
ازکیسهخلیفهمیبخشند!

آیا همــان آه و فغان امیرالمؤمنین »ع« کافی نبود 
که وقتی دلشان از غفلت خلق می گرفت به بیرون 
از مدینه می رفتند تا سر در چاهی کرده و از غصه 
خون گریه کنند و امروز می بینیم یکی از فرزندان 
حضــرت فاطمه »س« یعنی ســید علی خامنه ای 
نیز آنگونــه به آرامگاه امام غریب می روند تا ســر 
بر ســنگ مزار او بگذارنــد و از نامالیماتی که روح 
جوامع مسلمان را براثر تسامح و ندانم کاری ها آزار 

می دهد، شکایت کنند که شاید سبکبال شوند. 
می گفت درســت ۳۸ سال پیش زمانی که بحبوحه 
چالش های پس از انقالب اســالمی و همچنین در 
جریان ارتقاء دانش و فهم جامعه مبهوت شــده از 
نظام شاهنشاهی بخصوص نســل نوجوان و جوان 
تشــنه آموزش های اسالمی بودند و بالطبع نیازمند 
مکان هایی برای تجمع های اردویی داشتند، تعدادی 
بادمجان دور قاب چین های شهر، مجتمع فرهنگی 
شــهید بهشتی را در کوی امام )ره( اصفهان اشغال 
کردنــد تا به خوابــگاه دانشــجویان تبدیل نمایند 
و اینگونــه یکی از پنجره های روشــنگری فرهنگ 
اســالمی و خرد جمعی را به روی نوجوانان ببندند. 
این اشــغال غیرمنطقی و تهی از پشتوانه قانونی دو 
سال طول کشید و در پی آن هزینه های فراوانی را 
در خسارت رساندن به اموال بیت المال و همچنین 
اجتماعات  برگزاری  به منظور  نوجوانان ســرگردان 
بخصوص اردوهای دختران دانش آموز به بار آورد که 
درنهایت با ضمن هوشــیاری وزیری جدید و با یک 
شدت عمل مضاعف محل مذکور تخلیه و مجددا در 
اختیار معاونت پرورشی آموزش پرورش کشور قرار 
گرفت تا همچنان محلی برای اردوهای دانش آموزی 
کشور باقی بماند تا این زمان موریانه ای به نام سند 
۲۰۳۰ از یونســکو خلق نشــده بود تا بار دیگر به 
پشــتوانه غفلت ها بــه مبارزه با فرهنگ اســالمی 
نهادینه شده در کشور بشــتابد اما طی هشت سال 
گذشته آرام آرام پا به میدان گذاشت تا در یک مقطع 
با برخورد شدید مقام معظم رهبری مواجه گردد و 
بساط آن از پشت پرده های وزارت آموزش وپرورش 
و شــورای عالی آن برچیده شــود درحالی که این 
ظاهر ماجرا بود و هنوز هم پســماندهای این سند 
در صندوقخانه های وزارتخانه مخفی  شــده بودند تا 
در فرصت های مناســب ازجمله نفوذ به کتاب های 
درســی زهر خود را بریزند کــه آخرین پاتک را بار 
دیگر از هوشیاری رهبر انقالب دراین باره خوردند و 
قرار شــد وزارتخانه متولی ظرف یکسال آینده همه 
مکتوب های درســی در مــدارس بازخوانی و تغییر 

داده و متحول گردند. 
حاال باید منتظر بود تا پســماندهای ســند ۲۰۳۰ 
ســنگر خود را جابجا کنند و از مسیری دیگر نقب 
بزنند تا شــاید آخرین پایه های زیرساخت پرورش 
را در وزارتخانــه مذکور تخریب نمایند که بهترین 
گزینــه حذف اماکن اردویی در این حوزه اســت و 
می طلبد مقــام وزارت افزون بر انجام امور اداری و 
جاری و جابجایی های دستگاه گوش به زنگ نداهای 
خردمندانه رهبر معظم انقالب باشــند تا بار دیگر 
ایــن موریانه های در حال احتضــار و عوامل نادان 
همراه آن جــان تاز نگیرند و بــا اتفاقاتی به ظاهر 
ســاده زمینه را برای ورود مجــدد هرزنامه ۲۰۳۰ 
مهیا نســازند که تنها راه مطمئن برای رسیدن به 
این اهداف عالیه تقویــت دوچندان بخش پرورش 
در دامنه وزارتخانه ای به این وسعت است. امکانات 
راکد و ازدست رفته ای همچون کانون های پرورشی، 
اردوگاه هــا، خوابگاه ها و دیگر اماکنــی که ارکان 
تربیت در کنار آموزش نفس های آخر را می کشند 
فعال شــوند و اجازه دهند نســل های آینده اوقات 
فراغت خــود را به جای شــبکه های اجتماعی در 
این اماکــن صرف کنند تا باقیمانده آن ها ســر از 

ناکجاآبادها درنیاورند. 
همیــن چند روز پیش خبردار شــدیم که مجتمع 
اردویی شهید بهشــتی اصفهان واقع در کوی امام 
پس از ۳۸ ســال بار دیگر مــورد طمع قرار گرفته 
تــا تغییر ماهیت داده و ســروده »من از بیگانگان 
هرگز ننالم / که با من هرچه کرد آن آشــنا کرد« 
را عینیت بخشــد! و اگر این اتفــاق بیفتد یکی از 
جایگاه های بااهمیت را برای اوقات فراغت و جذب 

دانش آموزان سراسر کشور از دست داده اید. 
آقای وزیر شــما کــه در ابتدای انتصــاب، خود را 
خدمتگزار آموزش وپــرورش خواندید اجازه ندهید 
زیرمجموعه شــما تحت تأثیر القائات اینگونه قرار 
بگیرند. درحالی که آموزش وپرورش اصفهان دارای 
بیشــترین امکانات مجهز جهت تشــکیل دانشگاه 
فرهنگیان ازجمله خانه های معلمان مدرن و متعدد 
و متأســفانه راکد در سراســر کالن شهر است که 
هرکدام به کافه رســتوران و آشــپزخانه های پخت 
و توزیــع غذا بــه کام پیمانکاران شــده و هرکدام 
می توانند بهترین محل برای دانشــگاه فرهنگیان 

باشند به این امر مهم اختصاص یابند. 
مجتمع اردوگاهی شهید بهشتی واقع در کوی امام 
»ره« که محلی مطمئن برای دانش آموزان خواهر 
از سراسر کشور است به این نیت بنا شده و نزدیک 
به نیم قرن است به این خدمت پسندیده اختصاص 
دارد. تغییــر ماهیــت دهد. تا با ایــن اقدام گامی 
تازه به سوی احیای ســند ۲۰۳۰ یونسکو برداشته 
شــود. زهی تاسف اگر این غفلت عملیاتی شود که 
 کارت زردی اســت از ســوی مجلس دانش آموزی 

برای شما!

یادداشت

رهبـر معظم انقالب اسـالمی دیروز در دیـدار اعضای مجمع 
جهانـی اهل بیت)ع( و میهمانان شـرکت  کننده در هفتمین 
کنگـره ایـن مجمـع، عظمـت و محبوبیـت اهل بیـت را در 
دنیـای اسـالم بی نظیـر خواندنـد و تأکید کردنـد: جمهوری 
اسـالمی بـه عنـوان پرچـم برافراشـته اهـل  بیـت در مقابل 
نظـام سـلطه، معتقـد اسـت در دنیـای اسـالم هیـچ خـط 
فاصـل مذهبـی، قومـی، فرقـه ای و نژادی، حقیقی نیسـت و 
تنهـا خط فاصل برجسـته و حقیقی، مرزبنـدی میان دنیای 

اسـالم بـا جبهـه کفر و اسـتکبار جهانی اسـت.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا توصیـه مؤکـد بـه مجمـع 
جهانـی اهل بیـت بـرای بهره گیـری از عظمـت و محبوبیت 
اهل بیـت در دنیـای اسـالم افزودنـد: مجمـع بایـد پایـگاه و 
محـل الهام گیـری همـه مسـلمانان و جانهـای مشـتاق از 
معـارف اهـل بیـت باشـد و به گونـه ای عمل کند کـه زینت 

اهـل  بیت شـود.
کامـل  مجموعـه ای  را  اهل بیـت  معـارف  انقـالب،  رهبـر 
نیازهـای مختلـف آحـاد بشـر و جوامـع بشـری  از همـه 
خواندنـد و گفتنـد: جوامـع اسـالمی امـروز بـه همـه ابعـاد 
معـارف اهل بیـت نیاز جـدی دارنـد و مجمع جهانـی باید با 
برنامه ریـزی دقیق و صحیح و اسـتفاده از شـیوه های معقول 
و ابزارهـای تأثیرگـذار، ایـن وظیفـه سـنگین را انجـام دهد.
نظـام جمهـوری  برافراشـته  پرچـم  بـه  اشـاره  بـا  ایشـان 
اسـالمی در مقابـل نظام اسـتکبار افزودند: پیـروان اهل بیت 
و شـیعیان جهـان مفتخرنـد کـه نظـام اسـالمی در مقابـل 
اژدهـای هفـت سـر نظـام سـلطه، سـینه سـپر کـرده و بـه 
اعتـراف خـود مسـتکبران، بسـیاری از نقشـه های آنـان را 
بـه شکسـت کشـانده اسـت. رهبـر انقـالب، رمـز اسـتواری 
جمهـوری اسـالمی را الهام گیـری از اهـل  بیـت دانسـتند و 
افزودنـد: آن سـتارگان درخشـان بـا معـارف نظری و سـیره 
عملـی خـود به مـا آموخته اند کـه چگونه با تدبـر و عمل به 

قـرآن، راه اسـالم عزیـز را بپیماییـم.
اسـالمی  جمهـوری  پرچـم  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
را پرچـم عدالـت و معنویـت خواندنـد و گفتنـد: بدیهـی و 
طبیعـی اسـت که دنیای سـلطه کـه همه باورهـا و اعمالش 
بـر مادیـات و پـول و زور متکی اسـت، در مقابـل این پرچم 
بـه معارضـه و دشـمنی برخیـزد. ایشـان، امریـکا را در رأس 
جبهـه اسـتکبار خواندنـد و افزودند: امـام بزرگوار بـا الهام از 
قـرآن بـه همه یـاد داد که خطـوط فاصـل غیرحقیقی میان 

جوامـع اسـالمی را کنـار بگذارنـد و فقـط یـک خـط فاصل 
یعنـی مرزبنـدی دنیـای اسـالم بـا کفـر و اسـتکبار را قبول 

باشند. داشـته 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای خاطرنشـان کردنـد: براسـاس 
همیـن بـاور عمیـق بـود کـه حمایـت از فلسـطین از همان 
روزهـای اول در دسـتور کار انقـالب اسـالمی قـرار گرفت و 
امام با همه وجود پای مسـئله فلسـطین ایسـتاد و جمهوری 
اسـالمی امروز هم به همین هندسـه سیاسـی ترسـیم شده 
امـام راحـل عظیـم الشـأن عمل می کنـد و در آینـده نیز به 
آن وفـادار خواهـد مانـد. ایشـان، همدلـی بی نظیـر موجـود 
میـان ملتهـا در سراسـر دنیـای اسـالم بـا ملـت ایـران را به 
علـت پایبنـدی مـردم ایـران بـه راهبـرد امـام یعنـی نفـی 
خطـوط مذهبی، فرقه ای، نژادی در جهان اسـالم دانسـتند 
و افزودنـد: بـر همیـن اسـاس مـا همیشـه همه کشـورهای 
اسـالمی را بـه بی اعتنایـی بـه مسـائلی همچـون »شـیعه و 
سـنی«، »عـرب و عجـم« و دیگـر خطـوط فاصـل، و عمـل 
بـه مبانـی و اصـول دعـوت کرده ایـم. رهبر انقالب، تشـویق 

ملتهـای دیگر به ایسـتادگی در مقابل زورگویی هـا را از علل 
عصبانیـت نظام سـلطه و دشـمنی آنهـا دانسـتند و گفتند: 
خنثـی کـردن نقشـه های جنایتکارانه آمریکا در کشـورهای 
مختلـف کـه یـک نمونـه آن داعـش بـود، باعـث تبلیغـات 
متراکـم ایران هراسـی و شیعه هراسـی، و متهم کـردن ایران 

بـه دخالت در کشـورهای دیگر شـده اسـت.
ایشـان بـا تأکیـد بـر اینکـه جمهـوری اسـالمی دخالتی در 
را  گـران  سـلطه  اتهام زنی هـای  نـدارد،  دیگـر  کشـورهای 
ناشـی از عجـز و ناتوانی آنهـا در جلوگیری از پیشـرفت های 
چشـمگیر نظام اسـالمی خواندند و افزودنـد: البته همه باید 
در مقابـل سیاسـتهای اسـتکباری هوشـیار باشـند و بـا آنها 

همراهـی نکنند.
حضـرت آیت اهلل خامنه ای، سیاسـت کنونی اسـتکبار را پر 
رنـگ کـردن تفاوتها و خطـوط فاصل غیرواقعـی در دنیای 
اسـالم برشـمردند و گفتنـد: تحریـک و نقشه کشـی بـرای 
جنـگ شـیعه و سـّنی، عـرب و عجـم، شـیعه با شـیعه، و 
سـّنی با سـّنی کـه اکنـون در برخی از کشـورها مشـاهده 

می شـود، سیاسـت شـیطان بـزرگ یعنی آمریکا اسـت که 
بایـد در مقابـل آن هوشـیار بود. ایشـان با اشـاره بـه اینکه 
پیـروان اهل بیـت بایـد پرچمـدار همبسـتگی و هم افزایـی 
باشـند، افزودنـد: همچنان کـه از روز اول گفتیـم، تشـکیل 
مجمـع جهانـی اهل بیـت بـه معنـای مقابلـه و دشـمنی با 
غیرشـیعه نیسـت و از ابتـدا نیـز با بـرادران غیرشـیعه که 
در راه درسـت حرکـت کـرده، همراهـی کرده ایـم. رهبـر 
انقـالب در پاسـخ به این سـؤال که »آیـا توانایـی مقابله با 
معارضه هـای دشـمنان جهان اسـالم وجـود دارد«، گفتند: 
قطعـاً توانایـی متوقـف کـردن و عقـب رانـدن اسـتکبار با 
توجـه بـه ظرفیتهـای نرم افـزاری و سـخت افزاری دنیـای 

اسـالم وجود دارد.
ایشـان »حقایـق و معـارف اسـالمی، تـوکل بـه خـدا، نـگاه 
امیدوارانـه بـه تاریخ، مسـئله مهدویـت« را از جمله ظرفیت 
هـای نرم افـزاری جهـان اسـالم خواندنـد و بـا اشـاره بـه 
دموکراسـی  لیبـرال  نظـام  و  غـرب  فکـری  بن بسـت های 
بـا  مسـتکبران  سـخت افزاری،  زمینـه  در  البتـه  افزودنـد: 
اسـتعمارگری و اسـتفاده از منابـع دنیـای اسـالم و بـه کار 
بـردن انـواع حیله هـا، خـود را قـوی کرده اند امـا ظرفیتهای 
طبیعـی دنیای اسـالم برای پیشـرفت بسـیار زیاد اسـت که 
اهمیـت یـک نمونـه آن یعنـی نفـت و گاز امروز بـرای همه 

آشـکارتر شـده است.
را  ظرفیتهـا  شـدن  شـکوفا  خامنـه ای،  آیـت اهلل  حضـرت 
در گـرو عـزم راسـخ، شـناخت دشـمن، هدایتـی همچـون 
هدایـت امـام بزرگـوار و کنار گذاشـتن کم کاری ها دانسـتند 
و گفتنـد: امـروز جمهـوری اسـالمی به عنـوان یـک الگـو و 
واقعیـت زنده، توانسـته در مقابل انواع دشـمنی ها و حمالت 
تـاب آوری نشـان دهـد و آن نهـال تازه روییـده را به درختی 
کهـن تبدیـل کنـد. البته مقصـود از الگـو بـودن، الگوگیری 
از سـاختار سیاسـی نیسـت بلکه تمسـک به اصول و مبانی 
امـام بزرگـوار اسـت. ایشـان در پایـان خاطرنشـان کردنـد: 
آینده دنیای اسـالم آینده روشـنی اسـت و مجموعه شـیعه 

می توانـد نقش آفرینـی بزرگـی در آن انجـام دهـد.
در ابتـدای ایـن دیـدار، حجت االسـالم والمسـلمین رمضانی 
دبیـرکل مجمـع جهانـی اهل بیـت)ع( از هفتمیـن اجـالس 
مجمـع عمومـی ایـن مجمع کـه با حضـور شـخصیت هایی 
از ۱۱۷ کشـور و بـا شـعار »اهل بیـت)ع( محـور عقالنیـت، 

عدالـت و کرامـت« برگـزار شـد، گزارشـی بیـان کرد.
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گزارش
رهبرانقالباسالمیدردیدارشرکتکنندگاندراجالسمجمعجهانیاهلبیت»ع«:

 جمهوری اسالمی با الهام از اهل بیت 
اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند

مشــاور فرمانــده کل قوا در امور ارتش گفــت: اگر امروز پهپــاد داریم و در لبه 
این فناوری در دنیا هســتیم و اگر دنیا امروز فهمیده اســت که پهپاد در جنگ 
آذربایجان و اوکراین نقش ایفا می کند ما خیلی قبل تر این موضوع را فهمیدیم.

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تســنیم، امیر حاتمی مشــاور فرمانده کل 
قوا در امور ارتش در همایش علم و فناوری در دفاع مقدس طی ســخنانی اظهار 
داشــت: یکی از موضوعاتی که در جنگ ها همواره مقایسه می شود نقش نیروی 
انســانی و تجهیزات است.  در دفاع مقدس نقش نیروی انسانی آن چنان برجسته 
و ســنگین بود که بقیه موضوعات را تحت الشــعاع قرار داد. حضور کّمی و کیفی 
نیروی انســانی با انگیزه های الهی در دفاعی مقدس بسیار برجسته بود و حضرت 

امام)ره( این نقش را برجسته تر کرد.
مشــاور فرمانده کل قوا در امور ارتش با بیان اینکه ابعاد ایمانی جنگ بسیار مؤثر 
اســت عنوان کرد: حضور نیروی انســانی در دفاع مقدس بسیار پررنگ است و 
نیروی زمینی مدیون ســربازانی اســت که در اجرای وظیفه سربازی آمدند و در 

دفاع مقدس حضور پیدا کردند.
امیر حاتمی ادامه داد: این در حالی است که ما در دفاع مقدس از علم و فناوری 
بهره بســیاری بردیم و برای همه روشن است که در زمان ورود ارتش جمهوری 
اســالمی ایران به دفاع مقدس جزو پیشرفته ترین ارتش های منطقه بود. ارتش با 
اتکا به علم و دانش خودش و ظرفیت های علمی کشور توانست از روز اول تا روز 

آخر جنگ نقش ایفا کند. وی با اشــاره به علل نپرداختن به دستاوردهای علمی 
دفــاع مقدس گفت: همین امروز فناوری های متعددی در جبهه جنگ اوکراین و 
روسیه در حال تزریق است و این فناوری های جدید نقاط عطفی را ایجاد می کند 
اما در دفاع مقدس ما با اتکا به داشــته های خودمان جنگیدیم ولی تجهیزاتی که 

به ما اضافه شد آن چنان تعیین کننده نبود.
امیر حاتمی تصریح کرد: اگر امروز کار تحقیقاتی مناســبی روی مســئله علم و 
فناوری در دفاع مقدس کرده بودیم، امروز یک گنجینه مناســب از رهیافت های 
علم و فناوری در اختیار داشتیم، شاید دلیل این موضوع آن باشد که بعد از جنگ 
دو نگاه در عرصه تبیین جنگ ایجاد شــد که یکی دنبال حفظ و ترویج ارزش ها 

بود و دیگری دنبال حذف آثار دفاع مقدس بود که دیدگاه کاماًل نادرستی بود.
مشــاور فرمانده کل قوا در امور ارتش با یادآوری اینکه رهبر انقالب دفاع مقدس 
را یــک گنجینه می دانند، عنوان کرد: همه می توانند از دفاع مقدس بهره برداری 

کنند و اگر تحقیقات علمی در دفاع مقدس صورت گرفته بود امروز رهیافت هایی 
در اختیار داشتیم که اثبات می کرد باید قدرتمند باشیم.

امیر حاتمی خاطرنشــان کــرد: البته ما بعد از جنگ قــدرت دفاعی خودمان را 
افزایش دادیم و این روند تاجایی ادامه پیدا کرد که دشمنان ما هم گفتند »باید 
بر ســر آن مذاکره کنیم.«، اما دفاع مقدس به ما آموخت که قدرت دفاعی قابل 
مذاکره نیست و به هر میزان که الزم باشد آن را افزایش می دهیم و به هیچ وجه 
با کسی درباره آن صحبت نمی کنیم. همه تصمیم گیران ما به خوبی می دانند که 
در آینــده با چه چیزی مواجه خواهند بود؛ اگر امروز موشــک داریم به این دلیل 
است که ما درک کرده ایم که به این سالح نیازمندیم، اگر امروز پهپاد داریم و در 
لبه این فناوری در دنیا هستیم و اگر دنیا امروز فهمیده است که پهپاد در جنگ 
آذربایجان و اوکراین نقش ایفا می کند ما خیلی قبل تر این موضوع را فهمیدیم.

وی با اشــاره به ارسال تسلیحات به جنگ اوکراین گفت: امروز در جنگ اوکراین 
غربی ها با تســلیحات کوتاه برد و ضدزره بــه کمک اوکراین آمده اند. ما هم امروز 
تســلیحات ضد تانک و ضد بالگرد خیلی خوبی داریم که می تواند سرنوشت یک 
رزم را رقم بزند؛ این نگاهی که در چند سال اخیر در حوزه جایگاه علم و فناوری 
پدید آمده اســت نشان می دهد که ما به خوبی نیازمندی های دفاعی را تشخیص 
داده ایم و با تمام وجود تالش می کنیم ارتشــی را برای طلوع خورشــید والیت 

عظما آماده کنیم.

امیرحاتمی:

اهمیتموشکوپهپادرا
پیشازسایرکشورهادرککردیم

سید ابراهیم رئیسی ضمن تاکید بر رفع فوری دغدغه ها 
و مشــکالت زائران اربعین، ثبت نام در سامانه »سماح« 
را به منظور خدمت رســانی بهتر و تردد آسان تر زائرین 

ضروری و مهم دانست.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دیروز در 
جلسه ستاد ملی مقابله با »تزریق ُدز یادآور« و »کنترل 
مبادی ورودی کشــور« را دو موضوع مهم برای مقابله با 
ویروس کرونا در شهریور ماه اعالم کرد و گفت: با توجه 
به تردد زائران اربعین و افزایش مسافرت ها در روزهای 
پایانی تابســتان الزم اســت همه مردم شیوه نامه های 

بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزارت بهداشت مبنی 
بر واکسیناســیون ۷۴ درصدی در کشور گفت: ضروری 
است نتایج مثبت واکسیناسیون و تزریق دز یادآور، برای 

مردم از طریق رسانه ها تشریح شود.
رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود اربعین را یک 
رویــداد عظیم و افتخار آمیز معرفی کــرد و گفت: این 
حرکت بزرگ جهانــی با تالش عاشــقان اباعبداهلل)ع( 
و دوســتداران مخلص اهل بیت)ع( برگزار می شــود و 
وظیفه دولت در این زمینه خدمتگزاری و تسهیل گری 
برای تردد زائرین اســت. وی با بیان اینکه رمز موفقیت 
برگزاری هرچــه بهتر اربعین مردمی بودن آن اســت، 
از متولیان این امر و مســئولین دســتگاه  های مختلف 
خواســت از ظرفیت گروه های مردمی و جهادی بصورت 

شایسته استفاده شود.

رئیسی ثبت نام در سامانه »سماح« را به منظور خدمت 
رسانی بهتر و تردد آسان تر زائرین اربعین ضروری و مهم 
دانست و بر لزوم اطالع رسانی دقیق برای آرامش بیشتر 
عاشقان اباعبداهلل الحسین )ع( و رفع فوری دغدغه ها و 

مشکالت زوار تاکید کرد.
وی با ابراز خرســندی از ایجاد آرامش در کشــور عراق، 
تصریح کرد: دشمنان نمی خواهند این راهپیمایی عظیم 
که ظرفیتی برای جبهه مقاومت و جهان اسالم است به 
خوبی برگزار شود اما هر سال بر شکوه و عظمت اجتماع 

بزرگ عاشقان اباعبداهلل افزوده می شود.
رئیــس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود، به 
نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اشاره 
و بر ضرورت »تهویه مناســب« و »رعایت پروتکل های 

بهداشتی« تاکید کردند.
رئیســی در همیــن زمینه بــه وزارتخانه هــای علوم و 
آموزش و پرورش ماموریت دادند که با توجه به شــرایط 
فعلی کشــور آئین نامه و دستورالعمل های بهداشتی به 
مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را به روز رسانی 

و آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.
وی همچنین با گرامیداشــت دوازدهم شهریور ماه، روز 
ملی »بهورز«، گفت: بهورزان عزیز در شــرایط مختلف و 
دشــوار در مناطق محروم و دورافتاده کشورمان همیشه 
درحال خدمت رســانی و ارائه خدمات  بهداشتی  الزم  به  
روستاییان و عموم مردم هستند و دولت قدردان زحمات 

آنان است.

رئیسیدرستادملیمقابلهباکرونا:

مردمشیوهنامههایبهداشتیراباجدیتبیشتریرعایتکنند
فرمانده کل سپاه در پیامی با تأکید بر اینکه رفع مشکل 
آب شرب کشور را از اولویت  سپاه می دانیم، تأکید کرد: 
نقش آفرینی های نیرو های انقالب در نهاد مردمی ســپاه 
با پیشتازی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با شتاب 

بیشتری ادامه می یابد.
در پــی تکمیل و اجــرای »ابر طرح آب رســانی غدیر« 
توسط قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا )ص( و برگزاری 
آییــن بهره بــرداری از آن با حضور رئیــس جمهوری 
اســالمی ایــران و رســیدن آب آشــامیدنی مطلوب و 
پایدار به تعداد پرشــماری از شهرها و روستاهای استان 
خوزســتان، سردار سرلشکر پاســدار »حسین سالمی« 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در پیامی 
با قدردانی از اهتمام جهادی و انقالبی قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــا )ص( و مهندســان، متخصصان و نیروهای 
فــداکار، خــدوم و مصمم اجرایی بخش هــای دولتی و 
خصوصی این عرصه تأکید کرد: خدای بزرگ را شاکریم 
به فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و قرارگاه سازندگی حضرت خاتم االنبیا )ص( توفیق داد 
در میدان پاســخ به یکی از نیاز های کالن و اولویت دار 
کشور با سرعتی مثال زدنی کاری که باید طی سال های 
گذشته به فرجام می رسید، طی مدت حدود ۱۰ ماه در 
دوره دولت مردمی سیزدهم، آن هم در گرمای سوزان و 
طاقت فرسا، با تکمیل و اجرای ابر طرح ناتمام آب رسانی 
غدیر به استان خورستان، عملی و دغدغه مردم خونگرم، 
مؤمن، مقاوم، مجاهد، وفادار و فهیم ۲۶ شــهر و ۱۶۰۰ 

روستای این استان در بهره مندی از آب شرب مطلوب و 
پایــدار مرتفع و یک رکورد کم نظیر در اجرای طرح های 

آب رسانی در مقیاس بین المللی رقم زده شود.
سردار سالمی در این پیام، فعالیت های سازندگی و عمرانی 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( را امتداد دفاع مقدس و 
از افتخارات باشکوه سپاه پاسداران انقالب اسالمی توصیف 
و احداث بزرگترین خط انتقال آب شــرب در غرب آسیا 
را نمــاد اراده ایرانی و محصول یک عملیات پیچیده فنی 
و مهندسی و نیز هماهنگی و هم افزایی فراگیر ارکان این 
طرح منحصربه فرد قلمداد و تصریح کرد: رفع مشکل آب 
در برخی مناطق کشــور را در زمره اولویت های ســپاه و 
قرارگاه خاتم )ص( می دانیم و به ملت عظیم الشأن ایران 
اســالمی اطمینان می دهیــم نقش آفرینی های نیرو های 
انقالب در نهاد مردمی و انقالبی سپاه با پیشتازی قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( و مشارکت و هم افزایی سایر 
ظرفیت های ملی با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت و با 
همراهی دولت محترم و هموطنان عزیز، به فضل الهی در 
آینده ای نه چندان دور برغم چالش کم آبی، شاهد کاهش 
مشکل آب شرب و دغدغه های ناشی از آن دراستان های 

دیگر کشور خواهیم بود.
فرمانده کل سپاه در این پیام از تالش دولت و تأکید بر 
لزوم فراهم سازی بســتر ها برای نقش آفرینی بخش های 
مختلف در راســتای توسعه و تعمیق خدمت رسانی های 
مشترک و دلسوزانه توسط دستگاه های اجرایی و نهادی 

کشور تشکر کرد.

سرلشکرسالمی:

خدمترسانیسپاهبهمردمباشتاببیشتریادامهمییابد

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


