
اخبار كشور

انتشار »رساله  نماز و روزه« 
مطابق فتاوای رهبر انقالب

کتاب »رســاله نماز و روزه« به مناســبت ماه مبارک رمضان 
منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر انقالب، »رساله  نماز و روزه« 
مشتمل بر آخرین فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای در سه 

باب فقهی نماز، روزه و اعتکاف گردآوری شده است.
این رســاله  عملیه شــامل هزار و هشــت مســئله  شــرعی و 
انعکاس دهنده  جدیدترین و آخرین فتاوای رهبر انقالب اسالمی در 

سه باب مهّم فقهی نماز، روزه و اعتکاف است.
در انتهای کتاب نیز فصل مستقلی جهت توضیح و تبیین برخی 
اصطالحات فقهی آورده شده است که خواننده را برای فهم بیشتر و 

راحت تر مسائل شرعی کمک می کند.
همچنین در بیان برخی مســائل شرعی مانند »حدّ  ترّخص« و 
»مسافت شرعی« که برای توضیح آنها در بیشتر رساله های عملیه 
از اصطالحات و مقادیر قدیمی  همچون فرســخ استفاده می شود، 
بــا تحقیقی بدیع و دقیق مقیــاس متناظر آن اصطالحات با متر و 

کیلومتر مشّخص شده است.
شایان ذکر است که رهبر انقالب این رساله را مورد تأیید و عمل 

به آن را ُمجزی اعالم نموده اند.
گفتنی است، این کتاب از طریق سایت انتشارات انقالب اسالمی 
وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، 

قابل دریافت است.
انتشار سریال ضداسالمی

 در وی اودی مجاز!
یک سامانه انتشار فیلم و سریال که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت 

می کند اقدام به انتشار یک سریال ضداسالمی کرد!
به گزارش خبرنگار کیهان، روند پخش سریال ها در پلتفرم های 
وی اودی بدون نظارت کیفی، با اهداف غیرفرهنگی و صرفا تجاری، 
تبدیل به یک آســیب جدی و جدید در فضای رسانه ای کشورمان 
شده است! پس از انتشار سریال های مبتذل  ترکیه ای و آثار مشکل دار 
دیگری، اخیرا یک ســریال ضداســالمی هم در یکی از وی اودی ها 

عرضه شده است! 
ســریال مذکور، به طرفداری از روزنامه شارلی عبدو فرانسه که 
بارها کاریکاتورهای موهن را منتشر کرده، ساخته شده است. جای 
سؤال است که چنین آثاری چگونه و بر چه اساسی مجوز عرضه به 

خانواده های ایرانی از طریق وی اودی ها را دارند؟
پرده ای دیگر از ابتذال و بی نظارتی
 در تولید سریال های نمایش خانگی

یک ســریال شــبکه نمایش خانگی به دلیل پوشش و آرایش 
نامناسب بازیگرها که از آن به عنوان »مدل زنده« یاد شده، مشمول 

اصالحیه شد!
اخیرا سریالی در شبکه نمایش خانگی منتشر شده که مثل اغلب 
محصوالت این عرصه، بر زندگی  اشرافی و تجمالتی متمرکز است. 
این ســریال عالوه بر ضعف شدید ساختاری، دچار ابتذال تصویری 
هم هســت و به جای بازیگری شــاهد نمایش مدلینگ هستیم. در 
نتیجه، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، خواستار اصالح این وضعیت شد.
در بخشی از نامه سیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی 
مــد و لباس خطاب به امامیان، رئیس ســازمان تنظیم مقررات و 
رسانه های صوت و تصویر فراگیر )ساترا( درباره تخلفات صورت گرفته 
در این سریال آمده است: با استناد به ماده ۱ قانون ساماندهی مد 
و لباس مصوب مجلس محترم شــورای اسالمی و تأکید بر حفظ و 
تقویت فرهنگ و هویت اصیل ایرانی اسالمی و  ترغیب عموم مردم 
به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ 
و هویت ایرانی اسالمی، همچنین طبق مصوبه کارگروه ساماندهی 
مد و لباس، هرگونه نمایش زنده لباس یا هرگونه اســتفاده از مدل 
زنده ممنوع می باشد. ضمن اینکه نمایش زنده لباس مصداق صریح 
اســتفاده از جذابیت های جنســی زن و در نتیجه مغایر با شئونات 
اســالمی و کرامت زن )موضوع بنــد ۶ ماده ۳ آئین نامه نظارت بر 

نمایش فیلم و اسالید و ویدئو( می باشد.
»رعد و برق« نیامده رفت!

درحالی که قسمت اول سریال »رعد و برق« به کارگردانی بهروز 
افخمی به عنوان مجموعه ویژه ماه رمضان شبکه پنج سیما روی آنتن 

رفت، قسمت های بعدی این سریال از پخش بازماندند. 
شبکه پنج سیما در این باره اعالم کرد: علی رغم برنامه ریزی در 
بیش از یک سال گذشته برای پخش سریال رعد و برق، اما به دلیل 
سنگینی پروژه، حجم زیاد جلوه های ویژه و  تروکاژهای زیبا، عوامل 
ســازنده رعد و برق موفق نشدند این سریال را به موقع و در زمان 
تعیین شده به آنتن برسانند، لذا این مجموعه تلویزیونی به صورت 

موقت از کنداکتور ماه رمضانی شبکه پنج سیما حذف شد.
»جهاد در قرنطینه« منتشر شد

کتاب »جهاد در قرنطینه«؛ روایتی از فعالیت های کارگاه جهادی 
شهید ابراهیم زاده در جهاد مقابله با ویروس کرونا روانه بازار نشر شد.
بنابر این گزارش، »جهاد در قرنطینه«، پنجمین کتاب از مجموعه 
عناوین ناشر درباره »مدافعان سالمت« است که معصومه بائی تحقیق 

و فروغ زال تدوین آن را برعهده داشته اند.
بنابر این گزارش، »جهاد در قرنطینه« که خاطرات جهادگران 
مشهدی در تهیه و دوخت ماسک و لباس های پزشکی و کادر درمان 
برای مقابله با کرونا را روایت می کند، در ۱44 صفحه، شــمارگان 

۱000 نسخه توسط انتشارات »راه یار« منتشر شده است.
گفتنی است پیشتر کتاب های »نوبت شماست«، »به چند خیاط 
ماهر نیازمندیم«، »نذر نفس« و »هفت خان شســتن« نیز توسط 
این ناشر درباره »مدافعان سالمت« و فعالیت های جهادی در مقابله 

با شیوع بیماری کرونا منتشر شده است.

سردار شهید حسین خرازی)ره(: در مشکالت است 
که انسان ها آزمایش می شوند. صبر پیشه کنید که دنیا 

فانی است و ما معتقد به معاد هستیم.

هدیه به خوانندگان

منبع ایرانی: گفت وگو با عربستان سعودی 
صحت ندارد

یک منبع ایرانی به شبکه المیادین گفت که اخبار مرتبط 
با گفت وگو میان ایران و عربستان سعودی صحت ندارد.

به گزارش فارس، این منبع ایرانی بدون ذکر نام خود در واکنش 
به ادعای روزنامه فایننشــال تایمز، به شبکه المیادین این سخن را 

گفته و در ادامه توضیحات دیگری ارائه نداده است.
روزنامه »فایننشال تایمز« در گزارشی به نقل از سه مقام مدعی 
شد که مقام های ارشد عربستان سعودی و ایران در تالش برای بهبود 
روابط بین این دو کشور رقیب در منطقه، در عراق مذاکره کرده اند. 
بنابر این ادعا، اولین دور مذاکرات مستقیم عربستان سعودی و ایران 
در تاریخ نهم آوریل )۲0 فروردین( انجام شــده و به گفته یکی از 

مقام ها، این گفت و گوها مثبت بوده است.
ادعای فایننشال تایمز درباره مذاکرات مستقیم عربستان سعودی 
و ایران با ایفای نقش نخست وزیر عراق در شرایطی مطرح  شده که به 
دنبال اعدام »شیخ النمر« روحانی شیعه برجسته عربستان سعودی و 
اتفاق های صورت گرفته در مقابل سفارت ریاض در تهران، سعودی ها 

روابط دیپلماتیک این کشور با ایران را قطع کردند.
ساعاتی بعد از انتشــار خبر روزنامه فایننشــال تایمز، روزنامه 
عرب نیوز عربســتان ســعودی این خبر را تکذیب کرد. در گزارش 
این رسانه آمده است: یک مقام ارشد سعودی انجام شدن مذاکرات 

مستقیم با ایران را تکذیب کرده است.

روایت یک مقام امنیتی از درخواست عجیب اوكراین
در ماجرای سقوط هواپیمای این كشور

یک مقام امنیتی نزدیک به شــورای عالی امنیت ملی 
می گوید اوکراینی ها پس از سقوط هواپیما از ایران خواستند 
علت حادثه  اشکال فنی در سامانه پدافند تور ام-1 معرفی 
شود و چون ایران نپذیرفت آنها مسیر سیاسی کردن پرونده 

را پیش گرفتند.
یک مقام مطلع نزدیک به شــورای عالی امنیت ملی گفت: پس 
از حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، مقامات رسمی این 
کشــور به ایران پیشــنهاد دادند که علت حادثه، وجود اشکال فنی 
در ســامانه پدافند هوایی تور ام -۱ روسی اعالم شود و چون ایران 
این درخواست را به دلیل عدم انطباق با واقعیت رخداد، نپذیرفت، 
اوکراین، مسیر سیاسی کردن پرونده و خارج نمودن آن از روال فنی 

را در پیش گرفته است.
وی در گفت وگــو بــا نور نیوز با اشــاره به قصــد اوکراین برای 
بهره برداری سیاسی از این حادثه تلخ برای تاثیرگذاری هم زمان بر 
دو رخداد افزود: با توجه به ابهامات رفع نشده درخصوص نقش کیف 
در هدف قراردادن هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی در 
سال ۲0۱4 میالدی و در میانه درگیری های شرق این کشور که به 
کشته شدن همه ۲98 مسافر این پرواز منجر شد، اوکراین در تالش 
بود که با جا انداختن وجود نقص در سامانه پدافندی تور ام-۱ روسی 
هر دو حادثه را به یک منشاء مرتبط کند و از خود رفع اتهام نماید.

این مقام مطلع خاطر نشان کرد: دلیل دوم اوکراین برای در پیش 
گرفتن رفتار سیاسی در قبال این پرونده،درگیری شدید این کشور 
با مســکو بر سر مالکیت جزیره کریمه است و کیف قصد داشت با 
انتساب غیر مستقیم حادثه سقوط هواپیما به روس ها به نوعی فشار 

سیاسی بر مسکو را افزایش دهد.
وی در پایان با اشاره به اراده قاطع جمهوری اسالمی ایران برای 
ایجاد شفافیت در همه ابعاد این حادثه تلخ که ناشی از خطای محرز 
انسانی بوده، هرگونه اقدام برای بهره برداری سیاسی از آن را رویکردی 

غیرانسانی و خالف رویه های حقوقی و فنی دانست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

دولت بدون هماهنگی شورای 
قیمت گذاری قیمت گندم را تعیین كرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه قیمت خرید تضمینی گندم منطقی نیســت، گفت: 
دولت در حال حاضر مخالف افزایش قیمت خرید تضمینی 

محصوالتی مانند گندم، سویا و کلزا است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از  گرگان ، رحمت اله نوروزی، در 
این باره اظهار داشت: به نظر می رسد قیمت هشت هزار تومان برای 
خرید گندم مناســب است و می تواند برای کشاورز صرفه اقتصادی 

داشته باشد.
وی افزود: قبل از عید با رئیس مجلس و وزیر جهاد کشــاورزی 
صحبت هایی در این زمینه داشــتیم و همچنین این موضوع را در 
کمیسیون نیز مطرح کرده و یک شورای قیمت گذاری محصوالت 
اســتراتژیک طراحی کردیم. تصمیم بر این شد که قیمت گندم در 
دســت دولت نباشد و با تشکیل شــورایی که متشکل از دو نفر از 
کشــاورزان، دو نفر از نظام مهندســی و همچنین نماینده هایی از 
کمیسیون کشاورزی و نماینده ملی حضور داشته باشند تا بتوانند 

قیمت مناسبی برای خرید گندم را انتخاب کنند.
وی گفت: تا االن دو جلسه درخصوص قیمت گذاری گندم برگزار 
شده است و امیدواریم در جلسه هفته آینده بتوانیم با بررسی قیمت 
خرید گندم در کشــورهای همسایه به قیمت مناسبی درخصوص 

گندم برسیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشورهای همسایه از جمله 
عراق، گندم از کشــاورزان به قیمت ۱0 هزار تومان از کشــاورزان 
خریداری می شود، ادامه داد: با توجه به هزینه های کاشت، داشت، 
برداشــت و همچنین قیمت صعودی ادوات کشاورزی در دو ساله 
اخیــر، قیمت چهار هزار تومانی برای کشــاورز به هیچ وجه صرفه 

اقتصادی ندارد.
نــوروزی افزود: همچنین با توجه به میــزان کم بارندگی ها در 
کشــور و بخصوص در استان گلســتان و خوزستان، امسال شاهد 
کاهش برداشــت خواهیم بود و این امر باعث می شــود که مجبور 
شویم حدود شش الی هشت تن گندم را با قیمت باالتری از خارج 
وارد کنیم. همچنین کشاورزان نیز تمایلی ندارند تا گندم خود را با 

قیمت چهار هزار تومان به دولت تحویل دهند.
وی گفت: دولت سعی کند تا از افزایش قیمت گندم در شورای 

قیمت گذاری دفاع کند. 

تنها ایمان و عمل صالح است که در نزد 
خدا ارزش دارد نه زرق و برق دنیا

»کسانی که طالب )زرق و برق( زندگی دنیا بودند گفتند: 
ای کاش ما هم مثل آنچه به قارون داده شده است داشتیم! 

به راستی که او بهره عظیمی )از نعمتها( دارد.«
»)در مقابل این گروه دلباخته دنیا، علماء و اندیشمندان 
و مومنیــن و پرهیــزکاران حقیقــی برداشــت متفاوتی از 
دنیاپرستان و دنیاطلبان داشتند( کسانی که علم و آگاهی 
به آنها داده شده بود صدا زدند وای بر شما )چه می گویید؟( 
ثواب و پاداش الهی برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل 
صالح انجام می دهند بهتر اســت و )این ثواب الهی( تنها 

در اختیار کسانی قرار می گیرد که صابر و شکیبا باشند.«
قصص- آیات 79 و 80

صفحه 3
دو      شنبه 30 فروردین ۱۴00 
۶ رمضان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲7۲۶

اخبار ادبی و هنری

روحانی از روز ارتش هم
 برای القای دوقطبی های انتخاباتی نگذشت!

در پرتو وحی

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد مناقصه 
عمومی یک مرحله ای خرید ۱00 عدد اتاق بار جهت صد دستگاه 
وانت کارا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
شماره ۲00000۳0۶700000۳ برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
الزم اســت مناقصه گران در صورت عــدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز یکشنبه مورخ ۱400/0۱/۲9 

می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱9 روز 

پنج شنبه تاریخ ۱400/0۲/0۲

مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: ســاعت ۱7 روز دوشنبه تاریخ 
۱400/0۲/۱۳

زمان بازگشــائی پاکت ها: ســاعت 8 روز چهارشــنبه تاریخ 
۱400/0۲/۱5

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس- تهران – 
خیابان شــریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره ۲0 
مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- ســاختمان مرکزی 
شرکت ملی پست- طبقه همکف- کمیسیون معامالت ارسال نمایند 
و یا با تلفن 2973767-0912 آقای ربیعی، تماس حاصل فرمایند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  
مرکز تماس: 41934 -021

 دفتر ثبت نام:  88969737 و 85193768

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید 100 عدد اتاق بار جهت صد دستگاه وانت کارا

م الف 261شناسه آگهی: 1124346

ارتش، صبح  روز  بزرگداشــت  مراسم 
دیروز )یکشنبه 29 فروردین( در فرماندهی 
پشــتیبانی منطقه 3 نیروی زمینی ارتش 

)پادگان شهید یدالهی( برگزار شد. 
این مراسم که رژه خدمت ارتش نامیده شد با 
شعار »مدافعان وطن، یاوران سالمت« برگزار شد.

در آغاز این مراسم، پیام رهبر معّظم انقالب، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به سرلشکر سّید 
عبدالرحیم موسوی،  فرمانده کل ارتش قرائت شد. 
به نمایش گذاشتن گوشه ای از توان پهپادی ارتش 

از جمله قسمت های این مراسم بود.

رژه پهپادها، موشک ها و تجهیزات ارتش با شعار »مدافعان وطن، یاوران سالمت«

رئیس جمهور در پیامــی  به بهانه روز 
مدنظر  دوقطبی های  کرد  ســعی  ارتش، 

انتخاباتی خود را القا کند. 
در متــن پیــام حجت االســالم روحانی به 
مناسبت روز ۲9 فروردین روز ارتش جمهوری 
اسالمی ایران آمده است: امروز در امتداد تجربه 
جنگ تحمیلی و به عنوان میراث دفاع مقدس، 
نهادهای نظامی ایران از ارتش و سپاه حرفه ای تر 
از همیشــه مأموریت و مســئولیت خویش را 

می شناسند.
در ادامــه این پیام آمده اســت: امنیت ملی 
ایران در گرو حفظ تمامیت ارضی آن اســت و 
حفــظ تمامیت ارضی ایران تنها در پناه وحدت 
ملی ایران محقق می شــود و وحدت ملی ایران 
فقط با مردم ساالری به دست می آید. شما ارتش 
انقالب هستید. شما سرباز و سردار انقالب هستید 
و پاسداری از انقالب تنها با حفاظت از ارزش های 
انقالب؛ استقالل، آزادی، جمهوریت و اسالمیت 

معنا می یابد.
رئیس جمهور در این پیام یادآور شده است: 
مأموریت شما صرفاً مأموریتی نظامی نیست، اما 

مأموریتی سیاسی هم نیست، مأموریت شما فقط 
شــهادت در راه میهن نیست، اما مأموریت شما 
ورود به رقابت های سیاسی هم نیست. مأموریت 
شما مأموریتی ملی است. شما درست در جایی 
ایستاده اید که ملت ایران به شما نیاز دارد. امروز 
دشــمنان ایران از وســعت و قدرت و وحدت و 
امنیت ایران در هراسند. ایران همواره برای آنان 

بزرگ تر از آن بوده است که فکر می کردند.
وی در این پیام تأکید کرده اســت: تا ارتش 
ایــران همین گونه بماند، ارتــش ملی و دینی 
و انقالبــی ایران؛ ارتش همه ملت ایران اســت. 
ارتش بزرگ تر از آن اســت که آن را به سیاست 
فروبکاهیم. ارتش مهم تر از آن است که حتی آن 
را به یک مشرب و سیاست فروبکاهیم. سربازان 
و سرداران و امیران، پاکباخته ترین فرزندان یک 
ملت اند که از ملت بدون آنکه از عقیده دینی و 
مذهبی و تمایل سیاســی، موقعیت و منزلت و 
شأن آنها خبر داشته باشند دفاع می کنند. کافی 
اســت ایرانی باشید تا ارتش از شما دفاع کند و 

این رمز دوام و بقای ارتش است.
روحانی در این پیام آورده است: ارتش و سپاه 

در این 8 ســال دولت تدبیر و امید به ویژه در 4 
ســال جنگ تحمیلی اقتصادی همانند 8 سال 
دفاع مقدس برای منافع ملی ایســتادند. چنان 
چهره برافروختند و از خود صالبت نشان دادند 
که دشــمن هرگز نتوانست خیال جنگ در سر 
داشته باشد. دولت هم در این سال های سخت 
جنگ اقتصادی، ارتش و نیروهای مسلح کشور 
را به مدرن ترین سالح؛ مجهز کرد، که در هیچ 
زمانی روحیه نظامیان و ساز و برگ آنان از امروز 

بهتر نبود.
الزم به ذکر اســت کــه بخش هایی از پیام 
رئیس جمهور به مناسبت روز ارتش مورد توجه 

رسانه های اپوزیسیون و بیگانه قرار گرفت.
نکته ای درباره ادبیات عجیب  و غریب 

پیام رئیس جمهور
ادبیــات حاکم بــر پیــام رئیس جمهور به 
مناسبت روز ارتش و طرح مسائلی مانند اینکه 
»در زمان نارضایتی ملت از حکومت، ارتش باید 
یکی را برگزیند« یا آنکه »مأموریت ارتش ورود 
به رقابت های سیاســی نیست« گرچه عجیب  و 
غریب به نظر می رســد و ایــن فرضیه را تقویت 

می کند که او سعی کرده با بهره برداری سیاسی به 
دوگانه سازی هایی مانند دولت نظامی-  غیرنظامی 
دامن بزند اما نکته جالب  توجه آنکه، پیام دیروز 

رئیس جمهور از منطق درستی برخوردار نبود.
روحانی گفته است »در دوران جدید، در دنیا 
حتی برای فرماندهی نیروهای نظامی و وزیران 
دفاع از رجال غیرنظامی اســتفاده می شــود تا 
ارتش ها از سیاســت دور بمانند« در حالی که 
اتفاقاً برعکس بوده و در بســیاری از کشورهای 
دنیا به ویژه کشــورهایی که ازقضا نگاه روحانی 
هم معطوف به آن هاست، بخش قابل توجهی از 
مدیریت های راهبردی، دفاعی و امنیتی و حتی 
سیاسی آن کشــور در ید عناصری است که از 

سابقه نظامی برخوردار هستند.
اینکه چرا روحانی در پیامی که به مناسبت روز 
ارتش صادر شده، در ادبیاتی عجیب  و غریب به 
فضای سیاسی و انتخاباتی شیفت می دهد را باید 
در جــای دیگری مورد واکاوی قرار داد اما نکته 
قابل  تأمل دیگر این بود که پیام رئیس جمهور روز 
گذشته مورد توجه و استقبال برخی از جریانات 

اپوزیسیون و معاند قرار گرفت.

در این مراسم امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
فرمانده کل ارتش، حجت االســالم والمسلمین 
محمد حسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتــش، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری معاون 
هماهنــگ کننده ارتش، امیر ســرتیپ محمد 
محمــودی معاون اجرایی ارتش، امیر ســرتیپ 
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، 
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافند هوایی، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده 
نیروی هوایی ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش و دیگر فرماندهان و 

مسئوالن حضور داشتند.
رونمایی از 3 سامانه پدافندی جدید در رژه روز ارتش
 »مجید« و »ذوالفقار« قاتل جدید موشک های کروز

در جریــان برگــزاری رژه یگان های محمول 
نیروی پدافند هوایی ارتش به مناسبت ۲9 فروردین 
سالروز ارتش جمهوری اسالمی ایران، از ۳سامانه 
موشکی و توپخانه ای پدافند هوایی رونمایی شد.

به گزارش فارس، ســامانه های »ذوالفقار« و 

»شــهید مجید« نام این دو سامانه است که هر 
دو ســامانه نیز بر روی خودروی تاکتیکی بومی 

ارس مستقر شده است.
سامانه پدافند هوایی ارتفاع پست »ذوالفقار« 
مبتنی بر پرتابگر چندفروندی دوش پرتاب مکانیزه 
است و سامانه »شــهید مجید« نیز متشکل از 
سیســتم کنترل آتش الکترواپتیــک و پرتابگر 
دوفروندی مســتقر بر روی خودروی ارس است 
که هر دو سامانه وظیفه مقابله با اهداف در ارتفاع 

پست به ویژه موشک های کروز را دارند.
همچنین از ســامانه کنترل آتش توپخانه ای 
»خاتم« با قابلیت مقابله و انهدام انواع پرنده های 

مهاجر در ارتفاع پایین رونمایی شد.
گفتنی اســت سامانه موشکی پدافند هوایی 
دوربــرد راهبردی »دماونــد« نیز در رژه حضور 

داشت که همان سامانه S۳00 است.
بازتاب رژه خدمت ارتش
 در رسانه های خارجی

برگزاری رژه خدمت در روز ارتش جمهوری 

اسالمی ایران در میانه مقابله همه جانبه کشورمان 
با شیوع کرونا بازتاب گسترده ای در رسانه های 

انگلیسی زبان داشت.
خبرگــزاری »رویترز« با پوشــش خبر رژه 
خدمت ارتش جمهوری اســالمی ایران نوشت: 
»مراســم روز ارتش در ایران، صحنه به نمایش 
گذاشتن نقش این نهاد در مبارزه با شیوع کرونا 

بود.«
»نیویورک تایمز« نیز نوشت: »ارتش ایران به 
جای سالح، تجهیزات پزشکی خود را به نمایش 

گذاشت.«
»یو اس نیوز« هم در پوشش خبر رژه خدمت 
ارتش جمهوری اسالمی ایران نوشت: »این رژه با 
هدف نمایش و قدردانی از نقش ارتش در مقابله 

با کرونا برگزار شد.«
»شــرق االوســط«، »جروزالــم پســت«، 
»ام اس ان«، »ایندین اکســپرس«، »فری مالزیا 
تودی«، »چاینا دیلی«، ... از جمله رســانه های 
انگلیســی زبانی بودند که به پوشــش این خبر 

پرداختند.
»استریت تایمز« سنگاپور نیز نوشت: »ایران 
در میانه بحران کرونا به جای نمایش موشک ها، 
زیردریایی ها، خودرو هــای زرهی از خودرو های 
مخصوص میکروب زدایی، بیمارستان های سیار 

و سایر تجهیزات پزشکی رژه برگزار کرد.«
خبرگزاری ترکیه ای »آناتولی« نیز در گزارشی 
نوشت، ایران روز ارتش با رژه در تهران با نمایش 
ســامانه  های تســلیحاتی، هواپیماهــای بدون 

سرنشین جشن گرفت.
جروزالم پست: ایران، ابرقدرت پهپادی، 

سامانه  پدافندی جدید رونمایی کرد
روزنامه صهیونیســتی »جروزالم پســت« در 
شماره روز یکشنبه خود نوشت، ایران در رژه نظامی 
ده ها پهپاد را به نمایش گذاشت. این نشریه با اشاره 
به نحوه برگزاری این رژه به دلیل همه گیری کرونا 
نوشــت، یکی از بخش های جالــب توجه در این 
مراسم رژه ده ها پهپاد بود. ایران در زمینه پهپادی 
در سال های اخیر به ابر قدرت  پهپادی مبدل شده 

و حتی این تجهیزات را صادر می کند.
این نشریه به نمایش پهپاد »کمان-۲۲ « به 
بخش زیرین جدید آن اشاره کرد و نوشت، این 
پهپاد شبیه پهپاد آمریکایی »ریپر« یا »گلوبال 
هاوک« اســت. در کامیون حامل این تجهیزات 
نیز شعار »مرگ بر اسرائیل«  به چشم می خورد. 
ایران در ژوئن ۲0۱9 یک پهپاد تجسسی گلوبال 

هاوک آمریکا را سرنگون کرد.  
به گزارش جروزالم پســت، ایران توانسته با 
توسعه پهپادهای خود قدرت هدف گیری آن ها را 
بسیار بهتر کند. در این رژه ایران انواع دیگری از 
پهپادها  از جمله پهپادهای »مهاجر« و »ابابیل«  

را به نمایش گذاشت.

دریادار تنگسیری در پیامی 
جانفشانی  مناسبت سالروز  به 
سپاه  دریایی  نیروی  دریادالن 
در سال 1367 در نبرد مستقیم 
آمادگی  از  آمریکای متجاوز  با 
کامــل این نیرو برای پاســخ 
پشیمان کننده  و  قاطع  سریع ، 

در هر سطح و هر نوع از تهدید 
به دشمنان خبر داد.

به گزارش سپاه نیوز، همزمان 
با فرا رسیدن ۲9 فروردین، سالروز 
جانفشانی دریادالن نیروی دریایی 
ســپاه در ســال ۱۳۶7 در نبــرد 
مستقیم با آمریکای متجاوز، دریادار 

پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه پیامی صادر 

کرد.
در متن پیام دریادار تنگسیری 
آمده اســت: »۲9 فروردین ۱۳۶7 
یــادآور خاطــره ای بیــاد ماندنی 
است که از یادها فراموش نخواهد 

شــد، روزی کــه در آن دریادالن 
رشــید نیروی دریایی سپاه اسالم، 
ســرداران رشیدی همچون شهید 
اســداهلل رئیسی و شــهید اسحاق 
دارا، در نبردی نابرابر و مستقیم با 
لشکر مجهز ابرهه زمان، آمریکای 
متجاوز،مواجه شدند و دلیرمردانه 

با ایســتادگی و ایثــار، مقاومتی 
عاشــورایی را به نمایش گذاشتند 
تا هیمنه پوشالی این دشمن غدار 

شکسته شود.«
فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
افزوده است: »عملیاتی که در آن 
شهیدان رئیسی و دارا به شهادت 
رسیدند واقعا نبردی نابرابر بود که 
به دنبال انهدام سکوهای نفتی نصر 
و سلمان از سوی آمریکایی ها، با 
گلوله و موشــک صورت گرفت و 
در آن عملیات شــهدای عزیز ما 
با موشــک مستقیم جنگنده های 
آمریکایی به شــهادت رســیدند.

روحشــان شاد و راهشان پر رهرو 
باد.«

 در ادامــه می خوانیم: »ما در 
طول دفاع مقدس و بعد از آن باور 
کردیم و آموختیم ســالح ایمان و 
اعتقاد راســخ به خداوند متعال و 
زیر علم والیت می تواند مجهزترین 
ناوهای آمریکایی را شکست دهد. 
آمریکایی های متجــاوز در دوران 
دفاع مقدس و بعد از آن سیلی های 
متعــددی از رزمندگان دریادل ما 
خوردند؛ که یکی از آنها از دســت 
شــهدای بزرگوار دارا و رئیســی 
بــود کــه دشــمن آن را هرگز از 
یاد نخواهد برد. درخشــش امروز 

دریادالن والیت مدار و ایثارگر سپاه 
اسالم در عرصه های دفاعی،رزمی، 
خدمت رسانی  و  امنیتی،اجتماعی 
به مــردم عزیز در جریان ســیل، 
زلزله، بیماری کرونا و دیگر بالیای 
طبیعی در امتــداد مجاهدت های 
بزرگ و غرورآفرین شهدای گرانقدر 
اســت که هر روز جلــوه ای از این 
توانمندی هــا و عزت آفرینی ها در 
جامعه اسالمی و عرصه بین المللی 

جلوه گر شده است.«
در پایان این متن آمده: »اینک 
در طلیعــه قرن جدیــد، خداوند 
ســبحان را خاضعانه شاکریم، به 
توان و قدرتی دســت یافته ایم که 
در امت واحده الهی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی، با حفظ وحدت و 
برادری، آمادگی کامل برای حفاظت 
و صیانــت از »اقتدار« و »امنیت« 
ســتودنی و پایدار ایران باعظمت، 
پــا در رکاب مقام عظمای والیت، 
رهبری عزیز تر از جانمان، فرمانده 
معزز کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای)مدظله العالی(، گوش 
به فرمان و مهیای پاســخ سریع، 
قاطع و پشــیمان کننده به هر نوع 
از تهدید و مکر مذبوحانه دشمنان 
علیه نظام و میهن اسالمی، در هر 

سطحی می باشیم.«

سردار تنگسیری:

 نیروی دریایی سپاه 
برای پاسخ سریع، قاطع و پشیمان كننده به دشمنان آماده است


