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شماره روزنامه ۴۱۸۳
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶

1 November 2017 | ۱۴۳۹ ۱۱ صفر

! شماره خبر: ۷۱۳۷۳۶ " تاریخ چاپ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۲  # شماره روزنامه: ۱۳۲۶ 

∠ خبر روزنامه شماره ۱۳۲۶ 

با حکم فرمانده کل قوا

حضرت آیت  ا... خامنه ای، فرمانده کل قوا طی حکمی سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری را به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب

کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن این حکم به این شرح است:

پاسدار سرلشکر  سردار  حکمی  طی  قوا  کل  فرمانده  خامنه ای،  آیت  ا...  حضرت 

محمدعلی جعفری را به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن این حکم به این شرح است: صفوی و جعفری

در کنار مقام معظم رهبری

بسم  ا... الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار محمدعلی جعفری

انقالب پاسداران  سپاه  متنوع  مسوولیت های  و  رده ها  در  و  گوناگون  دوران های  در  شما  درخشان  سابقه  و  ارزش  با  تجارب  به  توجه  با 

اسالمی، جنابعالی را با اعطای درجه سرلشگری به فرماندهی این سازمان انقالبی و خدمتگزار منصوب می کنم.

انتظار دارم پیشرفت روز افزون و تحول آمیز سپاه در همه ابعاد آن را در برنامه  مدیریت و فرماندهی خویش برجسته سازید.

الزم می دانم تقدیر و سپاس خود را از خدمات ارزنده سردار سرلشگر صفوی ابراز نمایم.

توفیقات همه شما را از خداوند متعال مسالت می کنم.

%بزرگنمایی متن خبر
&

فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد '
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حضرت آیت  ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا همچنین طی حکمی سردار سرلشگر پاسدار سیدیحیی صفوی را

به عنوان دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور مرتبط با نیروهای مسلح منصوب فرمودند.

متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم  ا... الرحمن الرحیم

سردار سرلشگر پاسدار سیدیحیی صفوی

سال  ۱۰ و  مقدس  دفاع  جبهه های  در  فداکارانه  مستمر  حضور  و  نظامی  گوناگون  عرصه های  در  صادقانه  خدمت  ۲۸سال  پاس  به 

با مرتبط  امور  در  قوا  کل  فرماندهی  عالی  مشاور  و  دستیار  عنوان  به  را  جنابعالی  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  موفق  فرماندهی 

نیروهای مسلح منصوب می کنم.

انتظار می رود که با تالش و کوشش تمام وقت در این مسوولیت نیز منشا خدمات برجسته باشید.

توفیقات شما را از خداوند متعال مسالت می کنم.

زندگی نامه فرمانده جدید سپاه

مقطع تا  تحصیالت ابتدایی  دوران  و  است  یزد  شهرستان  از   ۱۳۳۶ سال  شهریورماه  دهم  متولد  جعفری  محمدعلی  پاسدار  سرلشگر 

دبیرستان را در این شهرستان به پایان رساند. وی در سال ۱۳۵۶ در دانشگاه تهران در رشته معماری پذیرفته شد و فعالیت های سیاسی

خود را شروع کرد. عمده ترین فعالیت در این دوران اقدام نسبت به تشکیل انجمن اسالمی دانشکده و راه اندازی کتابخانه اسالمی و

گروه کوهنوردی در دانشکده بود.

انقالب پیروزی  آستانه  در  و  کرد  شرکت  تظاهرات  در  دانشجویان  و  مردم  همدوش  تهران،  انقالبی  مردم  مبارزات  جریان  در  جعفری 

دستگیر و به زندان افتاد.

در آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر  در  و  داشت  حضور  تهران  دانشگاه  اسالمی  انجمن  در  دانشکده  نماینده  به  عنوان   ۱۳۵۸ سال  در  وی 

تهران نیز فعال بود.

سرلشگر پاسدار جعفری پس از انقالب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها به فعالیت ادامه داد تا زمانی که جنگ آغاز شد و پس از شروع

جنگ به عنوان بسیجی به جبهه رفت و در سال ۱۳۶۰ به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد.

وی تا پایان جنگ به صورت پیوسته و به عنوان فرمانده قرارگاه های عملیات غرب و جنوب مشغول خدمت شد که به معاونت عملیات

سپاه سوسنگرد و فرماندهی تیپ عاشورا، قرارگاه قدس و قرارگاه نجف می توان اشاره کرد.
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وی پس از پایان جنگ برای ادامه تحصیل به دانشگاه مراجعه کرد و در سال ۱۳۷۱موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته معماری

شد. دوره فرماندهی و ستاد که یکی از دوره های عالی نظامی است نیز در سال های ۷۱ و ۷۲ در دانشگاه جنگ سپاه گذراند و مدتی

نیز در دوره های دافوس سپاه به تدریس مشغول بود.

سال از  و  بود  خدمت  مشغول  سپاه  زمینی  نیروی  جانشین  و  ستادمشترک  عملیات  مسوول  به عنوان  تحصیل  با  همزمان  جعفری 

قرارگاه فرماندهی  مسوولیت  آن،  آخر  سال  در  که  گرفت  عهده  بر  ۱۳سال  مدت  به  را  سپاه  زمینی  نیروی  فرماندهی  ۱۳۷۱مسوولیت 

ثارا... تهران نیز بر عهده وی بود.

آخرین مسوولیت از سال ۱۳۸۴تاکنون از سوی فرماندهی معظم کل قوا به وی محول شد و مسوول راه اندازی مرکز راهبردی سپاه نیز

بود.

اطالع  از جابه جایی

فرمانده سابق سپاه پاسداران، گفت: بنده بیش از یک ماه و نیم پیش کامًال در جریان این تغییرات قرار گرفتم و خود را آماده این امر

کرده بودم.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر رحیم صفوی در گفت وگویی با خبر نیمروزی درباره جا به جایی و با اشاره به حکم جدید مقام معظم

رهبری به عنوان دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور مرتبط با نیروهای مسلح،  خاطرنشان کرد: این برای اولین بار است که

حضرت آقا یک فرمانده نظامی را پس از پایان ماموریتش در کنار خود می برند و مسوولیتی را به او می دهند.

وی این تغییر و جا به جایی ها را امری طبیعی برشمرد و افزود: احکام حضرت آقا بیشتر از ۱۰ سال طول نمی کشد و نمونه آن را در حکم

علی الریجانی در زمان تصدی ریاست سازمان صدا و سیما شاهد بودیم.
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مطالب پیشنهادیمطالب پیشنهادی

کفش های ورزشی؛ با

ارسال رایگان به سراسر
ایران

امکان خرید عینک  آفتابی
گوچی ایتالیا از
دیجی استایل

كشف داروى ضد سفيدى

مو در ايران دنيا را متعجب
كرد

هر نوع خدمات مربوط به
برق منزل را به ما بسپارید

جدیدترین سبک های
دکوراسیون منزل

"واقعا" ِکی کوپن بیمه
ثالث رو بَکنیم و کی

نکنیم؟!

مرده هایی که از کوه
آویزانند!

تصاویر قصر 26 میلیون

ترین زوج دالری ولخرج

دنیا

پیشنهاد توسطمطالب پیشنهادی از سراسر وبمطالب پیشنهادی از سراسر وب

دیجی  کاالکاال در  ویژه  تخفیف  درصد  دیجی  در  ویژه  تخفیف  درصد  تا ۶۰۶۰  ایرانی  تا کفش  ایرانی  کفش 

مردانه کمربندهای  تخفیف  مردانه%  کمربندهای  تخفیف  تا تا %۱۵۱۵ 
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کاال دیجی  در  ویژه  تخفیف  با  اسکچرز  کاالزنانه  دیجی  در  ویژه  تخفیف  با  اسکچرز  های زنانه  های کفش  کفش 

کاال دیجی  در  ها  کاالدهنده  دیجی  در  ها  نظم  دهنده  انواع  نظمخرید  انواع  خرید 
کاال دیجی  در  کوله  و  کیف  تخفیف  کاال%  دیجی  در  کوله  و  کیف  تخفیف  تا تا %۲۰۲۰ 

نکردنی باور  و  رویایی  ماسال (گیالن)،  نکردنیییالقات  باور  و  رویایی  ماسال (گیالن)،  ییالقات 

نیست ! گران  همیشه  اروپا  نیست !تور  گران  همیشه  اروپا  تور 

ببینید حتما  را  ویدئو  این  دارید  ببینید  حتما  را  ویدئو  این  دارید  پژو ۲۰۷۲۰۷  خرید  قصد  پژو اگر  خرید  قصد  اگر 
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