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اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: ای مسلمانان جهان و ای مستضعفان عالم 
دست به دست هم بدهید و به خدای بزرگ رو آورید و به اسالم پناهنده 

شوید و علیه مستکبران و متجاوزان به حقوق ملت ها پرخاش کنید.

1( دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهیدبهشتی
2( موضوع مناقصه: واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران بیمارستان شهید مفتح ورامین

3( شرایط مناقصه:

4( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 25/000/000ریال )بیست و پنج میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید پرداخت نقدی
5( محل دریافت اس�ناد و ارائه پیش�نهادات: تهران، بزرگراه ش��هید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان شهید اعرابی، جنب 
بیمارس��تان آیت ا... طالقانی، دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ساختمان شماره)1( ستاد، طبقه دوم، 

دبیرخانه مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه برنامه ای
6( مهلت دریافت اسناد: 7 روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول

7( شرکت کنندگان بایستی بابت هزینه خرید اسناد مبلغ 50/000ریال به شماره حساب 99901603 به نام درآمد غیرقابل برداشت 
نزد بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کد 196 واریز و رسید آن را همراه با معرفی نامه کتبی ارائه نمایند.

* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 آگهی تجدید 
مناقصه عمومی 

شامناهارصبحانهوعده

132300140حجم کار روزانه )پرس( با احتساب 20% افزایش یا کاهش

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی م الف2287

ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی)ره( در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات شبکه و اجرای شبکه رایانه ای 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید که بدین وسیله از فروشندگان مذکور جهت شرکت در مناقصه، 

دعوت بعمل می آید.
شرکت کنندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه یک فقره ضمانتنامه بانکی بمبلغ 150/000/000 ریال بمدت 

دو ماهه ارائه نمایند.
مهلت ومحل دریافت اس��ناد شرکت در مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ سه شنبه 92/6/12 لغایت شنبه 92/6/23 از 
ساعت 9 صبح تا ساعت 14/30 )روزهای شنبه تا چهارشنبه( به نشانی تهران- ابتدای جاده لشگرک- سوهانک- مجتمع 
اداری فرهنگی والیت- س��اختمان یک طبقه اول اداره کل خدمات و تدارکات، اتاق 138 اداره بازرگانی و امور قراردادها، 
تلفن: 23902402 و 23902541 با ارائه معرفی نامه کتبی. ضمنا متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی 

مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
ت اولشماره ب/ق/9/6-92

نوب

دفتر مرکزی

اداره کل خدمات و تدارکات کمیته امداد امام خمینی)ره( م الف 2336

گمان نبر خدا از کار ظالمان غافل است!
قرآن کریم:

گمان نبر که خداوند از آنچه ظالمان انجام می دهند، غافل است! )نه، 

بلکه کیفر( آنها را برای روزی به تاخیر انداخته است که چشم ها در آن 

)روز بخاطر ترس و وحشت( از حرکت بازمی ایستد، گردن ها را کشیده، 

سرها به آسمان بلند کرده، حتی پلک چشمهایشان از حرکت باز می ماند. 

)زیرا به هر طرف نگاه می کنند آثار عذاب آشکار است( و )در این حال( 

دلهایشان )فرو می ریزد، و از اندیشه و امید به نجات( خالی می شود.

سوره ابراهیم آیات 42-43

در پرتو وحی

پیام رهبر معظم انقالب به همایش 
نکوداشت شاعر ارجمند علی باقرزاده

رهبر معظم انقالب برای همایش نکوداشت شاعر ارجمند علی 
باقرزاده)بقا( پیامی را صادر کردند.

در متن پیام رهبر فرزانه انقالب آمده است؛ 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

نکوداش��ت ادیب و ش��اعر ارجمند جناب علی باقرزاده )بقا( ادای حق 
ش��عر و ادب و پاسداش��ت حرمت و کرامت انسان واالئی است که همواره 
حرمت و کرامت شعر و شاعری را پاس داشته و زبان گویا و طبع روان را 

جز به راه نیکی و راستی به کار نگرفته است.
این دوست دیرین و ش��فیق یکی از بازماندگان کم شمار مجموعه ای 
از شاعران چیره دستی است که در برهه ای از زمان، مشهد را کانون شعر 
سرآمد و ممتاز دوران خود ساخته و زبان شعردوستان و شعرشناسان را به 
تحسین و تکریم جایگاه ادبی خویش گشوده بودند. قطعه های بقا همچون 
قطعه هایی از دیبای رنگین و خوش نگار در انبوه غزل و قصیده ممتاز آن 
دوران مش��هد، جلوه ای ویژه و چشم و دل نواز داشت، با امید که همچنان 

پایدار و ماندگار باشد.
از دوستانی که این نکوداشت را برپا کرده اند صمیمانه سپاسگزارم.

سیدعلی خامنه ای - 1392/6/6

خطیب موق�ت نماز جمعه 
ته�ران با بیان اینک�ه توقع از 
رئی�س جمه�وری ک�ه لباس 
روحانیت بر تن دارد، متفاوت 
ب�ا دیگران اس�ت گف�ت: پیام 
نمایندگان، پیام مجلس نبود، 
پیام همه م�ردم بود که دولت 

هم این پیام را دریافت کرد.
ب��ه گ��زارش  فارس، آیت اهلل 
کاظم صدیقی خطیب موقت نماز 
جمعه دیروز تهران در خطبه دوم 
نماز جمعه ضمن تسلیت سالروز 
ش��هادت امام جعفر ص��ادق)ع(، 
هفت��ه دول��ت را تبری��ک گفت و 
اظهار داشت: در دیداری که اعضای 
کابینه یازدهم با رهبر معظم انقالب 
بسیار  داش��تند، معظم له مطالب 
ارزشی که این گفته ها بسان روایات 

اهل بیت می درخشید فرمودند.
وی اف��زود: فرمایش��ات رهبر 
معظم انقالب یقینا برگرفته از آیات 
و روایات است و لذا می توان گفت 
این نقش��ه راه همه دولت ها است 
که از قرآن، روایات و فرمایش��ات 
بنیانگذار انقالب اسالمی ایران، آن 
فقیه حکیم، عارف، مجاهد، حق بین 
حق طلب قیام کرده، اخذ شده است.
خطی��ب موقت نم��از جمعه 
تهران ادامه داد: رهبر معظم انقالب 
فرمودند ویژگی ها و برجستگی هایی 
ک��ه دولت مطلوب اس��المی باید 
داش��ته باش��د، در آین��ه گفتار و 
خمینی)ره(  ام��ام  رهنموده��ای 
قاب��ل رؤی��ت اس��ت و البته خود 
مق��ام معظم رهبری نیز در برخی 
رهنموده��ای  خطابه هایش��ان، 
حض��رت امام را اس��تخراج کردند 
و همواره تأکیدش��ان بر این است 
افرادی که سر سفره امام و شهدا به 
جایی رسیده اند و مقام خدمتگزاری 
به آن ها واگذار شده، غفلت نکنند. 
این تابلوها سرنوشت ساز است، اگر 
انس��ان تابلو را نبیند در جایی که 
جاده شیب تندی دارد، به سقوط 

کشیده می شود.
وی اضافه کرد:  وزیر، مدیرکل 
و استاندار جمهوری اسالمی باید 
انقالب را با همان آهنگی که امام 

خمینی)ره( خواستند و شهیدان به 
امید آن جانشان را فدا کردند، باور 

داشته و دنبال کنند. 
خطیب نماز جمعه خدمتگزاری 
به م��ردم را ویژگی مطلوب دولت 
اس��المی دانس��ت و با بیان اینکه 
خدم��ت به م��ردم اس��اس بعثت 
انبیاء اس��ت، تصریح کرد: اساس��اً 
انبیاء برای نجات بش��ریت حرکت 
می کردند؛ بر اس��اس تفکر انبیاء 
و دین، دولت اس��المی حق اینکه 
خود را تافته جدا بافته بداند، ندارد. 
خطیب نماز جمعه تهران اضافه 
کرد: بر همین اساس کسانی که با 
س��الیق مختلف در دولت یازدهم 
حض��ور دارند، باید این نکته را در 
نظ��ر گیرند که خدمت به مردم را 

در دستور کار قرار دهند. 
صدیق��ی در همی��ن زمین��ه 
خاطرنش��ان کرد: انتظار از رئیس 
جمهوری که نش��انه پیامبر به سر 
داشته و لباس دین به تن دارد، این 
است که با دیگرانی که پیش از این 
در این منصب بودند متفاوت باشد 
و خدم��ت به م��ردم در چارچوب 
ش��رع مقدس و والیت فقیه را در 

دستور کار قرار دهد. 
خطیب نماز جمع��ه تهران با 
اش��اره به 3 وزیر باقیمانده دولت 
یازدهم، گف��ت: اکنون انتظار این 
اس��ت ک��ه گام های بع��دی برای 
تکمی��ل کابین��ه در 3 وزارتخانه 
مرتب��ط با جوانان و آینده س��ازان 

کشور برداشته شود. 
صدیقی ادامه داد: دولت پیام 
مجل��س را ک��ه در واقع پیام همه 
مردم در بحث انتخ��اب وزرا بود، 

دریافت کرد. 
وی با اشاره به عدم رای اعتماد 
مجلس به وزرای آموزش و پرورش، 
علوم و ورزش و جوانان تصریح کرد: 
این وزارتخانه ها باید در مسیر دین 
حرکت کنند، البت��ه وزارت علوم 
باید اس��تقرار دانشگاه ها و حرکت 
در جهت اقدامات علمی را مدنظر 

قرار دهد. 
صدیقی افزود: برای 3 وزارتخانه 
باقیمانده باید افرادی معرفی شوند 
ک��ه دغدغه دین، عل��م و مردم را 
دارند و در همین راس��تا از رئیس 
جمهور می خواهی��م که کابینه را 

تکمیل کند. 
خطی��ب نماز جمعه ب��ا بیان 
اینکه کش��تار مردم بی دفاع با هر 
اخالق و سیاستی ناسازگار است، 
یادآور ش��د: از مصر با آن س��وابق 
درخش��ان و مباحث دانشگاهی و 
پیوند دلها با قرآن و عترت انتظار 
می رود که ش��اهد چنین حوادثی 

نباشد. 
جمع��ه  ز  نم��ا خطی��ب 
بمب گذاری ه��ا و تروره��ای ب��ه 
وقوع پیوس��ته در عراق را طراحی 
تروریست ها دانس��ت و ادامه داد: 
ای��ن گروه ه��ا ب��ه دنب��ال جنگ 
فرقه ای در عراق هس��تند که این 

تهدید با موضع گیری های مراجع،  
رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
برخورد درست علمای اهل سنت 

خنثی شده است. 
صدیقی با اشاره به وقایع سوریه، 
گفت: آمریکایی ها امروز قصد دارند 
به بهانه وجود س��الح شیمیایی به 
س��وریه حمله کنن��د؛ البته هنوز 
هم��گان به یاد دارند ک��ه آن ها به 
بهانه ای مبهم به افغانس��تان لشکر 
کش��یدند و به بهانه همین س��الح 

شیمیایی به عراق حمله کردند. 
خطیب نماز جمعه افزود: امروز 
دولت و مقام��ات آمریکایی آنقدر 
ذلیل شده اند که با ریسمان پوسیده 
اسرائیل خود را در باتالقی گرفتار 
می کنند که ورود به آن در دست 
خودشان است اما بیرون آمدن از 

آن در حیطه اختیارشان نیست. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  صدیق��ی 
آمریکایی ه��ا در حمله به عراق و 
افغانستان هزینه های هنگفتی را به 
ملت خود تحمیل کرده اند، اظهار 
داش��ت: در انتها این آمریکایی ها 
بودند که با ذلت خاک این کشور 

را ترک می کردند. 
خطیب نماز جمعه تهران حمله 
آمری��کا به س��وریه را عاملی برای 
ایجاد مشکل در منطقه دانست و 
اظهار داشت: این حمله، اسرائیل را 
با خطر مواجه می کند و در نهایت 
باعث پیروزی آن ها نیز نخواهد شد 
و حتی نفرت جامعه بش��ری را در 

پی خواهد داشت. 
صدیقی پیروزی را از آن دولت 
و مردم سوریه دانست که فشارها را 
تحمل می کنند و در همین زمینه 
تأکید کرد: اگ��ر حمله ای صورت 
گیرد، سوری ها آن را تحمل کرده 
و در نهایت بینی آمریکا را به خاک 

خواهند مالید. 
آیت اهلل صدیقی در خطبه اول 
نماز جمعه ته��ران ضمن توصیه 
همگان ب��ه رعایت تق��وای الهی، 
گفت: در هر کاری که می خواهیم 
انجام دهیم و در هر فکری که در 
ذهنمان مش��غول می شود، رضای 
الهی را در نظر بگیریم و رضای او 

را در اولویت قرار دهیم. 

خطی��ب نماز جمعه ب��ا بیان 
اینک��ه گناه مج��رای غضب الهی 
است، یادآور ش��د: رذایل اخالقی 
منش��أ غضب الهی هس��تند، باید 
توجه داشته باش��یم که تقوا تنها 
وس��یله نجات از مشکالت دنیا و 

شدائد آخرت است. 
نهاوندیان: توانمندسازی 
بخش خصوصی یکی از 
اولویت های دولت است

رئیس دفت��ر رئیس جمهور با 
اینکه توانمندس��ازی بخش  بیان 
خصوصی یکی از اولویت های دولت 
است گفت: اگر هر بنگاه اقتصادی 
در 6 م��اه دوم س��ال یک فرصت 
ش��غلی ایجاد کند یک تحول در 

اشتغالزایی ایجاد می شود.
ب��ه گ��زارش  ف��ارس، محمد 
نهاوندی��ان رئی��س دفت��ر رئیس 
جمهور به عنوان س��خنران پیش 
از خطبه های نماز عبادی سیاسی 
دیروز جمعه تهران با تاکید بر اینکه 
دولت و ملت با کمک یکدیگر و در 
کنار هم همه مشکالت و چالش ها 
را می توانند پش��ت س��ر گذارند، 
گفت: ای��ن پیوند دول��ت و ملت 
الزمه هایی دارد و اینکه مناسبات 
دولت و ملت در حوزه های اقتصاد 

باید بازتعریف جدی شود. 
نهاوندیان با بیان اینکه در حوزه 
اقتصاد نیز مانند حوزه سیاس��ت 
و دف��اع مق��دس که وقت��ی تکیه 
بر مردم ش��د، پی��روزی به وجود 
آمد در اقتص��اد نیز باید این گونه 
باش��د اظهار داشت: وظایف دولت 
به وظایف اساسی بازمی گردد که 
در مس��ئولیت های دولت اسالمی 
برش��مرده شده و تجربه بشری ما 

را به آنجا رسانده است. 
رئیس دفت��ر رئیس جمهور با 
بیان اینکه اقتصاد باید به گونه ای 
باشد که از تولید یومیه خود مصرف 
یومیه اش را حاصل کند و از منابع 
نکند، گفت:  اس��تفاده  زیرزمینی 
س��رمایه نفت فقط باید تبدیل به 
سرمایه شود و نباید تکیه بر نفت 

داشت. 
وی ب��ر همین اس��اس الزمه 
اصالح ساختار اقتصادی را مقابله با 
انحصارطلبی و رقابتی کردن بازارها 
دانست و یادآور شد: مردم نسبت 
به امتی��ازات انحصاری نگاه نگران 
دارند، از این رو دولت وظیفه دارد 

هر جا امتی��از یا انحصاری دید به 
رقابت تبدیل کند و ساز و کارهای 

الزم نظارتی را اعمال نماید.  
نهاوندیان با بیان اینکه پدیده 
شبه دولت که در اقتصاد ما ایجاد 
شده باید به طور جدی درمان شود، 
افزود: مردم باید در اقتصاد فرصت 

حضور و مشارکت برابر ببینند. 
رئی��س دفتر رئی��س جمهور 
در  را  دول��ت  دیگ��ر  وظیف��ه 
سیاس��ت های ابالغی مقام معظم 
رهب��ری در قان��ون برنامه پنجم 
در خصوص توانمندس��ازی بخش 
خصوصی دانس��ت و اظهار داشت: 
بخ��ش خصوص��ی در ای��ران در 
مقایسه با برخی اقتصادهای دیگر 
از تکام��ل بازمان��د و این به دلیل 
اس��تبداد داخلی قبل از انقالب و 
فشارهای بیرونی بود که االن باید 

جبران شود. 
نهاوندیان با پیشنهاد اینکه هر 
کس��ی که بنگاه تولیدی دارد یک 
شغل اضافه کند اظهار داشت: اگر 
این گونه شود چند صدهزار شغل 
اضافه خواهد شد، البته دولت باید 
بس��تر این کار را فراهم و موانع را 
برای ایجاد رونق بردارد؛ اگر همه 
بنگاه ها در 6 ماهه دوم س��ال یک 
فرصت شغلی ایجاد کند ببینید در 
شرایط بیکاری چه اتفاقی می افتد. 
رئی��س دفت��ر رئیس جمه��ور  با 
طرح این س��وال که ممکن اس��ت 
گفته ش��ود که همه اف��راد بنگاه 
تولی��دی ندارن��د، تصری��ح ک��رد: 
مصرف کنندگان نیز تصمیم بگیرند 
یک کاالی خارج��ی را که تا االن 
مص��رف کرده اند ب��ه کاالی ایرانی 
تبدیل کنن��د تا تقاضا برای کاالی 

ایرانی باال رود و تولید رشد کند.
راهپیمایی داوطلبان اعزام به جوالن 

در حاشیه نماز جمعه تهران 
تهرانی  نمازگزاران  از  تعدادی 
در حاش��یه نماز جمعه این هفته 
ته��ران آمادگی خود را برای اعزام 
به سوریه و دفاع از مردم این کشور 
در مقابل حمل��ه احتمالی آمریکا 

اعالم کردند. 
به گزارش ایس��نا، تعدادی از 
نماز جمعه  در  ش��رکت کنندگان 
این هفته تهران پس از پایان نماز 
به راهپیمایی در حمایت از سوریه 

پرداختند. 
ای��ن اف��راد پالکاردهای��ی با 
مضامین��ی هم چ��ون »داوطلبان 
اعزام ب��ه ج��والن«، »آتش گروه 
تکفیری دامن حامیانش��ان را نیز 
خواهد گرفت«، »دخالت احتمالی 
آمریکا در سوریه یک فاجعه برای 

منطقه است« در دست داشتند. 
همچنین در ای��ن راهپیمایی 
شعارهایی نظیر »هم غزه هم لبنان 
هم س��وریه هم ایران«، »هم غزه 
ه��م لبنان، نبرد با آمریکا« و »هم 
س��وریه هم ایران، نبرد با آمریکا« 

سر داده شد.

آیت اهلل صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران:

مردم سوریه بینی آمریکا را به خاک خواهند مالید

پدر ش�هید احمدی روشن با بیان اینکه روحانی در ایام تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری قول داده بود که در برابر هر قدرتی از خون 
ش�هدا و برنامه های صلح آمیز هس�ته ای دفاع کند گفت: امیدواریم 

روحانی مانع  نفوذ تفکر سازش به دولت تدبیر و امید شود.
به گزارش فارس رحیم احمدی روش��ن، پدر ش��هید »مصطفی احمدی 
روش��ن« در خصوص س��رمقاله یک روزنامه اصالح طلب درب��اره امتیاز یک 
طرفه هس��ته ای به غرب اظهار داش��ت: روحانی در ای��ام تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری قول داده بود که در برابر هر قدرتی از خون شهدا و برنامه های 
صلح آمیز هس��ته ای دفاع کند و حاال وقت آن است که ثابت کند در واقعیت 
مرد عمل است؛ وی باید به قول خود عمل کرده و به مواضع این چنینی که 

از سوی برخی رسانه ها مطرح می شود واکنش نشان دهد.
وی با اش��اره به ش��هادت تعدادی از دانشمندان هسته ای کشورمان طی 
س��ال های اخیر خاطرنش��ان کرد: اگر قرار بود در برابر استکبار جهانی کوتاه 

بیاییم دیگر نیازی نبود در راه رسیدن به هدف شهید بدهیم.
پدر شهید مصطفی احمدی روشن در پایان گفت: امیدواریم که روحانی 
ب��ا خردمندی اجازه ندهد تفکر س��ازش با غرب که پی��ش از این در جریان 

اصالح طلبی وجود داشت، در دولت تدبیر و امید نفوذ کند.

پدر شهید مصطفی احمدی روشن:

امیدواریم روحانی مانع نفوذ تفکر سازش شود

دی
صا

 مر
ین

حس
ها:

س 
عک

سامی یوسف: مسلمانان در برابر غرب 
کوتاه نیایند

خواننده مس�لمان با بیان اینکه برای ثبات در مصر، سوریه 
و کشورهای عربی دعا می کنم، گفت: مسلمانان نباید در مقابل 

غرب کوتاه بیایند.
به گزارش فارس، سامی یوسف خواننده انگلیسی ایرانی االصل که 
قرار است در مسقط پایتخت عمان کنسرت موسیقی برگزار کند، درباره 
وضعیت جهان عرب، مصر و سوریه به روزنامه مصری الیوم السابع گفت: 
من آدم سیاسی نیستم و مسایل سیاسی به دست سیاستمداران حل 
می شود؛ تنها چیزی که من دارم دعا و نماز برای ثبات در مصر، سوریه 

و کشورهای عربی است.
وی در عین حال از مسلمانان و اعراب خواست که در اعتقادات دینی 
خود کوتاهی نکنند و افزود: جهان غرب صاحب تمدنی جدید است که 

اسالم را قبول نمی کند پس مسلمانان نباید کوتاه بیایند.
سامی یوسف ادامه داد: غرب تقدیس کلیسا را کاهش داده و هرگز 
دین اسالم را که منتقد مدرنیته ای است که امروز در غرب حکمفرماست، 

قبول نخواهد کرد.
این خواننده همچنین درباره رقابت با ماهر زین خواننده س��وئدی 
لبنانی االصل که شباهت های زیادی به سامی یوسف دارد، گفت: میزان 
هواداران من با وجود ماهر زین در عرصه موسیقی تغییر نخواهد کرد، 
اما آنچه اتفاق افتاده این است که تهیه کنندگان آثار هنری ماهر زین 
از جماعت اخوان المسلمین هستند که سعی می کنند نشان دهند که 

وی تنها جریان دینی را نمایندگی می کند.
اعتراض 2 بازیگر هالیوود

 به حمله احتمالی آمریکا به سوریه
در حالی که دولت آمریکا اعالم کرده آماده می شود به سوریه 
حمله کند، دو نفر از بازیگران آمریکایی نسبت به این اتفاقات 

واکنش نشان دادند.
میا فارو بازیگر قدیمی سینما با گذاشتن عکسی از کودکان کشته 
ش��ده در بمباران هفته پیش نوش��ت: کودکان عزیز س��وری، گازهای 
مرگبار امروز همان بمب های ناپالم )تولید آمریکا( دیروز هستند، آفرین 

بر تماشاگران انگلیسی!
ب��ه گزارش مهر، در همین حال نانس��ی لی گ��ران  دیگر بازیگر 
آمریکایی با اعتراض به دخالت آمریکا در این زمینه نوشت: ما صدها 
هزار نفر را با عدم کنترل بر اس��تفاده از اسلحه در آمریکا می کشیم. 
متاسفم اما نمی توانم این تصمیم جدید دولت برای حمله به سوریه 

را بپذیرم.
فیلمساز دفاع مقدس

 به قتل تهدید شد!
کارگردان یک فیلم دفاع مقدس در حین س�اخت فیلمش 

تهدید به قتل شد!
به گزارش خبرنگار کیهان، جهانگیر الماسی که در حال تولید فیلم 
»رنج و سرمستی« است، از تهدید به قتل خود توسط عده ای خبر داد!
وی به خبرنگار ما گفت: علی رغم تالش های برخی که نهایت سعی 
خود را کردند تا فیلم »رنج و سرمس��تی« ساخته نشود، با پایمردی و 
ایستادگی بر سر اصول و آرمان ها، کار تصویربرداری این فیلم به پایان 

رسید و االن در حال تدوین آن هستیم.
الماسی با بیان اینکه توطئه ها و موانع فراوانی در راه ساخت این 
فیلم ایجاد ش��د، افزود: عده ای تمایل نداش��تند که این فیلم ساخته 
شود و حتی چندین بار بنده را به قتل تهدید کردند. اما خوشبختانه 
خدای کریم کمک کرد و با غلبه بر مش��کالت کار فیلمبرداری را به 

پایان رساندیم.
وی درباره عوامل تهدید خود گفت: اجاز دهید تا کامل شدن مراحل 

ساخت فیلم، سکوت کنم.
گفتنی است، فیلم »رنج و سرمستی« نخستین تجربه کارگردانی 
جهانگیر الماسی محسوب می شود. این فیلم به روایت ماجراهایی ناگفته 

و تکان دهنده از دوران دفاع مقدس در غرب کشور می پردازد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
رادار  رونمای�ی  از  خاتم االنبی�اء 
»پسیو آرایه فازی« با قابلیت کشف 

هواپیماهای پنهان کار خبر داد.
امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیاء در  حاش��یه 
مراسم تجدید پیمان با آرمان های امام 
راح��ل )ره( در جمع خبرن��گاران اظهار 
داشت: سال گذشته نوید تولید راداری 
را دادیم که خوب ببیند اما دیده نشود.
وی اف��زود: ای��ن رادار که »پیس��و 
آرایه ف��ازی« نام دارد و از نظر تکنیک و 
تاکتیک منحصر به فرد است، به مرحله 

ظهور و بروز رسیده است.
فرمان��ده ق��رارگاه پدافن��د هوایی 
خاتم االنبی��اء تاکید ک��رد: این رادار در 
هفت��ه دفاع مقدس و روز 10 ش��هریور 
)روز پدافند هوایی( رونمایی می شود و 
در زمانی که مکان یابی آن انجام ش��ود 
مستقر خواهد شد؛ همچنین تولید آن 

در دست اقدام است.
امیر اس��ماعیلی در خصوص توان 
قرارگاه پدافند هوایی برای شناس��ایی 
ب��ا  گف��ت:  پنه��ان کار  هواپیماه��ای 
سامانه های موجود و تجمیع سامانه های 
ش��نود الکترونیکی نیز توان شناسایی 
هواپیماهای پنهان کار را داشته و داریم 
که نمونه آن شناسایی هواپیمای یو-2 

بوده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: راداری که 
قرار است رونمایی شود به تنهایی قادر 
اس��ت کار شناس��ایی این هواپیماها را 

انجام دهد.
فرمان��ده ق��رارگاه پدافن��د هوایی 
خاتم االنبی��اء در پای��ان در خص��وص 
انتشار خبری مبنی بر وجود باند پروازی 
پهپاد در جزیره قشم گفت: برای اولین 
بار اس��ت که ای��ن خبر را می ش��نوم؛ 
البته سیستم های پدافندی، پهپادی و 
دفاعی ما در تمام سطح کشور گسترش 
یافته و پدافند هوایی همیش��ه آمادگی 

صددرصد دارد.

امیر اسماعیلی خبر داد

رونمایی از رادار 
»پسیو آرایه فازی« با قابلیت 
كشف هواپیماهای پنهان كار


