
اخبار كشور

درگذشت فرهنگ نویس 
و مترجم برجسته ادبیات عرب

آذرتاش آذرنوش، مدرس، پژوهشــگر، فرهنگ  نویس و مترجم برجسته 
ادبیات عرب درگذشت.

بــه گزارش خبرگــزاری مهر، آذرتــاش آذرنوش، مدرس، پژوهشــگر، 
 فرهنگ نویــس و مترجم برجســته ادبیات عرب روز پانزدهم مهر در ســن

 ۸۴ سالگی چشم از جهان فروبست.
او اســتاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشــگاه تهران بود و آثار 

متنوع و مهمی  را از عربی به فارسی  ترجمه کرد.
آذرتاش آذرنوش، نویســنده و پژوهشــگِر زبان و ادبیــات عرب، چهره 
ماندگار ایران در زبان عربی، ایرانشــناس و استاد دانشکده الهیات و معارف 

اسالمی دانشگاه تهران بود.
وی همچنین عضو شورای عالی و مشاور عالی مرکز دایرهًْ المعارف بزرگ 
اسالمی بود و سال ها مدیریت بخش ادبیات عرب این مرکز را بر عهده داشت. 
زنده یاد آذرنوش همچنین نخستین مدیرگروه رشته زبان و ادبیات عرب در 

دانشگاه تهران بود.
این اســتاد برجسته زبان و ادبیات عرب به ســال ۱۳۱۶ در قم به دنیا 
آمد و به هنگام وفات ۸۴ ســال سن داشــت. او فراگیری ادبیات عرب را از 
دانشکده معقول و منقول تهران آغاز کرد و سپس در فرانسه تا دریافت درجه 

دکتری ادامه داد.
آثار این نویسنده و پژوهشگر، بر سهم بزرگ ایرانیان در زبان و ادب عرب 
و فرهنگ اسالمی تمرکز داشت. از مهم ترین آثار آذرتاش آذرنوش، می توان 
به  ترجمه های »فتوح البلدان« بالذری )بخش مربوط به ایران( و »موسیقی 
کبیر« ابونصر فارابی، »اطلس تاریخ اســالم« حسین مونس، »تاریخ ادبیات 

عرب« رژی بالشر، »تاریخ ادبیات عرب« ژان محمد عبدالجلیل  اشاره کرد.
وضعیت جسمی  مادر شهید ژاپنی

رو به بهبودی است
وضعیت جســمی  خانم کونیکو یامأمورا مادر شــهید اهــل ژاپن رو به 

بهبودی است.
به گزارش خبرنگار کیهان، خانم یامأمورا مشــهور به خانم بابایی، مادر 
شهید دوران دفاع مقدس محمد بابایی، چندی پیش به کرونا مبتال شد اما 

خوشبختانه هم اینک حال عمومی وی رو به بهبودی است.
این مادر شــهید و مدرس قرآن کریم، یکــی از فعاالن موزه صلح ایران 
است و نقشــی برجسته در افشــای جنایات آمریکا در ژاپن و ایران داشته 
اســت. وی سرپرســتی معنوی کاروان اعزامی  ایران به پارالمپیک توکیو را 

برعهده داشت.
گفتنی است محمد بابایی در عملیات والفجر یک به شهادت رسید.

تدارک ساخت »نون.خ« برای نوروز 1402
سریال »نون.خ« به کارگردانی سعید آقاخانی برای نوروز ۱۴02 ساخته 

می شود.
سید علی صالحی بازیگر این ســریال در گفت و گو با برنامه سریالیست 
شــبکه یک، گفت: »نون.خ« برای نوروز ســال ۱۴0۱ به آنتن نمی رسد. اما 

احتماال برای نوروز ۱۴02 سری چهارم این سریال روانه آنتن می شود.
گفتنی اســت سریال»نون.خ« یکی از کارهای جذاب و پرطرفدار شبکه 
یک سیما محســوب می شود که تاکنون سه ســری از آن ساخته و پخش 

شده است.
حال »عزت اله مهرآوران« نامساعد است

 فرزند »عزت اله مهرآوران« از وضعیت نامساعد جسمی  پدرش خبر داد.
»هژیر مهرآوران« فرزند »عزت اله مهرآوران« بازیگر پیشکسوت سینما 
و تلویزیون در گفت و گو با فارس، گفت: پدرم متأســفانه فشار باالیی دارد و 
بدنش عفونی شده است، مغز، کلیه و ریه درگیر شده و تنفس شان به دستگاه 

وابسته است و خونشان عفونی شده و در کل روند خوبی ندارند.
مهرآوران ادامه داد: پزشکان به ما اطالع دادند که وضعیت عمومی شان 
خوب نیســت و متأســفانه ویروس روی اغلب نقاط بدن شان تأثیر مخربی 
گذاشــته است و پزشــکان در حال کنترل کردنش هســتند اما پیشرفت 
محسوســی ندارد. عزت اله مهرآوران بازیگر سینما و تلویزیون چندی پیش 

به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شد.
برگزاری مراسم

 تشییع و تدفین »فتحعلی اویسی« 
 پیکــر »فتحعلی اویســی« بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون روز 

پنجشنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.
در مراسم تشــییع و تدفین پیکر فتحعلی اویسی جمعی از هنرمندان 

حضور داشتند.
وی به دلیل عارضه مغزی روز سیزدهم مهر درگذشت.

بــازی در مجموعه »والیــت عشــق«، »بدون شــرح«، »دارا و ندار«، 
»زیرزمین« و... از جمله کارهای مرحوم اویسی بود.
احتمال تغییر 

در تاریخ برگزاری جشنواره تئاتر فجر
حسین مسافر آستانه دبیر چهلمین جشنواره تئاتر فجر احتمال می دهد 
تاریخ برگزاری این جشنواره تغییر کند و می گوید این موضوع طی فراخوانی 

اعالم خواهد شد.
او در این زمینه به ایسنا می گوید: برنامه ریزی ما برای برگزاری این دوره 
از جشــنواره به شکل حضوری و فیزیکی بود ولی تعطیالت تابستانی تئاتر، 
برنامه های ما را تحت الشعاع قرار داد و حاال هم که سالن های تئاتر بازگشایی 
شــده، هنوز مطمئن نیستیم اوج دیگری از نظر شیوع کرونا در پیش نباشد 

هر چند امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.
مســافر آســتانه ادامه می دهــد: به هر حــال ناچاریــم تغییراتی در 
برنامه ریزی مان داشــته باشــیم به این صورت که یا مهلت آماده سازی آثار 
متقاضی را افزایش بدهیم یا این که تاریخ برگزاری جشنواره را تغییر بدهیم. 
هر دو مورد در شــورای سیاست گذاری به بحث گذاشته می شود و نتیجه را 
طــی اطالعیه ای اعالم خواهیم کرد که در واقــع این اطالعیه، کامل کننده 

فراخوان اولیه جشنواره است.
او درباره احتمال برگزاری همزمان جشــنواره فیلم و تئاتر فجر توضیح 
می دهــد: تالش می کنیم چنین نشــود. همچنان که در فراخــوان هم بازه 
برگزاری جشنواره را یکم تا دوازدهم بهمن ماه اعالم کرده ایم ولی باید دید آیا 
تا آن زمان آثار قابل توجهی به ما می رسد یا نه. شاید شرایط به گونه ای پیش 
برود که چاره ای جز عقب انداختن زمان برگزاری جشنواره نداشته باشیم تا 

آثار متقاضی، فرصت بیشتری برای آماده سازی داشته باشند.

شهید مدافع حرم، حسین بواس)ره(: خدایا، این بنده 
کوچک و خطاکارت را با همه این بدی ها و ناتوانی ام بپذیر 
و بر من منت گذار و شهادت در راهت را نصیب من بگردان.

هدیه به خوانندگان

هجرت به مدینه
مقدمات و اقتضائات

یکی از حوادث فوق العاده مهم و سرنوشت ســاز صدر اسالم، هجرت پیامبر)ص( از مکه 
به مدینه اســت که به سبب آن دین نوپای الهی گسترش یافت، صاحب قدرت و حکومت 
شد، دشمنان مشرک و یهودی را به زانو درآورد و سرانجام با فتح مکه، آن سرزمین مقدس 
را برای همیشــه از لوث شرک و بت پرستی پاک کرد. حیات و استمرار اسالم بدون هجرت 
از مکه، هرگز قابل تصور نیست. زیرا فضای مسموم و ظلمت خیز جاهلیت، بسان شوره زاری 

خشک، هر بذر حق طلبی و کرامت جویی را بی ثمر و عقیم می ساخت.
این واقعه دارای چنان اهمیتی بود که مبدأ تاریخ اسالم قرار گرفت و طبق قراین موجود، 

شخص رسول اکرم)ص( خود، ابتدای تاریخ اسالم را از هجرت تعیین فرمود. 
هر چند هجرت رسول اکرم)ص( در اول ربیع االول سال چهاردهم بعثت صورت گرفت 

اما ریشه، علل و اسباب این مهاجرت به سال ها پیش از آن باز می گردد.
به موازات علنی شــدن دعوت اسالم در مکه، آزار و زحمت مشرکان نیز آغاز شد. آنان 
از اینکه می دیدند هر روز به پیروان آیین آســمانی پیامبر)ص( افزوده می شــود و خصوصا 
تازه واردان در مکه با شنیدن آیات زیبای قرآن به جمع مسلمانان می پیوندند، برای مبارزه 
با اســالم ابزارهای مختلفی به کار گرفتند و از هیچ اقدامی برای جلوگیری از نشــر اسالم 
فروگذار نکردند. از تمسخر و استهزای پیامبر و دادن القابی نظیر شاعر، ساحر و مجنون به 
آن شخصیت ملکوتی تا پیشنهاد ثروت و قدرت به او و به دنبال آن آزار و شکنجه مسلمانان. 
اما اوج تنگناها را می توان محاصره اقتصادی پیامبر و مســلمانان دانست. بت پرستان 
در ســال هفتم بعثت پیمان نامه ای امضا کردند و طی آن هر گونه داد و ســتد و ارتباط و 
معاشرت با اهل اسالم را ممنوع نمودند. مسلمانان به ناچار در یکی از دره های اطراف مکه 
به نام ِشــعب ابی طالب سکنا گزیدند. شرایط حیات به سبب تحریم ها بسیار دشوار بود. به 
نوعی که گاه ُقوت روزانه یک نفر را نیمی از یک دانه خرما تشــکیل می داد!  فریاد کودکان 
از شدت گرسنگی از درون شعب به گوش کفار می رسید اما بر دل های سخت تر از خارشان 

اثر نمی کرد.
از طرفی حفظ جان پیامبر)ص( مســئولیتی خطیر بود که ابوطالب عموی فداکار آن 
حضرت به ِجّد و جهد فراوان بر عهده داشت. او برای جلوگیری از توطئه کفار، شبها چندین 

بار بستر پیامبر را تغییر می داد و فرزند خود علی)ع( را به جای او می خوابانید. 
سرانجام با از بین رفتن پیمان نامه توسط موریانه، محاصره پس از سه سال شکسته شد. 
اما دو حادثه بزرگ و غم انگیز به فاصله کوتاهی از یکدیگر باعث گردید رسول گرامی)ص(، 
سال دهم بعثت را عام الُحزن)سال اندوه( نام نهد: یکی وفات رادمرد اسالم و حامی پیامبر، 
حضرت ابوطالب در هشتاد و چند سالگی بود که گفته اند تالش های بی وقفه او در ِشعب و 
صدماتی که در این راه دید چه بســا موجب به پایان آمدن حیات پربارش گردید و دیگری 
رحلت همسر گرامی و باوفای او حضرت خدیجه کبری بود. فاصله این دو اتفاق ناگوار را از 

سه تا سی و پنج روز برشمرده اند.
باوفات ابوطالب، مشــرکان برای تشــدید آزار و اذیت پیامبر، مانعی بر ســر راه خود 
نمی دیدند. ولی همگام با این سختی ها، رویدادهای تازه ای در حال شکل گیری بود که افق 

درخشانی از گشایش و امید را در برابر پیامبر)ص( و مسلمانان می نمود. 
در ســرزمین کهن یثرب دو طایفه اّوس و َخزَرج به همراه قبایلی از یهود می زیستند. 
نبردهای طوالنی ۱20 ســاله  بین این دو طایفه همگی را به ستوه آورده بود و هر کدام به 
راهی برای پایان دادن به جنگ و خصومت می اندیشــیدند. و در این ســو، مکه همه ساله 
میزبان مردمانی از سرزمین های اطراف بود که برای شرکت در مراسم حج به آنجا می آمدند. 
پیامبر اکرم)ص( در این فرصت با آنان به گفت وگو می پرداخت و اســالم را بر ایشان عرضه 

می فرمود. 
در سال یازدهم، شش نفر از اهل یثرب که به مکه آمده بودند، با شنیدن آیات نورانی 
قــرآن از زبان پیامبر)ص( به آن حضرت ایمان آوردند آنگاه به آن حضرت اظهار داشــتند 
امید است خداوند به سبب دین تو آتش جنگ ما را فرو نشاند. دلیل چنین مسلمان شدن 
سریع و بی مناقشه این است که اهل یثرب از همسایگان یهودی خود شنیده بودند به زودی 
پیامبری از نژاد عرب ظهور کرده و مردم را به توحید و یکتا پرستی دعوت خواهد نمود. از 
این رو می توان گفت اهل یثرب با پیش زمینه ای که داشتند، آماده استقبال از اسالم بودند.

مسلمان شدن این شش نفر باعث آشنایی مردم یثرب با اسالم شد که در نتیجه عده 
دیگری نیز ایمان آورند. در ایام حج سال بعد گروهی دوازده نفره از اوس و خزرج در عقبه 
)نزدیکی منا( بــا پیامبر)ص( مالقات کردند و ضمن اســالم آوردن با آن حضرت پیمانی 
بستند که به نخستین پیمان َعَقبه مشهور است. آنان عهد کردند از شرک به خدا، سرقت، 
اعمال منافی عفت، کشــتن فرزندان خود، تهمت و افترا زدن به یکدیگر و نافرمانی پیامبر 
در کارهای نیک خودداری کنند. پیامبر اکرم ُمصَعب بن ُعَمیر را برای تعلیم قرآن با آنان به 
یثرب فرستاد. مصعب در راه نشر دین، موفقیت های زیادی کسب کرد و بسیاری از مردم را 

به اسالم هدایت کرد.
ســال دیگر)ســیزدهم بعثت( کاروانی از یثرب وارد مکه شد که از میان آنها تعداد ۷۳ 
نفر و از جمله دو زن، مسلمان بودند. این گروه، پنهان از مشرکان، دیگر بار نیز در َعَقبه با 
پیامبر)ص( دیدار کردند. آن حضرت در خطاب به ایشــان فرمود من با شما بیعت می کنم 
که همانند خانواده خود از من حمایت و دفاع کنید. آنها که سرشــار از روح سلحشوری و 
جنگاوری بودند، پذیرفتند و با آن حضرت بیعت کردند. این معاهده به دومین پیمان عقبه 

یا بیعهًْ الحرب مشهور است. 
مشــرکان که به پیمان  اهل یثرب با پیامبر پی برده بودند به وحشت افتاده و بار دیگر 
بر آزار و اذیت مسلمانان افزودند. مسلمانان از آزار مشرکین نزد پیامبر شکایت بردند و آن 
حضرت چند روز  بعد دستور مهاجرت به یثرب را صادر فرمود. با صدور این فرمان، مسلمین 
مخفیانه و به بهانه های گوناگون از مکه خارج شــده و راه یثرب را پیش می گرفتند. قریش 
که به هجرت مسلمانان پی برده بودند تالش کردند از مهاجرت آنان جلوگیری کنند ولی به 
هر صورتی بود عده زیادی از مسلمانان خود را به یثرب رسانیدند تا آنکه تنها پیامبر و علی 

صلوات اهلل علیهما و عده اندکی از مسلمانان در مکه باقی ماندند. 
گرد آمدن مسلمین در یثرب آنجا را تبدیل به پایگاهی علیه شرک و بت پرستی می کرد 
و قریش را بیش از پیش به هراس انداخت تا چاره جویی کند. از این رو سران قبایل جهت 
مشــورت و یافتن چاره ای برای مقابله با این پدیــده در دارالُندوه گرد آمدند. آنان هر یک 
راه هایی را پیشنهاد کردند از جمله محبوس کردن پیامبر  و اخراج آن حضرت از مکه. ولی 
هیچ کدام از این راه ها مورد توافق جمع قرار نگرفت تا آنکه ســرانجام پیشنهاد شد افرادی 
مسلح و تنومند از همه قبایل شبانه به خانه پیامبر حمله برده و با ضربات پی در پی او را به 
قتل برسانند و از آنجایی که بنی هاشم برای انتقام، قدرت نبرد با همه قبایل را نخواهند داشت 

به خون بها رضایت می دهند. این توطئه شیطانی مورد توافق جمع قرار گرفت. 
مشهور است که چهل نفر برای انجام این نقشه برگزیده شدند پیامبر به وسیله وحی از 
توطئه شوم مشرکان مطلع شد. برخی گفته اند در آن روز این آیه نازل شد: »َو إذ یَْمُکُر بَِک 
الّذیَن َکَفروا لَُیثِبتوَک أو یَقُتلوَک أو یُخِرجوَک َو یَمُکروَن َو یَمُکُر اهللُ َو اهللُ َخیُر الماِکرین؛ و 
یاد آر هنگامی که کافران در باره تو نیرنگ می زدند تا تو را به زندان افکنند یا به قتل رسانند 
یا از از وطن اخراجت کنند. آنان نیرنگ می زنند و خدا جزای نیرنگشــان را می دهد و خدا 

بهترین جزا دهنده مکر کنندگان است.«)انفال/ ۳0(
مشــرکان خانه پیامبر را محاصره کردند و برای آنکه به زنان آسیبی نرسد، حمله خود 
را تا روشن شدن هوا به تأخیر انداختند. از سوی دیگر فرشته وحی فرمان الهی را مبنی بر 
هجرت به پیامبر)ص( رسانید آن حضرت علی)ع( را مأمور خوابیدن در بستر خود کرد و به 
او دستور داد همان پارچه بُرد یمانی سبز رنگی را که پیامبر هنگام خواب استفاده می کرد 

بر خود اندازد. 
رسول گرامی اسالم معجزه وار از میان مشرکان مسلحی که خانه را محاصره کرده بودند 
گذشــت و به سوی جنوب مکه و غار ثور حرکت کرد. اما مشرکان که پیوسته از شکاِف در 
می نگریســتند، گمان می کردند آنکه در بستر خوابیده، پیامبر است. هنگام صبح همگی با 
شمشیرهای برهنه حمله ور شدند اما علی)ع( را در بستر پیامبر دیدند و از شدت خشم، آن 

حضرت را مورد ضرب و جرح قرار داده و ساعتی محبوس ساختند)بحار االنوار ۱۹/ ۴۹(
طبری به نقل از برخی می نویسد ابوبکر نزد علی)ع( آمد و از مکان پیامبر)ص( پرسید. 
آن حضرت فرمود چنانچه کاری با پیامبر داری، در مسیر غار ثور است. ابوبکر با شنیدن این 

سخن شتافت تا اینکه نزدیک غار به آن حضرت ملحق شد)تاریخ طبری 2/ ۱00(
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی
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اخبار ادبی و هنری

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد به استناد 
اصالحیه بند »ت« ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، جهت احداث 
و بهره برداری از نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرســتان نسبت به 
شناسایی و ارزیابی صالحیت سرمایه گذار اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
)اشخاص حقوقی، نهادهای متولی امر سرمایـه گذاری و...( دعـوت 
می شــود به منظور کسب اطالعات بیشتر و مشاهده متن کامـــل 
 fa.iwpco.ir آگهـــی سرمایـه گذاری و اعالم آمادگی به آدرس

مراجعه  نمایید.

آگهی شناسایی 
و ارزیابی صالحیت سرمایه گذار

نوبت دوم

شناسه آگهی:
۱۲۰۲۵۳۳ 

م الف:
۲۳۴۲

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات در نظر دارد در قالب برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای نســبت به واگذاری » انجام امور خدمات عمومی ، نظافت ، آبدارخانه ، 
تاسیســات و امور پشتیبانی پژوهشگاه « را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد ، 
بصورت مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي داراي توانایي و تجربه علمي و 
عملي مرتبط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید.کلیه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها 
 www.setadiran.ir از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي،  مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
لذا از کلیه شرکتهای خدماتی مرتبط که دارای گواهینامه تعیین صالحیت معتبر در 
این زمینه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بوده و توانمندي الزم 
جهت انجام امور محوله را دارند تقاضا مي شود پس از نشر آگهي، به سامانه فوق مراجعه و 

پس از طی مراحل مندرج در سامانه، اقدام به شرکت در مناقصه نمایند. 
الزم به ذکر اســت پیشنهادات ارسالي باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها 

اعتبار داشته باشد.

۱- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز دو شنبه تاریخ ۱۴00/۷/۱2  ساعت ۸:00
 ۲- مهلت زماني دریافت اســناد مناقصه از سایت: ســاعت ۱۹:00 روز یکشنبه 

تاریخ ۱۴00/۷/۱۸
۳- مهلت زماني ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۹:00 روز دوشنبه  تاریخ ۱۴00/۸/۳

۴- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۵،۵۰۰  ریال.
** جهت پاسخگوئی به سؤاالت و انجام هماهنگی های مرتبط ، با آقای محمد مهربانی به 

شماره  ۸۴۹۷۷۳۸۸ - 02۱و   0۹۱2۳052۷۷۷  تماس حاصل نمائید.
آدرس دستگاه مناقصه گزار جهت ارائه پاکت الف )اصل ضمانتنامه بانکی( بصورت فیزیکی:  
تهران- انتهاي خیابان کارگر شــمالي- رو به روی ســازمان انرژی اتمی ایران– ساختمان 
اصلی- طبقه همکف-اداره بازرگانی- واحد مناقصات- رضا نیک منش ۰۲۱-8۴977۴۲6 

 WWW.ITRC.AC.IR :نشاني سایت مناقصه گذار
مرکز تماس پشتیبانی سامانه: ۱۴۵6 -۰۲۱

دفتر ثبت نام در سامانه: 8۵۱9۳768 و 889697۳7- ۰۲۱
 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر اســتانها، درسایت سامانه

بخش »ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات )مركز تحقيقات مخابرات ایران(

آگهي مناقصه عمومی یك مرحله اي شماره   ع/1400/1

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات )مركز تحقیقات مخابرات ایران( شناسه آگهی: ۱۲۰۲۲۵۴م الف: ۲۳۳۲

نوبت دوم

تنها در قاموس مؤمنان شکست وجود ندارد
 »)تــو ای پیامبــر! ایــن پاســخ را نیز بــه آن منافقــان( بگو!
که شــما چه انتظاری را درباره ما می کشــید؟ جز اینکه به یکی از 
دو نیکی و خیر و ســعادت خواهیم رســید )یا دشمنان را در هم 
می کوبیم و پیروز از میدان مبارزه باز می گردیم و یا کشته می شویم 
و شــربت شــهادت را با افتخار می نوشیم. هرکدام پیش آید مایه 
افتخار است و روشنی چشم ما، به هر صورت شکست برای ما معنا 
ندارد اما به عکس( ما در مورد شما یکی از دو بدبختی و مصیبت 
را انتظار می کشــیم یا )در این جهــان و جهان دیگر( به مجازات 
الهی گرفتار می شوید، و یا به دست ما خوار و نابود خواهید شد، 
حال که چنین اســت، شــما انتظار بکشید، و ما هم با شما انتظار 
می کشیم )نتیجه انتظار شما خوشبختی ما خواهد بود ولی ما هم 

در انتظار بدبختی شما نشسته ایم.«(
التوبه - ۵2

در پرتو وحی

رئیس جمهور در سفر به استان بوشهر:گامی بلند برای بنای تمدنی باشکوه - قسمت اول 

از انرژی صلح آميز هسته ای كوتاه نمی آیيم
ظرفيت توليد برق نيروگاه بوشهر 3 برابر می شود

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیاســت قطعی جمهوری اسالمی 
ایران، بهره برداری از انرژی صلح آمیز هســته ای اســت و از آن کوتاه 
نخواهیم آمد افزود : خوشــحالیم که نیروگاه بوشهر با نهایت ظرفیت 
اسمی خود درحال بهره برداری است و هزار مگاوات برق تولید می کند 
و این میزان، در فازهای توسعه ای آن، به سه برابر افزایش خواهد یافت. 
در عین حال، سازمان انرژی اتمی ماموریت دارد که ظرفیت تولید »برق 

هسته ای« کشور را به ده هزار مگاوات برساند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهوری در ششمین سفر استانی خود 
صبح دیروز )جمعه( وارد فرودگاه بین المللی بوشهر شد و مورد استقبال نماینده 
ولی فقیه، اســتاندار، نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی و جمعی از 

مسئوالن استانی قرار گرفت.
وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، نفت،اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، معاون 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ، معاون اجرایی رئیس جمهوری و معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول در این سفر یک روزه رئیس جمهور 

را همراهی می کردند.
رئیس جمهور در بدو ورود به استان بوشهر با بیان اینکه پیش از انجام سفر 
بررســی های کارشناسی نسبت به وضعیت استان و مشکالت مردم این منطقه 
انجام شــده است،گفت: در این ســفر گام های ماندگاری برای رفع مشکالت و 

محرومیت های استان بوشهر برداشته خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت های بسیار باالی استان بوشهر در حوزه های کشاورزی، 
شــیالت، نخیالت و بخش نفت،گاز و پتروشیمی، برضرورت فعال شدن اقتصاد 

دریا، کشاورزی، شیالت و نخیالت در این استان تاکید کرد.
رئیسی افزود: برای رفع مشکالت و محرومیت های استان باید در حوزه نفت، 

گاز و پتروشیمی گام های موثری برداشته شود.
رئیس جمهــور تصریح کــرد: انجام اقدامات زیربنایــی در بخش آب، برق، 
جاده های مواصالتی و به ویژه اتصال استان به ریل سراسری نیز از جمله اقداماتی 
است که در این سفر نسبت به آن تصمیم گیری خواهد شد تا گام های ماندگاری 

برای رفع مشکالت بنیادین مردم استان برداشته شود.
بازدید از موسسه صنعتی - دریایی شهید محالتی بوشهر

 رئیس جمهــور بالفاصلــه پس از ورود به اســتان بوشــهر در موسســه
 صنعتی - دریایی شهید محالتی سپاه حضور یافت و از مراحل ساخت و تکمیل 

شناور شهید سلیمانی دیدن کرد.
در بازدید رئیس جمهور ، دریادار تنگســیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و 
مسئوالن مجتمع شــهید محالتی از مراحل مختلف طراحی، ساخت و تعمیر 
شــناورهای دریایی گزارش دادند. در این مجتمع ضمن ســاخت و تعمیر انواع 
شــناور، امکان حضور لنج ها و شــناورهای بخش خصوصــی نیز برای تعمیر و 

به روز رسانی آن وجود دارد.
رئیسی در این بازدید که با سالروز حماسه دریادالن نیروی دریایی سپاه در 
مقابله با متجاوزان آمریکایی همزمان شده است، یاد شهیدان به ویژه شهید نادر 

مهدوی را که دالورانه در مقابل تجاوز بیگانگان ایستاد، گرامی داشت.
رئیس جمهور فعالیت های این مجموعه صنعتی را ارزشــمند و بسیار مهم 
خواند و گفت: فعالیت هایی که برای طراحی و ســاخت شناورها در کالس های 
مختلف انجام می شود، جلوه ای از خودکفایی است و در فعال کردن اقتصاد دریا و 

جلوگیری از خروج ارز از کشور نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
رئیسی بر لزوم بومی کردن فناوری صنعت کشتی سازی تاکید کرد و گفت: 

دولت از فعالیت های انجام شده در این عرصه حمایت و پشتیبانی می کند.
رئیس جمهور در ایــن بازدید همچنین با حضور در جمع کارگران 
شــاغل در این مجموعه با آنان دیدار و بر استفاده از نیروهای بومی در 

مراکز صنعتی و کشتی سازی استان تاکید کرد.
دولت از صنایع کشتی سازی حمایت می کند

رئیس جمهور در ادامه برنامه های ســفر به استان بوشهر در جزیره 
صنعتی صدرا حضور یافــت و ضمن بازدید از بخش های مختلف طرح 
توسعه میدان نفتی رشادت و نیز مراحل تکمیل کشتی اقیانوس پیمای 
»افراماکت 2«، با توضیحات وزیر نفت و مدیران این مجموعه صنعتی، در 

جریان اقدامات انجام شده قرار گرفت.
رئیســی در این بازدید ضمن قدردانی از تالش های ارزشمند انجام 
شده درحوزه نفت و گاز و کشتی سازی، گفت: کشتی سازی و طراحی و 
ساخت سکوهای دریایی از نمادهای تولید قدرت برای کشور محسوب 

می شود.
وی گفت: تالش برای خودکفایی در حوزه های مختلف صنعتی در 
حقیقت نمادهایی از مبارزه با زیاده خواهی مستکبران جهانی است و هر 
کارگر و کارآفرینی که در این مسیر حرکت می کند، در مسیر مقابله با 

زیاده خواهان قرار دارد.
رئیس جمهور همچنین بر اهمیت بومی سازی صنعت کشتی سازی 
تاکید کرد و گفت: دولت با همه توان از صنایع کشتی ســازی و دریایی 

کشور حمایت خواهد کرد.
دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف اموال تملیکی

 تا سه ماه آینده
رئیسی همچنین در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر، 
گفت: الزم است قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های 
ذیربط، در این باره همکاری کنند و برای روشن شدن تکلیف اجناس و 
کاالهای موجود در این انبارها در سه ماه آینده برنامه  ریزی و اقدام کنند.

در این بازدید دادســتان استان بوشــهر و مسئوالن گمرک استان 
گزارشــی از میزان، نوع و دالیل رســوب اموال و کاالهــای وارداتی در 

انبارهای گمرک ارائه کردند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت مشــخص شــدن وضعیت اموال 
موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، برای تعیین تکلیف اجناس 

موجود در این انبارها مدت زمان سه ماهه تعیین کرد.
گفت وگوی بی واسطه رئیسی

 با کشاورزان و نخل کاران بوشهری
آیت اهلل رئیسی همچنین در بازدید از نخلستان های شهرستان اهَرم 
استان بوشــهر در آالچیق کشاورزان حضور یافت و از نزدیک با آنان به 

گفت وگو نشست.
جمعی از کشاورزان و نخل کاران در این گفت وگوی بی واسطه و رو 
در رو با ابراز خوشحالی از حضور آیت اهلل رئیسی در جمع خود، مشکالت 

و پیشنهادهای خود را به ویژه درباره رفع مشکل آب مطرح کردند.
رئیس جمهور پس از شنیدن مشکالت کشاورزان و نخل کاران، وزیر 
جهاد کشاورزی و استاندار بوشهر را موظف کرد مشکالت مطرح شده را 

در اسرع وقت رسیدگی و برطرف کنند.
رئیسی همچنین در سخنان کوتاهی با تاکید بر همت جدی دولت 
برای رفع مشــکل آب با همراهی کشاورزان، گفت: یقین داشته باشید 
با همت یکدیگر اجازه نخواهیم داد برای نخلســتان های استان مشکل 

اساسی ایجاد شود.
رئیس جمهور طرح اصالح آبیاری نخلستان های استان را از موضوعات 
اولویت دار دانســت و گفت: دولت مبلغ مورد نیاز را برای تکمیل هر چه 
ســریع تر ســد خائیز اختصاص می دهد تا این سد در کمترین زمان به 
بهره برداری برسد و مشکل آب کشاورزان استان تا حدودی برطرف شود.

رئیسی همچنین با اشــاره به ضرورت اختصاص اعتبارات الزم برای احداث 
ســد »باهوش« در بودجه سال ۱۴0۱ گفت: احداث این سد برای رفع مشکالت 
کشاورزی اســتان ضروری اســت و باید با تامین منابع آن، هر چه سریع تر به 

بهره برداری برسد.
 تأخیر ۱۴ ساله در تکمیل پروژه راه آهن شیراز-  بوشهر- عسلویه

 قابل توجیه نیست
رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر خود به استان بوشهر در بازدید میدانی 
با هدف رفع موانع تکمیل راه آهن شیراز- بوشهر- عسلویه، پیشرفت 20 درصدی 
این طرح را پس از حدود ۱۴ سال غیرقابل توجیه دانست و گفت: مدیران طرح 
باید برای تکمیل و راه اندازی این خط آهن تالش مضاعف کنند و الزم است در 

روند تکمیل آن جهش ایجاد شود.
وی گفت: تاخیر در اجرای پروژه ها موجب اتالف منابع و فرسودگی تجهیزات 
می شود لذا باید برای اتمام پروژه ها همت جدی وجود داشته باشد و اعتبارات این 

پروژه حتما در بودجه سال آینده گنجانده  شود.
رئیسی با اشــاره به ظرفیت های گســترده و متنوع استان بوشهر، گفت: با 
ظرفیت های عظیمی که در استان وجود دارد، نباید مردم این منطقه با مشکالتی 
همانند کم آبی مواجه باشند و همه باید تالش کنیم شرایط مطلوب برای آرامش 

خاطر مردم ایجاد شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: مشکالت استان بوشهر قابل حل است و در دولت 
مصمم هستیم طرح هایی را که در سطح استان به سرانجام نرسیده، پیگیری و 

نهایی کنیم.
وی اتصال به خطوط راه آهن را از مطالبات اساســی مردم اســتان بوشهر 
 دانســت و گفــت: مصمم هســتیم در تکمیــل و راه اندازی پــروژه خط آهن

 شیراز- بوشهر- عسلویه شتاب ایجاد کنیم.
مأموریت سازمان انرژی اتمی

 برای تولید ده هزار مگاوات برق از انرژی هسته ای
رئیس جمهــور همچنین پس از بازدید از بخشــهای مختلف نیروگاه اتمی 
بوشــهر و فازهای در حال توسعه آن در جمع خبرنگاران گفت: سیاست قطعی 
جمهوری اســالمی ایران، بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته ای است و از آن 

کوتاه نخواهیم آمد.
وی گفت: دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه 
مستلزم برنامه ریزی های عالمانه و هدفمند برای پیشبرد پایدار صنعت هسته ای 

مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی است.
رئیسی افزود: دانش هســته ای در آینده، توسعه علمی و پیشرفت شگرف 

کشورها را رقم خواهد زد و ما نباید از کاروان حرکت علمی جهان عقب بمانیم.
وی افزود:رشد و توسعه معنادار دانش هسته ای، ارتقای سطح سایر فناوری ها 

و فنون را به دنبال خواهد داشت.
رئیس جمهور پس از بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر،گفت: خوشحالیم 
که نیروگاه بوشــهر در نهایت ظرفیت اســمی خود درحال بهره برداری 
است و هزار مگاوات برق تولید می کند و این میزان، در فازهای توسعه ای 
آن، به ســه برابــر افزایش خواهد یافت و در عین حال، ســازمان انرژی 
اتمی ماموریت دارد که ظرفیت تولید برق هســته ای کشور را به ده هزار 

مگاوات برساند.
تامین بخشی از آب بوشهر از طریق آب شیرین کن هسته ای هم یکی دیگر 

از ماموریت هایی است که ما از این سازمان انتظار داریم.
راه »رئیسعلی دلواری« 

در ایستادگی مقابل متجاوزان ادامه دارد
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی روز جمعه در ادامه برنامه های سفر به استان 
بوشهر در محل خانه موزه رئیسعلی دلواری حضور یافت و با جمعی از مردم دلوار 

که در این محل حضور داشتند، دیدار کرد.
رئیس جمهور، بوشهر و دلوار را جلوه مقاومت مردم استان در مقابل زورگویان 
و متجاوزان دانست و گفت: رئیسعلی دلواری شخصیت نامداری است که به نماد 

مقاومت در مقابل متجاوزان به جنوب کشور تبدیل شده است.
رئیسی با بیان اینکه استان بوشهر شهدای عالیقدر بی شماری برای دفاع از 
ارزش ها، وطن و ناموس کشــور در برابر متجاوزان تقدیم کرده است، افزود: مرام 

رئیسعلی دلواری همچنان در وجود مردم این خطه جریان دارد.
وی با اشــاره به سالگرد شهادت شهید نادر مهدوی  در مقابله با متجاوزان 
بیگانه، گفت: مقاومت شــهید مهدوی و همرزمانش نشان دهنده ادامه همان 
راه رئیســعلی دلواری است و در این مسیر مدافعان حرم که در برابر متجاوزان 
به حریم اهل بیت)ع( ایســتادگی کردند نیز همان ادامه دهندگان راه دلواری 

هستند.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به درخواست امام جمعه دلوار درخصوص 
ارتقای شهرســتان دلوار، گفت: این موضوع براساس تقسیمات کشوری بررسی 
خواهد شد و درصورتی که از شرایط الزم برخوردار باشد به عنوان مصوبات سفر 

به اطالع مردم خواهد رسید.
آیت اهلل رئیســی همچنین نماز ظهر و عصر را در منزل رئیســعلی دلواری 
اقامه کرد و پس از آن با شــماری از خانواده های معظم شهیدان استان دیدار و 

گفت وگو کرد.

ایران اسالمی در ایام رحلت پیامبر اکرم)ص( 
و شهادت امام حسن)ع( و امام رضا)ع( به ماتم و عزا نشست

ایران اســالمی همزمان بــا ۲8 صفر و رحلت 
پیامبر اکرم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( 
و نیز ۳۰ صفر و شهادت امام رضا)ع( غرق در ماتم 

و عزا شد.
مراســم عزاداری رحلت پیامبر اکرم)ص( و شهادت 
امام حســن مجتبی)ع( روز 2۸ صفر با حضور عاشــقان 
اهل بیت عصمت و طهارت در سراســر کشــور با رعایت 
نکات و دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد. شیفتگان 
ائمه اطهار)ع( همچنین همزمان با ۳0 صفر در سراســر 
ایران اســالمی به اقامه عزای شهادت امام هشتم حضرت 

علی ابن موسی الرضا)ع( پرداختند.
به گزارش آســتان نیوز، ویژه برنامه شام شهادت 
امام غریبان حضرت علی بن موسی الرضا)ع( با حضور 
خیــل عزاداران رضوی در غروب غم انگیز آخرین روز 
از مــاه صفــر و در آســتانه نماز مغرب و عشــاء در 
 صحن پیامبر اعظم)ص( حــرم مطهر ثامن االئمه)ع(

برگزار شد.

مراسم عزاداری شهادت امام رضا)ع(
 در حضور رهبر انقالب

مراســم عزاداری ســالروز شــهادت حضــرت امام 
علی بن موسی الرضا علیه السالم صبح پنج شنبه در حسینیه  
امام خمینی)ره( با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.
در این مراســم، حجت االســالم والمسلمین رفیعی 

در ســخنانی با اســتناد به کلمــات و روایاتی از حضرت 
امام رضا علیه الســالم دربــاره انتظــارات آن حضرت از 
پیروان شــان گفت: عقالنیت و خردورزی در امور، اعتدال 
یعنی حرکت در طریق والیت و پرهیز از افراط و تفریط، 
محور قــرار دادن قرآن و ســنت در زندگی و اجتماع، و 
 پایبندی به قواعد شــرع و انجام فرائــض جزو انتظارات

 امام رضا علیه السالم از پیروان مکتب اهل بیت است.
در این مراسم، آقای مهدی رسولی نیز به مرثیه سرایی 

و ذکر مصیبت پرداخت.
مراسم عزاداری سالروز رحلت پیامبر اعظم)ص(

 و شهادت حضرت امام حسن مجتبی)ع(
مراسم عزاداری سالروز رحلت رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله 
و شــهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم 
نیز صبح سه شنبه هفته گذشته در حسینیه امام خمینی)ره( 

با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.
در این مراسم، حجت االســالم والمسلمین عالی در 
ســخنانی، پیامبر اکرم)ص( را بزرگ ترین تجلّی و ظهور 
پروردگار خوانــد و گفت: بهترین معرفی کننده آن وجود 
مقدس، خداوند اســت که در قرآن کریم، پیامبرش را از 
مردم، در میان مردم، دلســوز و حریص بر هدایت مردم و 

رئوف و بسیار مهربان با مؤمنین معرفی می کند.
همچنین در این مراسم، آقای سلحشور به نوحه خوانی 

و ذکر مصیبت پرداخت.


