میشود .به نظر میرسید پاسخ بدن امام
به این عملیات پزشکی ،مثبت باشد .در ظاهر امر هم،
چنینبود؛امامششروزبعدیرادرحالیگذراندکهحتی
نشانههاییازبهبودیجسمانیدرویمشاهدهمیشد.
▪حالمردم؛دغدغههمیشگیامام

امام در شش روز بعد ،باز هم اعمال عبادی خود را ترک
نکرد.اوحتیحاضرنشدکهازمستحباتپیشازاقامهنماز
خود،کمکند؛قبلازورودبهوقتنماز،بادقتیمثالزدنی
وضومیگرفت،محاسنخودشراشانهمیزدولباسهاو

اخبار ایران
مدیر امور آب و فاضالب منطقه یک شهر استان خبر داد:

تقویت فشار شبکه توزیع آب
چهارمحلهشهرکرمانشاه

کرمانشاه  -مدیر امور آب و فاضالب منطقه یک
شهر کرمانشاه خبر داد :با رینگ خط لوله  100پلی
اتیلن به  150آزبست شبکه توزیع آب شهر کرمانشاه
در محدوده تپه فتحعلی خان آب شرب چهار محله
این شهر با جمعیتی بالغ بر  ۳هزار نفر تقویت شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
کرماشاه ،فرشاد حیاتی به تشریح این خبر پرداخت و گفت:
اکیپ حوادث و اتفاقات امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه
و اکیپ اجراییات شهرستان در راستای تقویت فشار شبکه
توزیع آب محله های بازرگانی ،شهرک بعثت و بخش هایی
از محله جعفرآباد و تپه فتحعلی خان عملیات رینگ شبکه
توزیع آب این محالت را انجام داد .حیاتی زمان اجرای
این عملیات را دو روز اعالم کرد و افزود :با اتمام عملیات
فوق که شامل لوله گذاری به متراژ  ۱۰۰متر با لوله پلی
اتیلن و دو مورد رینگ شبکه در محدوده تپه فتحعلی خان
بود شبکه توزیع آب شرب محله های مذکور تقویت شد.
وی در پایان ضمن اشاره به گستردگی شبکه توزیع آب
در محدوده امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه ،خاطر
نشان ساخت :از مشترکین گرامی خواهشمندیم به منظور
جلوگیری از هدر رفت آب و رفع به موقع حوادث احتمالی
در صورت مشاهده هر گونه حادثه و یا هدر رفت آب مراتب
را با سامانه  ۱۲۲حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضالب
استان کرمانشاه در میان بگذارند.

▪مفارقتنزدیکاست

هشتم خرداد فرا رسید .همه فکر میکردند که حال امام
رو به بهبودی است ،اما ناگهان همه چیز تغییر کرد .حال
امام به وخامت گرایید و پزشکان ،بعد از آزمایش ،متوجه
شدند که سرطان ،وارد مرحله «متاستاز» شده و به همه
بدن سرایت کردهاست ،باید برنامه شیمیدرمانی هرچه
زودتر آغاز میشد .همان روزها بود که خانواده دایم به
دیدار امام میآمد .مرحوم سید رحیم میریان ،از اعضای
بیت امام ،بعدها نقل کرد که در روز دهم خرداد ،امام رو
به اعضای خانواده که برای وضعیت جسمی ایشان نگران
بودند،کردهوگفتهبود«:منخوبمولیکنمثلاینکهکمکم
وقت مفارقت فرا میرسد ».در آن روزها ،حتی یک بار هم
نمازهای مستحبی و ذکر گفتن را ترک نکرد .حتی وقتی
روز 12خرداد فرا رسید و اوضاع جسمیاش دچار بحران
شد ،باز هم زیر لب حمد و سوره میخواند .مرحوم میریان
میگوید« :ساعت  20دقیقه به  11آن روز ،امام بیدار شد
تانمازظهربخواند.گفتیمهنوزوقتشنشدهاستوبهشما
اطالعمیدهیم.پذیرفت،وضوگرفتوروبهقبله،مشغول
خواندننمازهایمستحبیشد».حرفهایامامخمینی
هم در روزهــای پایانی حیات ،دیگر رنگ و بوی دنیوی
نداشت؛ مرحوم میریان میگفت« :دیگر از دنیا حرفی
نمیزدودایمزیرلبشکرگزاریمیکرد».
ِ
خداحافظشما!
▪خانم!

شبپایانیعمرامامخمینیفرارسید.گفتهبودهمسرش
را خبر کنند تا دیــدار تــازه شــود .خانم خدیجه ثقفی به
بیمارستان آمــد تا امــام را ببیند .ایشان را بــرای انجام
آزمایشها به اتــاق مخصوص بــرده بودند .مرحوم حاج
عیسی جعفری ،خادم امام ،شاهد و ناظر آخرین دیدار او با
همسر بزرگوارش بود .حاج عیسی درباره این دیدار کوتاه
گفتهاست« :ساعت  9شب بود .امام پس از معاینه از اتاق
بیرون آمدند و با خانمشان رودررو شدند .با حالتی خاص
ِ
خداحافظ شما! همسر امام پس از
به خانمشان گفتند:
مالقات با ایشان در حال بازگشت به خانه بودند که امام
دوبارهبلندگفتند:خانم!خداحافظشما!انگارمیدانستند

کهدیگربرنمیگردند».
▪پاکیزگی،حتیدردقایقآخر

ساعات بعدی بسیار حساس بــود .وقتی شب به نیمه
رسیدُ ،افت فشار خون آغاز شد .اما امام کام ً
ال هوشیار بود
و دایم مشغول ذکر گفتن .دکتر عارفی ،متخصص قلب و
از اعضای تیم پزشکی ،دایم به اتاق امام آمد و شد داشت؛
او میگوید« :دمــای بــدن امــام ،ساعت  5صبح ،به 36
درجه رسید؛ ایشان احساس سرما میکرد ،اما از اعمال
عبادی ،نماز و ذکر و دعا ،غافل نبود .دایم حمد و سوره
میخواند ».امام نماز صبح را در حالت خوابیده اقامه کرد
و تا زمان نماز ظهر ،در عین ضعف ،کام ً
ال هوشیار بود .بعد
ازنمازظهر،برایشکمیسوپآوردند؛بهآرامیخورد،اما
معدهاشآنرانگهنداشت.دکترعارفیمیگوید«:لباسو
مالفههایتختکمیکثیفشد.امامفوری دستوردادکه
لباسهایش را عوض کنیم و مالفه نو بیاوریم .حتی در آن
دقایقحساس،بهپاکیزگیونظافتاهمیتفوقالعادهای
یداد».
م 

پایان چشم انتظاری شش مجتمع پرورش میگو برای برق دار شدن

بندرعباس – حسین پور :طی نشستی با حضور
استاندار هرمزگان ،مدیر کل شیالت هرمزگان،
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی برق
منطقه ای استان هرمزگان ،مدیر عامل شرکت توزیع
برق هرمزگان ،و جمعی از مسئوالن استانی تفاهم نامه
احداث تاسیسات تامین و توزیع هفت هزار هکتار از
اراضی پرورش میگومنعقد شد.
به گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان ،استاندار
هرمزگان در این نشست با بیان اینکه این تفاهمنامه یکی از
عملیاتی ترین مصوبات سفر ریاست محترم جمهور است گفت:
عطف سفر رئیس جمهور محترم به استان یکی از در خواست
ها برق رسانی به مزارع میگو بود که خوشبختانه محقق شد.
مهندس مهدی دوستی افزود :در این سفر اعتباراتی برای این
مهم لحاظ شد که با تسریع دولت در تخصیص اعتبارات شاهد
انعقاد این تفاهم نامه مهم و اساسی بوده ایم .وی تصریح کرد:
امروز تفاهم نامه ایی امضا شد که هفت هزار هکتار از مزارع
میگو از آن منتفع می شود و بالغ بر دوهزار شغل ایجاد میگرد.
استاندار هرمزگان افزود :این برق رسانی افزایش  ۲۱هزار تنی
در تولید مزارع برق دار شده را به دنبال خواهد داشت .وی
تصریح کرد :امید است با تالش های صورت گرفته شاهد
افزایش  ۱۰۰درصدی برق رسانی تا پایان باشیم .در ادامه مدیر

کل شیالت استان هرمزگان با اشاره به اینکه این استان یکی
از ظرفیت مهم پرورش میگو است گفت ۴۵ :هزار هکتار اراضی
مستعد و مناسب پرورش میگو شناسایی شده در استان که
ده هزار هکتار از ان تا بهره برداری شده ،ده هزار هکتار نیز
در حال ساخت ،ده هزار هکتار موافقت اصولی صادر شده و

حدود۱۵هزار هکتار نیر به شرکت شهرکهای کشاورزی واگذار
گردیده است .عبدالرسول دریایی یکی از نیاز های اساسی
مزارع پرورش میگو و افزایش تولید در این مزارع را برق رسانی
خواند و گفت :افزایش تولید و ایجاد و حفظ اشتغال مستقیم
و غیر مستقیم از مهمترین مزایای این طرح است .وی گفت

با برق رسانی تولید این مزارع از از دوتن در هکتار به حدود
پنج تا شش تن در هکتار می رسد .مدیرکل شیالت هرمزگان
با اشاره به اینکه برق رسانی به مزرع پرورش میگو نقش
بسزایی در ارتقای راندمان تولید در مزارع میگو هم از جهت
کیفی و هم کمی دارد تصریح کرد :این مهم پیرو سفر رییس
جمهور محترم و مردمی به هرمزگان ،و در راستای مصوبات
این سفر بوده است که بخش قابل توجه ای از دغدغه های
تولیدکنندگان میگوی پرورشی و بهره بردارن مزارع پرورش
میگو را مرتفع ساخته است .عبدالرسول دریایی با بیان اینکه
در این تفاهمناه اداره کل شیالت هرمزگان به عنوان متقاضی
و شرکت سهامی برق منطقه ای استان هرمزگان و شرکت
توزیع برق به عنوان مجری تعریف شده است افزود :موضوع
این تفاهم نامه عبارت است تامین و برق رسانی به شش
مجتمع پرورش میگو شامل مجتمع پرورش میگو کولغان،
مجتمع پرورش میگو حسن لنگی ،مجتمع پرورش میگوی
سایه خوش ،مجتمع پرورش میگو نقاشه ،مجتمع پرورش میگو
مقام و مجتمع پرورش میگو تیاب و مجاور تیاب .وی تصریح
کرد :حذف سوخت های فسیلی ،افزایش تولید وامکان استفاده
از سیستم های هوادهی و غذا پاش در استخرهای پرورشی
،ارتقای بهداشت و رفاه کارکنان مزارع پرورشی میگو و  ...از
مهمترین مزایای برق دار شدن سایت های پرورش میگو است.

دبیر ستاد نانو تکنولوژی کشور:

یک درصد از قطعات تراکتورهای داخلی با فناوری نانو تولید میشود

آذربایجان شرقی  -فالح :بر اساس تفاهم نامه همکاری بین ستاد
نانو تکنولوژی کشور و گروه تراکتورسازی ایران با هدف تجاری سازی
فناوریها ،تجهیزات و محصوالت مبتنی بر فناوریهای نوین ،یک درصد

از قطعات مورد استفاده در تراکتورهای تولیدی کشور با استفاده از فناوری
نانو تولید میشود.
دبیر ستاد نانو تکنولوژی کشور در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت :بر اساس
مذاکرات صورت گرفته با تراکتورسازی ،به زودی  ۱۰۰نمونه از قطعات تراکتور با
استفاده از ظرفیتهای نانو تکنولوژی موجود در کشور تولید و بر روی محصوالت
این گروه صنعتی استفاده خواهد شد .سعید سرکار از برنامه ریزی  ۶ماهه برای تولید
به روش نانو تکنولوژی یک درصد از کل قطعات تراکتور خبر داد و افزود :براساس
هماهنگی بین دو طرف در این مدت  ۱۰۰مورد از قطعات مورد استفاده در یک
محصول کامل تراکتور با فن آوری نانو تکنولوژی تولید میشود .وی اعالم کرد:
در حال حاضر دانشمندان حوزه نانو از  ۱۰۰قطعه مورد اشاره به دانش فنی تولید
 ۳۰قطعه به روش نانو دست یافته اند که به عنوان محصوالت تجاری قابل عرضه و
استفاده بر روی محصوالت تولیدی تراکتورسازی میباشد که این امر حکایت از طی
شدن  ۳درصد از اهداف برنامه پیش بینی شده دارد .سرکار قابلیتهای قطعه سازی
و خود اتکایی تراکتورسازی را در هموار بودن این مسیر ارزشمند دانست و گفت:
تراکتورسازی ایران با داخلی سازی  ۹۳درصد از قطعات مورد نیاز خود گامهای پیش
برندهای را برداشته که میتواند الگویی برای تمامی صنایع از جمله خودروسازان باشد.

دبیر ستاد نانو تکنولوژی کشور خاطرنشان کرد :با برنامه ریزی صورت گرفته به زودی
تراکتورسازی به عنوان الگوی نانو تکنولوژی کشور در عرصه صنعتی تبدیل خواهد
شد و برای رسیدن به تمامی اهداف این مجموعه ،ستاد نانو تکنولوژی پشتیبان و
حامی این گروه توانمند در حوزه تولید و صنعت کشور و حتی بازارهای جهانی خواهد
بود .مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز ورود این صنعت را به حوزه فن
آوریهای نوین اتفاقی مهم در ارتقاء کمی و کیفی محصوالت تولیدی تراکتورسازی
عنوان کرد و گفت :تراکتورسازی همواره تامین نیاز کشاورزان را با نگاه مشتری
محوری از تمامی جوانب کیفی و اقتصادی در سرلوحه برنامههای خود قرار داده
است و ورود به عرصه فناوریهای نانو تکنولوژی هم با این هدف صورت می گیرد.
مصطفی وحید زاده هدف از امضای این تفاهم نامه را به کارگیری ظرفیتهای
دو طرف برای تجاری سازی فناوریها ،تجهیزات و محصوالت مبتنی بر فناوریهای
نوین ،با تمرکز فناوری نانو و همچنین شناسایی واولویت بندی نیازهای فناورانه و ارائه
راهکارهای مبتنی بر فناوریهای نوین برای تامین این نیازها اعالم کرد.
گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با بیش از  ۶دهه سابقه تولید و عرضه انواع
تراکتور و تامین  ۹۸درصد نیاز داخلی به این محصول ،امسال تولید  ۳۵هزار دستگاه
تراکتور در نوع و توانهای متنوع را در برنامه تولیدی خود قرار داده است.

همایشتجلیل از جهادگران فاطمی شهرستان لنجان

اصفهان  -مرادیان  -همایش تجلیل از جهادگران
فاطمی شهرستان لنجان با حضور نماینده مردم
شهرستان ،فرماندار لنجان ،مسئول بسیج سازندگی سپاه
صاحب الزمان(عج) ،معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی
و فرمانده بسیج ذوب آهن اصفهان ،ائمه جمعه و جماعات
و تعدادی از مسئولین گروهای جهادی شهرستان در
فرهنگسرای امام رضا (ع) برگزار شد.
دکتر رجائی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای
اسالمی در این آیین با قدردانی از گروه های جهادی گفت :برای
تحقق اهداف بسیج سازندگی و گسترش فعالیت های جهادی،
باید بستر و پشتیبانی های الزم صورت گیرد .وی ضمن قدردانی
از گروه های جهادی ذوب آهن اصفهان که در طی دوسال گذشته

در بخش محرومیت زدایی ،تعداد  ۳۴واحد مسکونی را جهت
نیازمندان به بهره برداری رسانده اند ،تصریح نمود :همکاری و
تعامل صنایع مختلف همچون فوالد مبارکه می تواند فصل
جدیدی را در توسعه فعالیت های جهادی در منطقه محقق
نماید .دکتر رجائی نسبت به تشکیل "واحد پشتیبانی" گروه های
جهادی با حضور صنایع منطقه ،بسیج و سپاه و خیرین تاکید نمود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت :با همه توان
در خدمت گروه های جهادی برای رفع چالشهای موجود هستم
و دستگاه های اجرایی نیز ضمن پرهیز از بوروکراسی اداری ،در
جهت اتمام پروژه های مورد نظر تالش کنند .محمدی فرماندار
لنجان نیز ضمن قدردانی از زحمات و تالش گروه های جهادی به
ویژه حمایت جدی ذوب آهن اصفهان گفت :خوشبختانه با ورود

گروه های جهادی و گسترش فعالیت های جهادی ،بارقه امید در
جامعه زنده شده است .وی با تاکید بر توسعه بسیج سازندگی،
اظهار امیدواری کرد :با تشکیل "ستاد پشتیبانی" از گروه های
جهادی ،در محل فرمانداری و با حضور مسئولین و صنایع منطقه،
بتوان برنامه ریزی مناسب و قدم های بیشتری در محرومیت
زدایی و فعالیت های جهادی برداشت .وی کارنامه فعالیت های
جهادی در شهرستان لنجان را درخشان و ارزنده توصیف کرد و
یاد آور شد :اینگونه فعالیت ها الگویی ارزشمندی برای مدیران
شهرستان است.سرهنگ خدامیان فرمانده سپاه ناحیه لنجان نیز
در ابتدای این آیین ،با اشاره به رهنمود های قرآن در خصوص
جهاد و شرایط رستگاری در این زمینه گفت :واژه جهاد از واژه
های مهمی است که زیاد درقرآن به کار رفته و جایگاه اهل جهاد و

▪آخرینسخن

عقربههای ساعت ،به عــدد سه نزدیک میشد ،یعنی
ساعت 15روز 13خردادماه سال 1368فرا رسیدهبود.
امام ضعف داشت ،اما هنوز هم هوشیار بود .دکتر عارفی
میگوید« :امام ناگهان با صدای بلند مرا صدا کردند .سر
و گوشهایم را نزدیک لبهای لرزان و ناتوان ایشان بردم
و عرض کــردم :آقاجان بفرمایید ،در خدمتتان هستم.
فرمودند:اگروضوقبلازواردشدندروقتباشد،بایدنیت
چنینباشد.منهمفوریبرادران،حاجاحمدآقایخمینی
وحجتاالسالمآقایآشتیانیراکهنزدیکبودندبهحضور
ایشان خواندم .در حقیقت آخرین مطلب [که] ایشان [بر
زبان آوردند ]،راجع به یک موضوع شرعی و فقهی بود».
امام حتی تا دقایق آخر نیز ،وقت تلف شده نداشت؛ این را
همه کسانی که او را میشناختند ،گواهی میکنند .امام
خمینینمازمغربوعشاراهمبهصورتخوابیدهاقامهکرد
و بعد ،برای مدتی بیهوش شد .ساعت 22و 20دقیقه روز
 13خردادماه سال  1368بود که روح بزرگمردی از تبار
صالحان،بهسویملکوتاعلیپرکشید.
منابع:
طبیبدلها،سیدحسنعارفی،مؤسسهتنظیمونشرآثار
امامخمینی(ره)،تهران1376،
خاطراتخادمانوپاسدارانامامخمینی(ره)،مؤسسه
تنظیمونشرآثارامامخمینی(ره)،تهران1387،
گوهریدردستهایلرزان،حشمتا...رنجبر،مؤسسه
تنظیمونشرآثارامامخمینی(ره)،تهران1385،
اطالعاتموجوددرپایگاهمرکزاسنادانقالباسالمی
مصاحبه دکتر غالمرضا باطنی ،باشگاه خبرنگاران
جوان،تاریخنشر 14:خرداد1398

در راستای مصوبات سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور محترم و مردمی به استان هرمزگان:

آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان قم برگزار میشود

قم  -با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی امیر
علی عموزاده به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی قم منصوب و آئین تکریم و معارفه مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم صبح امروز برگزار
میشود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان قم ،آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان قم ،با حضور دکتر هاشمی معاون
حقوقی ،امور مجلس و امور استانهای وزارتخانه و
شاهچراغی استاندار قم در مجتمع فرهنگی و هنری شهید
آوینی برگزار میشود.
در این گزارش افزوده شده :محمد مهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی «امیرعلی
عموزاده» را به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان قم منصوب کرد.

مالفههارابازدیدمیکردکهمبادارویآنهالکهایباشد؛
امام حتی در روزهای پایانی عمر هم ،به نظافت و طهارت،
اهمیت فراوانی مـیداد .برنامه تالوت قرآن نیز ،هر روز
برقراربود؛امامقرائتروزانهیکجزءازقرآنکریمرا،طبق
روال ،انجام میداد .از اینها گذشته ،او یک دغدغه مهم
دیگر هم داشت؛ مردم .بعد از آنکه از اتاق عمل بیرون آمد
و با مسئوالنی روبهرو شد که با نگرانی به وی چشم دوخته
بودند ،اولین کالمی که به زبان آورد ،پرسیدن از اوضاع
و احوال مردم و جریان اداره کشور بود .در برخورد با تیم
پزشکی ،مهربان بود؛ همه را «آقای دکتر» صدا میکرد تا
عدالتبرقرارباشد.
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صابران در این عرصه به خوبی نشان داده شده است .وی افزود :بر
اساس نظر قرآن ،جهادگران واقعی در مقابل سختی ها و مشکالت
با همه وجود تالش می کنند .سرهنگ خدامیان با تبیین شرایط
امروز جامعه یاد آور شد :در شرایط فعلی که هدفمندی یارانه ها
در حال اجراست ،تنها با روحیه جهادی و خدمت خالصانه می
توان مشکالت را پشت سر گذاشت و دشمنان را مأیوس نمود.

اخبار ایران

تجلیل از حماسهسازان آزادی خرمشهر
در حرم امامزاده سید علی(ع) در قم

قم  -مراسم گرامیداشت سالروز آزادی
خرمشهر و تجلیل از قهرمانان جنگ و
خانواده شهدا در حرم امامزاده سید علی
(علیه السالم) برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و
امور خیریه استان قم ،همزمان با سوم خرداد
سالروز آزادسازی خرمشهر ،ویژه برنامهای با هدف
گرامیداشت این روز و تجلیل از قهرمانان جنگ
و خانواده معظم شهدا به میزبانی آستان مقدس
امامزاده سید علی (علیه السالم) تدارک دیده شده
است .بر این اساس مراسم مذکور از ساعت  ۱۸روز
سهشنبه سوم خرداد با سخنرانی سرتیپ خلبان
یداهلل خلیلی از خلبانان تیزپرواز نهاجا و حجت
االسالم صمدانی رئیس اوقاف ناحیه یک شهرستان
قم آغاز میشود.
در این برنامه همچنین احمد علوی و حاج جواد
اشعری نیز مداحی خواهند کرد.

نماینده مردم رشت با مدیرعامل گاز
گیالن دیدار کرد

رشت  -علی حیدری  -روز پنجشنبه 5
خرداد  ،1401آقای محمدرضا احمدی سنگری
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس
شورای اسالمی با حضور در شرکت گاز
استان گیالن با آقای عیسی جمال نیکویی
مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار درخصوص روند ارائه خدمات
مرتبط با گاز به مردم و مشترکین در شهرستان
رشت وهمچنین راهکارهای بهبود سطح کیفی
خدمات بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
همچنین در این دیدار آقای محمود شکورنیا
معاون بهره برداری شرکت گاز استان گیالن نیز
حضور داشت و گزارشی از اقدامات صورت گرفته
در حوزه مربوطه ارائه نمود.

/۱۴۰۱73۴6۴ت

