
اخبار كشور

زندگی ماهرترین تک تیرانداز معاصر
 روی پرده سینما می رود

در آســتانه اکران فیلم ســینمایی »تک تیرانداز« از ۳۰ شــهریورماه و 
مصادف با آغاز هفته دفاع مقدس، از پوســتر جدید این فیلم ســینمایی با 

طراحی محمد روح االمین رونمایی شد.
فیلم سینمایی »تک تیرانداز« که برای اولین بار در سی ونهمین جشنواره 
فجر به نمایش درآمد و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملّی و بهترین 
جلوه های ویژه میدانی را دریافت کرد، فیلمی  قهرمان محور اســت که برشی 
کوتاه از حضور حماســی شهید عبدالرسول زرین، بهترین تک تیرانداز دوران 
دفاع مقدس را در قالب یک داســتان حماسی روایت می کند. از شهید زرین 
به عنوان ماهرترین و کم اشتباه ترین تک تیرانداز جنگ های تاریخ معاصر جهان 

یاد می شود.
کامبیز دیرباز، امیررضا دالوری، علیرضا کمالی، عبدالرضا نصاری، حسین 
پوریده، اسماعیل خلج، حسین شریفی و...  ترکیب بازیگران این فیلم سینمایی 

را تشکیل می دهند.
اینستاگرام

هنر انقالب را هم تحمل نکرد!
صفحه روایت فتح که به بارگذاری آثار هنرمندان با مضامین انقالب، دفاع 

مقدس و مقاومت می پرداخت، از سوی اینستاگرام بسته شد!
محمد محمدی، مدیر روابط عمومی بنیاد روایت فتح به خبرنگار کیهان 
گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس و در حالی که به این مناسبت، محتویات 
تازه ای برای بارگذاری در صفحه روایت فتح آماده شــده بود اما اینســتاگرام 
صفحه روایت فتح و حتی صفحه شــخصی مدیر بنیاد روایت فتح را مسدود 

کرد.
وی افزود: این سومین بار در دو سال گذشته است که صفحه روایت فتح 
مسدود می شــود. در تالش هســتیم تا به گردآوری مطالب برای چهارمین 

صفحه بپردازیم. 
محمــدی تأکید کــرد: صفحه روایــت فتح در اینســتاگرام که 
اصلی تریــن مرجع اعالم برنامه ها و معرفی تولیــدات این بنیاد بود و 
انواع محصوالت و تصاویری از نقاشــی ها و ســایر آثار ادبی و هنری با 
مضامین انقالب، دفاع مقدس و مقاومت را معرفی می کرد. شاید هم به 
این دلیل اینستاگرام یک صفحه با معرفی و بارگذاری هنر و هنرمندان 

انقالبی را تحمل نکرد.
اجرای میدانی ۴۵ نمایش »راویان مقاومت«

در سطح شهر تهران
ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران به مناســبت فرا رســیدن 
چهل ویکمین ســالگرد آغاز دفاع مقدس، ویژه برنامه »راویان مقاومت« را با 

اجرای ۴۵ نمایش میدانی برگزار می کند.
»راویان مقاومت« عنوان ویژه برنامه ای است که سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهران به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۵ )فرهنگسرای 
فردوس( در قالب اجرای ۴۵ نمایش میدانی از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر در سطح 

شهر تهران برگزار می کند.
این ویژه برنامه به مناســبت بزرگداشت چهل ویکمین سالگرد آغاز 
دفاع مقدس و با هدف ترویج فرهنگ از خودگذشــتگی و ایثار طراحی 
و برنامه ریزی شــده  و تالش بر آن است تا با توجه جدی به آموزه های 
امــام راحل و مقام معظم رهبری و تأکید بر ادامه  دادن مســیر نورانی 

شهدا، بتوان نقش مؤثری در معرفی ارزش های دفاع مقدس ایفا کرد.
»ایثار« و »شهادت« این دو گوهر ارزشمند، مایه حیات و جاودانگی 
بشریت هســتند که باید از همه ابزارهای مختلف هنری از جمله هنر 
نمایش برای تبیین جانفشــانی ها و از خودگذشــتگی های مردم غیور 
ایــران در برهه های خطیر انقالب اســالمی و دفاع مقدس بهره برداری 

کرد.
 نمایش هــای »بابا نفس داد« بــه کارگردانی جالل حســن وند،

»دقیقــه ۵۵« به کارگردانی مجتبی خلیلی، »ســیزده« به کارگردانی 
مهــدی ضیائیان پــور، »وصیت نامه« بــه کارگردانی احمــد جعفری، 
»بازگشت« به کارگردانی احمد صمیمی، »عتیقه« به کارگردانی پژمان 
شاهوردی و نمایش »میدان« به کارگردانی مرتضی اسدی مرام به عنوان 
۷ نمایــش  منتخب »راویان مقاومت«، طی ۴۵ اجرا در مناطق مختلف 

شهر تهران به اجرای میدانی می پردازند.
مکان های روباز برگزاری این نمایش ها عبارتند از: فرهنگســراهای 
بهمن، اندیشه، خاوران، گلستان، مترو )میدان ولیعصر(، بهاران، رازی، 
وال و فرودگاه مهرآباد که با رعایت پروتکل های بهداشتی میزبان عموم 

شهروندان تهرانی خواهند بود.
تداوم تبعیض نژادی در جوایز تلویزیون امی

جوایز تلویزیونی امی که یکشنبه شب برگزار شد، نتوانست از زمینه های 
نامــزدی تاریخی و متنوع خود اســتفاده کند، زیرا همــه جایزه های اصلی 

بازیگری به هنرپیشه های سفیدپوست تعلق گرفت.
به گزارش فارس به نقل از ورایتی، در دو سال گذشته، آکادمی  تلویزیون 
تعداد بازیگران رنگین پوست خود را افزایش داده است. با این حال، همچنان 
در زمینه تنوع جمعیتی به ویژه آســیایی ها، التین تبارها و بســیاری دیگر از 
گروه های کم نماینده، موفقیتی در افزایش تعداد و به کارگیری از آنها حاصل 

نشده است.
امی  نتوانست به هیچ یک از کارگردانان زن سیاه پوست علی رغم شایستگی 
در هر یک از سه ژانر جایزه دهد. در کمدی، تنها دونالد گالور برای »آتالنتا« 
برنده شد. آخرین برنده درام کارگردانی رنگین پوست هم، پاریس بارکلی برای 

فیلم »NYPD Blue« در سال ۱۹۹۹ بوده است.
شکایت یک قهرمان شطرنج

از سریال آمریکایی
اولین استادبزرگ زن در عرصه جهانی شطرنج از عوامل سریال »گامبی 

وزیر« به اتهام دروغ پردازی شکایت کرد.
به گزارش ایرنــا از روزنامه گاردین، نونا گاپرینداشــویلی، شــطرنج باز 
سرشناس گرجســتانی از عوامل ســریال گامبی وزیر به دلیل سکانسی که 
تصویری اشــتباه از وی ارائه  داده است، شکایت و درخواست ۵ میلیون دالر 
غرامت کرد. گاپرینداشویلی می گوید در این سکانس دیالوگی وجود دارد که 
به دروغ ادعا می کند وی تاکنون با هیچ مردی مســابقه نداده است، دیالوگی 

که به گفته این شطرنج باز، جنسیت زده و تحقیرآمیز است.
گاپرینداشــویلی، در همین راستا، به اتهام دروغ پردازی و کمرنگ 
نشان دادن دستاوردهای او در برابر میلیون ها بیننده از سازندگان این 
سریال درخواست غرامت کرده اســت. به استناد شکایت نامه مربوطه، 
ســریال گامبی وزیر همچنین گاپرینداشــویلی را روس نشان داده در 
حالی که وی اصالتا گرجی است و در شهر زوگدیدی گرجستان متولد 

شده است.
حضور ۶۰ هنرمند 

در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی
۶۰ هنرمند برای اجرای تعزیه، پرده خوانی و نقالی در مســیر راهپیمایی 

اربعین حسینی در عراق، به این کشور اعزام می شوند.
به گزارش ایسنا، کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری 
با اعالم این خبر گفت این نمایش ها با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی حوزه 
هنری خوزستان در سه گروه از ۳۱ شهریور به  ترتیب ۲ روز در نجف، سه روز 

در مسیر پیاده روی اربعین و ۲ روز در کربال اجرا می شود.
وی ادامه داد: با بسیج مردمی عراق )حشدالشعبی( درخصوص برگزاری 
این نمایش ها هماهنگی شــده تا همــکاری الزم را درخصوص برپایی هرچه 
بهتر نمایش ها در مسیر نجف اشرف تا کربالی معال داشته باشند تا این اجراها 

بهتر دیده شود.

رهبر معظم انقالب: آنها که ســالح های ضدبشریت را 
در زرادخانه هــای خود انبار می کنند، حق ندارند خود را 

پرچمدار امنیت جهانی قلمداد کنند.

هدیه به خوانندگان

انتصاب رئیس جدید سازمان حراست كل كشور 
از سوی وزیر اطالعات

حجت االسالم سید اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات رئیس جدید 
سازمان حراست کل کشور را منصوب کرد.

حجت االســالم خطیب در آیین تکریم و معارفه  رئیس ســازمان حراست 
کل کشــور گفت: صیانت از مجموعه دســتگاه های اجرایی کشور بر عهده این 

سازمان است.
بــه گزارش فارس، وزیر اطالعات ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با فســاد 
خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با فساد در دستگاه های اجرایی بر عهده این سازمان 
است و انتظار می رود در راستای اجرایی نمودن این شعار اساسی رئیس جمهور 

محترم، همه حراست ها فعال شوند.
وی هم افزایی مدیران حراســت ها با مدیران دستگاه ها، جامعه اطالعاتی و 
حراست کل کشور را برای اجرای این مسئولیت خطیر بسیار ضروری دانست.

حجت االســالم خطیب شعار اصلی دولت مردمی را مقابله با فساد دانست 
و اظهار داشــت: سازمان حراست کل کشور و حراست ها باید برای ایفای نقش 

صیانتی و مقابله با فساد از تمام ظرفیت ها بهره برداری نمایند.

سرلشکر صفوی: موقعیت ژئوپلتیکی ایران
سازمان شانگهای را تقویت كرد

دستیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: آمریکایی ها 
نمی توانند در سوریه بمانند و باید فرار کنند و از طرفی از خلیج فارس 

و غرب آسیا هم مجبور به فرار هستند.
ســردار سرلشکر پاسدار »ســید یحیی صفوی« دســتیار و مشاور عالی 
فرمانده معظم کل قوا امروز در آیین رونمایی از کتاب »شهادت شکار« حاوی 
خاطرات و دست نوشــته های شهید علی تجالیی به تبیین دستاورد های دفاع 
مقــدس و پس از آن قــرار گرفتن نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران در 
مسیر امیدآفرینی پرداخت و اظهار داشت: مسیر حرکت دولت جدید ایران در 
سیاســت خارجی و توسعه روابط همه جانبه با ۱۵ کشور همسایه ایران و نگاه 
به شــرق و عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای مسیر امیدوارکننده و 
افتخارآفرین و امیدبخش برای حل مشــکالت مردم عزیز کشورمان و انقالب 

اسالمی است.
سرلشــکر صفوی با اشــاره به اینکه آمریکایی ها با روسیه، چین و با کره 
شمالی دچار چالش و تهدید متقابل است، بیان کرد: ایران به عنوان بزرگترین 
قدرت در غرب آســیا به سازمان همکاری شانگهای بر اساس منافع، تهدیدات 
و دشــمن مشترک پیوست؛ البته منافع مشــترکی هم با کشور های سازمان 

همکاری شانگهای داریم.
وی با اشــاره به افزایش متقابل وزن ژئوپلیتیکی ایران و در مقابل سازمان 
همکاری شانگهای، عنوان کرد: ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در غرب آسیا 
با پیوستن خود به سازمان همکاری شانگهای و اتصال قدرتی که در شرق بود 
به قدرت غرب آسیایی یعنی ایران و نفوذ منطقه ای که ایران تا دریای مدیترانه 
دارد و موقعیت ژئوپلتیکی ایران، در حقیقت وزن ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و 

ژئواستراتژیکی سازمان شانگهای را افزایش داد.
سردار صفوی با تشریح آینده قدرت و شکل گیری قدرت آسیایی تصریح 
کرد: به فضل الهی یک قدرت شــرقی یا قدرت آســیایی با ماهیت اقتصادی 
فرهنگی و تمدنی در مقابل قدرت کشــور های غربی به رهبری آمریکا شکل 
خواهد گرفت و تا چند دهه آینده این قدرت شــرقی و قدرت آســیایی )قاره 
آســیا( شــکل خواهد گرفت؛ قدرت قاره آســیا تا چند دهه آینده قدرت اول 
اقتصادی جهان خواهد شد و بدون تردید این یک واقعیت و حقیقتی است که 
قدرت آمریکا رو به زوال و افول خواهد رفت. سیاست های راهبردی ایران از این 
فرصت بزرگ پیوســتن به شانگهای و عضویت در سازمان همکاری اقتصادی 
اوراسیا می تواند کمال استفاده را ببرد و برای عبور از این وضعیت نامطلوب و 
دسترســی به آینده مطلوب برای ایران در همه ابعاد خصوصاً اقتصاد و روابط 

اقتصادی و سیاسی و حتی پیمان های دفاعی و امنیتی بهره ببرد.
وی با اشاره به شکست سیاســت های آمریکا در قبال جمهوری اسالمی 
ایــران و قدرت گیری ایــران به عنوان یک قــدرت بــزرگ در منطقه گفت: 
آمریکایی ها مجبور هستند به این قدرت بزرگ ایران تن دهند و تسلیم شوند و 
به برجام بازگشت کنند؛ چرا که ایران از شرایط برتر در محیط ملی و منطقه ای 
برخوردار اســت؛ آمریکایی ها مجبور هســتند همان طور که از افغانستان فرار 

کردند به زودی از سوریه هم فرار کنند.
دستیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به برآورد های خود 
طی چند ســال گذشته، مبنی بر خروج آمریکا از افغانستان عنوان کرد: چند 
سال پیش گفتم که آمریکایی ها نمی توانند در افغانستان بمانند و هم اکنون هم 
می دانیم آنها نمی توانند در ســوریه بمانند و باید فرار کنند؛ از طرفی از خلیج 
فارس و غرب آسیا هم مجبور به فرار هستند و نمی توانند در این منطقه بمانند؛ 
آمریکایی ها بدانند ملت های منطقه، آن ها را از این منطقه بیرون خواهند کرد.

تا فرصت باقی است توبه کرده
و مشکالت یکدیگر را حل کنید

امام علی)ع(: »ای بندگان خدا! هم اکنون به اعمال نیکو 
پردازید، تا ریسمان های مرگ بر گلوی شما سخت نشده، و 
روح شما برای کسب کماالت آزاد است، و بدن ها راحت، و 
در حالتی قرار دارید که می توانید، مشکالت یکدیگر را حل 
کنید. هنوز مهلت دارید، و جای تصمیم و توبه و بازگشت 
از گناه باقی مانده است. عمل کنید پیش از آنکه در شدت 

تنگنای وحشت و ترس و نابودی قرار گیرید.«
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اخبار ادبی و هنری

رئیس جمهور:

برخی واردات واكسن و پیوستن به شانگهای را
موكول به پذیرش FATF كرده بودند

پای درس علی)ع(

آیت اهلل رئیســی گفت: متأسفانه شاهد 
یا حتی  بودیم که بعضی ها واردات واکسن 
پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف 
بر پذیرش FATF کــرده بودند و حتی در 
جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری 

می کردند.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیروز 
دوشنبه در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شهدا 
گفت: سخن و پیام شهیدان همچون سخن قرآن 
و پیامبر اسالم)ص( در فضا طنین انداز است ولی 
فقط گوش هایی که برای شنیدن سخن حق آماده 

شده اند طنین سخن و پیام آنان را می شنوند.
وی با بیان اینکه مناسب ترین افراد برای تداوم 
راه شهدا، خانواده معظم شهیدان هستند، اظهار 
داشــت: به طور طبیعی هرکس بهتر، شهیدان و 
مرام آنان را درک کرده باشد در تداوم راه و مسیر 
آنان اولویت دارد؛ همانگونه که مقام معظم رهبری، 
امام راحل را بهتر از همه شــناختند و امروز بهتر 
از هر کسی راه امام)ره( را تبیین کرده و به پیش 
می برند و هرگز هم اجازه ندادند این خط نورانی 
برغم تالش هایی که صورت گرفت، منحرف شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت نیز تالش 
خواهد کرد همین مســیر نورانــی را ادامه دهد، 
خاطرنشان کرد: شما نمایندگان و خانواده شهدا 
حتماً عملکرد دولت را زیر نظر قرار دهید و هرجا 
دیدید که عملکرد یا اقدامی با راه و آرمان شهدا 

تطبیق ندارد، تذکر دهید.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: حتماً برای این منظور 
ساز و کاری برای ارتباط مستمر و منظم خانواده 
شــهدا با دولت ایجاد خواهیم کــرد تا از نظرات 
و یاری شــبکه عظیم و اثرگذار یادگاران شــهدا 

بهره مند شویم.
رئیس جمهــور تصریح کرد: بنده ســفارش 
می کنم و شــما هم پیگیر باشید تا با وزیر کشور 
که از وزرای کلیدی دولت اســت، جلسه داشته 
باشید تا ساز و کاری برای بهره گیری شایسته از 
ظرفیت های موجود در خانواده های شــهدا بویژه 
در زمینه مســایلی نظیر موضــوع زن و خانواده 

ایجاد شود.
آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به اظهارات مطرح شــده از سوی 
میهمانان جلســه، گفت: در زمینه توسعه کشور 

هیچ محدودیتی برای استفاده از تجارب کشورهای 
مختلف نداریم، اما بی تردید برای انتخاب نسخه 
مناسب پیشرفت، دقت زیادی خواهیم داشت تا 
این نسخه تطبیق کامل با اقتضائات ایران اسالمی 

داشته باشد.
رئیس جمهــور در ادامه با تأکید بر اینکه اگر 
بــر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها 
ممکن خواهد شد، اظهار داشت: متأسفانه شاهد 
بودیم که بعضی ها واردات واکسن یا حتی پیوستن 
کشــور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش 
FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز 

بر موضع خود پافشاری می کردند.
آیت اهلل رئیســی تصریح کرد: در فاصله کوتاه 
سپری شده از دولت سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده 
کــه باعث افزایش واردات واکســن و یا پذیرش 
عضویت کشورمان در ســازمان شانگهای بشود، 
اال اینکه کشــورهای همسایه و دوست ما دیدند 
که دیگر توجه ما صرفاً به غرب نیســت و ارتباط 
با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست 

خارجی ایران شده است.
مسائل مالی و معیشتی معلمان 

یک بار برای همیشه باید حل شود
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی همچنین 
دیروز دوشــنبه در نخســتین جلسه شورای 
عالی آموزش و پرورش در دولت سیزدهم که 
در آســتانه آغاز سال تحصیلی جدید و بعد از 
نزدیک به ۱۰ ســال به ریاست رئیس جمهور 
برگزار شــده است، با تاکید بر اهمیت نقش و 
جایــگاه آموزش و پرورش در جامعه و تربیت 
نسل آینده ساز کشور، اظهار داشت: آنچه برای 
حیات، تربیت و تعالی انسان ضروری است در 

مجموعه آموزش و پرورش نهادینه شده است.
رئیــس  شــورای عالی آمــوزش و پرورش با 
بیان اینکه این شــورا سیاســت اجرای قانون در 
حــوزه تعلیم و تربیــت را برعهده دارد، گفت: هر 
موضوعــی که با آموزش و پــرورش ارتباط دارد 
باید ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی شده 
و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای باالدستی و 
تصمیم گیرنده ارجاع شود و دیگر هیچ امری مربوط 
به آموزش و پرورش بدون طرح در شورای عالی 
آموزش و پرورش در شورای عالی انقالب فرهنگی 

مطرح نخواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه آموزش و پرورش 
می تواند توســعه پایدار و آینده کشور را تضمین 
کند، توجه ویژه دولت به این حوزه را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: شکی نیست که محور آموزش و 
پرورش »معلم« است و باید شان، منزلت، مهارت 

و معیشت معلم در نظر گرفته شود.
آیت اهلل رئیســی، با  اشــاره به اجــرای طرح 
رتبه بنــدی معلمان، گفت: در رابطه با رتبه بندی 
معلمان اصل بر افزایش کیفی و مهارتی این عزیزان 
است و موضوع مالی و معیشتی تنها یکی از مسائل 

مورد توجه است.
سند تحول بنیادین به جای سند 2030

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش و تفاوت بین استفاده از تجارب دیگران 
و سندنویسی و نسخه نویسی،  اشاره کرد و گفت: 
ما در موضوعات مهم و بنیادین از جمله تحول در 
آموزش و پرورش از همه تجربیات دنیا اســتفاده 
می کنیم و هیچ حد و مرزی در این زمینه نداریم 
اما سندنویســی خودمان را داریم و نباید دنبال 

اجرای سندی برویم که نقشی در تنظیم و تدوین 
آن نداشته ایم و متناسب با باورها و فرهنگ کشور 

ما تنظیم نشده است.
آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد: شورای عالی 
آموزش و پرورش باید در مورد سند تحول بنیادین 
کمک و همراهی کند تا فاصله بین وضع فعلی و 
وضع مطلوب و مورد نظر را کاهش دهیم و برای 
ایجاد این تحول همه بخش ها و الیه های آموزش 
و پــرورش باید حس تحــول و تحول گرایی پیدا 
کند و مدارس ما تحول محور و تربیت محور باشد.
رئیس جمهــور در ادامه بــا تاکید بر ضرورت 
اجرای عدالت آموزشــی و فراهم کردن امکانات 
الزم برای همه دانش آموزان کشور در بهره مندی 
از خدمات آموزشــی به ویــژه آموزش مجازی از 
طریق شبکه شــاد در دوران شیوع کرونا، اظهار 
داشت: اینکه همه دانش آموزان در سراسر کشور 
به آموزش دسترسی داشته باشند و دانش آموزی 
بخاطر محرومیت از امکانــات و تجهیزات نوین 
آموزشی از تحصیل محروم نشود، وظیفه ما است.
آیت اهلل رئیسی همچنین تاکید کرد: جایگاه 
آمــوزش و پــرورش در نظــام برنامه ریــزی و 
بودجه ریزی کشــور باید تعریف شود و مسائل و 
مشکالت معیشتی معلمان را یک بار برای همیشه 
حل کنیم تا مســئله اصلی آموزش و پرورش ما 

مسئله مالی و معیشتی نباشد.
رئیس جمهور همچنین بر تقویت دانشــگاه 
فرهنگیان به عنوان مرکز تربیت و آموزش معلمان 
نظام آموزشی کشــور تاکید کرد و گفت: نیروی 
متخصص و متعهد مــورد نیاز آموزش و پرورش 
برای تعلیم و تربیت آینده ســازان کشــور باید از 

طریق دانشگاه فرهنگیان تامین شود.

ســردار اســماعیل احمدی مقدم رئیس 
دانشگاه عالی دفاع ملی شد.

مراسم تکریم سردار احمد وحیدی رئیس سابق 
دانشــگاه عالی دفاع ملی و معارفه سردار اسماعیل 
احمدی مقدم به عنوان رئیس جدید این دانشــگاه 

صبح امروز برگزار شد.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح، امیر سرلشکر ســید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش، ســردار محمدرضا نقدی معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران، سردار حسین اشتری 
فرمانده نیروی انتظامی، احمد وحیدی وزیر کشــور 
و رئیس ســابق این دانشگاه، سردار غالمرضا جاللی 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل و جمعی از مسئوالن و 
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در این مراسم حضور 
داشــتند. گفتنی است سردار احمدی مقدم فرمانده 

سابق نیروی انتظامی بود.
سرلشکر باقری: رژیم صهیونیستی می داند 

در محاصره محور مقاومت تاب ایستادگی ندارد
بر اســاس این گزارش، سرلشکر محمد باقری، 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در آیین تکریم و 
معارفه رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی  با گرامیداشت 
ایام هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ 
تحمیلی، بیان داشت: دانشگاه عالی دفاع ملی با ادغام 
پژوهشگاه های زیر نظر نیروهای مسلح تبدیل به یک 
مجموعه ترکیبی آموزشی شده است و بحمداهلل در 
طی ۵ سال مسئولیت سردار وحیدی توانست به رشد 

و ارتقاء کمی و کیفی برسد.
وی ادامه داد: مســئولیت های سنگینی برعهده 
دانشــگاه عالی دفاع ملی است و مسئولیت آموزش، 
تربیــت و تعالی مدیــران و فرماندهان عالی بخش 
لشکری و کشــوری را برعهده دارد و با وجود تمام 
تالش هایــی که تاکنون اتفاق افتــاده، همچنان راه 
پیشرفت زیادی پیش رو دارد و همه ارکان دانشگاه 
به مدیریت ریاســت جدید باید این مسیر جدید را 

طی کنند.
سرلشکر باقری با اشاره به حوادث افغانستان گفت: 

افغانستان نمونه روشنی از سرنوشت دولتی است که 
با اتکا به آمریکا و پشت کردن به تمامی همکاری ها 
و رویکردهای منطقه و همســایگان به این روز افتاد 
که ارتش و حاکمیت خود را در طی ده-یازده روز از 

دست داد و فرار کردند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با اشاره 
به خروج خفت بار آمریکا بعد از بیســت سال از 
افغانســتان خاطرنشان کرد: فرار خفت بار آمریکا 
از منطقه نیز گویای این مهم اســت و دور نیست 
که کشــورهای بیشتری که در این راه قرار دارند 

و همــه اتکای خود را بــه آمریکا کرده اند به این 
روزگار گرفتار شوند.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود به 
پیوستن ایران به پیمان همکاری شانگهای اشاره 
کرد و گفت: از این به بعد چند قطبی را شــاهد 
خواهیم بود و پیوستن ایران به پیمان شانگهای و 
قدرتی که در این پیمان وجود دارد، نشان دهنده 
وجود کشــورهای دیگری است که در موازات با 
قدرت آمریکا در حال شــکل گیری و ایفای نقش 

در صحنه جهانی هستند.
سرلشــکر باقــری با اشــاره به اقدامــات رژیم 
صهیونیستی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی با غصب 
ســرزمین فلسطین فکر می کرد که با اتکا به قدرت 
آمریکا می تواند دارای مسیر رو به رشد و قدرت گیری 
بیشتری باشد و دل  خوش کرده بود به ارتباط با چند 
کشور حقیر و مزدور در منطقه که حوادث افغانستان و 
سایر حوادث در محور مقاومت و شکست های پی درپی 
این رژیم کودک کش نشان دهنده این است که آینده 

خوشی در انتظار این رژیم نیست.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: 
مسئوالن رژیم صهیونیســتی هر زمان تهدیدات را 
مطــرح می کنند، خود به خوبی می داند که هرگونه 
تعرض به سرزمین و منافع جمهوری اسالمی ایران 
با پاسخ قاطع و شکننده ایران روبه رو خواهد شد و در 
محور مقاومت و در محاصره گروه های مقاومت مانند 

حماس و جهاد تاب مقاومت را ندارند.

سردار احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی شد

آیین افتتاح نمایشــگاه دســتاوردهای 
راهبردی و رونمایی از تجهیزات حوزه چک 
و خنثی ســازی بمب سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران 

برگزار شد.
آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای راهبردی و 
رونمایی از تجهیزات حوزه چک و خنثی سازی بمب 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی دیروز )دوشنبه( با 
حضور سرلشــکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه، 

برگزار شد. 
در این مراســم معاونت مهندســی و پدافند 
غیرعامل ســپاه جدیدترین دستاوردهای خود در 
حوزه کشــف، چک و خنثی ســازی بمب و مواد 
منفجره را رونمایی و به ســپاه های استانی سراسر 

کشور تحویل داد. 
ربات غواص یونس با ماموریت رصد و شناسایی 
سطح زیرین کشتی ها و دکل های نفتی، راکت چک 
و بازرسی با کاربرد بازرســی بدنی، متالشی کننده 
بمب و تله انفجاری رعد ۱ با قابلیت متالشی کردن 
بسته های انفجاری، آشکار ساز مواد منفجره نسل ۱ و 
۲ با قابلیت آنالیز میدانی مواد منفجره و مخدر و انواع 
ربات های کشف و خنثی سازی بمب و مواد منفجره از 
جمله دستاوردهایی است که امروز در این نمایشگاه 

رونمایی شده است. 
سردار سالمی: فتح عرصه های فناوری های مدرن

 استراتژی مسلم ماست
سرلشــکر حســین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم، طی سخنانی 
با بیان اینکه تاریخ چهل و چند ساله انقالب درس های 
بزرگ و جاودانه ای را به همه ما آموخته است، اظهار 
داشت: ما از میان این فرازهای سخت و بحران های 

بزرگ، به واقعیت های ارزشمندی دست یافته ایم و این 
حوادث به ما یاد داده اســت هر موفقیتی در میدان، 
محصول یک همت بلند و یک اراده مستحکم و یک 

ایمان قوی در ذهن جامعه است. 
وی افزود: هر بن بستی در عالم واقعیت محصول 
یک بن بســت ذهنــی در درون انســان ها و جوامع 
است. ما در میان این مشکالت و فشارها اگر تسلیم 
می شــدیم واقعا نمی توانســتیم و مجبور می شدیم 
تســلیم اراده دشمن شده و در نقشه ذهنی او  عمل 

کنیم.
سرلشکر سالمی ادامه داد: امامان بزرگ انقالب ما 
به ما توانستن، همت و اعتماد به نفس را یاد دادند و ما 
به برکت شهیدان دوران پرشکوه انقالبمان از پیروزی 
انقالب با عظمت تا امروز نتایج درس های انقالب را 
دیدیم و فهمیدیم می توانیم بر مشکالت پیروز شویم. 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما ثابت کردیم 
از فراز مشــکالت و اراده های دشمن و نقشه های 
شوم و خطرناک او عبور می کنیم و خود به نیازها 
پاســخ می دهیم، تصریح کرد: ما هرگاه به ایمان  و 

ظرفیت هــای درونی جامعه تکیه کنیم می توانیم 
بر همه مشــکالت غلبه کنیــم و به برکت همین 
همت های بلند توانســته ایم بســیاری از مرزهای 
فناوری مدرن را پشــت سر بگذاریم و بسیاری از 

قله ها را فتح کنیم.
وی گفت: دشمن تالش می کرد تا با اعمال فشار، 
خط نیاز و فشار را منطبق کند و برای ما نقشه تسلیم 

را ترسیم می کرد. 
سرلشکر سالمی با تاکید بر این نکته که دشمن 
مــا را تحریم اقتصــادی و علمی کرد تــا از ترس 
عقب ماندگی به آن ها پناه ببریم، خاطرنشــان کرد: 
اما ملت ایران خدا را انتخاب کرد و هرگز برای عبور 
از مخاطراتی که خلق می شــد به دشمن پناه نبرد. 
محصول این تفکر که ما می توانیم امروز این شــده 

است که ما توانسته ایم. 
فرمانده کل ســپاه اظهار داشت: آرزوی ما این 
بــوده که عرصه های مدرن فنــاوری را فتح کنیم و 
فاصله بین نیاز و فناوری را کشــف کنیم و این یک 
استراتژی مسلم ما است. نمونه این سخن رونمایی از 

فناوری های پیچیده ای است که در عرصه های مختلف 
شاهد آن هستیم.

به گــزارش فارس، وی ادامــه داد: آنچه که ما 
امروز می بینیم محصول یک دهه مجاهدت فشرده 
و متراکم علمی جوانان بلند همت این مرز و بوم است 
که ما را صاحب فناوری پیشرفته کشورهای پیشرفته 
کرده است. ما کمتر در عرصه مهندسی و تخریب و 
انفجارات شاهد دستاوردی بودیم اما به ناگاه جرقه 
یک خودکفایی و میل به شکوه در این عرصه در ذهن 

دانشمندان زده شد. 
سرلشکر سالمی عنوان کرد: ما یاد گرفتیم دشمن 
راه غلبــه بر خود را به ما یاد نمی دهد، لذا حل تمام 
مشکالت در درون باورهای ما است و این یک فرهنگ 
و اعتقاد است. دشمن هرگز فناوری های جدید را به 

کسی نمی دهد اما ما منتظر دشمن نمی مانیم.
فرمانده کل ســپاه در پایــان گفت: هیچ گامی 
نیست که انسان بدون شــکل دادن آن در ذهنش 
بتواند بردارد و اسالم ذهن ها را برای پیمودن قله های 

رفیع آماده می کند. 

رونمایی از دستاوردهای راهبردی سپاه در حوزه چک و خنثی سازی بمب

 حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای فرمانده معظم کل قوا
 با صدور حکمی امیر ســرتیپ خلبــان حمید واحدی را به 
فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب 

کردند.
متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی

نظر به تعهد و شایستگی و پیشنهاد فرمانده کل آجا، شما را به 
سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب 

می کنم.
اهتمام بــه ارتقای تــوان و آمادگی های رزم در پاســخگویی 
هوشمندانه به هر سطح و نوع از تهدید هوایی و رشد سرمایه انسانی 
با رویکرد ساخت نیروی هوایی دانشمنِد تراز نظام اسالمی، در تعامل 
اثربخش و هم افزا با مجموعه بزرگ ارتش جمهوری اسالمی ایران و 

بخش های ذی ربط لشکری و کشوری، مورد انتظار است.
از تالش ها و خدمات ارزنده  امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در دوره 

مسئولیت تشکر می کنم.
سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.

سّیدعلی خامنه ای
2۸ شهریور ۱۴00

با حکم رهبر انقالب
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی 

به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شد


