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نسخه لبنانی »سالم فرمانده«
منتشر شد

نســخه لبنانی »ســام فرمانده« با عنوان »امام زمانی« به همت انجمن 
پیشاهنگی امام مهدی)عج( منتشر شد.

به گزارش فــارس، پیش از این در خردادماه، منابع لبنانی خبر دادند که 
انجمن پیشاهنگی امام مهدی)عج( در این کشور در حال ضبط و تولید نسخه 

لبنانی سرود »سام فرمانده« است.
شــیخ »نزیه فیاض« رئیس این انجمن گفته بود: »در راســتای همگامی 
خود با ســرود سام فرمانده و تأثیر عاطفی، فرهنگی و تربیتی این سرود، کار 
روی این پروژه را آغاز کردیم. این سرود به یک نماد جهانی تبدیل شده است. 
از طرف دیگر، ما بــه منظور همراهی با کودکان، جوانان و به طور کلی مردم 
درصدد ایجاد یک کار هنری هســتیم که این اثر را شبیه  سازی کند و مکمل 

و منسجم با آن باشد.«
رئیس  انجمن پیشــاهنگی امام مهدی)عج( در ارتباط با مراحل این 
طــرح توضیح داده بود که »طرح با ضبط این قصیده آغاز می شــود و 
ســپس منتشر خواهد شد تا مردم بتوانند به تدریج آن را حفظ کنند و 
بتوان تجمع های بزرگی با حضور تمامی گروه های سنی برپا کرد. تمام 
مردم به محل های مشــخصی برای تجمع دعوت خواهند شــد تا این 
ســرود را اجرا کنند و سام و درود بفرستند و آن را به امام زمان)عج( 

تقدیم کنند.«
اعالم محورهای اصلی سند تحول صداوسیما

رئیس ســازمان صداوسیما در جلسه شورای معاونین این سازمان، کلیات 
سند تحول رسانه ملی را رونمایی و جزئیات این سند را تشریح کرد. در زمینه 

تحول در محتوا ۱۲ محور اصلی در این سند طراحی شده است.
این سند خاصه ای از سند تحول رسانه ملی است که پیش نویس مفصل 
آن را رئیس  رســانه ملــی دو ماه بعد از انتصاب، تقدیــم رهبر معظم انقاب 
اســامی  کرد و قرار اســت به زودی در همایش افق تحول در جمع مدیران 

صداوسیما به طور رسمی رونمایی شود.
پیمان جبلی در جلسه شورای معاونان سازمان گفت: آنچه در دوره تحولی 
سازمان مدنظر اســت، عمدتا در حوزه های محتوایی است و همه فرآیند های 
تحولی باید در نهایت منجر به تحول در آنتن شود. سند تحول رسانه ملی در 
حوزه های محتوایی ســیما و صدا، خبر، شبکه های استانی، فضای مجازی، و 

شبکه های برون مرزی طراحی شده  است.
رئیس  رسانه ملی در تشریح کلیات سند تحول گفت: ارکان تحول سازمان 
را هویت محوری و عدالت گســتری شکل می دهند که در نهایت این دو عنوان 

باید منجر به »شتاب دهی به پیشرفت« شود.
وی افزود: همه محصوالت رسانه ای را صدا و سیما تولید نمی کند بلکه در 
بســیاری از حوزه ها به ویژه در حوزه سرود اکثریت قریب به اتفاق محصوالت 
بیرون از سازمان است و سازمان باید در انتشار این تولیدات و مراحل بعدی آن 

نقش قرارگاهی خود را ایفا کند.
رئیس  رســانه ملی درباره محورهای تحــول در محتوا گفت: در این 
زمینه ۱۲ محور اصلی طراحی شده که باید برای هر کدام سرفصل گشایی 
کنیم و در سیاســت گذاری  های کان طرح و برنامه، به آنها توجه شــود. 
۱۲ محور تحول در محتوا عبارتند از: عدالت گســتری، روایت پیشــرفت 
همه جانبه جامعه ایرانی، ایثار، مقاومت شــهادت و توســعه سبک زندگی 
ایثارگرانه، سبک زندگی و خانواده با محوریت سبک زندگی انقابی، هنر 
انقاب با معرفی شایسته آثار برجسته، نقد غرب و هجو غربزدگی، تقویت 
هویت جهانی امتی با بازنمایی قدرت نرم ایران اســامی در جهان، روایت 
جوان مومن انقابی با نگاه پیشــرفت آینده، الگوی زن انقاب اســامی، 
مقابلــه با جریان ارتجــاع و تطهیر پهلوی، روایت هوشــمندانه و صحیح 
تاریخ اســام و ایران، بسط الگوی حکمرانی مردمی  با بازخوانی نهادهای 

مردمی- انقابی.
جبلی اظهار امیدواری کرد که این ســند به صورت گســترده در سطوح 
مختلف مدیریتی ســازمان مطرح و به بحث گذاشــته شود و گفت: این سند 
می تواند به پایان نامه های دانشگاه صداوسیما راه پیدا کند و از مرکز تحقیقات و 
مراکز پژوهشی سازمان هم انتظار داریم راهکارهای تحقق این سند را طراحی، 

تبیین و اجرا کنند.
اختصاص 7۰ درصد اعتبارات سینمای جوان 

به شهرستان ها
 رئیس  سازمان سینمایی کشــور در جمع سینماگران و دست اندرکاران 
فیلم ســازی کرمانشاه حاضر و بر رویکرد عدالت محوری و  توجه ویژه دولت به 

حوزه فرهنگ و هنر تاکید کرد.
محمد خزاعی در این دیدار گفت: ریاســت جمهــوری علی رغم تمامی 
مشکات موجود در حوزه های اقتصادی، نگاه و توجه ویژه ای به حوزه فرهنگ 
و هنر داشته و مســائل مربوطه را به صورت ویژه مورد بررسی قرار می دهند. 
این در حالی اســت که شخص وزیر نیز مسائل مربوطه در این شورا را مطالبه 
کرده و تأکید دارند در صورت بروز مشــکات در مصوبات و یا احساس نیاز به 
قانونگذاری، پیگیری موضوعات در اولویت قرار گرفته و درصدد رفع مشــکل 

اقدام خواهد شد.
رئیس  سازمان سینمایی کشور همچنین از تشکیل شورای هنر و شورای 
عالی سینما خبر داد و گفت: شــورای هنر سال ها تعطیل شده بود و آخرین 

جلسه آن به ۱۲ سال قبل برمی گردد.
خزاعی ادامه داد: مشکات شــورای عالی سینما در کمیسیون فرهنگی 
دولت برطرف شــده است. در حال حاضر رئیس  صداوسیما و شورای فرهنگ 
عمومی در این شــورا عضویت داشــته و آقای مخبر معاون رئیس جمهور نیز 

ریاست این شورا را به عهده  دارد.
وی تأکید کرد: مقوله ســینما در استان ها، باید به مقوله ای جدی تبدیل 
شود و سینما به دغدغه جدی تری در استان ها تبدیل شده و ضرورت و اهمیت 

عینی تری پیدا کند.
رئیس  ســازمان ســینمایی، گفت: برآیند ســفر به ۷ اســتان تصویب 
دســتور احیای 40 سالن ســینمایی بوده است و در اســتان یاسوج که فاقد 
ســالن ســینمایی اســت، پیگیری ها و رایزنی با شــهرداری و اســتانداری، 
 منجــر به قرار بر تحویل 9 ســالن در طی دو ســال توســط حــوزه هنری

شد.
وی اضافه کرد: فقر تجهیزات و امکانات در دفاتر سینما جوان یکی دیگر 
از مسائل مورد توجه ما بوده است که در این راستا تا پایان سال تمامی دفاتر 
ســینما جوان را مجهز خواهیم کرد. از ۱۲ سال پیش تاکنون هیچ تجهیزاتی 
برای به روز رسانی به دفاتر استان ها اختصاص داده نشده است. خوشبختانه با 
کمــک وزیر محترم اعتبار مالی را تأمین کرده و پس از خرید تجهیزات آن را 

در اختیار استان ها قرار خواهیم داد.
وی به رویکرد تمرکززدایی دولت در حوزه اعتبارات اشــاره و اعام کرد: 
۷0 درصد بودجه های امســال انجمن سینمای جوانان کشور به شهرستان ها 
اختصاص یافته است. در مرکز گسترش نیز 40 درصد اعتبارات در بحث تولید 

فیلم به استان ها اختصاص یافته است.
مجری اعجوبه ها به تلویزیون برگشت

حامد سلطانی که چندی پیش در سانحه رانندگی همسر و فرزنِد خود را 
از دست داد قرار است با اجراِی ویژه برنامه  هایی در کربا، به تلویزیون برگردد.

به گزارش تسنیم، تلویزیون ویژه برنامه قدیمی »در آستان خورشید« را با 
اجرای حامد سلطانی روی آنتن خواهد برد. 

»در آستان خورشید« به تهیه کنندگی مهدی زمانی در روزهای چهارشنبه 
8 تیرماه و پنجشــنبه 9 تیرماه ویژه  شــهادت امام جواد)ع( به صورت زنده با 
اجرای حامد سلطانی و کارشناس برنامه حجت االسام حجتی از شهر کاظمین 

روی آنتن خوا هد رفت.
همچنین این برنامه شب و روز عرفه به صورت مستقیم از کربای معلی 
با اجرای حامد سلطانی و کارشناس برنامه حجت االسام پناهیان از شبکه سه 

سیما پخش خواهد شد. 
در ضمــن طبق روال هرســاله این برنامه در دهــه  اول محرم به صورت 

مستقیم از کربای معلی به روی آنتن خواهد رفت.
حامد سلطانی که به اجرای برنامه تلویزیونی »اعجوبه ها« بیشتر شناخته 

می شود چندی پیش دچار سانحه رانندگی شد. 
ایــن حادثه در کیلومتــر 65 محور خور به طبــس رخ داد و این مجری 

تلویزیون، همسر و پسر یک سال و نیم خودش را از دست داد.
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خبر آمد خبری در راه است

شاید این جمعه بیاید...
خبر آمد خبری در راه است

سرخوش آن دل که از آن آگاه است
شاید این جمعه بیاید... شاید
پرده از چهره گشاید... شاید

دست افشان... پای کوبان می روم
بر در سلطان خوبان می روم
می روم بار دگر مستم کند

بی سر و بی پا و بی دستم کند
می روم کز خویشتن بیرون شوم

در پی لیا رخی مجنون شوم
هر که نشناسد امام خویش را
بر که بسپارد زمان خویش را

با همه لحن خوش آواییم
در به در کوچه تنهاییم

ای دو سه تا کوچه زما دورتر
نغمه تو از همه پرشورتر

کاش که این فاصله را کم کنی
محنت این قافله را کم کنی

کاش که همسایه ما می شدی
مایه آسایه ما می شدی

هر که به دیدار تو نایل شود
یک شبه حال مسائل شود

دوش مرا حال خوشی دست داد
سینه ما را عطشی دست داد
نام تو بردم لبم آتش گرفت

شعله به دامان سیاوش گرفت
نام تو آرامش جان من است

نام تو خط اوان من است
ای نگهت خاست گه آفتاب

در من ظلمت زده یک شب بتاب
پرده برانداز ز چشم ترم
تا بتوانم به رخت بنگرم

ای نفست یار و مدد کار ما
کی و کجا وعده دیدار ما

دل مستمندم  ای جان به لبت نیاز دارد
به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد
به مکه آمدم  ای عشق تا تو را بینم
تویی که نقطه عطفی به اوج آیینم

کدام گوشه مشعر کدام کنج منا
به شوق وصل تو در انتظار بنشینم

ای زلیخا دست از دامان یوسف بازکش
تا صبا پیراهنش را سوی کنعان آورد

ببوسم خاک پاک جمکران را
تجلی خانه پیغمبران را

خبر آمد خبری در راه است
سرخوش آن دل که از آن آگاه است

شاید این جمعه بیاید... شاید
پرده از چهره گشاید... شاید ...  

مرحوم آقاسی 
زالل چشمه خضر

پری رخی که خداوند زلف پرشکن است
بای کشور و آشوب شهر و ماه من است

به زیر هر خم جعدش هزار چین و شکن
ولی هزار دل و جان اسیر هر شکن است

فراز ســروش از ماه و مشتری ثمر است
به گرد ماهش از مشک و غالیه رسن است

نه همچو رنگ رخ او شــقیق در بستان
نه همچو لعل لب او عقیق در یمن است

بــه چین طــره او نافه ختا نه شــگفت
به چشم جادوی او بین که آهوی ختن است

اگرچه نرگس جادوی او نه  هارونســت
ولی به  هاروت آموزگار مکر و فن اســت

وگرچه لعل سخنگوی او نه یاقوت است
ولی به یاقوت افسوس خوار و خنده زن است

چنان که شمس رخش تافته ز مغرب زلف
عامتــی ز ظهور ولی ذوالمنن اســت

بــزرگ آیت یزدان ولــی و حجت عصر
که مرزبان زمین است و خسرو زمن است

به قلبش  اندر اسرار غیب منکشف است
به جانش  اندر انوار قدس مقترن اســت

هوای او به ســر خلق بهتر از خرد است
ثنای او به لب طفل، خوشتر از لبن است

نهال روضه خلدش حکایتی است ز لب
زالل چشمه خضرش حدیثی از دهن است

حیات نیست جهان را مگر به هستی او
که اوست جان گرامی و این جهان بدن است

غیاب اوست به عالم همیشه عین ظهور
چنان که نور به چشم اندر است و جان به تن است

به راه او شــهداهلل شهادت از دل و جان
امید پیر و جوان، آرزوی مرد و زن است
ملک الشعرای صبوری

طالع موعود من
خیام ظلمتیان را، فضای نور کنی

به ذهن ظلمت اگر لحظه ای خطور کنی
نشسته ام به عزای چراغ مرده خود

بیا که سوگ مرا،  ای ستاره! سور کنی
برای من، همه، آن لحظه است، لحظه قدر
که چون شهاب، در آفاق شب عبور کنی

هنوز می شود از شب گذشت و روشن شد،
اگر تو- طالع موعود من!- ظهور کنی

تراکم همه ابرهای زاینده!
بیا که یادی از این شوره زار دور کنی

کبوتر افق آرزو! خوشا گذری
بر این غریب، بر این برج سوت و کور کنی
چه می شود که شبی،  ای شکیب جادویی!

عیادتی هم از این جان ناصبور کن
مرحوم حسین منزوی

رئیس جمهــور تک رقمی و در برخی روزها صفر 
شــدن آمار قربانیان و نیز میزان بسیار پایین ابتال 
به کرونا در کشــور را که امکان بازگشایی صنوف و 
ایجاد شور و نشاط در کشــور را فراهم کرده است، 
 ثمره همراهی مردم و خصوصــا تالش ها و اقدامات 
جامعه پزشکی و پرستاری دانست و از این تالش ها 

قدردانی کرد.
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی در جلسه دیروز 
چهارشــنبه هیئــت دولــت، امیدآفرینــی در جامعه را از 
مطالبات مقام معظم رهبری و وظیفه مهم دولت برشمرد و 
تاکید کرد: حواشی نباید دولت را از متن کار که خدمت به 

مردم و امیدآفرینی در دل هاست، بازدارد.
رئیس جمهــور ایجاد یأس در دل ها را کار شــیطان و 
شیاطین دانســت و اظهار داشت: انسان خداجو همواره به 
امید زنده است و ما به عنوان خادمان ملت، هم باید نسبت 
به آینده امید داشــته باشــیم و هم روح امید را در جامعه 

تزریق کنیم.
رئیســی با گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهید دکتر 
مصطفی چمران و سرلشکر حاج قاسم سلیمانی که با امید 
و روحیه جهادی از مشــکات و ســد »نمی شود«ها عبور 
کردنــد و با کمترین امکانات کارهــای بزرگی را در میدان 
مبارزه با دشمنان تا بُن دندان مسلح انجام دادند، از آنها به 

عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کرد.
وی اقدامــات و تاش های  پزشــکان و  پرســتاران در 
مقابله با همه گیری کرونا را از دیگر مصادیق امیدآفرینی در 
جامعه دانست و افزود: کادر درمان به ویژه شهدای سامت 
در شرایط بسیار ســخت همه گیری کرونا که زندگی همه 
مردم را تحت الشــعاع خود قرار داده و نگرانی هایی را برای 
خانواده ها به وجود آورده بود،  با جانفشانی و از خودگذشتگی 
علی رغم همه کمبودها در عرصه خدمت رسانی میدان داری 
کردند و زمینه بازگشــت امید و نشــاط به جامعه را فراهم 

کردند.
رئیسی تاکید کرد: وضعیت کنونی که فوتی های ناشی 
از کرونا تک رقمی و در برخی روزها صفر شده و نیز میزان 
بســیار پایین ابتا که امکان بازگشایی در صنوف مختلف و 
ایجاد شور و نشــاط در کشور را فراهم کرده، پس از لطف 
خدا،  ثمــره همراهی مردم و خصوصــا تاش ها و اقدامات 
جامعه پزشکی و  پرستاری است و بنده در ماه های گذشته 
در تهران و برخی شهرها با حضور در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی از نزدیک شاهد این مجاهدتها و فداکاری ها بوده ام 

و قدردان ایشان هستم.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به دیدارهایی که در 
حاشــیه ســفر به اســتان چهارمحال و بختیاری با عشایر 

داشت، گفت: عشایر عزیز ما در دوران دفاع مقدس ۱0 هزار 
شهید دادند و متحمل سختی های فراوان شدند و امروز هم 
با مشــکاتی مواجه هستند اما از روحیه امید و ایستادگی 

برخوردارند و ذره ای یأس و ناامیدی در دل آنها نیست.
رئیســی افــزود: برخی رســانه های بیگانــه خصوصاً 
شــبکه های فارســی زبان شــبانه روز برای ایجــاد یأس و 
ناامیدی در دل مردم تــاش می کنند اما همواره با حضور 
مردم عزیز ما در صحنه شکســت خورده اند و به هدف شان 

نرسیده اند.
وی با بیان اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم، 
گفت: همه همکاران دولت به ویژه کسانی که مسئول بازار 
و تأمین سفره مردم هستند، شبانه روز برای خدمت رسانی 
و امیدآفرینی در جامعه تاش می کنند و این اقدامات باید 

تا حصول نتایج نهایی تداوم داشته باشد.
رئیس جمهور به معــاون اول، معاونت حقوقی، وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و دیگــر بخش های ذی ربط 
دســتور داد که خواسته های بازنشســتگان عزیز را درباره 

مستمری شان پیگیری نمایند.
فعالیت موسسات مالی با فعالیت ناسالم

باید ساماندهی و تعیین تکلیف شود
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی نیز که به ریاست 
آیت اهلل رئیسی برگزار شد، در ادامه پیگیری مطالبه مقام 
معظم رهبری درخصوص ساماندهی بانک ها و موسسات 
اعتباری، بانک مرکزی گزارشی از سیاست ها و برنامه های 
پیشــنهادی برای ســاماندهی نظام بانکی و ساماندهی 

موسســات اعتباری با عملکرد ناســالم و غیرسازنده ارائه 
کرد.

رئیس جمهــور در این زمینه تاکید کرد که با اتکا به 
مصوبات قانونی، هر چه ســریع تر آن دسته از موسسات 
اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم 

در کشور می شوند، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.
در این جلســه بانــک مرکزی همچنین گزارشــی از 
اقدامــات تاثیرگذار در مدیریت بــازار ارز را که در روزهای 

اخیر منجر آغاز روند کاهشی نرخ آن شده، ارائه کرد.
این اقدامات با اختیارات مصوب شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران سه قوه به بانک مرکزی، به منظور کنترل 
و مدیریت نرخ ارز انجام شــده اســت. در این جلسه مقرر 
شــد بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای 
ذی ربط به تاش های خود برای مدیریت بازار ادامه دهد تا 
افزیش غیر واقعی نرخ ارز در بازار غیر رســمی کاهش یابد 

و منطقی تر شود.
شورای عالی انقالب فرهنگی نقش آفرینی موثرتری

 در تقویت بنیان های آموزشی کشور ایفا کند
رئیس جمهور همچنین در جلسه شورای   عالی انقاب 
فرهنگی اســتفاده بهتــر از ظرفیت ها و حمایــت مؤثر از 
نخبگان کشــور را در جهت ســرعت بخشیدن به پیشرفت 
علمی کشور ضروری دانست و کمک به فراهم کردن زمینه 
و بسترهای الزم در این بخش را از وظایف و مسئولیت های 

شورای عالی انقاب فرهنگی برشمرد.
وی بــا اشــاره به تعطیلــی طوالنی مدت مــدارس به 

علت شیوع کرونا در دو ســال گذشته، بر ضرورت بررسی 
راهکارهای مناســب بــرای تقویت بنیه علمــی و ارتقای 
آموزش ها در ســطوح مختلف تحصیلی تأکید کرد و گفت: 
شــورای عالی انقــاب نقش آفرینی موثرتــری در تقویت 

بنیان های آموزشی کشور ایفا کند.
در ادامه جلســه، اعضای شورای   عالی انقاب فرهنگی 
بر لزوم تهیه و ارائه گزارشی تفصیلی درباره وضعیت جامعه 
نخبگانی و پیشنهاد راهکارهای تقویت جامعه علمی کشور، 
به منظور حفظ برتری های علمی و فناوری کشور در منطقه 

و جهان در علوم مختلف تاکید کردند.
در این جلســه همچنین گزارش آماری ســتاد نقشه 
جامع علمی کشور و نیز گزارش و توضیحات وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی درباره نســبت دندانپزشــک به 
جمعیت و توزیع جغرافیایی دندانپزشــکان در سطح کشور 

ارائه شد.
بر این اساس با توجه به پایین بودن نسبت دانشجویان 
و متخصصان دندانپزشکی به جمعیت و از سوی دیگر توزیع 
نامتناسب دندانپزشکان در کشور به ویژه در مناطق محروم 
و کم برخــوردار، مقرر شــد موضوع مجددا بــا حضور وزیر 
بهداشت، رئیس  فرهنگســتان علوم پزشکی و متخصصین 
مربوطه، در ســتاد نقشه جامع علمی کشور بررسی شده و 

برای اخذ تصمیم به صحن شورا ارائه شود.
اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی در این راستا تاکید 
کردند که تقویت زیرساخت های مربوط به جذب دانشجوی 
پزشکی، از استاد، تجهیزات و فضا و نیز تحت پوشش بیمه 
قرار گفتن خدمات دندانپزشــکی در گزارش مذکور مدنظر 

قرار گیرد.
در ادامه جلســه اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی با 
اشــاره به اهمیت و تاثیر مناســبت های ملی و استانی در 
تقویت هویت دینی و ملی، نشــاط اجتماعــی، همگرایی 
ملــی، همبســتگی اســتانی و ایجاد حس افتخــار ملی و 
اجتماعی، ثبت این مناســبت ها در تقویم و گرامیداشــت 
آنها را موجب ایجاد عدالت فرهنگی، شکوفایی ظرفیت های 
زیست بوم، تقویت ارزش های انقاب اسامی و باعث نوعی 
رویداد ســازی فرهنگی و شهری دانستند که حس عضویت 

در جامعه ملی و استانی را در افراد تقویت می کند.
بر این اســاس روزهای ۱4 آبان به عنوان روز مازندران 
به مناسبت ســالروز اولین حضور علوی ها در این استان و 
نیــز ۲5 آبان به عنوان روز اصفهان به مناســبت برگزاری 
مراسم عظیم تشییع ۳۷6 شهید دفاع مقدس در یک روز، 
به مناسبت های تقویم ملی کشور افزوده شدند که این روند 
در جلسات بعدی شورای عالی انقاب فرهنگی ادامه خواهد 

داشت.

اجتماع باشکوه »سالم فرمانده« با حضور پرشور، 
چشمگیر و متراکم اقشار مختلف مردم به ویژه نوجوانان 

و دهه نودی ها در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
دهــه نودی ها و نوجوانان در این مراســم با در دســت 
داشــتن پرچم های مهدوی، پرچم سه رنگ ایران و تصاویری 
از مقام معظم رهبری و سردار سلیمانی با آرمان های حضرت 

ولی عصر)عج( و انقاب اسامی تجدید عهد کردند.
حضور پرتعداد و پرشور مردم از ملیت های مختلف با در 
دست داشتن پرچم کشورهای متبوع خود از جلوه های ویژه 

این مراسم معنوی بود.
به گزارش رسا، در حالی که عقربه های ساعت ۱9:40 را 
نمایش می داد و باد پرچم ها را به رقص عاشقانه درآورده بود، 
سرود ســام فرمانده در فضای مسجد طنین انداز شد و دهه 
نودی و هشتادی هایی را می دیدی که با همه وجود همراهی 
و همخوانی می کنند، صحنه های زیبا و به یاد ماندنی گوشــه 
گوشه صحن را پر کرده بود، حتی ناشنوایان نیز با زبان اشاره 
با امام زمان)عج( تجدید عهد می کردند. عصر سه شنبه مهدوی 
ایــن هفته با حضور نوجوانان دهه هشــتادی و کودکان دهه 
نودی، تجدید عهدی با امام زمان و آرمان های انقاب و خاری 
در چشم دشمنان اسام و انقاب شد و به درستی نوشته بودند 
»انقاب ما نقطه شروع انقاب جهانی حضرت مهدی« است. 
حجت االسام سیدحســین مومنی با صدایی رسا و دلنشین 
حال و هوای مســجد را انتظاروار و با استغاثه ای زیبا دل ها را 

متوجه نقطه هدف یعنی امام زمان)عج( کرد و کودکانی با بر 
افراشته کردن پرچم ۳0 کشور نشان دادند زمینه های ظهور 

حضرت در حال چیده شدن است.
حجت االسام مومنی هدف از این اجتماع عظیم را اعام 
سربازی امام زمان)عج( برشمرد و از همه خواست برای ظهور 
دعا کنید و در این لحظه نــدای »اللهم عجل لولیک الفرج« 

صحن مسجد و سقف آسمان را لرزاند.
ســپس همه مــردم، زن و مرد، پیر و جــوان همصدا با 
حجت االســام مومنی عهد بســتند که یا بقیهًْ اهلل با تو عهد 

می بندیم در این انقاب که زمینه ســاز ظهور توست، در کنار 
ولی فقیه بمانیم و همچون حاج قاسم در رکاب تو به شهادت 

برسیم.
اهالی رســانه هر کدام به نوعی در گوشه های صحن در 
حال ثبت این لحظات ناب و سراســر عاشــقانه بودند، تقریباً 
تمامی پشت بام های منتهی به گنبد را خبرنگاران و عکاسان 

پر کرده بودند.
از صحنه های جالب و غرورانگیز این مراســم برافراشته 
شدن پرچم سرخ یالثارات الحسین بر گنبد فیروزه ای جمکران 

و پخش سرود حماسی از حاج حسین طاهری بود که نوید و 
اراده انتقام سخت خون حاج قاسم را از رژیم غاصب اسرائیل 

و آمریکا می داد.
در پایان حجت االسام نعیمیان، تهیه کننده این سرود و 
ابوذر روحی خواننده این اثر، حکم خادمی خود را از دســتان 

تولیت مسجد مقدس جمکران دریافت کردند.
سه شنبه، قم نماینده تمام مسلمانان و شیعیان دنیا بود که 
بگویند  ای صاحب و موالی ما برای آمدنت و سربازی در رکابت 

لحظه شماری می کنیم.

رزمایش مشــترک صرفه جویی مصرف آب و برق 
متبرک به نام حضرت علی بن موسی الرضا)ع( با حضور 
سردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی، علی اکبر محرابیان 
وزیر نیرو و جمعی از فرماندهان و مسئولین، با برقراری 
ارتباط ویدئویی با سپاه های استانی و رده ها برگزار شد.

به گزارش فارس، این رزمایش در راستای تحقق فرامین 
فرمانده معظــم کل قوا مبنی بر صرفه جویــی به عنوان یک 
سیاست در متن خطوط اساسی برنامه های کان کشور اجرا 

می شود.
در این رابطه سپاه به عنوان نهادی پیشگام در این عرصه 
با هدف کاهش ۳0 درصدی مصرف انرژی در پیک مصرف از 
یکم تیر به مدت ســه ماه رزمایش کاهش مصرف انرژی را با 
عنوان »رزمایش حضرت علی بن موسی الرضا)ع(« در سراسر 

کشور برگزار می کند.
اجــرای اقدامــات مؤثر در کاهش مصــرف، کمک به 
پایداری شــبکه آب و برق از جمله روشن کردن مولد های 
برق اضطراری، حداقل اســتفاده از سیستم های سرمایشی 
و سیســتم های روشــنایی، اســتفاده از نور طبیعی، عدم 
نورپردازی و روشــن کردن محوطه، مدیریت مصرف آب و 
ممنوعیت استفاده از آب شرب در فضای سبز و... از جمله 

اقدامات اجرایی در طول این رزمایش است.
رزمایش مشترک صرفه جویی مصرف آب و برق در مرحله 

اول برای تمام اماکن و ساختمان های رده های سپاه و بسیج، 
وزارت نیرو و وزارت کشــور و در مراحل بعدی سایر ادارات و 

نهاد ها برگزار می شود.
سرلشــکر سامی در آیین آغاز این رزمایش مشترک که 
در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، اظهار داشت: جنگ ها 
با هر ماهیتی که تحمیل می شــوند، هدفشان شکستن اراده 
طرف مقابل است و امروز ما در یک  تهاجم اقتصادی از سوی 

دشمن قرار داریم.
فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: هرچنــد این تحریم ها 
تاکنون موجب رویش های ارزشــمند برای گسســتن تمام 
بند های وابستگی از بیگانگان شده است، لذا از آنجایی که ما 
در حصر و جنگ اقتصادی هستیم، این کشور باید قادر باشد 

با اســتفاده از منابع داخلی، استمرار حیات و استقال خود را 
تداوم بخشد.

وی افزود: عبور موفق از جنــگ اقتصادی، موضوع ورود 
ســپاه به صرفه جویی آب و برق اســت. البته در صرفه جویی 
همیشــه برداشــتن بار اضافی مدنظر اســت؛ کشــوری که 
می خواهد پیشرفت کند الزمه آن برخورداری از آب است، به 
همین جهت هیچ کس حق ندارد سرمایه های خود را با مصرف 

بیهوده هدر دهد.
سرلشکر ســامی با بیان اینکه امسال 8 هزار روستا 
توسط سپاه آب رسانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: سپاه 
همواره اهل عمل است. لذا در اجرای مصرف بهینه انرژی 
نیز مصمم است، زیرا بدین وسیله تاش داریم توطئه های 

شوم دشمن در سیاه نمایی در حوزه آب و برق را شکست 
دهیم و از زحمات کســانی که در ســرما و گرما تاش 
می کنند تا انرژی در دسترس همگان قرار گیرد، قدردانی 

کنیم.
الگو سازی در جامعه برای کاهش مصرف آب و برق

سردار سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان، معاون عملیات 
کل ســپاه نیز در آییــن آغاز این رزمایش اظهار داشــت: در 
راستای تحقق منویات رهبری درخصوص صرفه جویی انرژی، 
سپاه رزمایش مشترک صرفه جویی در مصرف آب و برق را با 
عنوان رزمایش حضرت علی بن موسی الرضا)ع( تا پایان شهریور 

به منظور کمک به مصرف بهینه آب و برق آغاز می کند.
وی افزود: سپاه در راستای کمک به دولت در این شرایط 
که در پیک مصرف انرژی هستیم، این اقدام را از داخل سپاه 
و بسیج آغاز کرده است تا به واسطه آن، ۳0 درصد در مصرف 
آب و برق کاهش صورت گیرد؛ مشــابه چنین اقدامی را سال 

گذشته نیز انجام دادیم.
معاون عملیات کل سپاه گفت: امتداد این اقدام به منازل 
پاسداران گسترش می یابد که امیدواریم با این اقدام به نوعی 

در جامعه الگو سازی کنیم.
بنابر این گزارش، این رزمایش ســه ماهه در مرحله اول 
برای تمام اماکن و ساختمان های رده های سپاه و بسیج، وزارت 
نیرو و وزارت کشور و در مراحل بعدی در سایر ادارات و نهاد ها 

برگزار می شود.

در رزمایش مشترک صرفه جویی مصرف آب و برق

سرلشکر سالمی: سپاه امسال به ۸ هزار روستا آب رسانی می کند

رئیس  ســتاد کل نیروهای مســلح با اشاره به 
نبردهای قفقاز، جنگ اوکراین و روســیه و اتفاقات 
منطقه ای و بین المللی کــه در اقصی نقاط جهان در 
حال رخ دادن است گفت: بررسی و واکاوی این نبردها 

بخشی از نیاز امروز و فردای ما را تعیین می کند.
سردار سرلشــکر محمد باقری در ششــمین جشنواره 
ســلمان فارســی با بیان اینکه وقوع انقاب اسامی نقطه 
عطفی در تاریخ ملت ایران به وجود آورد افزود: از مهم ترین 
جلوه های انقاب اسامی کاهش وابستگی و از بین رفتن نگاِه 

نیاز صنعت دفاعی به بیگانگان بود.
 وی در همین زمینه خاطرنشــان کرد: به برکت انقاب 
اســامی و خــون شــهیدان و تاش پیشکســوتان عرصه 
تحقیقــات، امروز نیروهای مســلح به ســطحی از دانش و 
فن آوری رســیده اســت که بخش اعظم نیازهای خودش را 
به دســت جوانان همین مرز و بوم و با تکیه بر ظرفیت های 
داخلــی تامین می کنــد و در این حوزه وابســتگی اش را به 

حداقل کاهش داده است.
ســردار باقری تأکید کرد: کشوری که دارای آرمان های 

متعالی برای شکست جبهه باطل و پیروزی حق و زمینه سازی 
برای ظهور حضرت بقیهًْ اهلل االعظم و برقراری حکومت عدل 
است؛ بدون برخورداری از یک نیروی مسلح کارآمد و قدرت 
دفاعی و امنیتــی روزآمد و پویا و همچنیــن بهره مندی از 
مجموعه ها و سامانه های پژوهشی و پژوهشگران نخبه قطعاً 
نخواهد توانست چنین آرمانی و ارزش واالیی را محقق کند.

رئیس  ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه کشوری 
که در تفکرات، آموزش ها، روش ها، تســلیحات و تجهیزات 
گذشته، سنتی و کاســیک خود بماند محکوم به شکست 
اســت، تصریح کرد: نبرد های روزهای اخیر و سال های اخیر 
را که رصد می کنیم کاما واضح است که نیروی مسلحی که 
ضرورت و الزامات نبرد خود را متناســب با تهدیدات، به روز 
نکرده باشــد در صحنه نبرد چیزی برای گفتن ندارد و دچار 

عقب ماندگی، شکست، تاخیر و توقف خواهد شد.
سرلشکر باقری با اشاره به نبردهای قفقاز، جنگ اوکراین 
و روسیه و اتفاقات منطقه ای و بین المللی که در اقصی نقاط 
جهان در حال رخ دادن اســت گفت: بررسی و واکاوی این 
نبردها بخشــی از نیاز امروز و فردای ما را تعیین می کند و 

پژوهشگران می بایست با سنجش دقیق نیازها، بررسی نوع و 
شیوه های تهدیدات و آینده پژوهی، اقدامات موثر و کارآمدی 

را در این حوزه به انجام رسانند.
رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح با بیان ضرورت تحقیق 
و پژوهش آگاهانه و هدفمند در نیروهای مسلح تأکید کرد: 
تحریم ها، هم ســال و هــم عمر با انقاب اســامی، انتظار 
دستیابی به هر ســطحی از تجهیزات و تسلیحات از طریق 
خرید و واردات را از بین برده است و ما را به این نتیجه رساند 
که تنها راه رسیدن به محصول ضروری و حیاتی مورد نیاز، 
مســیر تحقیق و پژوهش آگاهانه، هوشمندانه و معطوف به 
نیاز صحنه های نبرد است و بحمداهلل این مهم در جمهوری 
اسامی سال به سال و روز به روز توسط مسئوالن تحقیقاتی 
نیروهای مســلح مدیریت و توسط پژوهشــگران و نخبگان 

دفاعی و نظامی به صحنه عمل تبدیل و به نتیجه می رسد.
ســردار باقری در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم 
رهبری )مدظله العالــی( در بیانیه گام دوم انقاب که دانش 
را آشکارترین وسیله قدرت و عزت یک کشور عنوان کردند 
گفت: ایشــان دانایی و توانایی را دو روی یک ســکه قلمداد 

نمودند و علت برتری غرب در جهان امروز را نتیجه دو قرن 
تغییر مســیر علم و دانش و تحقیق و پژوهش دانستند که 

البته از آن برای استعمار جوامع نیز استفاده می کنند.
رئیس  ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه سند 
جامع علمی دفاعی امنیتی سند ارزشمندی است که پس از 
بازبینی و طی مراحل متنوع به تصویب مقام معظم رهبری 
و شــورای عالی انقاب فرهنگی رسیده است گفت: شورایی 
برای این ســند تشکیل شد و چهار وزیر این کشور به همراه 
معاون علمی و فناوری و فرماندهان نیروهای مســلح در آن 
عضو هســتند و درباره همکاری ها و هم افزایی های علمی، 
فناورانه و صنعتی دانشــگاه ها، صنایــع مختلف و نیروهای 

مسلح تصمیم گیری می کنند.
وی با اشاره به نظام جامع تحقیقات که با کار جهادی در 
ســتاد کل تهیه و به تصویب فرمانده معظم کل قوا )مدظله 
العالی( رســیده اســت افزود: همه این اقدامات برای ارتقای 
بهره وری و توســعه زیرســاخت ها و پیشــبرد تحقیقات در 
نیروهای مســلح اســت و انتظار داریم بهره وری تحقیقات و 

میزان اثربخشی آن رشد روز افزون داشته باشد.

سرلشکر باقری:

بررسی جنگ های اخیر در قفقاز و اوكراین بخشی از نیاز آینده ما را تعیین می كند

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
سرتیپ دوم پاســدار علی محمد اکبری فرمانده 
از  سپاه قمربنی هاشم )ع( استان چهارمحال وبختیاری 
همدلی و وفاق مردم و مسئوالن در برگزاری کنگره ملی 
استان  11هزار شهید جامعه عشایری کشوربه میزبانی 

چهارمحال و بختیاری قدردانی کرد.
وی اظهار داشــت: کنگــره ملی ۱۱هزار شــهید جامعه 

عشایری به میزبانی شایسته مردم والیتمدار استان چهارمحال 
و بختیاری ضمن اینکه دستاوردهای ارزشمندی در زمینه های 
مختلف فرهنگی، محرومیت زدایی، خدمت رسانی، وحدت اقوام 
و مذاهب داشت، حاوی یک پیام بزرگ بود که عشایر قهرمان و 
سلحشور ایران اسامی، با بصیرت و هوشیاری کامل پشتیبان 
انقاب و اســام بوده و در مسیر رسیدن به قله های پیشرفت 

و ظهور تمدن بزرگ اسامی، گوش به فرمان والیت هستند.

قدردانی از مردم و مسئوالن
در برگزاری كنگره شهدای عشایری كشور

با حضور هزاران نفر از عاشقان امام زمان)عج(

اجتماع عظیم »سالم فرمانده« در مسجد مقدس جمکران برگزار شد

رهبــر معظم انقــالب: از اول انقــاب تا امروز دشــمنی 
صهیونیست ها و آمریکایی ها با انقاب و جمهوری اسامی کم 
 نشده است و این واقعیت نباید به هیچ وجه در ذهن مسئوالن

کمرنگ شود.


