
اخبار كشور

با هدف انتخاب نوجوانان برگزیده تهران
فراخوان جشنواره »نوجوونیم« منتشر شد

سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران فراخوان جشنواره »نوجوونیم« را با 
هدف انتخاب نوجوانان برگزیده شهر تهران منتشر کرد.

به مناسبت چهل وچهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران در نظر دارد با هدف شناخت ظرفیت های نوجوانان برگزیده و 

دارای استعدادهای ویژه، جشنواره »نوجوونیم« را برگزار کند.
این جشــنواره در محورهای هنری، ادبی، ورزشــی، مذهبی، رسانه و فناوری 
اطالعــات در بخش فردی و توانمندی های گروهی برای مشــارکت نوجوانان متولد 

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ شهر تهران، در مناطق ۲۲گانه طراحی شده است.
نوجوانان دارای مقام های اســتانی و کشوری و یا نوجوانان دارای توانمندی های 

ویژه در محورهای جشنواره می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
در مرحلــه ابتدایــی، نوجوانان تهرانی می توانند تا ۱۲ بهمن با ارســال عدد ۱ 
به ســامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۸۳۷ و دریافت لینک فــرم ثبت نام، با تکمیل اطالعات 
درخواستی در این جشنواره شرکت کنند. پس از آن با برپایی جلسات کمیته داوری، 
۱۱۰ نوجوان برتر مناطق مشــخص و سپس در مرحله ارزیابی های تخصصی تر ۲۲ 

نوجوان شاخص در حوزه های مذکور انتخاب می شوند.
در مرحله پایانی، ۵ نوجوان برگزیده نهایی شهر تهران در آئین اختتامیه 
جشنواره با دعوت از چهره های محبوب و نامدار همان رسته ها، معرفی و هدایایی 
 دریافت می کنند. همچنین اطالعات تکمیلی در پرتال جشــنواره به نشــانی

nojavon.farhangsara.ir در دسترس عموم است.
توسط انتشارات کتاب جمکران
کتاب »واحد مخاطرات«

شامل خاطرات طنز رزمندگان لشکر ۱۷ منتشر شد
کتاب »واحد مخاطرات« شامل خاطرات رزمندگان لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب 
در ســال های دفاع مقدس با تصویرگری اسماعیل چشم رخ توسط انتشارات کتاب 

جمکران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب »واحد مخاطرات« نوشته زهرا سادات تقوی، 
زهراســادات حســینی مهرآبادی، زهرا زارع، معصومه رئیسی، معصومه عبداللهی و 
معصومه عسگر اقدم با سرپرستی فاطمه تقی زاده و تصویرگری اسماعیل چشم رخ به 
تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران با مشارکت ستاد ملی کنگره شهدای استان قم 

چاپ و روانه بازار نشر شده است.
ایــن کتاب با نثری طنز، براســاس خاطــرات رزمندگان لشــکر ۱۷ علی  بن  
ابی طالب )ع( در طول هشت سال دفاع مقدس نوشته شده است. این خاطرات، روایت 
۳۱ خاطره طنز از رزمندگان اســت که با نثری روان و طنز به رشته تحریر درآمده 

است.
طی دو ســال گذشته جلسات خاطره گویی طنز با حضور رزمندگان لشکر ۱۷ 
علی  بن  ابی طالب)ع( اســتان قم، در محل سالن شــهید سلیمانی انتشارات کتاب 
جمکران برگزار و خاطرات آنها ثبت و ضبط شد که »واحد مخاطرات« سومین کتاب 

از این مجموعه خاطرات است.
راویــان خاطرات »واحد مخاطرات« آقایان: تقی عابدی، حســن کرزه بر، دکتر 
محمدعلی صالحی فر، حبیب زمانی، علی خاکباز، رضا بختیاری، محسن دلپاک، رضا 
زند، حســین اخوان، مجید کریمی منفرد، محسن بیگی، غالمرضا یعقوبی، حسین 
دلپاک و محسن بخشی نیا هســتند. این کتاب در ۲۲۲ صفحه و با قیمت ۸۵ هزار 

تومان عرضه شده است.
روایت گردان مالک لشکر محمد رسول اهلل)ص( را

در »شب خاطره« بشنوید
سیصدوچهل وسومین برنامه »شب خاطره« به روایت گردان مالک می پردازد.

سیصدوچهل وســومین برنامه »شــب خاطره« با موضوع روایت گردان مالک 
پنجشنبه ۶ بهمن ماه ساعت ۱۵ در سالن سوره حوزه هنری برگزار می شود.

در سیصدوچهل وســومین »شــب خاطره« همراه با معرفی کتاب »گمشــده 
مجنون« که روایت زندگی شهید محمدرضا کارور از فرماندهان گردان کمیل است، 
دالورمردان گردان مالک از لشــکر ۲۷ محمد رســول اهلل)ص( به بازگویی خاطرات 
خود خواهند پرداخت. این برنامه با حضــور رزمندگان گردان و خانواده آنها برگزار 
می شود. عالقه مندان به حضور در »شب خاطره« با روایتگری گردان مالک می توانند 
۶ بهمن ماه ساعت ۱۵ به سالن مهر حوزه هنری انقالب اسالمی واقع در خیابان سمیه 

نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.
رونمایی از کتاب »جنگ شانزده ساله« 

خاطرات سردار احمد سیاف زاده 
کتاب »جنگ شانزده ســاله« خاطراتی از جنگ تحمیلی و زندگی نامه شهید 
سردار احمد سیاف زاده نوشته سعید عالمیان در مراسمی با حضور جانشین فرمانده 

کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی رونمایی می شود.
این کتاب یکی از جدید ترین کتاب های انتشــارات شــهید حسن باقری است 
که خاطراتی از جنگ تحمیلی و زندگی نامه شــهید سردار احمد سیاف زاده را دربر 
می گیرد. این شهید به عنوان مسئول عملیات در قرارگاه کربال حضور داشت و بعد از 
جنگ از عوارض شیمیایی آن دوران رنج می برد. شهید سیاف زاده در سال ۱۳۹۰ به 

دلیل همین عارضه جان به جان آفرین تسلیم کرد.
به مناسبت فرارسیدن یازدهمین ســالگرد عروج سردار حاج احمد سیاف زاده 
مراسم بزرگداشت و آئین رونمایی از کتاب »جنگ شانزده ساله« امروز برگزار می شود. 
در این برنامه که امروز چهارشــنبه مورخ پنج بهمن ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۸ در موزه 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس برگزار می شود، دریادار پاسدار علی فدوی جانشین 
فرماندهی کل سپاه سخنرانی می کند و مداح اهل بیت حاج صادق آهنگران، مداحی 

خواهد داشت.
مهم ترین ویژگی شهید آرمان علی وردی

سیر تحولی اوست
نویسنده کتاب زندگی نامه شهید آرمان علی وردی می گوید ویژگی بارز این شهید، 

سیر تحولی است که در او به وجود می آید.
مجید محمدولی کارشناس ادبیات فارسی و نویسنده ادبیات پایداری است. وی 
تحقیق برای تألیف چند کتاب در زمینه زندگی نامه شــهدا، معرفی مناطق جنگی 
هشت سال دفاع مقدس و چندین مستند تلویزیونی را در این  حوزه به عهده داشته و 
در حال حاضر به عنوان محقق و نویسنده در انتشارات ۲۷ بعثت مشغول به کار است.

محمدولــی به تازگی کتابی را حول محور زندگی شــهید آرمان علی وردی به 
نگارش درآورده که قرار است به زودی توسط ناشر مذکور منتشر شود. خبرگزاری مهر 

با این نویسنده گفت وگویی انجام داده است.
نویسنده کتاب در مورد انگیزه ای که باعث شد به این کتاب بپردازد می گوید: از 
ابتدای فتنه اخیر که با مرگ یک خانم شروع شد. در کف میدان حاضر و ناظر بودم. 
آنچه را که آشــوبگران در خیابان ها مرتکب می شــدند و صبر باالی نیروهای مدافع 
امنیت که جا دارد یک خدا قوت و تبریک به این عزیزان بابت فرونشاندن شعله هرج 
و مرج بگویم را دقیقاً رصد می کردم. در کانون درگیری های پایتخت بودم و شــاهد 
پدیده وارونگی آنچه در میدان می گذارد و با آنچه در فضای مجازی، توســط دشمن 
و یاران دشمن، نشــر داده می شد، قرار داشتم و پروژه نخ نمای کشته  سازی را که از 
سال ها قبل، توسط ایادی نفوذی شــکل می گرفت، را دیدم. از سوی دیگر شهدای 
مظلوم مدافع امنیت را می دیدم، که اکثِر آنها با دستان خالی و همراه نداشتن حتی 

یک باتوم، به طرز وحشیانه ای مورد حمله و شهادت قرار می گرفتند.
در نهایت، این توحش داعشیان داخلی، منجر به شهادت مظلومانه طلبه بسیجی، 
آرمان علی وردی شد. همان موقع و زمان وداع با پیکر این شهید عزیز در معراج شهدای 
تهران، انتشارات ۲۷ بعثت تصمیم به پژوهش زندگی نامه شهید آرمان علی وردی گرفت. 
هنگامی که خبر آغاز به تحقیقات درباره این  کتاب، توسط آقای کالته مسئول انتشارات، 
به سمع و نظر فرماندهی محترم سپاه محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله تهران بزرگ 
رسید، ایشان هم این کار را پسندیدند و دستور اکید برای جّدیت در نگارش این کتاب، 
صادر فرمودند. این شد که پس از گذشت دو هفته از شهادت شهید آرمان علی وردی، 
مشغول به تحقیق و مصاحبه با خانواده و دوستان این شهید بزرگوار شدم. نویسنده در 
مورد ویژگی بارز شهید آرمان علی وردی می گوید: ویژگی بارز کتاب زندگی نامه شهید 
آرمان علی وردی، سیر تحولی است که در او به وجود می آید. پسر بچه ای هشت ساله، 
معمولی، شوخ  طبع و پرجنب وجوش طی روندی که خانواده، مسجد، کانون فرهنگی، 
بســیج و حوزه علمیه در آن دخیل هستند، به مقام شهادت می رسد؛ آن هم در سن 
بیست ویک سالگی؛ اوج افتخاری که خداوند، در اختیار بندگان صالح خود، قرار می دهد. 
در این کتاب خواننده متوجه می شود که مقام شهادت دست یافتنی است. شهیدشدن 
انتخابی است که باید برای آن قدم به قدم، سعی و تالش کرد. خواننده در خواهد یافت 
که وقتی شهید دکتر بهشتی فرمودند: بهشت را به بها می دهند و نه بهانه، یعنی چه؟ و 
چطور انسان می تواند، به ارزش بهشتی شدن، دست یابد. در کل، ویژگی این کتاب این 

است که می گوید: در باغ شهادت، بازِ باز است.

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل رئیسی در دیدار وزیر دفاع سوریه:

ایران همانند دوران مقاومت  در دوره باز سازی نیز
با تقویت همکاری های اقتصادی دركنار ملت سوریه است

امام؛ جلوه گاه رحمت
پناِه عالمیان

کهف الوری)پناه مردمان( از جمله اوصاف امامان شیعه است که مشخص می سازد آن 
بزرگواران چه در دوره حیات طیبه خویش و چه پس از شهادت، همواره فریادرس گرفتاران 
و پشــتیبان محرومان و بیچارگان بوده اند. این ذوات مقدس که تجلی گاه رحمت خداوند 
هستند، در کنار دیگر فضایل بی شمار خود، پیوسته از پناه جویان عالم در هر لباس و دین 

و آیینی، گره گشایی کرده و بدین وسیله چهره زیبای مهر الهی را به خالیق نمایانده اند.
در ســالروز شــهادت امام دهم ابوالحســن ثالث علی بن محمد الهادی علیه السالم، 
به جرعه ای از دریای محبت و رأفت آن امام برحق، وجود عاشــقان حضرتش را سرشــار 

می کنیم.
۱. کافور خادم امام هادی علیه الســالم گویــد در مجاورت محل اقامت آن حضرت، 
عــده ای از صنعتگران کار می کردند که یکــی از آنها یونُس نّقاش بود. وی با امام هادی 

علیه السالم ارتباط داشت و به آن حضرت خدمت می نمود.
روزی یونس در حالی که از شــدت ترس می لرزید، خدمت امام رسید و عرض کرد 
سرورم! من خانواده خود را به شما می سپارم. امام فرمود چرا؟ گفت قصد دارم فرار کنم! 
امام با لبخندی فرمود چه شده یونس؟! گفت موسی بن بُغا )فرمانده جنایتکار متوّکل، 
خلیفه عباسی( نگین بسیار گران بهایی فرستاد تا روی آن نقش بیندازم. اما هنگام کار، 
نگین شکست و دو نیمه شد. فردا قرار است آن را تحویل دهم و با این پیشامد، می دانم 

موسی بن بغا مرا هزار تازیانه می زند یا خواهد کشت. 
امام فرمود به خانه ات بازگرد که فردا جز خیر نخواهی دید. فردا صبح یونس دوباره 
با ترس ولرز آمد و گفت اینک پیکی از ســوی موسی برای بردن نگین آمده است. امام 
فرمود بازگرد که جز خیر در انتظارت نیســت. عرض کرد سرورم! به او چه بگویم؟ امام 
لبخندی زد و فرمود برو ببین او چه می گوید. یونس رفت و خندان بازگشــت و گفت 
ســرورم! این شخص پیغام آورده بود که زنان بر ســر نگین با هم اختالف کرده اند. آیا 
می توانی آن را دو قســمت کنی تا تو را از عطای خود بی نیاز کنم؟ امام گفت خداوندا! 
تو را ســپاس که ما را از شکرگزاران واقعِی خود قرار دادی. سپس فرمود تو در جوابش 
چه گفتی؟ یونس پاســخ داد گفتم فرصتی بده تا ببینم می توانم چکار کنم. امام فرمود 

پاسخ خوبی دادی.
۲. مردی به نام عبدالرحمن در اصفهان زندگی می کرد و شــیعی مذهب بود. به او 
گفتند علت گرایش تو به امامت علی النقی علیه السالم چیست؟ گفت معجزه ای مشاهده 
کردم که موجب تشّیعم شد و آن اینکه من مردی فقیر اما خوش سخن و شجاع بودم. 

یک سال مردم اصفهان مرا با عّده دیگری برای دادخواهی نزد متوکل فرستادند. 
روزی بر در کاخ متوکل ایستاده بودیم که وی امر کرد علی بن محمد)ع( را احضار 
کنند. من از شــخصی که کنارم بود پرســیدم این مرد که متــوکل او را احضار نموده 
کیســت؟ گفت او از اوالد علی علیه السالم است که شیعیان به امامتش معتقد هستند. 
آنگاه ادامه داد ممکن اســت متوکل او را برای کشتنش احضار کرده باشد. ناگاه دیدم 
که آن حضرت ســوار بر اسب می آید. مردم از چپ و راست صفوفی تشکیل داده و او را 

تماشا می کردند. 
من همین که او را دیدم محبتش در دلم جای گرفت و در دل دعا کردم که خداوند 
شّر متوکل را از او دور سازد. آن حضرت سر به زیر انداخته و از بین جمعیت می گذشت 
و من پیوســته برایش دعا می کردم. تا آنکه به من رســید و فرمــود خداوند دعایت را 
مستجاب کرد و عمری طوالنی، ثروتی فراوان و فرزندانی زیاد به تو عنایت فرمود. من از 

شنیدن این سخنان به خود لرزیدم و از حال رفتم.
پس از آن که به اصفهان برگشــتم، خداوند مرا ثروتمند نمود و هم اکنون خانه ای 
که در آن ســکونت دارم یک میلیون درهم ارزش دارد و این غیر از ثروتی است که در 
بیرون از منزل دارم و ده فرزند روزیم کرده و عمرم به هفتاد و اندی رســیده است. آری 
من معتقد به امامت کسی هستم که از سّر درونم آگاهی داشت و خداوند دعایش را در 

حق من اجابت فرمود.
۳. راوی گوید در ســرزمین ربیعه، کاتبی مسیحی به نام یوسف بن یعقوب زندگی 
می کرد که با پدرم دوســتی داشــت. وی روزی به منزل ما آمد. پدرم پرسید چه پیش 
آمده که قصد سفر کرده ای؟ گفت متوکل مرا فراخوانده و نمی دانم مقصودش چیست اما 
جان خود را به صد دینار از خداوند خریده ام که آن را تقدیم علی بن محمد علیه السالم 

کنم. پدرم گفت موفق خواهی شد. 
راوی گوید این شــخص نزد متوکل رفت و چند روز بعد شاد و خوشحال بازگشت. 
پدرم جریان ســفرش را پرســید گفت به سامرا رفتم و قبال آن این شهر را ندیده بودم. 
تصمیم گرفتم پیش از آنکه کســی از آمدنم باخبر شــود، ابتدا این صد دینار را به ابن 
الرضا)ع( برســانم و می دانســتم که متوکل آن حضرت را خانه نشین کرده است. گفتم 
چگونه خانه ابن الرضا را پیدا کنم تا باعث دردســرم نشود؟ سرانجام به فکرم رسید که 
سوار بر مرکب شده و افسارش را رها کنم تا هر کجا خواست برود. شاید بدون پرسیدن 

از کسی به خانه آن حضرت برسم. 
دینارها را در آســتین نهادم و سوار شدم. االغم از چند محله و بازار عبور کرد تا به 
خانه ای رســید و هر چه کردم از آنجا تکان نخورد. به غالم خود گفتم بپرس این خانه 
از آِن کیســت؟ گفتند این خانه ابن الرضا است. گفتم اهلل اکبر! این دلیل قانع کننده ای 
بر حقانیت او اســت. در این هنگام غالم ســیاهی از منزل خارج شد و گفت تو یوسف 
بن یعقوب هستی؟ گفتم آری گفت داخل شو. آنگاه مرا در راهرو خانه نشاند و خود به 
درون رفت. با خود گفتم این هم دلیل دیگر! این غالم از کجا نام مرا می دانست با آنکه 
کســی در این شهر مرا نمی شناسد. خادم دوباره آمد و گفت صد دیناری که در آستین 
داری به من بده! پول را به او دادم و با خود گفتم این هم ســومین دلیل. خادم رفت و 

بازگشت و گفت داخل شو.
هنگامی که به حضور امام هادی)ع( رســیدم آن حضرت فرمود یوســف! وقت آن 
نرسیده که اسالم اختیار کنی؟ گفتم موالی من! آن قدر دلیل و برهان مشاهده کرده ام 
که برای هر کسی کافی است. امام فرمود هیهات! تو مسلمان نمی شوی ولی فالن پسرت 
به زودی اسالم آورده و از شیعیان ما خواهد شد. ای یوسف! بعضی می پندارند که والیت 
ما برای امثال شما سودی ندارد. به خدا دروغ می گویند. محبت ما برای شما نیز سودمند 
است. به جایی که قصد کرده ای برو و بدان جز خوبی نخواهی دید. من نزد متوکل رفته 
و آنچه که دوست داشتم گفتم و شنیدم و سپس بازگشتم. راوی گوید پس از مرگ آن 
نصرانی پسرش را دیدم که مسلمان و شیعه ای معتقد شده بود. اما اظهار می داشت که 
پدرش به دین نصرانیت مرده است. او پیوسته می گفت من به بشارت موالیم علیه السالم 

مسلمان شده ام.
۴. زید بن علی بن حســین بن زید گوید من بیمار شــدم و شب هنگام طبیبی بر 
بســترم آمد و دارویی تجویز نمود. اما در آن ساعت شب تهیه دارو برایم امکان نداشت. 
همان موقع خادم امام هادی)ع( که به همراه خود آن دارو را آورده بود از راه رســید و 
گفت امام تو را ســالم رسانیده و فرموده است این دارو را چند روز مصرف کن. من هم 

آن را مصرف کردم و بهبود یافتم.
۵. امام هادی علیه الســالم روزی برای کاری به یکی از روســتاهای اطراف ســامرا 
می رفت. مردی عرب خود را به آن حضرت رسانید. امام فرمود خواسته ای داری؟ عرض 
کرد من از کوفه می آیم و از ارادتمندان جّد شــما علی بن ابی طالب)ع( هســتم. اینک 

گرفتار قرض سنگینی شده ام و جز شما به هیچ کس چشم امید ندارم.
امام فرمود خاطرت آسوده و چشمت روشن باد! و او را تا صبح روز بعد نزد خود نگاه 
داشت. آنگاه به او فرمود از تو خواسته ای دارم مبادا با من مخالفتی کنی. مرد عرب گفت 
مخالفت نخواهم کرد. امام به دستخط مبارک خود یادداشتی نوشت و در آن به فالن مبلغ 
بدهی که بیش از مقدار قرض مرد عرب بود تصریح کرد. آن گاه فرمود این یادداشــت را 
بگیر هر وقت به سامرا رفتم و دیدی عده ای نزد من هستند، این دستخط را نشان بده و 
پول خود را بطلب و بسیار سخت بگیر و درشتی کن. مبادا بر خالف دستور من عمل کنی. 

از خدا بترس که خالف آنچه گفتم عمل نمایی! مرد پذیرفت و ورقه را گرفت. 
هنگامی که امام به ســامرا بازگشت، گروه بسیاری از درباریان و اشخاص دیگر آن 
حضرت را احاطه کردند. در این زمان مرد عرب از راه رســید و یادداشــت را نشان داد 
و پول خود را مطالبه نمود و همان طور که امام ســفارش کرده بود، درشتی نشان داد. 
امام به نرمی و مالیمت پیوسته عذرخواهی می کرد و وعده پرداخت آن را می داد. چون 
این خبر به متوکل رســید، دستور داد که سی هزار درهم برای آن حضرت ببرند. امام 
پول ها را به مرد عرب داد و فرمود این را بگیر و قرضت را ادا کن و بقیه را برای مخارج 
خانــواده ات صرف نمــا و عذر ما را بپذیر. آن مرد گفت ای فرزند پیامبر! به خدا قســم 
تقاضای من کمتر از یک ســوم این مقدار بود. اهلَلُ أعلَُم َحیُث یَجَعُل ِرســالََتُه؛ خداوند 
بهتر می داند رســالت خود را در کدام خاندان قرار دهد.)انعــام ۱۲۴( آن گاه پول ها را 

برداشت و رفت.*
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

__________________
* بحار االنوار ج ۵۰ صص ۱۲۰- ۱۸۰

دشمنان اسالم
به سوگندهای خویش پایبند نیستند!

»آنها )کافران و مشــرکان( با نهایت تاکید ســوگند خوردند که اگر 
پیامبری انذارکننده به سراغ آنها بیاید هدایت یافته ترین امت ها خواهند 
بود، اما هنگامی که پیامبری برای آنها آمد جز فرار و فاصله  گرفتن )از 

حق( چیزی بر آنها نیفزود!«
فاطر- ۴۲

در پرتو وحی

رئیس جمهور گفت: جمهوری اســامی ایران، 
دوست واقعی ملت سوریه است چرا که همان گونه 
که در دوران مقاومت در برابر تروریســم در کنار 
ملت و دولت سوریه ایســتاد، در دوران باز سازی 
تقویت همکاری های همه جانبه  با  است  آماده  نیز 

اقتصادی در کنار آنان باشد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز سه شنبه در 
دیدار ســپهبد »علی محمود عباس« وزیر دفاع سوریه، 
روابط دو کشور را راهبردی توصیف و تصریح کرد: روابط 
ایران و سوریه بر پایه اعتقادات و باورهای مشترک و نیز 
روحیه ایستادگی و مقاومت مردم دو کشور بنا شده است.
رئیس جمهور صیانت نیروهای مسلح سوری از ملت 
و دولت این کشــور در برابر فتنه انگیزی ها را برای آینده 
مردم و کشور سوریه امیدبخش دانست و افزود: جمهوری 
اسالمی ایران، دوســت واقعی ملت سوریه است چرا که 
همان گونــه که در دوران مقاومت در برابر تروریســم در 

کنار ملت و دولت سوریه ایستاد، در دوران باز سازی نیز 
آماده اســت با تقویت همکاری های همه جانبه اقتصادی 

در کنار آنان باشد.
سپهبد »علی محمود عباس« وزیر دفاع سوریه نیز 
در ایــن دیدار با بیان اینکه ســوریه با حمایت برادران و 
دوســتان واقعی خود در مصاف با تروریســم پیروز شد 
و قدرتمندتر از قبل به عنــوان یکی از حلقه های محور 
مقاومــت ایفای نقش خواهد کرد، اظهار داشــت: محور 
مقاومت نقش مهمی در شــکل دادن بــه جهان جدید 

خواهد داشت.
وزیر دفاع ســوریه گفت: دشــمنان همواره مترصد 
فرصتی بــرای خدشــه وارد کردن به روابــط عمیق و 
برادرانه سوریه و ایران بوده و هستند، اما روابط دو کشور 
ریشــه دارتر و مستحکم تر از آن است که کسی بتواند به 
آن خدشه ای وارد کند و این روابط هر روز نسبت به قبل 

گسترده تر و عمیق تر خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیگیری های 
هیرمند  حقابه  احیای  برای  دیپلماســی  دستگاه 
تاکید کرد: افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد 
باشد و دولت جمهوری اسامی ایران این موضوع را 

از مجاری بین المللی پیگیری می کند.
محمد مخبر معــاون اول رئیس جمهور صبح دیروز 
)سه شنبه( به منظور بازدید، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 
چندین طرح عمرانی و زیرســاختی در استان سیستان و 
بلوچستان با استقبال استاندار و جمعی از مقامات محلی 

وارد زابل شد.
مخبر در بــدو ورود به فــرودگاه زابــل و در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه پس از دستور رئیس جمهور 
برای رسیدگی به مسائل اســتان سیستان و بلوچستان 
مأموریــت و توفیق پیدا کردیم بــا تیمی از دولت و تمام 
نمایندگان سیســتان و بلوچســتان در مجلس شورای 
اسالمی به این استان سفر کنیم، گفت: حل مشکالت آبی 
این اســتان یکی از اهداف این سفر است و نباید استانی 
همانند سیستان و بلوچســتان با ظرفیت همجواری در 
کنار دریا و ســفره های زیرزمینی از مشکالت کم آبی و 

خشکسالی رنج ببرد.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: انتقال آب از دریا 
و اســتخراج آب های ژرف از مهم ترین برنامه های دولت 
برای حل مشــکالت آب این اســتان است و همچنین با 
پیگیری های دستگاه دیپلماسی به دنبال پیگیری حقابه 

هیرمند هستیم.
تأمین آب شرب برای مردم سیستان و بلوچستان

با اجرای طرح های متنوع از اولویت های دولت است
مخبر پس از ورود به اســتان سیستان و بلوچستان 
بــه صورت میدانی از ذخایر آبی و چاه نیمه های اســتان 

بازدید کرد.
معــاون اول رئیس جمهور در این بازدید که با حضور 
وزیــر نیرو، نفت، معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور، 
نمایندگان اســتان سیســتان و بلوچســتان در مجلس 
شورای اسالمی و مدیران استانی انجام شد، با توضیحات 
مســئوالن مربوطه در جریان وضعیت ذخایر آبی استان 
و همچنین انتقال آب از چــاه نیمه ها برای جلوگیری از 
تبخیر آب و تصفیــه خانه  های این مرکز برای تامین آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی مردم منطقه قرار گرفت.
وی در ایــن بازدید با تاکید بر اینکه دولت متعهد به 

تامین آب شــرب برای مردم سیستان و بلوچستان است، 
تصریح کرد: دولت ســیزدهم بــا جدیت طرح انتقال آب 
از دریا و اســتخراج آب های زیرزمینی به استان سیستان 
و بلوچســتان را پیگیری می کند تا مشــکالت کم آبی و 

خشکسالی مردم این منطقه به طور ریشه ای حل شود.
 مخبر همچنیــن به برنامه های دولت ســیزدهم و 
وزارت نیرو برای حل مشــکالت آب استان اشاره کرد و 
افــزود: تامین آب از طریق چاه ها و آب های ســطحی تا 
بهار ســال آینده از برنامه های کوتــاه مدت و همچنین 
بهره برداری از پروژه های انتقال آب استانی حداکثر تا دو 

سال آینده از برنامه های میان مدت دولت است.
برنامه های  رئیس جمهور درخصــوص  اول  معــاون 
بلندمدت حل مشــکالت کم آبی اســتان سیســتان و 
بلوچســتان گفت: امیدواریم پروژه انتقــال آب از دریای 
عمان به سرتاسر این استان تا پایان دولت سیزدهم نهایی 

شود.
مخبر همچنین با اشــاره به پیگیری های دســتگاه 
دیپلماســی برای احیای حقابــه هیرمنــد تاکید کرد: 
افغانســتان باید به حقابه هیرمند متعهد باشــد و دولت 
جمهوری اســالمی ایــران ایــن موضــوع را از مجاری 

بین المللی پیگیری می کند.
خسارت های وارده به کشاورزان و دامداران

جبران می شود
معــاون اول رئیس جمهــور در ادامه بــا حضور در 
فرمانداری ویژه شهرســتان زابل در نشســتی با مدیران، 
نمایندگان و مســئولین این منطقه با تأکید بر اینکه در 
دولت سیزدهم برای پیشرفت کشور ریل گذاری جدیدی 
شــده اســت، افزود: با وجود برخی هجمه ها و فشارهای 
دشمنان به زودی شاهد گشــایش های خوبی در کشور 

خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه مــردم محور اصلی برنامه های 
توســعه دولت هستند، خاطرنشــان کرد: بستر حضور و 
فعالیت مردم در پیشرفت کشور در این دولت فعال شده 
اســت و دولت به عنوان تسهیل گر در کنار مردم و بخش 
خصوصی برای توســعه همه جانبه کشور حضور خواهد 

داشت.
مخبر با اشــاره به مشــکالت کشــور در زمان روی 
کارآمدن دولت ســیزدهم اظهار داشت: گام های بلندی 
در زمینه اشــتغال و مسکن برداشته شده است و به رغم 

برخی کارشکنی ها، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
در حوزه های مختلف کشــور برنامه ریزی شده و در حال 

انجام است.
وی با اشــاره به ظرفیت های اســتان سیســتان و 
بلوچستان گفت: استان سیســتان و بلوچستان با مزیت 
همجواری در کنار دریا و سفره های آب زیرزمینی نباید با 
مشکالت خشکسالی و کم آبی رو به رو باشد و دولت برنامه 
دارد تا با اجرای طرح انتقال آب از دریا، استخراج آب های 
ژرف و پیگیری حقابه هیرمند مشــکالت کم آبی استان 

ظرف دو، سه سال آینده برطرف شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به خســارات وارده به دامداران و 
کشــاورزان منطقه سیستان پس از سرمازدگی هفته های 
اخیر، تصریح کرد: در این سفر تصمیمات خوبی برای ارایه 
کمک ها و تسهیالت مالی به گلخانه ها و دامداری هایی که 
از خشکســالی و سرمازدگی دچار آســیب شده اند، اتخاذ 

می شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکالت سوخت 
استان سیســتان و بلوچســتان تأکید کرد: جایگاه های 
ســوخت در این اســتان متناســب با جمعیت و وسعت 
 وجود ندارد و با برگزاری جلسات در این سفر و با حضور 
وزیــر نفــت برنامه هــا و طرح هایی برای حل مشــکل 

جایگاه های سوخت بررسی و پس از تایید اجرا می شود.
مخبر به حساسیت و عالقه مندی مقام معظم رهبری 
و همچنین رئیس جمهور نســبت به منطقه سیستان و 
بلوچستان اشاره و تاکید کرد: افتتاح خط ریلی زاهدان–

خاش موجب خرسندی مقام معظم رهبری شد و رئیس 
جمهور نیز پــس از بروز برخی مشــکالت طی روزهای 
گذشــته در این اســتان تیمی از دولــت را مامور کرد تا 
مسائل این استان هر چه سریع تر پیگیری و برطرف شود.

افتتاح ۳۱ پروژه خطوط انتقال و پست برق
با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومان

 در ادامه سفر مخبر به استان سیستان و بلوچستان 
۳۱ پروژه خطوط انتقال و پســت برق بــا اعتبار ۱۵۰۰ 
میلیارد تومــان افتتاح و عملیات اجرایی ۷ پروژه صنعت 

برق با سرمایه گذاری ۱۷۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.
از میــان پروژه های مذکور، در این ســفر پســت 
۶۳,۲۰ کیلوولت پــرواز زاهدان و خط ۲۳۰ کیلوولت 
زاهدان- میرجاوه با حضور معاون اول رئیس جمهور و 

وزرای نیرو و نفت و نمایندگان و مســئوالن استانی به 
بهره برداری رسید. گفتنی است پست ۶۳,۲۰ کیلووات 
پرواز زاهــدان به ارزش ۱۰۰ میلیــارد تومان و ظرفیت 
۱۰۰ مگاولت آمپر با هدف ایجاد امکان تغذیه شــهرک 
صنعتی زاهدان، کاهش بار پســت انتقال گازی زاهدان، 
بهبود قابلیت اطمینان رینگ ۶۳ کیلوولت زاهدان با همت 

وزارت نیرو احداث شده است.
همچنیــن خط ۲۳۰ کیلوولت زاهــدان- میرجاوه به 
ارزش ۲۰۰ میلیــارد تومان و طول مــدار ۱۵۰ کیلومتر 
قابلیــت افزایش صــادرات، کاهش تلفات و رفــع ولتاژ، 
فراهم  سازی بستر توســعه واحدهای صنعتی منطقه ویژه 
اقتصادی میرجــاوه، کاهش خاموشــی و افزایش قابلیت 

اطمینان با همت وزارت نیرو احداث شده است.
 شکرانه ایجاد ۱۲ هزار شغل و افتتاح پاالیشگاه تولید قیر

با ظرفیت تولید ساالنه ۸۰هزار تن با حضور مخبر
همچنیــن در مراســمی بــا حضــور معــاون اول 
رئیس جمهور از چهار هزار طرح اشــتغالزایی بنیاد برکت 
با ظرفیت ایجاد ۱۲ هزار شغل در سیستان و بلوچستان 

رونمایی شد.
در همین زمینه شامگاه سه شــنبه پاالیشگاه تولید 
قیر در زاهدان در قالب چهار هزار طرح مذکور، با حضور 
معاون اول رئیس جمهور و وزرای نفت و نیرو، مسئوالن و 
نمایندگان استانی و مدیران ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 

و بنیاد برکت به بهره برداری رسید.
گفتنی اســت پاالیشگاه تولید قیر در زاهدان قابلیت 
تولید انواع قیر و اشــتغالزایی مستقیم ۱۲۵ نفر دارد که 
 با ســرمایه گذاري ۲۰۰ میلیارد ریالــی و ظرفیت تولید
۸۰ هزار تن در سال با مشارکت بنیاد برکت ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام خمینی)ره(ساخته شده است.
با افتتاح این پاالیشگاه تولید قیر نیاز استان سیستان 
و بلوچســتان به این محصول مهــم برطرف و در اجرای 

پروژه های زیرساختی این استان تسریع می شود.
الزم به ذکر است بنیاد برکت در پانزده سال گذشته 
در حوزه اقتصادی و اشتغالزایی ۲۵ هزار طرح با ظرفیت 
اشتغالزایی ۷۶ هزار و ۳۰۰ نفر و با سرمایه گذاری ۲۸ هزار 

میلیارد ریال به بهره برداری رسانده است.
همچنین معاون اول رئیس  در حاشیه این مراسم از 
نمایشگاه محصوالت و دستاوردهای طرح های اشتغالزایی 

بنیاد برکت بازدید کرد.

مخبر در بازدید از ذخایر آبی و چاه نیمه های منطقه سیستان:

افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد

آیت اهلل شهید دستغیب)ره(: می خواهی بدانی آمرزیده  شده ای 
یا نه؟ ببین حال توبه داری یا نه؟ هرکس دید دلشکســته شده، 

بفهمد که می خواهند او را مورد رحمت قرار دهند.

دانش آموزی  تشــکل های  دانش آموزان 
و  انقابی  اعتراضی،  تهران در تجمع  شــهر 
خودجوش، انزجار خود را نســبت به توهین 
نشریه فرانســوی به مرجعیت به ویژه مقام 

والیت اعام کردند.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس، تعــدادی از 
دانش آموزان شــهر تهران، در خروشــی انقالبی با 
حضور در مقابل سفارت فرانســه، اعتراض خود را 
نســبت به توهین نشریه فرانسوی به مرجعیت و به 
ویژه مقــام منیع والیت اعالم کردند. این تجمع در 
پاســخ به اهانت نشریه هتاک فرانسوی شارلی ابدو 
و با توجه به آزردگی خاطر شــدید آزادگان جهان، 
دیروز در خیابان نوفل لوشــاتو تهــران و در مقابل 

سفارت فرانسه برگزار شد.
دانش آموزان با شعارهایی »چون، مکرون خیانت 

می کنــد، غرب حمایــت می کند«، »مــا با والیت 
زنده ایم، تا زنده ایم رزمنده ایم«، »جسارت و اهانت، 

دو حربه دشمن اســت«، »ما ملت امام حسینیم« 
و... از مقــام واالی والیت حمایت کردند و اعتراض 

 خود را نســبت به اقدام نشــریه فرانســوی، اعالم
داشتند.

در اعتراض به توهین مجله »شارلی ابدو« برگزار شد

تجمع دانش آموزان تهرانی مقابل سفارت فرانسه

به بهانه شهادت جانگداز امام هادی علیه السام

فرمانده کل سپاه پاســداران انقاب اسامی 
در دیدار وزیر دفاع ســوریه گفت: ایران و سوریه 
برادران روزهای ســخت یکدیگرند و تاریخ زیبای 
اخوت و برادری 2 ملت ایران و سوریه الهام بخش 
بوده و نشــان می دهد برابر توطئه دشمنان اسام 

میدان را ترک نخواهند کرد.
سپهبد الســید عماد علی محمود عباس، وزیر دفاع 
ســوریه و هیئت همراه با حضور در ستاد فرماندهی کل 
سپاه با سردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش فارس،  سرلشــکر ســالمی در این دیدار 
با ابراز خرســندی از حضور وزیر دفاع ســوریه و هیئت 
همراه در تهران و نیز اشاره به فداکاری های دو ملت برابر 
توطئه بزرگ سال های اخیر نظام سلطه و صهیونیسم و 
جانفشانی های شهدای مدافع حرم در مبارزه با تروریسم 
تکفیری و عجین شــدن خون آنان با شــهدای دیگر در 
خاک ســوریه، بیان داشــت: جایی که بــرای آن خون 
می دهیم را مثل وطن خودمان حس می کنیم؛ شــهدای 
ما داوطلبانه و مشتاقانه پای به میدان های دفاع از حرم در 
کنار رزمندگان جبهه مقاومت در سوریه گذاردند، هرچند 
جغرافیایی ظاهری ایران و سوریه متصل نیستند اما بین 
جغرافیای قلب های دو ملت به هم پیوستگی وجود دارد.

فرمانده کل سپاه با اشــاره به روابط منحصر به فرد 
دو کشور و مقایسه این رابطه با سایر کشورهای اسالمی، 
تغییــرات مثبت پدید آمده در منطقــه و جهان را برای 
ملت هــای منطقه امیدبخــش توصیــف و تصریح کرد: 
زیباترین بشــارت این تغییرات، استحکام اتحاد و برادری 

ملت های مسلمان است.
وی وقوع ناامنی ها و اتفاقات اخیر در ســرزمین های 
تحت اشــغال صهیونیســت ها و کرانه باختری، جنین و 
غزه دیگر مناطق را از نشانه های زوال رژیم صهیونیستی 
دانست و تصریح کرد: آنهایی که روزی با هجوم جهانی در 
پی نابودی سوریه بودند، امروز خود مسیر زوال و نابودی 

را طی می کنند.

فرمانــده کل ســپاه تاکید کرد: احســاس می کنیم 
منطقه بر اســاس اراده الهی، فداکاری شهیدان و بصیرت 
و اســتقامت ملت ها در انتظار فضای جدیدی است و ما 
باید قوی و مســتحکم در صحنه باشــیم و از دستاوردها 
و موفقیت های مهم پدیدآمده صیانت کنیم؛ این فلســفه 
اســتمرار حضور ما در ســوریه اســت تا زمانی که شما 

خواهان آن هستید.
سرلشــکر سالمی در ادامه با تاکید بر اهمیت توسعه 
همکاری های دفاعی و نظامی سوریه و ایران گفت: آماده 
هستیم در ابعاد و زمینه های مورد نیاز به نیروهای مسلح 

سوریه کمک کنیم.
وی همراهی و حمایت دولت و ملت ســوریه به ویژه 
رئیس جمهور فقید حافظ اسد از ایران اسالمی در جنگ 
تحمیلی اســتکبار جهانی و رژیــم بعثی عراق علیه ملت 
ایــران را فراموش ناپذیر توصیف و خاطرنشــان کرد: ما 
برادران روزهای سخت یکدیگر هســتیم و تاریخ زیبای 
اخوت و برادری دو ملت ایران و سوریه الهام بخش بوده و 
نشان می دهد برابر توطئه دشمنان اسالم میدان را ترک 

نخواهند کرد.

فرمانده کل ســپاه تبادل تجــارب در عرصه های 
مختلف به ویــژه در حوزه های جنگ ســایبری، نبرد 
اطالعاتی و جنگ الکترونیک را موضوعی مهم و حساس 
تلقی و تاکید کرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی آماده 
است همکاری های آموزشی با نیروهای مسلح سوریه از 
جمله در دوره های فرماندهی و ستاد و دوره های عالی 
جنگ و عالی رســته ای و دیگر بخش های تخصصی را 

ضمن پایبندی به توافقات گذشته ارتقا بخشد.
در ادامه ســپهبد الســید العماد علی محمود عباس 
وزیر دفاع سوریه، با قدردانی از حمایت ها و همراهی های 
جمهوری اسالمی ایران از ســوریه در مبارزه با داعش و 
جنگ تروریســتی، گفت: خون شهدای ایرانی و سوری با 
هم ممزوج و خاک ســوریه را معطر کرد و ملت ســوریه 
حمایت هــا و کمک های ارزشــمند ایــران و در راس آن 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی در مبارزه با این توطئه 
خطرناک را هرگــز فراموش نخواهد کــرد و کمک های 
شما به جنبش های مقاومت منطقه از جمله فلسطین نیز 
واقعیتی غیرقابل انکار بوده و موجب شکست و عصبانیت 

دشمنان امت اسالمی شده است.

وی افزود: امروز برخی کشورهای اسالمی همدست و 
کمک کننده رژیم صهیونیستی شده اند و برای قرار گرفتن 

در آغوش صهیونیست ها مسابقه گذارده اند!
ســپهبد علی محمود عباس با تاکیــد بر اینکه با 
مقاومــت و ایســتادگی مردم ســوریه و حمایت های 
بی دریــغ جمهــوری اســالمی ایران و حــزب اهلل به 
دشــمن درس عبرت آموزی خواهیم داد، تاکید کرد: 
بــه یاری خداوند با وارد ســاختن ضربــات مهلک به 
دشــمن، پیروزی بزرگ یعنی پاک سازی خاک سوریه 
از اشــغالگران را خواهیــم دید. به واســطه مقاومت، 
هر روز دشــمن در حال عقب نشــینی است و تاکید 
می کنیم سیاســت های آمریکا در منطقه رو به زوال و 
 موجب شکســت های دیگر آنان در مناطق دیگر شده

است.
وی ایســتادگی و مقاومت ســوریه با حمایت ایران 
و محــور مقاومت را موجــب شــکل گیری نظم جدید 
منطقه ای و خروج تدریجی کشــورها از سلطه و سیطره 
آمریکا دانست و با اشــاره به توطئه اخیر دشمنان ایران 
گفت: دشمن تالش کرد سناریوی سوریه را در ایران نیز 
اجرا کند اما شکســت خورد و ایــران قوی مانند قلعه ای 

تسخیرناپذیر است.
ســپهبد علی محمــود عباس در واکنــش به اقدام 
اخیــر پارلمان اروپا مبنی بر درخواســت قــرار دادن نام 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های 
تروریستی، اظهار داشت: دولت هایی که خود مبدا و منشا 
تروریسم هستند دیگران را متهم به تروریست می کنند! 
آنها به سوریه هم که از حزب اهلل و حماس حمایت می کند 

تروریست می گویند.
وزیر دفاع سوریه در پایان با اشاره به اراده رهبر انقالب 
اسالمی و رؤســای جمهور دو کشور سوریه و ایران برای 
گســترش همکاری ها، تصریح کرد: بر این اساس، تقویت 
همکاری ها در زمینه های گوناگون نظامی و آموزشی مورد 
تاکید است و برای ایستادگی برابر دشمنان و شکست آنان 

به این همکاری ها نیاز داریم.

سرلشکر سامی:

ایران و سوریه در برابر توطئه دشمنان اسالم میدان را ترک نخواهند كرد


