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است ارتباطات  دنیای  امروز  دنیای 
تیروئید

فعالیت هاي تعمیراتي و بهره برداري نیروگاه طرشت در خرداد 99

بــا اعــام ديســپاچينگ در مورخــه 1399/2/22 مبنــي بــر در مــدار قــرار 
گرفتــن كليــه واحدهــاي نيــروگاه، فصــل بهره بــرداري نيــروگاه طرشــت 
ــد  ــدار تولي ــت در م ــا موفقي ــرر ب ــت مق ــا در مهل ــه واحده ــاز و كلي آغ
قــرار گرفتنــد. بــر ايــن اســاس پرســنل بهره بــرداري بــه صــورت نوبــت 
ــرداري  ــره ب ــور به ــت ام ــد و مديري ــت تولي ــارت معاون ــت نظ كاري تح
مشــغول راه انــدازي و بهره بــرداري از چهــار واحــد بخــار و يــك واحــد 
ــرداري، امــور  ــر فعاليت هــاي بهره ب توربيــن گاز )H25( شــدند. عــاوه ب
تعميــرات اضطــراري )EM( در ســه حــوزه تعميــرات مكانيــك، الكتريــك 
و ابــزار دقيــق زيــر نظــر معاونــت مهندســي و برنامــه ريــزي از طريــق 
دفتــر فنــي و واحــد HSE، پيگيــري گرديــد. شــايان ذكــر اســت كليــه 
ــت  ــتقيم مديري ــارت مس ــا نظ ــي ب ــرداري و تعميرات ــاي بهره ب فعاليت ه
ــاي  ــراي پروتكل ه ــي و اج ــكات ايمن ــت ن ــا رعاي ــل و ب ــرم عام محت
مربــوط بــه فاصلــه گــذاري اجتماعــي انجــام شــده و در حــال پيگيــري 
ــه ريــزي  ــي و برنام ــر فن ــه دفت ــن جلس ــي دومي مي باشــند. از طرف
ــي  ــه و بررس ــرداري بهين ــي در بهره ب ــدف هماهنگ ــا ه ــال 99 ب در س
ــا رعايــت فاصلــه گــذاري اجتماعــي در  حــوادث فنــي رخ داده شــده، ب

تاريــخ 20 خــرداد برگــزار گرديــد.
ــروز دو  در خــرداد مــاه ســال جــاري در روزهــاي هشــتم و ســيزدهم ب
حادثــه مختلــف آتــش ســوزي باعــث وقفــه در فراينــد توليــد گرديــد. 
ــش ســوزي و  ــروز آت ــاه ب ــخ هشــتم خــرداد م ــن اســاس در تاري ــر اي ب
اتصــال در ســر كابــل تابلــوي 11.5 كيلوولــت بريكــر خروجــي از ژنراتــور 
واحــد يــك باعــث خــروج واحدهــاي يــك و دو بخــار گرديــد، از طرفــي 
در تاريــخ ســيزدهم خــرداد مــاه نيــز در تابلــوي 380 ولــت مربــوط بــه 
ــي شــديد  بريكرهــاي B.F.P، C.W.P و فــن ســلول يــك واحــد دو اتصال
باعــث بــروز آتــش ســوزي و خــروج هــر چهــار واحــد بخــار شــد. در هــر 
ــا انجــام مانورهــاي  دو حادثــه مذكــور بافاصلــه پرســنل بهره بــرداري ب
مربوطــه ســعي در حفــظ ســامت كاركنــان و تجهيــزات نيــروگاه نمــوده 

ــه  ــزات مربوط ــب از تجهي ــع عي ــغول رف ــز مش ــرات ني ــرات تعمي و نف
ــرات، هماهنگــي و ســپس راه  ــه تعمي ــوط ب ــور مرب ــه ام ــد. كلي گرديدن
ــرم  ــت محت ــتقيم مديري ــر مس ــر نظ ــور و زي ــا حض ــا ب ــدازي واحده ان
عامــل و معاونيــن ايشــان صــورت پذيرفــت. بديــن ترتيــب در كمتريــن 
زمــان ممكــن بــا انجــام فعاليــت شــبانه روزي و بــدون وقفــه، بــا رفــع 
مشــكات بــه وجــود آمــده كليــه واحدهــاي بخــار در مــدار توليــد قــرار 

گرفتنــد. 
ــن  ــه در اي ــورت گرفت ــراري ص ــي اضط ــاي تعميرات ــم فعاليت ه    از اه
مــاه مي تــوان بــه تعويــض لقمه هــاي تراســت توربيــن واحــد دو، 
ــرج خنــك كــن، رفــع عيــب  شستشــوي شــيميايي ممبران هــاي RO ب
از كنتــرل والــو بخــار توربيــن واحــد دو، ســرويس و نظافــت فــن  تابلــو 
ــه، ســرويس دوره اي پمــپ تغذيــه رزرو 5  الكتروموتورهــاي پمــپ تغذي
و 6، رفــع نشــتي از اليــن تزريــق اســيد بــه بــرج خنــك كــن واحدهــاي 
بخــار، ســرويس كنتــور گاز واحــد يــك، همــكاري بــا پرســنل شــركت 
ــيب  ــت آس ــاي 11.5 كيلوول ــر كابل ه ــب س ــع عي ــت رف ــر جه متاني
ديــده بريكــر خروجــي ژنراتــور واحــد يــك، تســت ســاالنه اخــذ گواهــي 
جرثقيــل ســقفي نيــروگاه، ســرويس كمپرســور هــواي فشــرده اســكرو 
ــوب  ــار، رس ــف بخ ــاي مختل ــگ B.F.P واحده ــض پكين PC100، تعوي
زدايــي و كنتــرل شــيميايي بــرج خنــك كــن واحــد گازي H25، رفــع 
ــه  ــرويس رل ــتي و س ــع نش ــك و دو، رف ــد ي ــور واح ــتي از كندانس نش
بوخهلتــس ترانــس T2، ســرويس كامــل والــو ســه طرفــه اژكتــور واحــد 
چهــار، همــكاري بــا پرســنل شــركت پيمانــكار جهــت بازســازي كامــل 
و آمــاده ســازي تابلــو و بريكرهــاي 380 ولــت آســيب ديــده واحــد دو، 
ســرويس پمپ هــاي فســفات شــيمي، تعويــض رولبرينــگ الكتروموتــور 
ــرج  ــره برخــي از ســلول هاي ب ــم پ ــاژ آن، تنظي ــك و مونت C.P واحــد ي
ــع اشــكال مركــز  خنــك كــن واحــد بخــار جهــت عملكــرد بهينــه، رف

ــود. ــاره نم ــي اش ــاي داخل ــراري تلفن ه ــن و برق تلف
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دفتر روابط عمومی

دنیای امروز دنیای ارتباطات است
بــه دليــل شــيوع كروناويــروس يــاCOVID-19 ، مؤسســات ، شــركت ها و حتــی دفاتــر دولتــی 
ــه  ــان ب ــه كارش ــی متوقف شــده اند و بســته ب ــه حضــور فيزيك ــه از جنب ــان هم در ســطح جه
ــداوم يكپارچگــی  ــرای ايــن كار مــردم به منظــور حفــظ و ت ــد . ب ارتبــاط  از راه دور رو آورده ان
جلســات ، ارائــه ســخنرانی بــرای يــك كاس از دانــش آمــوزان و همــكاری روی هــر چيــزی 

بــه دنبــال بســترهای ارتباطــی ويديويــی هســتند.
بااين وجــود ، بــا ايــن كار فرصتــی بــرای افــراد خرابــكار بــرای سوءاســتفاده از ابزارهــای ارتبــاط 
تصويــری فراهــم می شــود و بــا توجــه بــه افشــاگری های اخيــر توســط محققــان امنيــتIT در 

Checkpoint ، هكرهــا ايــن كار را بــا ســرعت و كامــل انجــام می دهنــد.

يــك موسســه تحقيقاتــی امــروز يافته هــای خــود را در يــك وبــاگ منتشــر كــرده اســت ، تكنيك هــای مختلفــی از هكرهــا مشاهده شــده اســت 
كــه از برخــی از آن هــا هنــوز هــم بــرای حملــه بــه كاربــران نرم افزارهــای كنفرانــس ويدئويــی به ويــژه زوم اســتفاده می شــوند.

Zoom معرفی اجمالی نرم افزار

معرفی نرم افزارZoom  )زوم( :
 زوم يــك شــركت فنــاوری ارتباطــات آمريكايــی اســت كه مقــر آن در ســن خوزه، كاليفرنيــا واقع اســت . زوم يــك برنامه برای 

كســب و كار اســت كــه بــه ابزارهايــی بــرای برگــزاری ويدئــو كنفرانــس و فرســتادن پيام هــای گروهی نيز مجهز می باشــد.
ايــن برنامــه بــه شــما امــكان می دهــد تــا در زمانــی كــه امــكان شــركت حضــوری در جلســات وجــود نــدارد، بتوانيد 
از طريــق وب كــم يــا تلفــن همــراه خــود با ديگــر همــكاران همچنين بــا مديرتــان ارتباط داشــته باشــيد. برنامــه زوم 
ابــزاری اســت كاربــردی بــرای تعامــل ميــان تيم هــای كاری كوچــك، متوســط و بــزرگ و حفــظ گــردش كار روزانــه.

ــد  ــروه، می تواني ــای گ ــر اعض ــا ديگ ــری ب ــا تصوي ــی ي ــاط صوت ــر ارتب ــاوه ب ــه ع ــن برنام ــك اي ــه كم ب
ــد. ــا را ببيني ــاره آنه ــدا دوب ــا بع ــد ت ــط كني ــز ضب ــت ها را ني نشس

آسیب پذیری:
در ابتــدا كشــف شــد شــخصی غيرمجــاز می توانــد بــه يــك جلســه در زوم بپيونــدد درصورتی كــه ميزبــان 
جلســه گزينــه رمــز عبــور اختصاصــی بــرای پيوســتن بــه جلســه را غيرفعــال كند.در چنيــن مــواردی فقــط 
ــد به طــور  ــن شناســه می توان ــاز اســت. اي ــا 11 رقمــی موردني ــددی شناســه جلســات 9 ت ــك آی دی ع ي
خــودكار بــا برنامــه توليــد شــوند و بــه شــما بگوينــد كدام يــك معتبــر اســت و كدام يــك نامعتبــر و اجــازه 

می دهــد يــك شــخص سوءاســتفاده گــر از ســوابق جلســات اســتفاده كنــد.
برخی اقدامات در راستای بهبود و نفوذ ناپذیری نرم افزار:

در حال حاضر ، اين آسيب پذيری به دليل افشای به موقع توسط Checkpoint به شركت ، برطرف شده است. برخی از اقدامات انجام شده عبارت اند از:
1-خارج نمودن كاربر جديد پس از تاش های ناموفق برای پيوستن به جلسه به منظور محافظت در برابر حمات بروت فورس.

ــاش ، صفحــه  ــر ت ــرای ه ــد ، "ب ــا نمی باش ــد ي ــر می باش ــه جلســه معتب ــه شناس ــود ك ــچ نتيجــه ای نشــان داده نمی ش ــودكار هي ــور خ 2-  به ط
ــدد." ــه جلســه بپيون ــا ب ــد ت ــاش می كن ــود و ت ــری می ش بارگي

3-گذرواژه ها برای همه "جلسات برنامه ريزی شده آينده" ، جلسات فعلی به همراه گزينه ای برای اضافه كردن آن ها اجباری شده است.
نتیجه گیری:

در امان ماندن بسيار آسان است به شرطی كه برخی از اين اقدامات را رعايت كنند.
1- اين موارد در حين بررسی مجدد دامنه ای كه در مرورگر خود وارد می كنيد ، تغيير می كنند 

2-هيچ فايلی را از يك منبع غيرقابل اعتماد دانلود نكنيد
3- هميشه به وب سايت رسمی برويد

4-در مورد مشكات امنيتی باكسی كه دانش بيشتری دارد مشورت كنيد.
5-اگر در خانه كار می كنيد و از يك ابزار كنفرانس ويديويی استفاده می كنيد ، بايد مراقب فايل های مخرب جايگزين فايل اصلی باشيد.

از خود در برابر کرونا وقتی آفالین هستید و از کالهبرداران وقتی آنالین هستید ،محافظت کنید.

دفتر حراست و امور محرمانه

ــن  ــا عناوی ــی ب ــی توجیه ــت آموزش ــاه نشس ــرداد م ــخ 20و 21 خ در تاری

»کشــف و شناســایی گلوگاههــای فســاد اداری و مالــی« و »جریــان شناســی 

ــر حراســت رشکــت هــای تابعــه  ــران دفات ــژه مدی سیاســی و فرهنگــی« وی

ــکل  ــت پروت ــا رعای ــی ب ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــادر تخصصــی تولی ــت م رشک

هــای بهداشــتی درمحــل نیــروگاه طرشــت برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت 

آقــای محســنی ریاســت محــرم مــزارت نیــرو و معاونیــن ایشــان ، معاونیــن 

رشکــت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی، آقــای توکلــی مدیــر کل 

حراســت رشکــت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی و معاونیــن ایشــان، آقــای روحــی مدیرعامــل رشکــت تولیــد 

نیــروی بــرق تهــران، کارشناســان دفاتــر حراســت و امــور محرمانــه رشکــت هــای تابعــه حضــور یافتنــد. 

تیروئیــد غــده ای اســت بــه شــکل پروانــه در جلــوی 

بــاالی اســتخوانهای  پاییــن حنجــره و  گــردن در 

ترقــوه، تیروئیــد دو نــوع هورمــون ترشــح  مــی کنــد 

بــه نامهــای 4T و 3T کار ایــن هورمــون هــا تنظیــم 

چگونگــی مــرف و ذخیــره انــرژی در بــدن اســت. 

ــوخت و  ــم س ــئول تنظی ــد مس ــت تیروئی در حقیق

ســاز بــدن میباشــد. از شــایعرین اختــاالت تیروئیــد 

کــم کاری و پــرکاری تیروئیــد اســت.

انواع اختاالت تیروئیدی 

•  کم کاری تیروئید

•  پر کاری تیروئید 

•  گواتر 

•  گره های تیروئیدی

•  رسطان تیروئید

کــم کاری تیروئیــد: نتیجــه تولیــد ناکافــی هورمونهــا 

توســط غــده تیروئیــد اســت. عائــم آن مــی توانــد 

شــامل مــوارد زیــر باشــد:

احســاس  یــا  و  ضعیــف  مترکــز   ، خســتگی   -

ــا،  ــاس رسم ــت، احس ــت، یبوس ــکی پوس گنگی،خش

مفاصــل،  و  عضانــی  درد  مایعــات،  نگهــداری 

افرسدگــی، خونریــزی مــداوم و یــا قاعدگــی شــدید 

در زنــان  .

پــر کاری تیروئیــد: پــر کاری تیروئیــد، تولیــد بیــش 

از حــد هورمــون تیروئیــد را توصیــف مــی کنــد 

.عائــم و نشــانه هــای پــر کاری تیروئیــد مــی توانــد 

شــامل مــوارد زیــر باشــد:

- لــرزش، اضطــراب، رضبــان قلــب رسیــع، 

خســتگی، عــدم تحمــل گرمــا، افزایــش 

حــرکات روده، افزایــش تعریــق، مشــکات 

مترکــز، کاهــش وزن بــی دلیــل. 

گواتــر تیروئیــد: گواتــر توســعه غــده 

تیروییــد را بــدون در نظــر گرفــن دلیلــی 

بیــاری  گواتــر  کنــد.  مــی  توصیــف 

ــم  ــا ک ــت ب ــن اس ــت. ممک ــی نیس خاص

کاری تیروئیــد, پــر کاری تیروئیــد یــا عملکــرد نرمــال 

ــد.  ــط باش ــد مرتب تیروئی

گــره هــای تیروئیدی:گــره هــا، برآمدگــی هــا یــا تــوده  

ــا  ــره ه ــتند. گ ــد هس ــادی در تیروئی ــر ع ــای غی ه

ــم،  ــوش خی ــای خ ــت ه ــی از کیس ــد ناش ــی توان م

ــا رسطــان  ــر، ب ــا کــم ت ــم و ی تومورهــای خــوش خی

ــود.  ــاد ش ــد ایج ــای تیروئی ه

ــان  ــان زن ــد در می ــد: رسطــان تیروئی رسطــان تیروئی

ــج  ــان بســیار رای ــا جوان ــردان ی ــه م ــغ نســبت ب بال

اســت.حدود2/3 مــورد از مــوارد در زیــر 55 ســالگی 

در افــراد رخ مــی دهنــد. انــواع مختلفــی از رسطــان 

تیروئیــد بســته بــه نــوع ســلول خــاص درون تیروئید 

کــه رسطانــی شــده اســت، وجــود دارد.اغلــب مــوارد 

رسطــان تیروئیــد دارای رشــد خــوب و میــزان زنــده 

مانــدن بــاال اســت، بــه ویــژه زمانــی کــه در مراحــل 

اولیــه خــود تشــخیص داده شــده باشــد. 

ــر ســابقه  ــدی: عــاوه ب ــاالت تیروئی تشــخیص اخت

ــش هــای  ــه فیزیکــی، آزمای ــل پزشــکی و معاین کام

تخصصــی بــرای تشــخیص اختــاالت تیروئیــدی بــه 

کار مــی رود.تســت هــای خــون معمــوالً بــرای 

انــدازه گیــری میــزان هورمــون هــای تیروئیــد و 

ــوند. ــی ش ــام م TSH انج

 درمــان اختــاالت تیروئیــدی:  اختــاالت تیروئیــدی 

ــوارد،  ــی م ــا در برخ ــط دارو و ی ــد توس ــی توانن م

ــد  ــه مشــکل تیروئی جراحــی درمــان شــوند.درمان ب

بســتگی خواهــد داشــت.

داروهــای تیروئیــدی: داروهــا از طریــق دهــان بــه 

شــکل قــرص دریافــت مــی شــود.

جراحــی تیروئیــد: جراحــی را مــی تــوان بــرای جــدا 

کــردن )گواتــر( بــزرگ یــا گــره عملکــرد بــاال در 

داخــل غــده بــه کار برد.جراحــی, زمانــی کــه امــکان 

ــد وجــود دارد, رضوری اســت.                              رسطــان تیروئی

واحد ایمنی و بهداشت

تیروئید

دنيــای امــروز دنيــای ارتباطــات اســت. در ســازمان هــای دولتــی داشــتن اطاعــات موثــق، دقيــق و بــه 
موقــع بــا توجــه بــه هــدف و ســاختار، بزرگتريــن ســرمايه يــك ســازمان اســت و حيــات يــك ســازمان 
بــه داشــتن يــك ارتبــاط دوســويه درون ســازمانی و بــرون ســازمانی و انجــام تبليغــات و كســب اطاعــات 
بــه روز و مفيــد بســتگی دارد و ايــن جاســت كــه لــزوم وجــود روابــط عمومــی واقعــی در ايســتگاه هــای 
روابــط عمومــی نمايــان مــی شــود. در دنيــای امــروز كــه مرزهــای ارتباطــات شكســته شــده و انســان 
بــه دنبــال كشــف راهكارهــای مطلــوب زيســتن و نگــرش جامــع مــدار اســت، آمــوزه هــای علمــی مــا 
ــا مســايل رهنمــون مــی  ــاره وضعيــت چگونگــی تعامــل و برخوردنمــودن ب ــه كنــكاش و توجــه درب را ب
ســازد. بــی شــك يــك ســازمان و يــا يــك اداره نمــی توانــد خــود را جزيــره ای بــی ارتبــاط فــرض نمايــد 
و از تكنولــوژی و آورده هــای آن بــی نيــاز و بــا آن بيگانــه باشــد. روابــط عمومــی بايــد بــر محــور تفكــر 

مــداری، مشــاركت مــداری و اطــاع مــداری باشــد تــا بتوانــد در راســتای كمــك بــه اثربخشــی ســازمان مؤثــر باشــد و بــا نوانديشــی و نوگرايــی، 
ابتــكار و خاقيــت مســتمر عجيــن شــود و خــود را بــا تحــوالت و پاســخگويی مرتــب بــه افــكار عمومــی منطبــق و هماهنــگ ســازد.
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آقایان: 
زاده  بیــک  ســعید  جــاوری-  مجتبــی 
ــری   باق ــن  الدی ــال  ــی -کم ــن ضیای محس
صفــری  ابوالفضــل  جالیــر-  پرهــام 

نصیــری  امیــر  بختیــاری-  مرتضــی 

همکاران گرامی متولد تیر ماه :

ضمــن آرزوی ســالمتی و توفیــق روز افــزون 
ــد  ــالروز تول ــاپیش س ــد پیش ــال جدی در س

شــما راتبریــک عــرض مــی نماییــم.

خرداد 1399

روابط عمومی شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

مصیبــت وارده را صمیمانــه تســلیت 

عــرض نمــوده و بــرای آن  در گذشــته 

ــرت  ــت و مغف ــت رحم از درگاه احدی

ــدگان  ــرای بازمان ــی و ب ــعه اله واس

صبــر  و شــکیبایی مســئلت  مــی نماییــم 

امور فرهنگی

نام، نسب و القاب
جعفــر بــن محمــد بــن علــی بــن حســین بــن علــی بــن ابی طالــب، ششــمین امــام 

ــام  ــدر او ام ــت. پ ــاعیلیه اس ــب اس ــام مذه ــن ام ــی و پنجمی ــیعه امام ــب ش مذه

محمــد باقــر)ع( و مــادرش ام فــروه دخــر قاســم پــرس محمــد بــن ابوبکربــود. برطبــق 

کشــف الغمــه، از آنجــا کــه نســب مــادر امــام صــادق)ع( هــم از پــدر و هــم از مــادر 

ــه ابوبکــر می رســید. ب

 فعالیت های علمی
در دوران امامــت امــام صــادق)ع(، بــه علــت ضعــف حکومــت امــوی، آزادی بیشــری 

ــات  ــیاری در موضوع ــی بس ــای علم ــد و بحث ه ــود آم ــه وج ــده ب ــراز عقی ــرای اب ب

مختلــف درگرفــت. ایــن آزادی علمــی و دینــی کــه بــرای کمــر امامــی از امئــه 

دوازده گانــه وجــود داشــت، ســبب شــد تــا شــاگردان امــام آزادانــه در مباحــث علمــی 

ــجد از او  ــردم در مس ــه م ــت ک ــرده اس ــزارش ک ــب گ ــن تغل ــان ب ــد. اب ــت کنن رشک

ــن فرصــت،  ــا اســتفاده از ای ــام صــادق)ع( ب ســؤاالت فقهی شــان را می پرســیدند. ام

روایــات فراوانــی در زمینه هــای گوناگــوِن فقــه، کام و... بیــان کــرد. بــه گفتــه ابــن 

َحَجــر هیتمــی، مــردم از او دانش هــای فــراوان نقــل می کردنــد و آوازه او بــه همــه 

جــا رســیده بــود. ابــو بحــر جاحــظ هــم نوشــته اســت دانــش و فقــه او دنیــا را پــر 

کــرده بــود. حســن بــن علــی وشــاء هــم گفتــه اســت کــه نهصــد نفــر را در مســجد 

ــد. ــث نقــل می کردن ــه از امــام صــادق)ع( حدی ــده اســت ک ــه دی کوف

تشکیل حکومت
ــرورش  ــت پ ــى و در جه ــت فرهنگ ــك سياس ــادق)ع( ي ــام ص ــت ام ــت نخس سياس

اصحــاىب بــود كــه از نظــر فقهــى و روايــى از بنيان گــذاران تشــيع جعفــرى بــه شــار 

آمده انــد. تاش هــاى ســياىس امــام در برابــر قــدرت حاكمــه در آن وضعيــت، در 

ــاى امامــت و  ــت آن و ادع ــدم مرشوعي ــى از حكومــت موجــود، ع محــدوده نارضاي

ــه عليــه و آلــه بــود. از نظــر امــام  رهــرى اســام در خانــواده رســول خــدا صــّى اللّ

صــادق)ع( تعــرض نظامــى عليــه حاكميــت، بــدون فراهــم آوردن مقدمــات الزم، كــه 

مهمرينــش كار فرهنگــى بــود، جــز شكســت و نابــودى نتيجــه ديگر نداشــت. چنانكه 

در جريــان حركتــى كــه زيــد بــن عــى و پــس از آن يحيــى بــن زيــد در خراســان بــه 

آن دســت زدنــد، بنــى عبــاس بيشــرين بهــره را بــرده و در عمــل، خــود را بــه عنــوان 

مصــداق شــعار »الرضــا مــن آل محمــد« تبليــغ كردند.نتيجــه كار بعدهــا معلــوم شــد؛ 

زيــرا فقــه جعفــرى، بنيانگــذار تشــيع نريومنــدى گشــت كــه روز بــه روز اوج بيشــرى 

گرفــت؛ امــا زيديــه كــه منحــرا در خــط سياســت  بــود، رو بــه افــول گذاشــتند.

خصوصیات اخالقی امام صادق)ع(
ــی از  ــادق)ع( گزارش های ــام ص ــی ام ــای اخاق ــه ویژگی ه ــی در زمین ــع روای در مناب

زهــد، انفــاق، علــم فــراوان، عبــادت بســیار و تــاوت قــرآن آمــده اســت. محمــد بــن 

طلحــه امــام صــادق)ع( را از بزرگریــن افــراد اهــل بیــت، دارای علــم فــراوان، بســیار 

اهــل عبــادت و زهــد و تــاوت قــرآن توصیــف کــرده اســت. مالــک بــن انــس از امئــه 

ــه،  ــی کــه پیــش امــام صــادق)ع( می رفت ــه اســت: »در مدت فقهــی اهــل ســنت گفت

همیشــه او را در یکــی از ســه حالــت منازخوانــدن، روزه داری و ذکرگفــن دیــده 

ــری، چهارصــد  ــه درخواســت فقی ــوار، امــام در پاســخ ب اســت«.به گــزارش بحــار االن

ــه ده هــزار  ــد، انگشــرش را هــم ک ــه او داد و چــون ســپاس گزاری او را دی درهــم ب

ــام  ــی ام ــای پنهان ــز از انفاق ه ــی نی ــید. روایت های ــه وی بخش ــد، ب ــم می ارزی دره

ــان و  ــی، او شــب ها مقــداری ن ــاب کاف ــه نوشــته کت صــادق)ع( در دســت اســت. ب

گوشــت و پــول در کیســه می ریخــت و بــه صــورت ناشــناس بــه در خانــه تهیدســتان 

ــرد. ابوجعفــر خثعمــی نقــل کــرده اســت  ــا تقســیم می ک ــان آنه ــرد و می شــهر می ب

کــه امــام صــادق)ع( کیســه پولــی را بــه او داد و از او خواســت آن را بــه فــردی از 

بنی هاشــم بدهــد و نگویــد کــه چــه کســی آن را فرســتاده اســت. بــه گفتــه خثعمــی 

ــت: »او  ــرد و گف ــا ک ــتنده آن دع ــرای فرس ــت، ب ــول را گرف ــرد پ ــه آن ف ــی ک هنگام

همیشــه برایــش پــول می فرســتد؛ امــا امــام صــادق)ع(، باوجــود ثروتــش چیــزی بــه 

او منی دهــد.

شهادت امام جعفر صادق )ع(

همکاران گرامی: 
                 جناب آقایان جاوری

                 جناب آقای ناصر سلیمی
                 جناب آقای زحمتکش

   


