
آیین رونمایی از کتاب »نا« نوشته 
مریم برادران که زندگی نامه ش���هید 
سیدمحمدباقر صدر را روایت کرده 
اس���ت؛ با همکاری سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران و بنیاد شهید صدر 
در اندیشگاه این سازمان به صورت 

آنالین برگزار شد.
ب���ه گ���زارش روابط عمومی 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
آیین رونمایی از کتاب »نا« به بررسی 
زندگی نامه شهید سید محمد باقر صدر 
اختصاص داش���ت. در این نشست، 
آیت اهلل احمد مبلغی عضو مجلس 
خبرگان رهبری، اشرف بروجردی 
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران و مریم برادران نویس���نده این 

کتاب حضور داشتند.
آیت اهلل احم���د مبلغی، عضو 
مجل���س خبرگان رهب���ری درباره 
ویژگی های علمی شهید سیدمحمدباقر 
صدر گفت: با مطالعه آثار شهید صدر 
تأکی���د این بزرگوار بر علم درک و 
دریافت می ش���ود و کتاب »نا« در 
توصیف نبوغ ش���هید صدر نوشته 

شده است.
وی افزود: به اعتقاد من معرفی 
این ش���خصیت به نس���ل جوان و 
نسل های آینده یک ضرورت است 
که این معرفی باید روزآمد، مؤثر و 

برخ���وردار از زبان و ادبیات مورد 
پذیرش نس���ل جوان باشد. با تورق 
کتاب »نا« به توانایی نگارش نویسنده 
پی بردم. زیرا نویس���نده توانس���ته 
الیه هایی پنهان از زندگی شهید صدر 
و تأکید ایش���ان بر فراگرفتن علوم 
مختلف را به زب���ان ادبی، روان و 

جذاب روایت کند.
آیت اهلل مبلغی تأکید کرد: نوابغ را 
از ابعاد مختلف می توان مورد توجه 
ق���رار داد. یکی از این ابعاد افکار و 
اندیشه ها در زمینه های مختلف است 
و شهید صدر از این حیث اندیشه های 
بس���یار مهمی دارد و در یک حوزه 
خاص نمی گنجد و ابتکار عمل، ابداع 
و سازنده بودن در زندگی شهید صدر 

برجسته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری 
گفت: به اعتق���اد من پیچیده ترین 
روش���ی که در فضای علمی به کار 
گرفته می شود در عرصه دین است 
که شهید صدر در این عرصه موفق 
بود. عالوه بر بُعد اندیشه شهید صدر، 
آنچه بیش از هر عنوانی اهمیت دارد 
روش وی است و یکی از روش ها 
س���احت کالن حرکت در مطالعات 

دینی او است.
وی در همین رابطه توضیح داد: 
ش���هید صدر به انسان نگاه سطحی 
ندارد و معتقد است که »ما باید در فقه 
خصایص انسان معاصر را بشناسیم.« 
به اعتقاد او فقه پردازی منهای شناخت 

انسان معاصر یک پرداخت همچنین 
این ش���هید را باید یا در طبیعت، یا 
در تاریخ و اندیشه های معطوف به 
سنن اجتماعی حاکم در تاریخ یا در 
صفات خداوند و ارتباط خداوند با 
انسان جستجو کرد. در این زمینه باید 
به سراغ دانش و علوم رفت تا شهید 
صدر را بهتر بشناسیم. هر فردی که 
تصمیم دارد علم را کنار بگذارد، به 
سراغ شهید صدر نرود. شهید صدر 

حرکت منهای علم ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری 
یادآوری ک���رد: روش های علمی 
مشخص این بزرگوار در ساحت های 
مختل���ف علوم نیز قابل توجهند. در 
زمینه فقه، استنباط شهید صدر بسیار 

دقیق اس���ت. قلم خانم برادران در 
نگارش کتاب »نا« بس���یار روان و 
شیوا است و نسل های جدید با این 
نوع نگارش و ادبیات خیلی س���ریع 
می توانند رابطه برقرار کنند. ش���هید 
صدر در فضای ایران بسیار ناشناخته 
اس���ت و بر همین اساس این کتاب 
قابل توجه اس���ت و در نوع خود 
کم نظیر و در ابعادی بی نظیر است.

در ادامه این نشس���ت اشرف 
بروجردی، رئیس س���ازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران با اش���اره به 
اندیشه های شهید صدر گفت: شرایط 
اجتماعی و خانوادگی آیت اهلل شهید 
صدر در آن بزرگ ش���ده، بر رشد 
شخصیت، منش و تفکر او و در نگاه 
کلی اندیش���ه شهید صدر و خاندان 
او در جهان اس���الم تأثیر بسزایی 

گذاشته است.
وی ادام���ه داد: به اعتقاد من 
آیت اهلل صدر و خاندان بزرگ ایشان 
سرمایه های بزرگی برای جهان اسالم 
به ش���مار می آیند. زیر اندیشه های 
واالی ش���هید صدر همچنان جزو 
اصول تربیتی فرزندان ما اس���ت و 
باید تالش کرد تا این س���رمایه و 
اندیشه های بزرگ را به دنیا شناساند.
بروجردی تأکید کرد: ُحسن اخالق، 
 اندیشه های ش���هید صدر و سیره 

زندگی او با توجه به اصول و مبانی 
دین، زندگی امروز را برای آیندگان 

در جهان اسالم تبیین می کند.
مریم برادران نویسنده کتاب»نا« 
اظه���ار کرد: از انتش���ار این کتاب 
بازخوردهای���ی متفاوتی گرفتم که 
برخی با نقدها و نیش و کنایه هایی 
همراه بودند و این موضوع برای من 
دلنشین بود؛ چون مخاطبان کتاب به 

سادگی از کنار آن عبور نکردند.
وی اف���زود: کت���اب »نا« یک 
روایت در قالب محدود است و این 
روایت همه ابعاد شخصیتی محمدباقر 
صدر را دربر نمی گیرد. آنچه که در 
نگارش کتاب اهمیت داشت، توجه 
به چهارچوب های هنری و ادبی بود. 
برای نگارش این اثر به سراغ متون 
عربی رفتم و برای نخستین بار  متون 
عربی را مطالعه کردم که این کاوش 

آموزنده بود.
برادران خاطرنشان کرد: شهید 
محمدباقر، صدر متفکر مسلمان ولی 
ش���خصیت گمنامی بین ما ایرانیان 
است. گمنام به این معنی که آثارش 
خوانده نمی شود یا به طور محدود 
خوانده می شود. شاید یک دلیل این 
باشد که آثارش به زبان عربی نوشته 
شده اند، اما در سال های اخیر بیشتر 

این آثار به فارسی ترجمه شده اند.
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هیچ دانشی چون تفکر نیست. 

معمار بنای تئاترشهر درگذشت
امیرعلی س���ردار افخمی، از معماران 
پیشرو و برجسته ایرانی  به علت کهولت 

سن در ۹۱سالگی در فرانسه درگذشت.
امیرمس���عود انوشفر � معمار � خبر 
درگذشت این هنرمند فقید را در گفتگویی 

با ایسنا تأیید کرد.
از جمله آثار مهم س���ردار افخمی 
می توان به س���اختمان تئاتر شهر تهران، 
آرام���گاه صادق  هدای���ت در پاریس و 
س���اختمان کنونی مجلس که در س���ال 
۱۳۵۵طراحی و پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال های ۱۳۷۶تا 
۱۳۸۰اجرایی شد، اشاره کرد. سردارافخمی در سال ۱۳۰۸در تهران به دنیا 
آمد. در سال ۱۳۲۳زمانی که شاگرد دوره متوسطه بود برای ادامه تحصیالت 
به فرانسه رفت و پس از ورود به رشته معماری در مدرسه هنرهای زیبای 

پاریس »بوزار« شاگرد اول شد.
سردار افخمی پس از اخذ مدرک دکتری معماری از دانشکده هنرهای 
زیبای پاریس در سال ۱۳۴۲به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به تدریس 
مشغول شد. وی سپس تدریس را رها کرد و منحصراً به کار معماری در 
دفتر خود در تهران پرداخت. س���ردار افخمی کمی قبل از انقالب به دلیل 

مسائل خانوادگی ایران را مجدداً به مقصد فرانسه ترک کرد.

بقيه از صفحه اول 
با توجه به اینکه در آستانه زمستان 
هس���تیم، بیماری اوج می گیرد و در 
زمستان هم با سایر ویروس ها همراه 
ش���ده و وضعیت دوباره وحشتناک 
می شود. وی تأکید کرد: عملکرد مردم 
بعد از این بسیار مهم است و می تواند 
نشان دهد که آیا می خواهند کووید۱۹ 
کنترل ش���ود یا می خواهند بیماری 
مج���دداً اوج بگیرد. اگر می خواهند 
بیماری کنترل شود، باید پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند؛ یعنی ماسک 
بزنند، فاصله فیزیکی را رعایت کنند، 
تجمع نکنند، دستشان را مرتب بشویند 
و تا حد امکان از خانه بیرون نیایند.  
محرز با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 
بستری در بیمارستان ها بسیار کاهش 
یافته است، گفت: البته هنوز به شرایط 
پایدار نرسیده ایم. اگر ۹۷درصد مردم 
در یک جامعه درست ماسک بزنند، 
تجمعات و دورهمی ها هم کنترل شود 
و برگزار نش���ود، می توان بیماری را 
کنترل کرد و دیگر هم نیازی به تعطیلی 
مشاغل و ... نخواهد بود. عضو کمیته 
علمی ستاد مقابله با کرونا با تأکید بر 
عدم برگزاری دورهمی در شب یلدا 
نیز اظهار کرد: در عید نوروز هم مردم 
به دیدن بزرگ ترها نرفتند و هرکس 
در خانه خودش ماند. در ش���ب یلدا 
هم همی���ن روند را پیش بگیرند تا 
سالمت بمانند. ثابت شده که بدترین 
موضوع برای کرونا دورهمی است. 

گرفتاری با همین دروهمی ها شروع 
می شود و بیماری به سرعت شیوع و 
توسعه پیدا می کند. فعال مهمانی های 

خانوادگی، عروسی و عزا و... را کنار 
بگذاری���م. در حال حاضر رعایت ها 
بیشتر شده و بیماری کمتر شده است، 

اما اگر مراقبت نکنیم دوباره روز از نو 
و روزی از نو.

بقيه در صفحه 14
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تعداد کل  کشور
مبتالیان

تعداد کل 
مرگ و ميرها

تعداد کل مبتالیان 
در هر ميليون

تعداد کل مرگ و 
جمعيتميرها در هر ميليون

۱۵۳۸۳۳۸۰۲۹۱۰۱۶۴۶۳۵۷۸۷۷۳۳۱۸۴۹۲۱۰ایاالت متحده۱
۹۷۱۴۳۰۸۱۴۱۰۷۸۷۰۰۹۱۰۲۱۳۸۵۹۰۰۹۵۴هند۲
۶۶۲۸۰۶۵۱۷۷۳۸۸۳۱۰۸۶۸۳۲۲۱۳۲۱۷۶۹۸برزیل۳
۲۵۱۵۰۰۹۴۴۱۵۹۱۷۲۳۱۳۰۳۱۴۵۹۶۱۸۸۲روسیه۴
۲۲۹۵۹۰۸۵۵۵۲۱۳۵۱۴۰۸۵۰۶۵۳۳۶۷۰۵فرانسه۵
۱۷۵۷۳۹۴۶۱۲۴۰۲۹۰۸۵۱۰۱۴۶۰۴۲۲۸۰۷ایتالیا۶
۱۷۳۷۹۶۰۶۱۴۳۴۲۵۵۴۳۹۰۳۶۸۰۴۱۶۲۷بریتانیا۷
۱۷۱۵۷۰۰۴۶۶۴۶۳۶۶۸۹۹۹۸۴۶۷۶۲۷۱۴اسپانیا۸
۱۴۶۶۳۰۹۳۹۸۸۸۳۲۳۱۵۸۷۹۴۵۳۷۶۱۲۴آرژانتین۹
۱۳۷۷۱۰۰۳۷۹۹۵۲۶۹۳۹۷۴۳۵۱۱۱۸۴۱۸کلمبیا۱۰
۱۲۰۲۰۷۵۱۹۵۸۲۱۴۳۲۷۲۳۳۸۳۹۰۱۰۵۸آلمان۱۱
۱۱۸۲۲۴۹۱۱۰۰۷۴۹۱۲۸۸۵۰۱۲۹۵۲۱۱۱۶مکزیک۱۲
۱۰۷۶۱۸۰۲۰۵۹۲۲۸۴۴۹۵۴۴۳۷۸۲۸۴۲۵لهستان۱۳
۱۰۶۲۳۹۷۵۰۹۱۷۱۲۵۷۹۶۰۳۸۴۴۵۸۹۰۶ایران۱۴
۹۷۵۱۱۶۳۶۳۲۴۲۹۳۹۷۱۰۹۵۳۳۱۷۰۷۱۵پرو۱۵
۸۶۰۴۳۲۱۵۱۰۳۱۰۱۵۵۱۷۸۸۴۷۳۳۱۵۰ترکیه۱۶
۸۳۲۷۵۸۱۳۹۲۸۱۹۰۹۲۳۱۹۴۳۶۱۸۰۲۴اکراین۱۷
۸۱۷۸۷۸۲۲۲۴۹۱۳۷۱۵۳۷۳۵۹۶۳۲۸۴۵آفریقای جنوبی۱۸
۵۹۲۶۱۵۱۷۳۸۶۵۱۰۳۶۱۴۹۷۱۱۶۱۱۶۵۱بلژیک۱۹
۵۸۶۸۴۲۱۸۰۰۰۲۱۳۶۶۶۲۷۴۷۷۹۷۸۹اندونزی۲۰

آخرین آمار 20 كشور دارای بیشترین مبتال به كرونا

خاطره دختر شهید سلیمانی
 فاطمه سلیمانی، فرزند شهید 
حاج قاسم س���لیمانی با انتشار 
خاطره ای عبرت آموز از پدرش، 
 نس���بت به اختص���اص بودجه 
۸ میلیاردی برای بنیاد این شهید 

واکنش نشان داد.
به گزارش همشهری آنالین،  
چندی پیش گفت و ش���نودهایی 
درباره اختصاص بودجه ۸/۵ میلیارد 
تومانی در بودجه ۱۴۰۰برای بنیاد 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
به راه افتاد و واکنش برخی افراد را برانگیخت که در این میان تعدادی 

قصد سیاه نمایی و انحراف اذهان عمومی را داشتند.
زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
که بنیاد این شهید به بودجه تخصیص یافته نیازی ندارد و بهتر است این 

هزینه صرف بهبود وضعیت معیشت خانواده های نیازمند کشور شود.
حاال کانال تلگرامی »مکتب حاج قاسم«، خاطره ای را از این شهید 
بزرگوار به نقل از دخترشان، فاطمه سلیمانی منتشر کرده است؛ خاطره ای 
عبرت آموز از حساس���یت شدید شهید سلیمانی نسبت به بیت المال به 

این شرح:
»کوچیک که بودم وابستگیم به بابا انقدر زیاد بود که بعضی روزها 
اگر تهران بودن، می رفتن دفترشون و محل کارشون و من و با خودشون 
می بردن! توی اون دفتر یه اتاق کوچیک بود با یه جارختی و سجاده و 

یه یخچال خیلی کوچیک.
جلسه های بابا که طوالنی می شد به من می گفتن برو تو اون اتاق 
اس���تراحت کن. توی یخچالم آبمیوه و آب و یه ظرف تافی بود؛ از 
همون تافیایی که پوستش���ون رنگی رنگی بود و وسطش���ون شکالت. 
ساعت ها می شد تو همون اتاق می شستم که جلسه های بابام تموم شه 

برم پیشش.
از توی یخچال چندتا تافی می خوردم، آبمیوه می خوردم، آب معدنی 

که بود می خوردم و یه جوری سر خودمو گرم می کردم.
وقتی جلسه های بابا تموم می شد، سریع با کاغذ و خودکار میومد 
تو اتاق. می پریدم بغلش. منو می شوند روی پاهاش و می گفت: بابا چیا 

خوردی؟ هرچی خوردی بگو می خوام بنویسم.
دونه دونه بهش می گفتم؛ حتی تا آب معدنی و یه دونه شکالت.

موقع رفتن، دس���تمو  می گرفت و س���ر راه اون کاغذ و به یه نفر 
می داد و می گفت بده حسابداری. دختر من این چیزا رو استفاده کرده 
بگو پولشو حساب کنن یا از حقوقم کم کنن. اون وقت چجوری ما ۸/۵ 
میلیارد پول مردم این کشور رو که بابام جونشو براشون داد، می تونیم 
از سفره  مردم برداریم؟! خدایا تو آگاه به همه چیزی. ممنونم که اجازه 

ندادی با آبروی بابام بازی بشه.«

به یاد یك پزشك خدوم  
مرگ، پایان زندگي نیست؛ همچنان 
که افق مرز پایاني دریا نیست. دلبستگي، 
داس���تان دردناک آدمي است و نام و یاد 
خوش از دست رفتگان، مرهمي است بر 
زخم جدایي.یک سال از درگذشت استاد 
دکتر هبت الدین برقعي، پزشک برجسته، 
پاک نهاد و نیکوکار سپري شد؛ انساني که به 
راستي نماد آمیختگي بزرگ منشي و دانش 
با فروتني، مهرباني و دردمند نوازي بود و 
شاید در وصفش جز این نتوان گفت که 
هر چه خوبان همه دارند، به تنهایي داشت. گرچه جاي تن خاکي او در 
جامعة پزشکي و دانشگاهي ایران خالیست، ولي بي گمان روان آسماني اش 
همچنان گرمي بخش دل و استوار کنندة گام هاي پویندگان راهش در دستگیري 
بینوایان و درماندگان و همه کس���اني اس���ت که آه سردشان، فریادي است 
بلند از بیداد زمانه و نامردمي هاي بي کران. گویي منوچهري دامغاني از زبان 

دوستان و شاگردان آن نازنین مرد سروده است:
ت���ا زِیَم، جه���د کنم من که ه���واي تو کنم

بخ���ورد بَ���ر ز تو آنکس که ه���واي تو کند
ت���ن م���ن جمله پ���ِس دل رود و دل پِس تو

ت���ن ه���واي دل و دل جمله ه���واي تو کند
چ���ه دعا کردي جانا، که چنین خوب ش���دي

ت���ا چ���و تو، چاکر ت���و نیز دع���اي تو کند
آن خدای���ي که کند حک���م قضاي بد و نیک

جز ب���ه نیکي نکند، هر چ���ه قضاي تو کند
این جه���ان ک���رد ب���راي تو خداون���د جهان

و آن جه���ان، م���ن به یقینم که ب���راي تو کند
نتوان���د ک���ه ج���زاي تو کند خل���ق به خیر

ملک الع���رش توان���د ک���ه جزاي ت���و کند
م���ن رهي، ت���ا بِزیِم، مدح و ثن���اي تو کنم

ش���رف آن را بفزای���د ک���ه ثن���اي تو کند
دکتر محمود رشيقي فيروزآبادي  

دیدار وزیر علوم با خانواده شهید فخری زاده
وزیر علوم با تأکید بر این که دانشگاهیان مشی شهید فخری زاده را ادامه 
دهند، گفت: این شهید بزرگوار در راه توسعه کشور و آرمان انقالب جان 
خود را از دست داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر 
منصورغالمی با حضور در منزل شهید دکتر محسن فخری زاده با خانواده این 
شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کرد  .در این دیدار که با حضورحجت االسالم 
مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها انجام شد، دکتر 
غالمی با اشاره به شخصیت علمی و اجرایی برجسته این شهید بزرگوار اظهار 
کرد: شهید فخری زاده از آن دسته از پیروان خط والیت و رهبری بود که در 
راه آرمان های انقالب اسالمی و پیشرفت و توسعه کشور به شهادت رسید 
و با خون خود ریشه های درخت تنومند انقالب را آبیاری کرد.وی از شهید 
فخری زاده به عنوان یک استاد متعهد و متخصص برجسته ایران اسالمی یاد 
کرد و افزود: دانشجویان و دانشگاهیان کشور باید مشی شهدایی همچون 
شهید فخری زاده و سایر شهدای جهاد علمی را در انجام امور سرمشق خود 

قرار داده و راه این بزرگواران جان بر کف را ادامه دهند.
تقدیر از فرزندان شهيد

همچنین در مراسمی که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در تاالر 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی به صورت مجازی برگزار شد، از فرزندان شهید 
محسن فخری زاده و دیگر شهدای هسته ای تقدیر به عمل آمد.مهدی، یکی از 
فرزندان شهید فخری زاده در این مراسم گفت: خانواده شهید فخری زاده، کل 
مردم ایران هستند اما بنده به عنوان عضوی از خانواده شهید فخری زاده از ملت 
ایران تشکر می کنم. شهید فخری زاده اعتقاد بسیار زیادی به قشر جوان و دانشجو 

داشت که امیدوارم قشر دانشجو، قلم و راه این شهید را زمین نگذارد.

به صورت ویدئو کنفرانس توسط دکتر اردکانیان وزیر نیرو رسمًا به بهره بردارى رسید

*سعیدسلطانى 
مدیرعامل شرکت سهند رستاك:

 این نیروگاه به همت متخصصان داخلى 
طراحى و با تالش مدیران این شرکت به عنوان 
بخش خصوصى و سرمایه گذارى بالغ بر 2600 
میلیارد ریال با ظرفیت 26 مگاوات برق 

راه اندازى شده است

 دکترعلی اکبر والیتی مش���اور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با 
حضور در منزل شهید فخری زاده با خانواده وی دیدار و مراتب همدردی و 

تسلیت مقام معظم رهبری را ابالغ کرد. 
به گزارش مهر،والیتی در این دیدار که ریاست دانشگاه آزاد هم حضور 
داش���ت با   تبریک و تسلیت شهادت این دانشمند برجسته و ممتاز عرصه 
هسته ای و دفاعی کش���ور، گفت: رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت 
شهادت   دکتر فخری زاده مرقوم فرمودند : »این عنصر علمی کم نظیر جان 
عزیز و گرانبها را به  خاطر تالش های علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا 
مبذول داشت« و بر پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن 
و پیگیری تالش علمی و فنی شهید در همه  بخش هایی که این شهید عزیز در 

آنها فعالیت داشتند، تاکید فرمودند. 
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل بر ادامه راه شهید فخری زاده 
تأکید کرد و خطاب به همسر این شهید بزرگوار، گفت: شما در زندگی وی 
نقش بی بدیلی داشتید و از خداوند متعال می خواهیم تا بتوانیم ادامه دهنده 

خوبی برای آن شهید عزیز باشیم. 

حضور دكتر والیتی   در منزل شهید فخری زاده 

آیت اهلل سید حسن خمینی در پیامی درگذشت پدر آیت اهلل هادوی 
تهرانی را تسلیت گفت. به گزارش جماران؛ متن پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت آیت اهلل آقای هادوی تهرانی دامت برکاته

در گذشت والد ماجدتان را تسلیت عرض می نمایم و از خدای متعال برای آن 
مرحوم مغفور غفران واسع و برای جنابعالی و سایر بستگان به خصوص برادرم جناب 

حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ علی شیروانی صبر و اجر مسئلت دارم
سيد حسن خمينیـ    1399/9/18

تسلیت یادگارگرامی امام به آیت اهلل هادوی تهرانی


