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در باب امنیت ملی
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تا بــه امروزمرتب تبلیغ کرده اند ایران کشــوری
غیــر عادیســت و نــا امنیهــای منطقه ناشــی
از اقدامــات ثبــات زدای ایــران اســت .همیــن
بلندگوهــا تــرور دانشــمندان و شــخصیت تراز
اول سیاســی نظامی ما در یک سفر دیپلماتیک
را مشــروع و صلــح طلبانــه قلمــداد و اعمــال
ظالمانــه تریــن تحریمهــا علیــه کشــورمان را
اقدامــی در جهت تنش زدایی ،گســترش صلح
و منطبق بــا اصول حقوق بشــرتبلیغ میکنند.
بعضــی عناصر داخلــی نیز در ایــن جنگ روانی
حــرف باطل آنها را تکرار کــرده و به مردم آدرس
غلط میدهند.
و اما حادثه ترور شهید محسن فخری زاده؛
در اینکــه طــراح و گرداننــده اصلــی سیاســت
خارجی امریکا صهیونیســتها هستند تردیدی
نیســت .یکی از روســای جمهور قبلــی امریکا به
ایــن حقیقت اذعــان کرده و از چنیــن وضعیتی
ابراز تاسف کرده است.
بعالوه همه جنــگ طلبان و طرفــداران مقابله
ســخت با ایــران ،بطور بــی ســابقهای در دولت
ترامــپ گرد هــم آمدند ،بــه این خیــال خام که
ضربهای کاری به ملت ایران وارد کنند و بســاط
انقالب و نظام را درهم بپیچند .باالترین خدمت
م صهیونیســتی
را نیــز اینهــا بــه اشــغالگری رژی 
کردند.
ترامپ مدتها قبل از برگزاری انتخابات ریاســت
جمهــوری ،به اشــتباه راهبــردی خود پــی برد و
گ طلــب را یکی پــس از دیگری از
افراطیــون جن 
خود راند.
ابطــال خیــال بافیهای جــان بولتــون و اخراج
خفت بــار او از کاخ ســفید ،در واقع آشــکارترین
نشــانه شکســت اســتراتژی جنگ طلبــان بود.
ناکامی بزرگ و دور از انتظار ترامپ در انتخابات،
موجب عصبانیت و ســردرگمی بی سابقهای در

مســتقیم رصــدی وجــود نــدارد و آنهــا
معموال به صورت غیرمســتقیم شناســایی

عکس :ایرنا

شهید فخریزاده

گفت :برای شناسایی سیاهچالهها شواهد

صفحه 2

مسکندار کردن مردم ،دغدغه جدی ماست

سرخاب ـ جواد رحمتی در جلسه شورای مسکن
اســتان که ظهر دیروز در محل اســتانداری برگزار
شد با اشاره به اولویتهای استان در اجرای طرح
اقدام مســکن ملــی گفــت :خوشــبختانه روحیه
بســیار خوبی در بین متولیان امر اســتانی وجود
دارد و امیدواریم بتوانیم با مسکن دار کردن افراد
نیازمند و صاحب مسکن به دغدغه مهم تعدادی
از اقشار جامعه پایان دهیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح اقدام

ملی مسکن در استان گفت :نزدیک به 54هزار نفر
در ایــن طرح ثبت نام کردند که پس از پایشهای
الزم و تطبیق شــرایط متقاضیان با شرایط مندرج
در بخشــنامههای ابالغــی 21 ،هزار نفر مشــمول
اســتفاده از مزایــای این طــرح شــدهاند .معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی
در ادامــه افزود :همچنین در این ســفر ،عملیات
اجرایــی تعــدادی از پروژههــای طرح اقــدام ملی
مسکن در شهر جدید سهند نیز آغاز خواهد شد.

میان نئوکانها شده است...

ادامه در صفحه دو

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد
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ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟
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ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

سخنگوی وزارت خارجه:

اخبار

آخرین وضعیت آمار کرونا از زبان وزیر کشور:

در باالترین تخمین  ۳درصد
مردم درگیر کرونا هستند

در طرح مجلس به نظرات وزارت خارجه توجه
نشده است
آمرین وهم عامالین مجازت خواهند شد.

تسنیم ـ وزیر کشور گفت :مجموعه افرادی که در باالترین تخمین

وی درباره ارتباط دادن ترور شهید فخریزاده با برجام

 ۳درصــد مردم مــا هســتند و یعنی  ۹۷درصــد مردم مــا در این

دنبال احقــاق حقوق ملت هســتند .مجلس عصاره

تصریح کرد :شــک نداریم که نماینــدگان مجلس به

و بدتریــن و پرریســکترین نگاه بــه این موضوع داریم شــامل

فضایــل ملــت اســت و تردیــدی نداریــم بــه دنبال

خصوص هیچ نگرانی ندارند و ســالم هستند و فقط  ۳درصد به

حفاظت از حقوق ملت اســت ولی دربــاره این طرح،

نوعی درگیر این موضوع(کرونا) شدهاند.

دولــت نظرات خود را بیان کــرده و به صراحت تاکید

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی

کرده کــه موافق این طرح نیســت .چرا کــه این طرح

ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه نشست کمیته اطالع رسانی

ضروری و مفید نیست و معلوم نیست حقوق ملت با

این ستاد گفت :جلســه امروز قرارگاه بهصورت مشترک با کمیته

این طرح محقق شود.

اطالع رسانی ستاد برگزار شد و ما با همه کمیتهها جلسات داریم

ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود :متاسفیم نظرات

و هماهنگیهای بیشتر و پیگیری مصوبات در آن انجام میگیرد.

مــا منعکس نشــده اســت و مجلس مســیر دیگری را

وی افزود :توصیههای جدیدی که که وجود دارد ،در این جلسات

طی کرده اســت .امیدواریم نظرات کارشناسی وزارت

بررسی میشود و نهایتا آن قسمت از پیشنهادات اجرایی هست،
ابــاغ میشــود و قــرارگاه آن را پیگیــری میکنــد و بخشهایی از

پیشنهادات که باید درباره آن تصمیمگیری شود نیز به ستاد ملی
ارجاع داده میشود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد:

مجموعهافرادیکهدر باالترینتخمینوبدترینوپرریسکترین

نــگاه به ایــن موضوع داریم شــامل  ۳درصد مردم ما هســتند و

یعنــی  ۹۷درصد مردم ما در این خصوص هیــچ نگرانی ندارند و

سالم هستند و فقط  ۳درصد به نوعی درگیر این موضوع(کرونا)
شــدهاند و باید ّ
هم و غم ما این باشــد که از این  ۳درصد مراقبت

کنیم و خودشان نیز از خود مراقبت کنند تا آن  ۹۷درصد بهراحتی

به زندگی خود ادامه دهند.

رحمانی فضلی گفت :ما بخاطر این  ۳درصد مجبور میشویم تا

خارجه لحاظ شود.

ایرنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه درباره به شهادت

مختلــف در حوزههــای جغرافیایی منطقــه دریافت

خطیــبزاده با اشــاره به برخــی کژیها و کاســتیها

پهپادی گفت :گزارشی از این موضوع نشنیدهایم و به

کردند و برخــی با عبارات و تعابیر تنــدی این اقدام را

بایــد پاســبان حقــوق ملت باشــد و نمیتوانــد وارد

رســیدن یکی از ســرداران سپاه در ســوریه در حمالت
نظر میرسد خبرسازی است البته سخنگوی ستاد کل
نیروهای مسلح باید اظهارنظر کند.

کردیم .در خلیج فارس به جز یک کشــور همه محکوم

محکوم کردند .در شــرق ،غرب و شمال هم این اقدام
محکوم شد.

در فضــای عمومــی و رســانهای گفــت :وزارت خارجه
ایــن فضاها شــود چراکه ممکن اســت موجب ســوء
استفاده خارجی شود.

«ســعید خطیــبزاده» پیــش از ظهــر ســه شــنبه در

وی یادآورشــد :البتــه همانطــور کــه ظریــف توییت

وی یادآورشد :وقتی افرادی مشغول گفتن این موارد

شد ،شــهادت محســن فخریزاده را تســلیت گفت و

محکمتــر محکــوم کننــد ولــی به هــر حال بخشــی از

را مطرح کردیم .وقتی آنها مشغول گفتن این حرفها

نشســت خبری با خبرنگاران که بهشکل مجازی برگزار
اظهار داشت :این دانشمند هستهای و دفاعی نامش

برای همیشــه جاویدان باقی میماند و اسوهای برای
فرزندان امروز و فردای ایران اسالمی خواهد بود.

کــرد ،از مدعیــان حقــوق بشــر انتظار وجود داشــت
ســر این داســتان ،به سیاســتهای آنها برمیگشت.
این کشــورها ضمــن آنکه نمیتوانســتند ایــن اقدم

تروریســتی را محکوم نکنند ،دعوت به خویشــتنداری

نادرســت هستند ،بارها درباره آن سخن گفته و نکات
هســتند ،فرزندان این ملت در ســختترین جبهه در
حال مبارزه برای حفاظت منافع ایران هستند.

سخنگوی دســتگاه دیپلماســی یادآورشــد :وقتی در

خصوص ترور شــهید فخــریزاده ایــن حرفها گفته

 ۹۷درصد را در شرایط خاص قرار دهیم و تعطیالت و محدودیت

ســخنگوی وزارت امور خارجــه با تبریــک روز مجلس

کردند که عبارتی کمتر از انتظار ماست.

مبتالیــان بــه ایــن بیماری
وی بیــان کــرد :از مــردم و بــه ویــژه
ِ

نظارت به تحوالت هفته اخیر حوزه دیپلماســی کشور

خارجــه در این زمینه گفت :بعــد از این اتفاق ،وزارت

بودند .شاهد بودیم که باالترین سطح محکومیتها

درمــان خــود را پیگیــری کننــد .درخصــوص آن  ۹۷درصــد هم

افغانســتان داشتم و درباره مباحث فرهنگی ،مردمی

وزیر امور خارجه هم در ســطح بــاال پیام داد و هم در

مرکزی این ترور محکوم شد.

میگذاریم که برای مردم نگرانی ایجاد میشود.

میخواهــم خودمراقبتــی داشــته و قرنطینه داشــته باشــند و

میگوییم که ســادهترین راه استفاده از ماســک ،رعایت فاصله

اجتماعی و عــدم تجمعات غیرضرور اســت .اگــر اینها رعایت

شود با اقدامات خوبی که صورت گرفته و با تجریباتی که داریم،
گامهای بلندتری برخواهیم داشــت .از رسانهها و کسانی که در
رســانهها کار میکنند و دراین ایام در قالب کمیته اطالع رسانی

ستاد تالش میکنند نیز تشکر میکنم .آگاهسازی ،همراهسازی و

اقناعسازی جز با کمک رسانهها ممکن نیست و انصافا رسانهها

خوب همکاری کردند و امیدواریم گامهای بعدی را بهتر بردارند.

وزیر اطالعات:

سرنخهای زیادی از ترور
شهید فخریزاده داریم

و آرزوی توفیــق بــرای نماینــدگان در حــوزه تقنین و

اشــاره کرد و گفت :پنجم آذرماه ســفر دو ،سه روزه به
و رســانهای دیدارهــا و برنامههایــی داشــتم و عالوه

بر دیدار بــا عبدهللا عبدهللا ،مقامــات وزارت خارجه
و فرهنــگ افغانســتان ،بــا اصحــاب اندیشــه و قلم
دیدارهایی داشته و گفتوگویی داشتیم.

آخرین تحوالت درباره ترور شــهید محسن فخریزاده دانشمند
هستهایکشورمان،گفت:همکارانمابالفاصلهبعداز ترور شهید

فخریزاده تمام تالش خودشــان را به کار گرفتند و کار خود را آغاز

کردند و ســرنخهای زیادی به دســت آوردنــد و همچنان با تمام

به دبیرکل ســازمان ملل تحویل داده شــد و سفرای

جزئیــات آن به اطــاع پایتختها رســاندند .این راه

وی با اشــاره به گفت و گوهای تلفنی وزیر امور خارجه

طرف مقابل هستیم.

اظهــار کرد :عالوه بر این وزیر امــور خارجه در اجالس

کمپینهایی اســت که میتواند موجب انزوای بیشتر

با همتایان ســوری ،ســوئدی و جمهــوری آذربایجان
ژنو با موضوع افغانستان سخنرانی کردند .همچنین
پنجــم آذر ماه تبادل زندانیان ســه جانبهای در تهران
انجام شد.

را داشــتیم و از جنوب آفریقا تا شــمال اروپا تا آســیای

خطیــب زاده اضافه کــرد :اجازه دهیــد وزارت خارجه

در مباحــث داخلی ســکوت کنــد .اگــر روزی این منع
برداشته شــود ،مواردی گفته میشــود که بسیار مهم

است.

این دیپلمات ارشــد با بیان اینکه ایرانیان همیشــه

دوســت همدیگــر بودهایــم ،عنــوان کرد :مــا ملت
پرتاریــخ و پــر حکمتــی هســتیم .ملتی هســتیم که

بزرگان مــا راه را گفتهاند .باید دوســت را از دشــمن

وی خاطرنشــان کــرد :بــه نظــر مــا یکــی از بهتریــن

تشــخیص دهیم .ایرانــی واحد ،متحــد و یکصدا در

رژیم اشغالگر اسرائیل شود.

میکند.

کارزار اطالعاتی نباید باعث سردرگمی ما شود

سیاســت خارجــی صحبــت کــرده و بازهــم صحبت
وی در ادامــه عدم همکاری مناســب دولــت عراق در

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی ادامه داد :پس از ترور

خطیــب زاده دربــاره ادعــای یــک روزنامــه عربــی

را محکــوم کردنــد .در ایــن راســتا وزرای خارجه قطر،

پهپــاد اســرائیلی در این بــاره گفت :مراجــع امنیتی

قطعی دارد .ســردار ســلیمانی مهمان آنها بوده و به

شــهید فخریزاده تعداد زیادی از کشــورها این اقدام
عمــان ،عــراق ،افغانســتان ،کویــت و ...تماسهایی

درخصــوص ترور شــهید فخــریزاده و حضــور یک

و نظامــی بایــد در ایــن بــاره اظهارنظــر کننــد.

سناریوهایهالیوودی زیاد مطرح شده است .کارزار
اطالعاتی که از آلبانی ،اســرائیل و واشــنگتن شــروع

شــهادت یکی از سرداران ســپاه در ســوریه خبرسازی

شده ،نباید موجب سردرگمی ما شود.

خطیــب زاده در پاســخ بــه ســوالی دربــاره ادعای به

به ترور شــهید فخــریزاده اظهار کرد :یک کشــور تنها

حمــات پهپادی بیــان کرد :گزارشــی از ایــن موضوع

و شــش کشــور عربــی خلیــج فــارس ،موضعگیــری

سخنگوی ســتاد کل نیروهای مســلح باید اظهارنظر
کند.

همه کشورهای منطقه بجز یک کشور ترور
شهید فخری زاده را محکوم کردند

نظرات وزارت خارجه منعکس نشــده و به دولت هم
گفته شده مفید و ضروری نیست.

وی خاطرنشــان کــرد :ما مصوبهای در شــورای عالی

داشــتیم .البته معلوم اســت سراســیمگی ایــن وزیر

رئیــس مرکز دیپلماســی عمومــی و رســانهای وزارت

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به ترور
از ســوی کشــورهای مختلف گفت :در شــهادت دکتر

گذاشــتند ولی بــه نتیجه نرســید .آنهــا میخواهند

فخــریزاده حجم باالیی از محکومیت را از کشــورهای

نمایندگان قطعا به دنبال حقوق ملت هســتند ولی

ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد :ما یک سفر

اســت .هر چه داشتند در سبد فشار علیه ملت ایران
مســیر را برگرداننــد امــا اگــر رد پایی پیدا شــود ،هم

باید در همان چارچوب عمل کنیم.

خارجــه در خصــوص پیگیــری نزدیکــی غیرمتعــارف
جنگندههای آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران

گفــت :این موضــوع از طریق ایکائو پیگیری شــد و در
حــال پیگیــری آن هســتیم .این موضوع فنی اســت و
باید در سطح خود پیگیری شود.

ابعاد در حال پیگیری قضیه هستند.

که جزییات آن را فعال ذکر نکنیم تا به نتیجههای روشــنی برســیم

بعد ملت عزیز را در جریان آن قرار دهیم.

شــهادت محســن فخری زاده از نخبگان و خادمــان جمهوری
اســامی در عرصه علم ،فــن آوری و صنعت دفاعــی اعالم کرد

که بــا اقدامــات اطالعاتــی ســربازان گمنــام امام زمــان (عج)
ســرنخهایی از عامالن این حمله تروریســتی به دســت آورده

ملت شریف
اســت که اطالعات تکمیلی
متعاقبا به اســتحضار ّ
ً
ایران خواهد رسید.

تروریستها عصر جمعه -هفتم آذرماه -با کمین در مسیر خودروی

حامل «محســن فخریزاده» رییس ســازمان پژوهش و نوآوری

وزارت دفــاع در بلوار مصطفی خمینی شــهر آبســرد دماوند ،در

عملیاتی انتحاری و مسلحانه ،دانشمند هستهای کشورمان را به
شهادترساندند.

بــه گفته ســرتیپ امیر حاتمی وزیــر دفاع و پشــتیبانی نیروهای

مســلح در جریــان این حملــه تروریســتی ابتدا خــودرو حامل
فخریزاده مورد حمله واقع گرفت و بعد یک خودرو نیسان در ۱۵

ی و انفجار ،فخری زاده به
متری او منفجر شــد .در اثر این تیرانداز 

شــدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد ولی با توجه به شدت

جراحات وارده در بیمارستان به شهادت میرسد.

شــهادت دکتر فخری زاده اظهار کرد :روز یکشــنبه در
پاســخ به اقدام بزدالنه دشــمنان ایران اســامی ،دو

فوریت طــرح اقدام راهبــردی برای لغــو تحریمها با
رای نمایندگان در مجلس شورای اسالمی به تصویب

رســید و امــروز جلســه علنــی فوقالعــاده خواهیم
داشت تا انشاءلله نسبت به تصویب کلیات و مواد
آن تصمیمگیری صورت گیرد.

وی افــزود :بــر اســاس ایــن طــرح تولیــد حداقــل
۱۲۰کیلوگرم اورانیوم با غنیســازی  ۲۰درصد و ذخیره
آن در داخل کشــور باید آغاز شود و ظرفیت یکصد و

نود هزار ســو غنیســازی تحقق و ظرفیت غنیسازی

و تولیــد اورانیــوم بــه میــزان ماهانــه حداقــل ۵۰۰
کیلوگــرم افزایش یابد ،موارد دیگــری نیز وجود دارد
که در مجموع ما به دنبال ارتقای توان هستهای کشور

خواهیم بود.

نماینــده مــردم اردبیــل ،نیــر ،نمیــن و ســرعین در
مجلس شورای اســامی ادامه داد :دو نظریه در این

رابطه وجــود دارد؛ نظریــه اول این اســت که پس از

تصویــب قانون ،دولت را به خروج از پروتکل الحاقی
که ما داوطلبانه در آن عضو شدهایم ،موظف کنیم.

وی ادامه داد :نظریه دوم نیز بر این است که ما دو ماه

فرصت دهیم تا طرف مقابل نسبت به لغو تحریمها

و انجــام تعهدات نســبت به تحریمهای هســتهای را
انجــام دهد ،در غیر اینصورت مــا از پروتکل الحاقی

خارج شویم.

نیکزاد تصریح کــرد :نظر مجلــس یازدهم بهعنوان

مجلس انقالبی این است که دولت باید طبق قانونی
که توسط نمایندگان مردم مصوب خواهد شد اقدام

نموده و عکسالعمل جــدی در مقابل طرف مقابل
برجام نشان دهد؛ طرف مقابل نیز باید بداند اگر به
تعهدات خود عمل نکند ما به وضعیت قبل از برجام
برخواهیم گشت.

وی تاکیــد کرد :ایــن را قطــع یقین بدانیــد که نظام
جمهوری اســامی ایــن اقدام تروریســتی کــه یکی از

توانمندترین دانشــمندان حوزه دفاعی ،هستهای و

موشکیمان را از ما گرفت،قاطعانه پاسخ خواهد داد

و مجلس شورای اسالمی نیز از ترور وی کوتاه نمیآید،
آنهایی که فکر میکنند با ترور دانشمندان هستهای
ما میتوانند به ملت ما فشار بیاورند ،کور خواندند.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا؛

ادامه تعطیلیهای
کرونایی شنبه

مشخص میشود
مهر :سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،گفت :برای
ادامه تعطیلیهای کرونایی در شهرهای قرمز ،شنبه
تصمیم گیری میشود.

علیرضــا رئیســی ،در گفتگو با «تیتر امشــب» شــبکه
خبــر ،با بیــان اینکه محدودیــت سراســری از یکم آذر
ماه شروع شد ،افزود :با توجه به سیاستهای وزارت
بهداشــت و رعایت مردمی میزان پروتکلها به باالی

 ۹۰درصد رسید.

معاون بهداشــت وزارت بهداشت ،تاکید کرد :در یکم
آذر  ۱۶۰شهر در وضع قرمز (هشدار سه) قرار داشتند و

اکنون  ۳۸شهر قرمز هستند.

وی ادامه داد :متأســفانه در  ۲۳شهرســتان با رعایت
نکردن صحیح پروتکلهای بهداشــتی شاهد صعود

ابتالء به ویروس کرونا هستیم.

علوی اظهار کرد :منتها چون این موضوع جاری است و الزم است

وزارت اطالعــات نیــز در اطالعیــهای ضمــن عــرض تســلیت

اســامی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک و تسلیت

خطیب زاده همچنیــن درباره نظر وزارت امور خارجه

امنیــت ملی درخصــوص اقدامات متقابــل داریم که

خارجه ورشکسته رژیم ترامپ به خاطر چیست .این

ســرخاب ـ علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شــورای

داشتیم و بازهم ادامه خواهیم داد.

موضعگیــری نکــرده و مابقــی کشــورهای پیرامونــی

پــر از هراس و اضطراری از ســوی پمپئــو به منطقه را

دولتبایدعکسالعمل
جدی نشان دهد

عراق به شــهادت رســیده اســت .پیگیریهــای الزم را

مطمئن نیســتیم نظرات منعکس شده باشد .قطعا

تجدیدنظر کند.

نیکزاد:

دعــوت آنها به عراق ســفر کرده بود .ایشــان در خاک

خطیــبزاده درخصــوص واکنــش کشــورهای عربی

هراس بــه خاطر شکســت بزرگی تاریخــی در آمریکا

ت این اقدام تروریستی
شــهید فخری زاده و محکومی 

دولت عراق هم نســبت بــه این موضوع مســئولیت

در خصــوص طرح راهبردی لغــو تحریمها بیان کرد:

کردهانــد .آن کشــورهم بایــد در سیاســتهای خود

اخبار

خصوص پرونده شــهادت سردار ســلیمانی را یادآور
شــد :این پرونــده در اولویت پیگیری ما بوده اســت.

نشــنیدهایم و به نظر میرسد خبرســازی است .البته

ابعاد در حال پیگیری قضیه هستند.

بالفاصلــه در نیویورک ،نامه ما از ســوی ســفیر ایران

مردمی داشته باشیم.

شــهادت رســیدن یکی از سرداران ســپاه در سوریه در

حجت االسالم والمسلمین محمود علوی در گفت وگویی درباره

اســرائیل اســت و انتظــارات ایران را تشــریح کردند.

ادامه خواهد یافت و ما به دنبال مســئولیتپذیری

نمیشــود مگر آنکه پیوست قوی فرهنگی ،رسانهای و

است

کار گرفتند و سرنخهای زیادی به دست آوردند و همچنان با تمام

توییتی تاکیــد کرد که مســئولیت این تــرور برعهده

خطیــب زاده یادآورشــد :هیــچ راهبــردی درســت

محکوم و به ملت و دولت ایران تسلیت گفته شد.

ایرنــا ـ وزیــر اطالعــات گفت :ســربازان گمنــام امام زمــان (عج)

امــور خارجــه در بیانیهای ایــن اقــدام را محکوم کرد

مــا در بســیاری از کشــورها اصــل ماجرا را بــه همراه

انجــام دادنــد و در ایــن تماسها حادثه تروریســتی

بالفاصله بعد از ترور شهید فخری زاده تمام تالش خودشان را به

خطیــبزاده درخصــوص پیگیریهــای وزارت امــور

میشــد ،ســفرا و دیپلماتهــا مشــغول بــه فعالیت

ش

ادامه از صفحه یک

سخنی در باب امنیت ملی

را بکلی باخته و این ناکامی بزرگ را قبل از هر عامل

میداند نه جای دیگری!!

تروریســت و عوامل پشت صحنه این ترور ،همراه با

وضع قبل بازگردیم.

و هــم پیمانــان مرتجــع او ،میــن گــذاری در مســیر
مقاومــت تاریخــی ملت ایــران برای کاهــش منافع

ناشی از گردش قدرت در امریکا به نفع ایران است.

چیست؟؛

رئیسی با بیان اینکه سیر نزولی ورود به بیمارستانها

خردمندانــه ترین رفتار سیاســی ایــن مقطع زمانی

جنایتکارانــه و خالف عــرف بین المللی ،بــرای رژیم

پروتکلهای بهداشــتی رعایت نشود ممکن است به

او شــروط دوازده گانه خود برای مذاکــره با ایران را

تمرکز بر دیپلماسی عمومی و روشنگری بین المللی

ســخنگوی ســتاد ملی مبــارزه بــا کرونا ،به ســاکنان

ایران را هم از کاخ سفید به قمارخانهها خواهد برد.

تــرور ناجوانمردانــه ،به گونــهای که کمتریــن پیامد

بــر باد رفته میبیند و آرزوی حتی یک تماس تلفنی از
تیم تروریست ترامپ اکنون با حسرت به فرصتهای

و هوشــمندی در انتخــاب زمان پاســخگویی به این

ســوء سیاســی و نظامی را برای ایران بدنبال داشته

چرا کــه هرگونه تعدیــل در مخاصمــات جاری بین

از دست رفته و شــرایط خفت باری که بر سر آنها آوار

و عربســتان اســت .حضور شــتاب زده و همــراه با

قطعا اتحاد شوم رژیم اشــغالگر قدس ،عربستان و

نکتــه پایانــی اینکــه تــرور اخیر بــا ترورهــای قبلی

ترامپ و بایگانی شــدن سیاست فشار حداکثری؛ در

میآیــد .ایــن میزان بســط یــد ،زنگ خطــری برای

تحریک ایران به اقدامات شــتابزده نیز خواهد بود.

لذا باید سطح هوشیاری و کنترل خود در این زمینه

ایران و امریــکا ،قطعا به زیان رژیم اشــغالگر قدس

عصبانیت پمپئو در خاورمیانه ،آنهم بالفاصله پس
از آشــکار شــدن عالئم قطعی شکســت ترامپ؛ و به

شده است مینگرند.

امریــکا در فرصت کوتاه باقیمانــده تا خداحافظی

باشد .این زمان البته نمی تواند و نباید از آخرین روز

پایان حضور ترامپ در کاخ سفید فراتر رود.

متفــاوت و نوعی عملیــات ضد امنیتی به حســاب

پــی انتقام این شکســت تحقیر آمیــز و در عین حال

نهادهای امنیتی و اطالعاتی کشور بحساب میآید.

ترامــپ پاســخ کارزار حداکثــری را نــه در تضعیف و

از طرفی طبیعی اســت که آنها گزینهای جز اقدامات

را بیش از پیش افزایش دهیم.

درون صندوقهــای رای دریافت کرد .او اکنون بازی

تحــرک نظامــی با ریســک بــاال خالی اســت ،چرا که

نتیجه قطعی این شهادتهاست.

خط کردن دست نشاندگان منطقهای امریکا ،از دو
حقیقت بزرگ پرده بر داشت.

تســلیم ایران ،کــه در روزهای ســیاه کاخ ســفید و از

مگر اینکه تصمیمات جدید زودتر اطالع رسانی شود.

بــاال بردن هزینههای سیاســی و حقوقــی این اقدام

در این شــرایط و یکی دو ماه مانده تا روی کار آمدن

دیپلماســی برای به حداقل رســاندن آثار پیروزی و

مدتهاســت جرات چنین کاری را نداشــته اند .حال

محدودیتها تا صبح شــنبه آینده قابل اجرا اســت

را شــاهد هســتیم ،ادامــه داد :چنانچــه رعایــت

دیگــری ،ناشــی از پایداری ملــت ما و متوجــه ایران

دولت جدید ایاالت متحده ،بهترین کار برای ترامپ

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا ،گفــت :همه

ایذایــی و بزدالنــه در اختیــار ندارند و دستشــان از

تردیدی نیســت که اتحاد ملی و رســوایی دشــمن،

استانهای جنوبی کشور درباره شــیوع دوباره کرونا

با ســرد شــدن هوا و ادامه دورهمیهــای خانوادگی
هشــدار داد و گفــت :چنانچــه ترددهای غیــر ضرور

و دورهمیهــا افــزوده شــود وضعیت کشــور بهبود
نخواهد یافت.

رئیسی با ذکر  ۳۸شهر کشور ،افزود :این تعداد شهرها

از روز چهارشــنبه وضــع هشــدار از قرمــز بــه نارنجی
تبدیل میشود و فقط گروه شغلی  ۳و  ۴محدودیت
دارند.

وی گفت :تــا زمان تصمیــم گیری صبح شــنبه هفته

بعد محدودیتهای کرونایی در تهران ادامه خواهد
داشــت و تا زمانی کــه اطالع رســانی جدیدی صورت
پذیرد ،اعمال میشود.
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اخبار

ش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

آمار فوتیهای کرونا

در آذربایجانشرقی

تولید تبلت و تلفن همراه در مراغه

چرخش چرخهای تولید در شرایط کرونایی

 ۲۰درصد کاهش یافت
نصر :رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز از کاهش
 ۲۰درصــدی جان باختــگان کرونا در اســتان با اعمال

محدودیتهای جدید خبر داد.

محمدحســین صومــی گفــت :بــا اعمــال ایــن

محدودیتهــا ،آمــار ورودی مبتالیــان کرونــا بــه

بیمارســتانهای اســتان هم  ۱۵درصد کاهــش یافته
است.

وی افــزود :در شــرایط حاضــر فــرد منتظــر بســتری
در بخشهــای اورژانسهــای بیمارســتانها و مراکــز
درمانی نداریم.

وی اظهــار کــرد :تعــداد بســتریهای کرونایــی در
بیمارستانهای آذربایجان شــرقی نیز در سایه اجرای

طــرح جامــع محدودیتهــای کرونایــی و رعایت آن
توســط شــهروندان به یکهزار و  ۲۳۰نفر کاهش یافته
است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اضافه کرد :تعداد

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

فــارس ـ ســید مرتضــی نیرومنداســکویی
در حاشــیه بازدیــد از تصفیهخانــه شــهرک
صنعتــی مراغه بــه خبرنگاران اظهــار کرد :این
تصفیهخانه در سال  ۱۳۹۴و با ظرفیت تصفیه
 ۵۰۰متر مکعــب در روز معادل  ٦لیتــر بر ثانیه
بــا هزینــهای بالغ بــر  ۴۰میلیــارد ریــال مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
وی افزود :سیســتم تصفیه در این تصفیهخانه
تلفیقــی بیهــوازی -هــوازی بــوده و قــادر

اســت ،فاضالبهــای صنعتــی تولید شــده از
کارخانجات مســتقر در شهرک صنعتی مراغه را
تا حد تخلیه به آبهای سطحی تصفیه نماید.
چرخــش چرخه تولید در شــهرکهاى صنعتى
آذربایجانشرقى
مدیرعامل شرکت شــهرکهاى صنعتى استان
در ادامــه ضمــن بازدیــد از واحــد تولیــدى
شرکت توســعه راهکارهاى هوشــمند امین بر
شناســایی موانع موجود در مسیر تولید و رفع

آنهــا تاکید و یادآور شــد :این واحــد تولیدى با
ســرمایهگذاری بالغ بــر دو هزار میلیــارد ریال
و اشــتغال  ١٥٠نفــر بهصــورت مســتقیم تنهــا
واحــد تولیدکننــده تبلــت و تلفــن همــراه در
شمالغرب کشور است.
وی تصریح کرد :فاز توســعهاى شــرکت توسعه
راهکارهاى هوشمند امین با سرمایهگذاری بالغ
بر دوهزار میلیارد ریال در دست احداث است.
نیرومنداســکویى همچنیــن از واحــد تولیدى
اطهــر بافــت تولیدکننــده کیســههاى پلــی
پروپلیــن نیــز بازدیــد بهعمــل آورد و در ایــن
ارتباط به خبرنــگاران گفت :این واحد تولیدى
بــا ســرمایه.گذاری بالغ بــر صد میلیــارد ریال
و اشــتغال  ١٠٠نفــر بهصــورت مســتقیم از
واحدهاى فعال اســتان بوده و فاز دوم شرکت
با ســرمایهگذاری بالغ بر پانصــد میلیارد ریال
در دست احداث است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
آذربایجانشــرقی طی ســفر یک روزه به مراغه
تعــدادی از پروژهها و واحدهــای تولیدی این
شهرســتان بازدید کــرد و در جریان مشــکالت
آنها قرار گرفت.

بیماران فوتــی در حال کاهش و همه اینها دســتاورد
محدودیتهایی اســت که از پانزدهــم آبان ماه جاری
آغاز شده و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی گفت :بیــش از  ۱۰هزار کیت آزمایش ســریع کرونا،

موســوم بــه «راپیــد» را در ســطح آذربایجان شــرقی

برای شناســایی بیماران کرونایی توزیع کرده ایم که با

اســتفاده از آنها به راحتی میتوان در مورد گســتردگی

شیوع بیماری در سطح استان قضاوت کرد.

وی یادآوری کرد :برای مشــخص شــدن نتیجه اعمال
محدودیتهای آذر ماه در بخش بســتریها  ۲هفته و
برای فوتیهای کرونا یک ماه زمان الزم است.

در دیدار استاندار

آذربایجانشرقی با وزیر
بهداشت چه گذشت؟

فارس ـ پورمحمدی در دیدار با وزیر بهداشت ،درمان

و آموزش پزشــکی ،ضمن تشــریح برخی از مســائل و
مشــکالت حوزه بهداشــت و درمان اســتان ،همکاری

وزارت بهداشــت را برای تســریع در حل این مشکالت
خواستار شد.

وی در ایــن دیــدار کــه بــه همــراه نماینــده مــردم
بســتانآباد در مجلس شورای اســامی انجام شد ،بر
تجهیز بیمارســتان کودکان مردانی آذر از سوی وزارت

بهداشــت تأکید کــرد و گفت :تکمیــل و بهرهبرداری از

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

تعدیل قیمت گوشت مرغ در بازار آذربایجان شرقی

نصر :معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه تعدیــل قیمت
گوشــت گرم مرغ در بازار گفــت :در روزهای آتی،
نوســانات هیجانــی مربــوط به بــازار مــرغ رفع
میشود.
علی جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان
که ظهر امروز(دوشنبه) در محل استانداری برگزار
شــد گفت :ایجاد ثبات در بازار کاالهای اساسی و
روزمره جامعه ،یکــی از مهمترین مطالبات بحق
مردم از مسئوالن است.
وی افــزود :امیدواریــم بــا وحــدت و هماهنگی
هرچــه بیشــتر در بیــن دســتگاههای اجرایی و
برخورد مناسب با برهم زنندگان نظم اقتصادی
جامعه ،روز به روز شــاهد متعادل شــدن قیمت
کاالها و اقالم مورد نیاز مردم باشیم.
وی با انتقــاد از تعدد قیمت کاالهای مختلف در
بازار ابراز کرد :بازرسی صمت و سایر دستگاههای
نظارتــی همچون تعزیرات حکومتی ،توجه ویژه
به ایــن موضوعــات داشــته و با هنجارشــکنان
نیــز پس از تذکرات الزم ،برابــر ضوابط و قوانین
برخورد کنند.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار

بوده و میتواند در ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در

شمالغرب کشور موثر باشد.

تأمیــن تجهیــزات ایــن بیمارســتان از ســوی یکــی از
شــرکتهای وابسته به ســتاد اجرایی فرمان امام (ره)

ویژه وزارت بهداشــت به بازســازی ،بهســازی و تجهیز
بیمارستانها و مراکز درمانی استان شد و عنوان کرد:
عملیات اجرایی بیمارســتانهای آذرشهر و عجبشیر

بــه پایان رســیده و مردم خواســتار تجهیز ســریع این
بیمارستانها هستند.

وی با قدردانی از وزارت بهداشــت نسبت به خریداری

و تحویــل دســتگاههای سیتیاســکن به تعــدادی از

به این دستگاه نیاز دارند.

پورمحمــدی بــا گالیــه از عدم انجــام تعهــدات یکی از

شــرکتها در نصــب دســتگاههای اکسیژنســاز در

اســتان ،از وزیــر بهداشــت پیگیــری ایــن موضــوع را

آذربایجــان شــرقی در بخش دیگری از ســخنان
خــود با اشــاره به افزایــش اخیر قیمــت مرغ در
کشــور اظهار کرد :خوشــبختانه در حال حاضر،
هیــچ مشــکلی از بابــت تامیــن گوشــت گــرم و
منجمد مرغ در اســتان وجود نداشــته و شــاهد
متعادل شــدن قیمت در روزهای آتــی خواهیم
بود.
جهانگیری ادامه داد :تمامی اصناف به مصوبات
ســتاد تنظیم بازار توجه کرده و از گرانفروشــی و
سایر اقدامات این چنینی خودداری کنند.
وی به مشــکالت موجود در سیستم توزیع کشور
نیز اشــاره کــرد و ادامــه داد :اصــاح و کارآمدتر

کــردن این بخــش از جملــه موضوعــات مهم و
ضروری اســت که باید یکبار برای همیشه انجام
شود.
راســتی ،دبیر کارگروه تنظیم بازار اســتان نیز در
این جلسه با اشــاره به اقدامات سازمان صمت
برای تعدیل قیمت گوشــت مرغ و سایر کاالهای
اساســی در جامعه گفت :بازرســیهای ســازمان
صمــت از روزهــای اخیر افزایــش یافتــه و برای
گرانفروشــیها ،پروندههــای صنفــی و قضایی
تشکیل میشود.
وی عنــوان کرد :نوســانات قیمت مــرغ ،موقتی
بوده و پیش بینیهای ما حاکی از تعدیل قیمت
مرغ در روزهای آتی است.
فتحی ،مدیرکل ســازمان جهاد کشاورزی استان
نیز در این جلســه به بیان آخرین اقدامات این
ســازمان در زمینه تهیه اقالم ضــروری و کاالهای
اساسی مصرفی در استان پرداخت.
برخــورد بــا پرکنده فروشــیهای مرغ ،تشــدید
نظــارت بر بــازار و اســتفاده از ظرفیــت تعاونی
ادارات و دســتگاههای اجرایــی بــرای کنتــرل
نوســانات هیجانی بازار از مصوبات مهم جلسه
امروز ستاد تنظیم بازار استان بود

 ۳۰زندانی جرائم غیرعمد در آذربایجانشرقی آزاد شدند

سریعا تعیین تکلیف شود.
است که باید
ً
اســتاندار آذربایجانشــرقی همچنین خواستار توجه

شهرســتانهای شبستر ،هشــترود ،ملکان و کلیبر نیز

سرخاب -مدیر ســتاد دیه آذربایجان شرقی از
آزادی  ۳۰مددجــوی جرائم غیرعمد اســتان به
مناســبت هفته بســیج خبر داد و گفت ۱۵ :نفر
از ایــن زندانیان از زنــدان تبریز و بقیــه از دیگر
شهرستانها بودند.

رســول تقیپــور افــزود :بــا توجــه به شــرایط
اقتصــادی جامعــه ،هیــأت «جاننثــاران
اباعبــدهللا الحســین (ع)» تبریــز نیــز در
حیــن آزادی ،بســتههای معیشــتی بیــن ایــن
مددجویــان توزیــع و یــک خیر نیــز کارتهای
نقدی به آنان اهدا کرد تا این عزیزان با دســت
خالی رهسپار خانه نشوند.
وی بــا تاکیــد بر ضــرورت اهمیت دســتگیری از
نیازمنــدان ،به ویژه زندانیان جرایم غیرعمد در
شــرایط فعلی جامعه ،اظهار کرد :با احتســاب
این  ۳۰زندانی آزاد شــده ،ســتاد دیه اســتان با
کمــک خیــران ،از ابتدای ســال تاکنــون ،زمینه
آزادی  ۲۴۶زندانــی غیرعمــد را از زندانهــای
استان فراهم کرده است.
وی بــا بیان اینکه  ۵نفر از ایــن مددجویان آزاد

شــده ،زن و بقیــه مرد بودند ،گفت :ســتاد دیه
اســتان بــرای آزادی ایــن زندانیــان ،مبلغ ۹۶۰
میلیــون تومــان شــامل  ۶۰۰میلیــون تومــان
کمک بالعــوض و بیــش از  ۳۶۰میلیون تومان
تسهیالت بانکی با کارمزد چهار درصدی تأمین
کرده است.
مدیــر ســتاد دیــه آذربایجــان شــرقی بــا بیان
اینکــه هماکنــون  ۳۸۰زندانــی غیرعمــد در
زندانهــای اســتان هســتند ،گفت :چهــار نفر
از ایــن مددجویــان ،زن و مابقــی زندانــی مرد
هستند.
وی با اشاره به اینکه مبلغ بدهی این زندانیان
بیش از  ۱۵۰میلیارد تومان اســت ،خاطرنشان
کــرد :بیــش از  ۱۲میلیــارد تومــان الزم اســت تا
مقدمات آزادی این زندانیان نیز فراهم شود.

از تالشهــای مدافعــان ســامت و مســووالن حــوزه

بهداشــت و درمان در مقابله با بیمــاری کرونا ،بر عزم
جــدی مســووالن و همــه بخشهای مختلف اســتان

برای قطع زنجیره انتقال این بیماری تأکید کرد.

سعید نمکی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

هــم در این دیــدار بــا قدردانی از تالشهــا و خدمات

مســووالن و کادرهــای بهداشــت و درمــان اســتان
آذربایجانشــرقی همچنین ابراز خرسندی از همراهی

مردم این اســتان در رعایت شیوهنامههای بهداشتی،
بر پیگیری و حل مســائل و مشکالت حوزه بهداشت و

درمان استان قول مساعد داد.

آذربایجانشرقیدایر است
مهر -مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشــرقی گفت :طبق

مجوز ســتاد کرونا ،در  ۸۳۰روســتای اســتان مدارس بهصورت

حضوری فعال هستند.

جعفــر پاشــایی اظهــار کرد :بــه دلیل نبــود زیرســاختهایی

از قبیــل اینترنــت ،مخابــرات و عــدم آنتــن دهــی کانالهــای
تلویزیونی و نیــز به دلیل تعداد اندک دانــش آموز در مناطق
روســتایی با مجوز ستاد کرونا ،مدارس در  ۸۳۰روستا به صورت

حضوری است.

وی خاطرنشــان کــرد :دانش آمــوزان با کمترین تعــداد در هر
کالس و با رعایــت کامل پروتکلها در کالس حضور مییابند تا
از یادگیری محروم نباشند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشــرقی با اشــاره به جذب
و پوشــش حداکثــری نوآمــوزان و نحــوه دسترســی آنهــا بــه
روشهای آموزشــی حضوری ،شبکه شــاد و مدرسه تلویزیونی،
گفت ۲۶ :هزار دانشآموز مناطق محروم اســتان نیز از خدمات

آموزشی معلمان «یاریگر» بهرهمندند.

وی با اشــاره به بهرهمندی  ۸۸درصدی دانشآموزان اســتان از

شــبکه آموزشی «شــاد» ،گفت ۱۲ :درصد مابقی نیز از بستههای

آموزشی و یارگیران آموزشی بهرهمند میشوند.

بــرای دانش آموزان مناطق دور دســت و محــروم ،اظهار کرد:
 ۴۱۱درس نامه توســط یک هــزار و  ۸۰۰معلم یاریگر بین دانش

آمــوزان آذربایجان شــرقی در ایــن قبیل مناطق توزیع شــده
است.

روزانه  ۱۸۰۰هزار تست

روزانه کرونا در آذربایجان
غربی انجام میگیرد

ارومیــه  -رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی آذربایجــان غربی

از انجــام روزانــه یک هزار و  ۸۰۰تســت کرونا در اســتان انجام
میگیرد.

جواد آقازاده در خصوص شیوع کووید  ۱۹در استان افزود :بر

اساس بررســیهای اپیدمیولوژیک در تاریخ  ۳تیر در بهترین

وضعیــت چند ماه اخیر قرار داشــتیم به طوری که اســتان به

تدریج به وضعیت ســفید نزدیک میشــد اما سهل انگاریها

موجب شیوع گسترده بیماری شد.

وی بــا بیــان اینکــه در تاریــخ  ۲۳آبــان بیشــترین تعــداد
بســتریهای اســتان ثبت شــد اما با اعمــال محدودیتها از

 ۲۳آبان تعداد بیماران بســتری  ۴۰۰نفر کاهش یافت ،ادامه

داد :هر اجتماعی به هر شــکلی و در هر مکانی موجب انتشار

ویروس میشــود ،که در موج ســوم تعداد بستریها افزایش

یافت کمبود تخت و مشکل اکسیژن نداشتیم و متخصصین
و پرستاران با جان و دل تالش میکردند.

رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی آذربایجــان غربــی درباره

طرح شــهید ســلیمانی گفــت :طــرح مدیریــت و کنترل به

شــیوه محله محور شهید قاسم ســلیمانی به منظور کنترل
و مدیریت بیماری کووید  ۱۹آغاز شــده است .یکی از اهداف

ایــن طرح مشــارکت مــردم و هماهنگــی بین بخشــی برای
کنترل اپیدمی میباشــد .در این طرح ضمــن تبلیغ رعایت
پروتــکل بهداشــت و درمــان ،از گروههــای آســیب پذیر نیز
حمایت میکنند.

آقــازاده افزود :طرح محلــه محور به صورت طــرح ملی ابالغ

شده اســت که محور این طرح دانشــگاه علوم پزشکی ،سپاه
پاســداران ،بســیج مردمی و مســاجد و محالت ،هالل احمر،
شهرداریها ،بهزیســتی و کمیته امداد است که برای هر کدام

خواستار شد.

اســتاندار آذربایجانشــرقی همچنیــن بــا قدردانــی

مدارس  ۸۳۰روستای

مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی:

شــد و تصریح کرد :بخشی از تجهیزات خریداری شده

مراکــز درمانــی اســتان ،متذکر شــد :در حــال حاضر

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی:

پاشــایی در خصــوص پوشــش حداکثــری خدمات آموزشــی

این بیمارســتان ،حجم وسیعی از مراجعات را پاسخگو

محمدرضا پورمحمدی خواســتار گشــایش ارزی برای

اخبار

ش

سرپرست معاونت گردشگری آذربایجان شرقی خبر داد:

تمدید اعتبار مجوزهای گردشگری آذربایجان شرقی تا پایان سال جاری
ســرخاب -سرپرســت معاونــت گردشــگری
آذربایجان شــرقی از تمدیــد اعتبار مجوزهای
گردشــگری اســتان تا پایان ســال جــاری خبر
داد.
علیرضا بایــرامزاده در جمع خبرنگاران در تبریز
گفت :به منظور صیانت از سالمت عمومی و گذار
از وضعیت کنونی شــیوع کرونا ،با هدف کاهش
مراجعــه حضــوری ،تســهیل شــرایط و تســریع
فرآیند بهرهمندی فعاالن گردشگری از تسهیالت

بانکی ،مــدت اعتبار تمامــی مجوزهای فعالیت
حوزه گردشگری صادره از سوی وزارتخانه متبوع
اعم از پروانه بهرهبرداری ،گواهینامه ،حرفهای و
کارت مدیریت تا پایان ســال جاری دارای اعتبار
بوده و در صــورت انقضای اعتبار ،نیاز به تمدید
ندارند.
او ادامه داد :بر اســاس ابالغ معاون گردشــگری
وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دستی ،به استناد بند  ۱۱مصوبه چهل و پنجمین

جلســه ســتاد ملی مدیریــت کرونــا در اول آذر
مــاه امســال با توجــه بــه افزایش مبتالیــان به
بیماری کوویــد  ۱۹و ضرورت رعایت پروتکلهای
بهداشتی اعتبار تمامی مجوزهای این وزارتخانه
تمدید شده است.
بایرامزاده اظهار داشت :الزم به ذکر است ،پیش
از این تمدید اعتبار کارت راهنمایان گردشــگری
تا پایان سال جاری نیز توسط معاون گردشگری
کشور اعالم شده است.

وظیفهای تعریف شده است.

وی در ادامه بیان کرد :یکی دیگر از اهداف این طرح شناسایی
بیماران مبتال و مثبت کووید  ۱۹هســتند که پس از شناســایی

افراد در صــورت نیاز به حمایت و قرنطینه توســط بســیج و
مراقبین سالمت کمک شوند تا در خانه بمانند.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی آذربایجان غربی با بیان اینکه
این طــرح از اول آذر و در  ۳محله در ارومیه آغاز شــده اســت

گفــت :در حال حاضر به طور متوســط یک هزار و  ۸۰۰تســت
روزانه در استان انجام میگیرد و همچنین  ۱۰هزار تست سریع

به استان رسیده است که با اســتفاده از تست سریع میتوان

در کمتر از  ۳۰دقیقه افراد مبتال به کووید  ۱۹را شناسایی کرد.

به گفته رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی آذربایجــان غربی ،در

هیچ آزمایشگاهی تست سریع انجام نمیگیرد و این تستها

فقط در اختیار بهداشت و درمان است.
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سایه جاسوسی سایبری بر ترور شهید فخریزاده

اخبار

یکنمایندهمجلس،پشت
پرده خروج از پروتکل
الحاقی را فاش کرد

اندیشه هنر  ایثار و شعادت  اقتصاد  نقدتحلیل

مهــر -گمانهزنیها درباره نقش جاسوســی ســایبری

و ســرقت اطالعــات خصوصــی کاربــران ،جاسوســی،

کارشناســان فضــای مجازی بارهــا بر موضــوع امنیت

ماننــد داعــش یــا منافقیــن) ،عملیــات خرابکارانه با

عملیات تروریستی (از طریق فضا دادن به گروههایی

در ترور شــهید فخریزاده در حالی مطرح میشــود که

اســناد معتبر و یا از طریق خود همین شــبکهها افشــا

داده و تقویــت زیرســاختهای ارتباطی کشــور تأکید

شده بود.

کردهاند.

ایرناپــاس -یکــی از نماینــدگان مجلس شــورای

آســیبپذیری وســایل الکترونیکــی و گوشــیهای

ناامنی ابزارهای الکترونیکی و جای خالی

هســتهای مجلــس ،ابراز امیــدواری کرد بــا خروج از

جاسوســی در جهان به جاسوســی ســیگنال و شــنود

شــکی نیســت کــه درصورتــی کــه دســتگاهی هــدف

بخورد که مقامهای دولت به زندان انداخته شوند!

در ترور دانشمند شهید محســن فخریزاده نیز گمانه

در برنامههای اجتماعی نصبشــده روی آن دســتگاه

ایشــان از طریــق رهگیری ســیگنالهای تلفــن همراه

گفته میشــود که حتی با وجود رعایــت تمام اقدامات

اســامی در نطــق خــود دربــاره طــرح دوفوریتــی

هوشــمند این امکان را فراهم میکند که ســازمانهای

پروتکل الحاقــی ،نتیجه انتخابــات  ۱۴۰۰طوری رقم

الکترونیکی اقدام کنند.

علــی خضریــان در جلســه علنی مجلس شــورای

زنیهــا حاکی از آن اســت که دریافــت موقعیت مکانی

نماینده ،احساساتی شده و برخی از مکنونات قلبی

صورت گرفته است .موضوعی که در سایر عملیاتهای

اســامی در نطقــی در واکنــش بــه تشــویق چنــد

خود را آشکارا در تریبون مجلس فاش کرد.

نماینــده نزدیک بــه جبهــه پایــداری ،در این نطق

با توهیــن به رئیس جمهــوری و مقامهــای اجرایی
کشــور ،به صراحت آنها را جاسوس توصیف کرده و
طرح دوفوریتی هستهای مجلس و خروج از پروتکل

الحاقی را زمینهساز تعیین سرنوشت انتخابات ۱۴۰۰
میخوانــد تا مقامهــای دولت به زنــدان انداخته و
بازجویی شوند.

وی گفت« :خروج از پروتکل الحاقی انشــاءهللا این

پیام را بــه غربیها خواهد داد که نه تنها دوران بزن
دررو تمام شــده ،بلکه دوران پادوهای شــما در این

کشور هم به انتها رسیده و انشاءهللا پادوهای شما

همان طور که شما مبدا را ژانویه  ۲۰۱۷قرار میدهید،

است.

تلفنهای هوشــمند بهخاطر داشــتن قابلیت اتصال

بــه جیپیاس یا ســامانه موقعیتیــاب جهانی ،قابل

ردگیری و مکانیابی هستند.

در ســال  ۲۰۰۸گزارش شــد که افســران موســاد ،تلفن
عمــاد مغنیــه را ردیابــی کــرده و فهمیدند کــه وی در

حال حرکت به ســمت آپارتمانی در منطقه کفرسوســه

فورا به جاسوسان خود در
دمشــق اســت و این خبر را ً

دمشــق رســاندند و آنها خودروی بمب گذاری شده را

کــه با مــا بهتــر میتوانیــد کار کنیــد .ما که ســکوت

توسط سازمانهای جاسوسی را میتوان در ترور سردار

من کسی را متهم نمیکنم اما میدانم و خبرش را به

سردار قاسم ســلیمانی فرمانده شــهید سپاه قدس و

میکنیم ،دلیل نمیشود متوجه این گراها نیستیم.

من میدهند کــه گفتهاند اینها در قدرت نمیمانند

ابومهدی المهندس معاون ســازمان نیروهای مردمی

ندارند که این رفتارها ،ضربه به نظام اســت و مردم

را نسبت به رفتارهای مجلس نگران میکند.

رهبر معظــم انقــاب تیرماه امســال در نخســتین

دیدار خود با نمایندگان مجلس ،آنها را از رفتارهای
هیجانــی و غیرمنطقــی مجلــس پرهیــز دادند ،اما
تکرار ایــن رویه و اهانت به رئیسجمهوری از ســوی

برخــی نماینــدگان شــاخص مجلس باعث شــد تا
ایشان بار دیگر در آبانماه و هنگام حضور در جلسه

صهیونیســتی بارها در مصاحبههــای مختلف از نبرد

عراق ،رسانهها اعالم کردند که یک شرکت تلفن همراه

اطالعاتی و اســتفاده از ابزارهای فناوری برای مقابله با

عراقی ،اطالعات حساســی را از گوشی یکی از همراهان

ایران نــام برده اند .به نحوی که رونــن برگمن روزنامه

ابومهدی المهندس در اختیار فرماندهی ارتش آمریکا

نــگار اســرائیلی در کتاب «برخیــز و اول تــو بکش» که

قرار داده است.

مربوط بــه تاریخ مخفــی ترورهای هدفمند اســراییل

ایــن اخبار حاکــی از آن بود که کمیتــه تحقیق ویژه این

است و در ســال  ۲۰۱۸میالدی منتشر شده ،نمونههایی

تــرور ،براســاس اســناد و مدارکی کــه از رهبران حشــد

از ترور دانشــمندان هستهای ایران را به تصویر کشیده

الشــعبی دریافــت کــرده متوجه شــده که یــک اپراتور

است .نویســنده این کتاب از «محسن فخریزاده» به

احتماال در افشای محل رفتوآمد سردار
موبایل عراق
ً

عنوان یکی از اهداف اصلی ترورهای رژیم صهیونیستی

ســلیمانی و روند انجام ایــن اقدام تروریســتی ،نقش

نام میبرد.

داشته است.

به دنبال ترور شــهید فخری زاده دانشــمند هســتهای

همکاری شرکتهای بزرگ فناوری با سازمانهای

«احتمــاال اطالعــات رفــت و آمد شــهید فخــری زاده از

امــروزه یکــی از رایــج تریــن شــیوههای جاسوســی،

اطالعاتی

ایران نیز واشــنگتن اگزماینر در مقالــهای تصریح کرد:

جاسوســی از طریــق برنامههــا و پلتفرمهایــی اســت

طریق فناوری ماهوارهای آمریکا و دیگر ابزار جاسوسی

برای مانیتورینگ ورود و خروج شهید فخری زاده کمک

توجــه میکننــد و بــه تازگــی از اینکــه بــه صراحت

نقش ابزارهای فناوری در عملیات جاسوسی

عملیــات بــازار باز به خرید و فــروش اوراق دولتــی در بازار
آزاد ،بــرای افزایش یا کاهش میزان پول در سیســتم بانکی

از این ابزارها و ســایر قطعات الکترونیکی گوشــی فرد،
حجم عظیمی از اطالعات از قبیل مکان کاربر ،پیامهای
فرستاده شــده و حتی دادههایی که توسط میکروفن

که میتوانســته اند به اســرائیل (گروه کیدون موساد)

کنند».

سوءاســتفاده کشــورهای متخاصــم از ابزارهــای

فناورانــه برای عملیات تروریســتی ســابقههای چند

دســتگاه وی ،ضبط یا توســط دوربین دســتگاه دیده
میشود را در اختیار بگیرند.

بررســیها نشــان میدهــد که بســیاری از موسســات
فناوری دنیا از این امکان برای همکاری با سازمانهای

اطالعاتی اســتفاده کرده و ابزارهای فناورانه خود را در

اختیار این سازمانها قرار میدهند.

پول تزریق میکند و رشــد اقتصادی را افزایش میدهد ،در

بانک فروشــنده منتقل میشود و حساب فروشنده اعتبار

مییابد .خرید اوراق توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی

حالی که بانک مرکزی با فروش اوراق دولتی باعث کاهش

مییابد .بنابراین ،مقدار کل پــول پایه در اقتصاد افزایش

عملیــات بــازار بــاز ،نــرخ تنزیــل و نــرخ ذخیــره قانونی از

باز بفروشــد ،به میزان مبلــغ پول پایهای که توســط بانک

برای مثال چندی پیش مایکروســافت بودجهای قابل
این شــرکت ،فناوری تشــخیص چهره پیشرفته خود را

بــود« :موبایلــم را گرفتند و پس از چنــد دقیقه گفتند

ارتقا دهــد .اگر چه مایکروســافت بارها ادعــا کرده که

حرکت نمی کرده که درســت هم گفتند چرا که موبایل

ســرمایه گذاری  ۷۴میلیون دالری در یک شرکت فعال

بنابرایــن درصــورت تاییــد ایــن گمانه زنی که گوشــی

تولیــد تجهیزات کنتــرل و نظارت پیشــرفته بــرای آزار

قرار داشــته اســت از نرم افزارهــا و پلتفرمهای خارجی

ایــن ســرمایه گــذاری بــرای ارتقــای ابــزار شناســایی

فراهــم شــده اســت .از ایــن رو ایــن تــرور خصمانــه

توجه در اختیار یک موسســه صهیونیســتی قرار داد تا

بازگشت به کشور در توضیح نحوه دستگیری اش گفته

بــرای کنترل نامحســوس فلســطینیان در کرانه غربی

این موبایل خودت نیســت .این موبایل ساکن بوده و

به ارزشهــای دموکراتیک متعهد اســت اما در عمل با

دخترم بود!».

در ســرزمینهای اشــغالی ،به آن کمک کرد تا در زمینه

هوشــمندی که در اختیار تیم همراه شهید فخری زاده

فلسطینیان فعالیت بیشتری کند.

بهــره میبرده ،امکان ردیابی به راحتی برای دشــمنان

چهره در شــرکتی صهیونیســتی موســوم بــه انی ویژن

دانشمند هستهای کشــورمان ،بار دیگر بی توجهی به

فــردای بهتــر (  ) Better Tomorrowرا برای کنترل و

قانون حاکمیت سایبری نمایان میکند.

کــرد .ایــن نــرم افــزار از تــوان پــردازش باالیــی بــرای

شــبکههای اجتماعــی و پلتفرمهای خارجــی به دلیل

زنده مشاهده میشود ،برخوردار بود و با دوربینهای

متخاصم به همراه دارد ،بارها تکرار شده و بی توجهی

غیره سازگاری داشت.

است.

( )AnyVisionصــورت گرفــت کــه نــرم افــزاری به نام

زیرســاختهای اطالعاتی و امنیت دادههــا را در نبود

نظارت با اســتفاده فناوری تشــخیص چهــره ،طراحی

موضــوع ناامنــی دیوایسهــا و ابزارهــای الکترونیک،

شناســایی هر فرد یا شــی و ابزاری کــه در دوربینهای

آنکه امکان سرقت دادههای کاربران را برای دولتهای

امنیتی نظارتی ،دوربینهای گوشــیهای هوشــمند و

مســئوالن به این موضوع همیشــه مــورد انتقاد بوده

گزارشها نشــان داد که این شــرکت صهیونیســتی با

شواهد نشــان میدهد که دادهها و اطالعات کاربران

طــرح نظامی مخفــی را در نوار غزه به اجرا گذاشــته که

کشــور در اختیار شــبکههای اجتماعی و نــرم افزارها و

است.

میتوانند امنیت کاربران را تهدید کنند .از ســوی دیگر

ارتش اسرائیل همکاری گســتردهای داشته و حتی یک

ایرانــی بــه دلیــل نبــود بســترهای اطالعاتــی الزم در

جایزه برترین طــرح دفاعی اســرائیل را دریافت کرده

پلتفرمهــای خارجی قرار دارد و این شــبکهها به راحتی

از سوی دیگر یک وبســایت خبری به نام «مادربورد»

نبود گوشــیهای هوشمند با کیفیت ســاخت داخل از

شــرکت فناوریهای امنیتی  NSOگروپ اســرائیل یک

استفاده از این ابزار الکترونیکی ،تضمین نشود.

فیسبوک و در دامنه امنیتی شــبیه به آن ارائه کرده که

اطالعات درحالی بــا اما و اگر روبرو اســت که نگهداری

موبایل آنها خوانده شــده و یا بهوســیله  GPSگوشی،

اطالعات کاربران در کنــار ایجاد امنیت در الیه خدمات

پیدا میکنند.

در کنــار آن ،نبــود قوانیــن مشــخص بــرای فعالیــت

نیز میگوید که در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده که

دیگر مواردی است که باعث میشود امنیت کاربران در

بدافزار هک موبایل به نام «پگاسوس» را تحت عنوان

تامین امنیــت کاربران ایرانی از طریق ابزارهای فناوری

با نصب آن توســط کاربــران ،پیامهــا و دیگر اطالعات

و تبادل امــن اطالعــات در داخل کشــور و حفاظت از

فــرد را تعقیب و بــه میکروفن و دوربین آن دسترســی

و محتوا از جمله اهداف تعیین شده است.

وبســایت «مادربــورد» مینویســد «ســرویسهای

پلتفرمهــای خارجی ،عــدم قانونگــذاری صحیح برای

امنیتی اسرائیل و آمریکا از طریق واتسآپ این بدافزار

اســتفاده از پلتفرمهــای خارجی در کشــور ،عدم توجه

دسترســی پیدا کردهاند .حتی این نرمافزار جاسوســی

حاکمیت سایبری از دیگر موارد مورد انتقاد است.

بدافزار برای جاسوسی از جمال خاشقجی ،روزنامهنگار

برای موبایل به عنــوان ماموریتهای وزارت ارتباطات

ترکیه به قتل رسید ،استفاده شده است.

این ابزارها و نیز ایجــاد پلتفرمهای داخلی قابل دفاع

را پخش و به تلفن صدها خبرنگار و فعال حقوق بشــر

به انتشــار داده به عنوان ســرمایه ملی و نبود قوانین

در اختیــار دولــت عربســتان قــرار گرفتــه و از همیــن

ایجــاد سیســتم عامــل ،مرورگر و پیــام رســان داخلی

عربســتانی -آمریکایی که در کنســولگری عربستان در

درنظر گرفته شــده و به نظر میرســد درصورت تحقق

پیــش از این نیــز بارها نقــش فیسبــوک و واتسآپ

و پرکاربرد شاهد کاهش ناامنیهای موجود در فضای

و دیگــر شــبکههای اجتماعی مثــل تلگــرام در ردیابی

به عملیات بازار باز پرداخته خوهدشــد .هدف خزانهداری

پول پایه را کاهش میدهد .این روند موثر اســت زیرا بانک

فدرالی یا همان نرخی که طبق آن بانکها از یکدیگر قرض

آن خــارج کنــد .آنها تنها نهاد بــا توانایی نامحــدود در کل

ابزارهای اصلی سیاســتهای پولی اســت ،که در این متن

فــدرال آمریکا در اســتفاده از ایــن ابزار ،تنظیــم نرخ وجوه

مرکــزی این اختیــار را دارد که بتواند پــول را وارد چرخه یا از

میگیرند ،میباشد.

سیســتم برای تولید پول هستند .یک سازمان دیگر ممکن

بانک مرکزی همیشــه قادر خواهد بود با عرضه نامحدود

نرخ تورم اســت کــه از طریق عملیــات بازار بــاز نیز صورت

بازار باز در شبکه بانکداری ایران

بســیاری از کشــورها مهمترین وظیفه بانکمرکزی کنترل

پول بر نفوذ سایر نهادها غلبه کند.

میگیرد .در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل میکنند،

در جمهوری اســامی در سالهای اخیر بعلت کمبود اوراق

هنــگام افزایــش تقاضا بــرای پول پایــه ،بانــک مرکزی در

مبــادرت به اســتفاده از این ابــزار نمیکرد اما تــا مهر 1397

پول پایــه را افزایش دهــد ،بانک مرکزی از طریــق بازار باز

عملیــات بازار بــاز بــود ،تامین شــد و در فروردیــن 1398

بهاداردولتی ،فقدان ابزارهای بدهــی و غیره بانک مرکزی

صورت تمایل به حفظ نرخ بهــره کوتاه مدت ،باید عرضه

مجوزهــا و اســناد خزانه اســامی کــه از ملزومــات اجرائی

اقــدام به خریــد دارایــی مالی ماننــد اوراق قرضــه دولتی

دســتورالعمل اجرائی آن به تصویب رســید و مقرر شــدکه

ضمن بهبود شــکاف تولیــد از تورم یــا رکود مغایــر با نرخ

هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی ،جلوگیری کند؛ اما
در وضعیــت فعلی اقتصاد کشــور این سیاســت میتواند
مانع اســتقراض دولت از نظام بانکی شــود که بــه تبع آن

کنتــرل افزایش نقدینگی و رشــد تــورم را بهمــراه دارد ،لذا
صحیح موجب موفقیت بانک مرکزی میشود.

فروش اوراق دولتی از خرداد ماه امســال شــروع شــد و تا
بــه االن حدود  64/2هــزار میلیون تومــان اوراق دولتی به

ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به فروش رســیده است
در حالــی کــه بانک مرکــزی باید چندیــن برابر ایــن مقدار

برای تامین کســری بودجه دولت ،اوراق بفروش برســاند؛
همچنین از ماههای اخیر بعلــت افزایش انتظارات تورمی

و عــدم تغییر و تناســب نــرخ اوراق دولتی ،شــاهد کاهش
ارزش معامــات در حراجهای اوراق بدهی دولتی هســتیم

بطوریکه در مهر ماه ارزش معامالت هریک از حراجها کمتر

است برای یک دوره زمانی بتواند بر بازار باز تأثیر بگذارد ،اما

عملیات بازار باز میتواند اهداف متفاوتی را دنبال کند .در

مجازی کشور باشیم.

رویکردی معقول است و درصورت طراحی ،اجراء و هدایت

مییابد .برعکس ،اگر بانک مرکــزی این داراییها را در بازار
خریــدار نگهداری میشــود کاهش مییابــد و بهطور مؤثر

ماجــرای دســتگیری دکتر مســعود ســلیمانی محقق

ایرانــی در آمریــکا اســت .ســلیمانی پــس از آزادی و

عملیات بازار باز از تئوری تا واقعیت

پول پایه جدید به عنوان مثال وجه نقد تازه چاپ شده به

این عملیات با هدف کنترل نرخ ارز صورت می¬گیرد.

سازمانهای جاسوسی در دنیا قادر هستند با استفاده

هــم از همین طریق انجام شــده اســت .سیســتمهای

گفته میشــود که توســط بانکهای مرکزی کشورها انجام

هدف عملیات بازار باز

کــه روی گوشــی تلفــن همراه افــراد نصب میشــود و

گرفتــه اســت .تصمیــم گیــری در مــورد محــل حمله

میکند برای پرداخت این داراییها ،ذخایر بانکی در قالب

حجم پول میشود.

بیل کلینتون و در راستای تالش برای نابودی بن الدن

از ســوی دیگــر مســئوالن ســازمانهای اطالعاتــی رژیم

با این حال ظاهــرا برخی نمایندگان مدعی اطاعت

محمدرضا مرادخانی

هواپیمای بدون سرنشــین به عنوان ابزار ترور توســط

شده و میشود».

انتقاد غیر از هتک حرمت اســت؛ هتک حرمت جایز

سرنوشت کشور را بیان کنند نیز ابایی ندارند.

اســت که شــاهدش هســتیم .نخســتین اســتقرار یک

بین المللی سوءاستفاده از منشور سازمان ملل تلقی

اطالعاتی آمریکا تنها سیســتمهای ماهوارهای هستند

چشــمانداز انتخاباتــی اقداماتشــان درخصــوص

سراشــیبی تندی قرار داده که نتیجــه آن بحران کنونی

ترورهــای هواپیماهای بدون سرنشــین طبق قوانین

و مختــل کــردن ارتباطــات نیروهــای امنیتــی ایرانــی

از رهبری و والیتمداری ،به بیانات ایشــان گزینشی

بــدون سرنشــین در ســال  ،۲۰۰۰ایــاالت متحــده را در

براســاس همین یادداشتها و اســناد به دست آمده،

آنها بــرادران خوبــی بودند) را کار غلطی دانســتند

نیست.

نوتــردام در همین رابطه میگویــد« :ظهور پهپادهای

داخلی بــه ایــن ترورها جنبــهای قانونی ببخشــد؛ اما

ســتاد ملی مقابله با کرونا ،به صراحــت ،برخورد با

و تاکیــد کردند :من به طور صریح ایــن را بگویم که

«مری الن او کانل» اســتاد حقوق بین الملل دانشگاه

دنبال این بود که با اســتفاده از برخی یادداشــتهای

این کشــور ،در اختیــار تروریســتهای اســرائیلی قرار

دولت و رئیسجمهوری از سوی بعضیها (ولو بین

ده ساله دارد.

پهپادهــا بود .اگرچــه رئیس جمهــور وقــت آمریکا به

نمونــه دیگــر از ردپــای اســتفاده از ابزارهــای فناورانه

سلیمانی مشــاهده کرد .به نحوی که ۷ماه پس از ترور

انتخابات  ۱۴۰۰شــود ،ظاهرا برخی سیاسیون توجه

مثالی که در همین زمینه میشــود به آن اســتناد کرد،

دار دولت بوش در استفاده گسترده از ترورها از طریق

شــد و آنها دیدنــد که عماد مغنیه ماشــین خــود را در

خارجه منتشــر شــد که ظریف در بخشی از آن گفته:

تســویه حســابهای سیاســی و یــا ســوژهای برای

دید جاسوسان سایبری قرار دارد.

دولــت بوش در یمن صورت گرفــت .اوباما هم میراث

کرد قرار دادند؛ در آن زمــان صحنههای مرکز عملیات

بمب گذاری و ترور وی کردند.

شهید فخریزاده نباید دستمایه دعواهای جناحی،

کاربران در شــبکههای اجتماعی و پلتفرمها در معرض

انجام شــد .اما نخســتین تــرور موفقیت آمیز توســط

در مکانی که مطمئن بودند مغنیه از آنجا عبور خواهد

جــای مخصوصش پــارک کرد و از این طریــق اقدام به

با وجود هشدارهای دلســوزان مبنی بر اینکه خون

امنیتــی و احتیاطــی کاربر ،بازهم تمامــی فعالیتهای

رهگیری گوشی موبایل وی توســط موساد انجام شده

دیروز(یکشنبه  ۹آذرماه) نیز گفتوگویی از وزیر امور

و قدرت اینها چند روزه است.

نیز قابلیت هک شدن خواهند داشت .به همین دلیل

گفته میشــود که ترور شــهید عماد مغنیه نیز از طریق

در خردادماه  ۱۴۰۰در این کشور آنها را به سلولهای

بعضی دوستان میروند و به آمریکا «گرا» میدهند

جاسوسی قرار گیرد به تبع آن تمام پیامهای ارسالشده

مشــابه تروریســتی نیز گزارش شده اســت؛ برای مثال

در یک صفحه بزرگ برای ماموران موساد نمایش داده

زندان برای این جاسوسیها خواهیم انداخت».

پلتفرمهای داخلی قابل دفاع

از یک هزار میلیون تومان بود زیرا به مرور نرخ بهره حقیقی

این اوراق کمتر میشود و امروزه حدود منفی  %20است.

اگر این شــرایط ادامهدار باشــد بــرای ادامه اجــرای موفق
بصورت هفتگی ،حراج اوراق دولتی صورت گیرد.

موفــق مانند ژاپن ،جــزو اهداف عملیات بازار باز شــمرده

طبق تصریحات بانک مرکزی ایران ،هدف از این عملیات:

نمیشــود و بهتر اســت از این عملیات برای جبران کسری

رکود ،حفظ نرخ بهره اســمی در ســطح موردنظر و کاهش

پایه پولی و تشدید تورم میشــود و وجوه جمعآوری شده

ارتقاء اثربخشــی سیاســتهای پولی و ارزی ،کنترل تورم و

هزینه تامین مالی دولت (تامین کسری بودجه) است ،این
درحالی است که مورد آخر در بعضی از نظامهای اقتصادی

بودجه استفاده نشــود ،زیرا در بلند مدت موجب افزایش

طی این عملیات باید جهت پویایی نظام اقتصادی ،تحت
کنترل کمیته عملیات بــازار باز بانک مرکزی درآید تا بتواند

عملیات بازار باز ابتدا دولت باید مخارج خود را بطور قابل

توجهی کاهش دهد ســپس برای افزایــش جذابیت اوراق

دولتی ،نرخ بهره اســمی آنها در حد قابــل قبولی افزایش

یابد و گرنه در شــرایط حــال حاضر که تورم نقطه به نقطه
به باالی  %40رســیده ،ادامه فــروش اوراق دولتی با همان

نرخ ،محکوم به شکست است.
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نرمین حامدوران

کروناپالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

تغذیه در کرونا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

رابطه مســتقیمی بین نوع تغذیه و سیســتم ایمنی بدن
وجــود دارد.سیســتم ایمنــی مجموعهای از ســلولها و
اجزایی اســت که باعث حفاظت بدن در برابر بیماریها

شــده و در صــورت بــروز بیمــاری باعــث بهبــودی و

سالمتی میشود .وظیفه اصلی سیســتم ایمنی تخریب

باکتریها،ویروسهــا و انگلهــا میباشــد.نقش دیگر

و یــا غیر نرمال اســت.تغذیه ســالم میتوانــد مقاومت

روی( :)Znاز نشــانههای کمبــود روی اختــاالت

ایمنــی اســت و غذاهــای غنــی از روی شــامل گوشــت
قرمز،مرغ،ماهی،غالت کامل،حبوبات و تخم مرغ است.

سیر،زنجبیل و ســایر مواد غذایی توصیه شده اگرچه به

دلیــل ترکیبــات خاصی که دارنــد میتواننــد در مقابله
با عفونتهــای باکتریایی و ویروســی مفید باشــند.اما

سیســتم ایمنی بدن نیــز کمک میکند.کمبــود آن باعث

شــواهدی مبنی بر مصرف آن در درمان بیماری ویروس

بیماریهــای گوناگون میشــود.این ویتامیــن در روغن

ســیر،زنجبیل و سایر مواد غذایی و مصرف بی رویه آنها

کاهش مقاومت ســلولهای بــدن و همچنیــن ابتال به

سیســتم ایمنی از بیــن بردن ســلولهای آســیب دیده

افزایش مییابد.

برخی از گیاهان یافت میشود.

کرونــا وجــود ندارد.همچنیــن بزرگنمایی اثــرات مفید
میتوانــد پیامدهــای نامطلوبی بر متابولیســم بدن و

بــدن را باال ببــرد و مــا را در مقابل بســیاری از بیماریها

منابع :روغنهای مایع مانند کانوال،گلرنگ،آفتابگردان

تداخل در جذب و تاثیر داوها و مکملهای تجویز شده

ویتامین  ،D، Cزینک و ســلنیوم موجب تقویت سیستم

پیچ،ســویا و ســیب زمینــی نیــز دارای مقادیــری از ایــن

در خصــوص تاثیــر گرمیهــا ماننــد زنجبیل،دارچین و

محافظــت کند.مواد معدنــی و ویتامینهایی همچون

و ذرت.انــواع آجیــل (فندق،بادام،گردو) ،اســفناج ،کلم

ایمنــی بــدن میشــوند.ویتامین  Dبه طــور طبیعی در

ویتامین هستند.

داشته باشد.

زعفران،برخی ترکیبات موجود در این مواد باعث تقویت

نور خورشــید وجــود دارد و به صورت رایــگان میتوانید

ویتامیــن  :Dویتامیــن  Dبــه عنــوان یکــی دیگــر از

سیستم ایمنی میشود و ترکیبات ضد التهاب در زنجبیل

 Cباعــث افزایــش تولیــد گلبولهــای ســفید خون(که

تنظیم سیســتم ایمنی کمــک میکند و ایــن ویتامین در

موثر آن برای مقابله با ویــروس کرونا به صورت قطعی

آن را دریافــت کنید.عقیــده بــر این اســت کــه ویتامین

ویتامینهایی کــه اثرات ضد التهابی مفیــدی دارد و به

کلیــد مبارزه بــا عفونت در بدن اســت)می شــوند.نکته

سیســتم ایمنی اکتســابی نقش بســزایی دارد و موجب

مهــم دیگر این اســت که در مصرف کربوهیــدرات (قند)

افزایش گروه خاصی از سلولهای ایمنی بدن میشود

بایــد اصل تعــادل رعایــت شــود.چرا که دریافــت کم و

یا زیــاد کربوهیدرات،هــر دو باعث اختــال در فعالیت

ســطح ایمنی میشــوند و خاصیت ضــد التهابی دارند.
ویتامینهــای  C،B،E،D،Aو عناصــر روی و ســلنیوم در

نارنج)،کیوی و دیگر میوهها و سبزیها استفاده شود.

افزایش سطح ایمنی بدن کمک میکند.

لیوان در روز توصیه میشود.

این ویتامین تاثیر کرونــا را ضعیف میکند و تا حدودی

بزرگســاالن (ویتامین ، )d3.50000هفتهای یک بار.پس

در دمای  -20درجه ســانتی گراد تا دو ســال میتواند زنده

بنابراین مصــرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد ســدیم در

گیرندههــای ویــروس کرونــا را بگیرد.ایــن قــرص برای

فرآوری شــده مانند سوســیس و کالبــاس باید محدود

از چهار هفته،یک ماه یک بار استفاده شود چون مصرف

توصیههای تغذیهای در بیماریهای تب دار :

کــودکان بــاالی  5ســال قــرص  50000دو هفتــه یک بار

در تهیــه ســوپ یا آش از شــلغم کــه حــاوی ویتامین C

شود.

کرونــا ویروسها خانــواده بزرگی از ویروسها هســتند

باتوجه به نقش ویتامینهای  Aو  Eدر تقویت سیســتم

عفونتهــا منجر بــه افزایــش متابولیســم بدن،تجمع

اســتفاده شــود و برای کودکان زیر  5ســال از قطرههای

بیماریهــای شــدیدتری همچــون ســارس و مــرس را

گیاهی شــامل انواع ســبزیها و میوههــای زرد و نارنجی

گوارشــی ،انهــدام پروتئینهــای نســوج کــه حاصل آن

مصرف شود.

مصــرف منابــع غذایی آنهــا و یا مکمل ایــن ویتامینها
برای تقویت سیستم ایمنی باید مصرف شوند.

کــه از ویــروس ســرماخوردگی معمولــی تــا عامــل
شــامل میشــود.از عالئــم آن میتــوان به تب،مشــکالت

تنفســی مانند تنگــی نفس،افزایش تعــداد تنفس،گلو

میباشد،استفاده شود.

ایمنــی بدن روزانــه از منابــع غذایی ویتامیــن( Aمنابع

رنــگ ماننــد هویج،کــدو حلوایی ،مــوز و انــواع مرکبات

و منابــع حیوانی ماننــد زرده تخم مرغ ،شــیر و لبنیات)

درد،آبریــزش بینــی اشــاره کرد.درموارد حاد مشــکالت

و منبــع غذایــی ویتامیــن ( Eروغنهــای مایــع ماننــد

انعقادی خون و نارســایی کلیه نیز گزارش شــده اســت.

از خــوردن غذاهــای چــرب و شــور مانند انــواع تنقالت

گوارشــی نظیر اسهال،نارســایی حاد تنفســی،اختالالت

در شــرایط کنونی،بهتریــن روش مصون مانــدن از این
بیماری پیشــگیری و تقویت سیســتم ایمنی بدن اســت.

سیســتم ایمنی بــدن یک شــبکه چند وجهــی و پیچیده
از ارگانهــای تخصصی،بافتها،ســلولها،پروتئینها

و مــواد شــیمیایی اســت کــه بــه منظــور محافظــت از
میزبــان از طیــف وســیعی از عوامــل بیمــاری زا ماننــد
باکتریها،ویروسها،قارچها،انگلهــا و همچنیــن
سلولهای سرطانی تکامل یافته است.

کانوال،گلرنگ،آفتابگردان و ذرت) استفاده شود.

موجــود در آن بــه عنوان پراکســی در زمــان محدودیت

گوشــتها،زرده تخــم مرغ،غــات ســبوس دار،حبوبات

مانند نخود،انواع لوبیا،عدس،باقال،لپه و ماش و مغزها

(پسته،گردو،بادام و فندق) جهت ارتقای سیستم ایمنی

ســیب زمینی)،شیر و ماســت برای تامین پتاسیم توصیه

اندازه کافی و فراوان به حفظ ایمنی بدن کمک میکند.
توصیههای تغذیهای در بیماریهای تنفسی :

مصــرف روزانه کربوهیدراتها،بــه منظور تامین بخش

بــه منظــور ســالم و قدرتمنــد نگــه داشــتن عضــات

میشــود.همچنین گرســنگی میتواند توانایی سیستم

واحــد در روز براســاس گروههای غذایــی و رهنمودهای

ایمنــی را در مقابــل طیــف گســتردهای از گونههــای

غذایــی ایران دریافــت کنند.بهترین منابــع پروتئینها

رژیم غذایی پرچرب و سرشــار از اســیدهای چرب اشــباع

حبوبات(لوبیا،ماش،عدس،نخــود و باقال)،تخــم مــرغ،

لبنیات پاستوریزه(پنیر،شیر،ماست،کشک و دوغ)و تخم
مایعات :نوشــیدن آب آشامیدنی سالم و سایر مایعات

اندازه کافی و فراوان کمک به دفع ســموم و حفظ ایمنی
مناسب بدن میکند.

عملکرد ویتامینهای مختلف در بدن:

شــده و ترانس موجب اختالل در سیســتم ایمنی روده و

انواع لبنیات پاستوریزه(شیر،پنیر،ماست،کشــک و دوغ)

دندانهــا و کیفیت اســتخوانها ضروری اســت.کمبود

در محیط آزمایشــگاهی مشاهده شــده اسیدهای چرب

بــه منظــور تامین بخشــی از انــرژی مــورد نیــاز روزانه و

میشــود.ویتامین  Aبــه جذب،هضم و ذخیــره آهن در

محلــول در چربــی باید روزانــه از روغنهــا و چربیهای

از فقر ویتامین  Aمیشود که باید از طریق منابع غذایی

افزایش حساسیت به آسیب اپیتلیال روده میشوند که

آزاد بــرای گروه خاصی از ســلولهای ایمنی بدن ســمی
هســتند و در نتیجــه تــری گلیســریدها در رژیــم غذایی

پرچرب موجب اختالل سیستم ایمنی روده میشود.

بهتر است در رژیم غذایی خود به جای مصرف چربیهای

اشــباع شــده از چربیهای غیر اشــباع اســتفاده کنیم که
منابــع مهم ایــن چربیهای مفیــد روغــن زیتون،روغن

کانوال،آووکادو،زیتون،انــواع مغزها،ماهیهــای چــرب
شــامل ماهی قزل آال،ماهی تن،ماهی خال مخالی،شاه
ماهی،ساردین و روغن ماهی است.

تامین برخی از اســیدهای چرب ضروری و ویتامینهای
خوراکــی اســتفاده شــود.روغن گیاهــی یا روغــن نباتی

روغنهــا به دلیل خــواص آنتی اکســیدانهای طبیعی

مانند ترکیبات پلی فنلــی و ویتامین  ،Eبتاکاروتن دارای

توصیههای تغذیهای در پیشگیری از بیماریهای

ارزش تغذیــهای فراوانی بــوده و بایــد در برنامه غذایی

در برنامــه غذایــی روزانه دو اصل تعــادل و تنوع رعایت

چربیهای حیوانی شامل کره،روغن ماهی،پیه،دنبه و...

عمدتا در میوههای رنگی و ســبزیهای زرد و ســبز نظیر

مصرف مقدار مناسب آب باعث میشود ترشحات درون

موز،انگور ،خربزه،خرمالو و انواع مرکبات است.

تخلیه شوند.مصرف  6-8لیوان آب و یا سایر مایعات به

اســت کــه بــرای تعدیل عملکــرد سیســتم ایمنــی بدن

تنفسی و کووید: 19

گردد.تعــادل بــه معنی مصــرف مقادیــر کافــی از مواد
مــورد نیاز برای حفظ ســامت بدن اســت و تنــوع یعنی

مصــرف انواع مختلف مواد غذایی کــه در  6گروه اصلی
غذایی(نان و غالت،سبزیها،میوهها،شیر و فرآوردههای

آن،گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغز دانهها)قرار درند.

گنجانده شــوند .توجه داشته باشید :مصرف روغنها و
باید محدود شود.

مجــاری هوایی رقیق تر شــده و راحت تــر حرکت کنند و

صورت روزانه توصیه میشود.

قوی اســت که به تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری

از ابتــا بــه انــواع بیماریهای غیــر واگیر کمــک میکند و
اســفناج،کاهو،هویج،کدو حلوایــی،زرد آلو،طالبــی،

اســتفاده کرد.به عنــوان مثال میتوان از ماســت به جای

میشــود تا دیافراگم حرکت آزادانه به سمت باال و پایین

ایمنی غنی شده و باعث میشــود آنها در معرض آسیب

منجر به نفخ شــدید و اختالل در تنفــس گردید مصرف

کمبود این ویتامین از طریــق مختلف از جمله تغییر در

تقریبا یکســان هســتند و میتوان از یکی به جای دیگری
شــیر و از حبوبات و تخم مرغ به جای گوشــت اســتفاده
کرد.

به منظــور افزایش ســطح ایمنی بــدن روزانــه از منابع

غذایی ویتامین  Cشامل انواع میوهها و سبزیها از جمله

ســبزیهای برگ سبز مانند سبزی خوردن،انواع کلم،گل

کلم،گوجه فرنگی،جوانههای گندم،ماش و شــبدر،انواع

مرکبات(لیموترش،لیمــو شــیرین،پرتقال،ننارنگی و

داشته باشد.درصورتیکه مصرف برخی مواد غذایی خام
آنها را کاهش دهند.

غذاهایــی که حــاوی مقادیر زیادی چرب و نمک اســت

موجب تحریک سیســتم ایمنی بدن میشود و میتواند
به ایجــاد تــورم و التهاب قســمتهای مختلــف بدن و
ازجمله مجرای تنفســی و مســیرهای هوایی منجر شود.

اکســیداتیو ناشــی از ســوخت و ســاز در امــان باشــند.
واســطههای التهابی و چرخه ســلولی بر سیستم ایمنی
توســط ویتامیــن  Eدارای اهمیت بالینی اســت زیرا این

ویتامین بــر میزان حساســیت به عفونــت باکتریایی و
ویروسی تاثیر میگذارد.

عالوه بــر داشــتن فعالیت آنتــی اکســدانی،به عملکرد

همچنین افراد باید مصرف نمــک خود را به کمتر از پنج
محدود کــردن مصرف شــیرینیجات و نوشــیدنیهای

قنــدی میتواند نقش بســزایی در کاهــش مصرف قند
افــراد بایــد از مصرف گوشــتهای فــرآوری شــده مثل

غذایی از جمله مصرف کافی ســبزیها به ویژه برگ سبز

به ویتامینهای گروه  Bافزایش مییابد که باید از منابع

مرغ،غالت سبوس دار،حبوبات و مغزها تامین شود.

و ســوخت و ساز است.بخصوص در کارکرد بینه دستگاه
عصبی نقشی مفید دارد.

ویتامین  :B2بر تقویت دید چشم،ســامت پوســت و

منابع :شیر،ماست،غالت سبوس دار،انواع سبزیها

ویتامین  :B3مفید برای هضم غذا و تقویت دســتگاه

عصبی
شیر

عملکرد هورمونها و جذب نشــدن پروتئینها و چربی
میشود.

منابع :کلم بروکلی،گل کلم،گوشــت گاو و گوساله،شیر و
ماهی

ویتامین  :B6به ســاخت گلبولهای قرمز،جذب بهتر

پروتئینها و پیشــگیری از نارســائیهای ذستگاه عصبی

کمک میکند.

منابــع :ماهی،ســبزیهایی کــه بــرگ پهــن

دارند،ذرت،آووکادو،حبوبات،مغــز بــادام و گردو،تخــم

شــناخته شــده اســت.این تا حدودی به دلیل خاصیت

مصــرف  4-6وعده غذایی کوچک و با حجم کم در طول

برای متنوع کردن رژیــم غذایی باید به مصرف میوهها و

مصــرف مقادیــر کافــی آب میتوانــد بــدن را همــواره

ســریع عفونتهای ویروسی و خشکی و ترک پوست دور

اشــباع نشــده غشــایی اســت که در غشای ســلولهای

دستهای خود را کامال بشویید.

از تختــه و چاقو جداگانه برای خرد کردن گوشــت خام و

افزایش مییابد و برای متابولیســم و سوخت و ساز نیاز

آفتابگردان،موز،ماهی،تخم مرغ

محافظتــی آن در برابــر اکسیداســیون اســیدهای چرب

جلوگیــری از آلودگی ســایر مــواد غذایی ضروری اســت

این حالت به دلیل نیم پز بودن گوشــت احتمال انتقال

ویتامیــن  :Eویتامین  Eیکــی از موثرترین مواد مغذی

مــواد غذایــی در هــر گــروه غذایــی،دارای ارزش غذایی

روز بــه جای مصــرف  2تا  3وعده غذایــی حجیم توصیه

ویروس کرونا وجود ندارد.

قابلیت جذب بهتری نســبت به منابــع گیاهی برخوردار

ویژه بتاکاروتن اســت.بتاکاروتن هم یک آنتی اکســیدان

خــام و گوشــت یــا ســایر فرآوردههــای حیوانــی) بــرای

ویتامینهــای گــروه  :Bدر تــب نیــاز بدن بــه انرژی

ویتامیــن  :B5کمبــود آن ســبب اختالل در ســاخت و

کــره وجود دارد.منابــع گیاهی به فــرم کارتنوئیدها و به

به هنگام اســتفاده و آماده سازی مواد خام حیوانی(شیر

سوســیس،کالباس و انــواع کبابها پرهیــز کنند؛زیرا در

حاوی آن تامین شود.منابع غذایی آن به دو شکل منابع

کلزا،کنجــد و آفتابگردان و  ...برای ســرخ کردن مناســب
نیســتند و بــرای پخت و پــز مناســب ترند.درضمن این

سبزیهای خام

منابع :مغزهایی چون گردو و بادام،قارچ،انواع گوشت و

در جگر،قلــوه،زرده تخــم مرغ،شــیر و لبنیــات پرچرب و

دستهای تمیز آماده شود ایمن است.

اما شواهدی مبنی بر مصرف مکمل آن در درمان بیماری

ایــن ویتامیــن منجر بــه تضعیــف سیســتم ایمنی بدن

هســتند.منابع حیوانی به فرم فعــال ویتامین  Aعمدتا

گردو،کنجد،کلــزا و  ...اســت.روغنهایی ماننــد زیتون،

درصورتــی که محصوالت گوشــتی کامال پخته باشــد و با

دریافتی داشته باشد.

سوخت و ساز بدن اثرگذار است.

شــامل آفتابگردان،ســویا،پنبه دانه،زیتون،روغــن

قرمــز و ماهی) خــام و کامل پخته نشــده اجتنــاب کرد.

فروت،گوجه فرنگی،انبه،لیمو،انواع کلم،آویشن،ســیب

برای تقویت بنیه دفاعی،بینایی،ســامت پوست،رشــد

غذایی حیوانی و گیاهی اســت و منابع غذایی حیوانی از

گراد) حســاس هستند.بنابراین به عنوان یک اصل کلی

گرم (یک قاشق چایخوری) در روز کاهش دهند.

رفتن این ویتامین میشوند.

منابع  :انواع گوشت،غالت سبوس دار،لوبیا.

بــدن کمک میکند و کمبود آن منجر به کم خونی ناشــی

پیشگیری کند.

منابع :انواع مرکبات ،فلفل دلمه ای،ســبزیهای برگ

ایمنی دارد.همچنین رتینوئیداســید که یکی از مشتقات

شــامل انواع گوشــتها(قرمز،مرغ،ماهی و طیور)،انواع

مــواد غذایی میتوانــد از طریق انتقــال آن از طریق غذا

سبزیجات توجه ویژهای داشته باشید.

ویتامین  :B1بیشــترین کاربرد آن کمک به متابولیسم

ویتامین  Aاســت،نقش مهمی در تنظیــم تمایز ،بلوغ و

دمای پایین و فریز شده پایدار هستند بهداشت و ایمنی

یخچال،پختن،گرمــای هوا،نور،دخانیــات باعــث از بین

ویتامیــن  :Aویتامیــن  Aیکــی از ویتامینهــای محلول

درچربــی اســت کــه نقــش مهمــی در عملکرد سیســتم

 72ساعت زنده بماند.باتوجه به اینکه ویروس کرونا در

مواد غذایی پخته استفاده شود.

و میوهها،شــیر و لبنیات،گوشــت،دل و جگــر،زرده تخم

عملکرد سلولهای سیستم ایمنی ذاتی ایفا میکند.

وانواع آجیلهای بدون نمک میباشند.

و سوخت وســاز بدن میشود.نگهداری طوالنی مدت در

ماننــد :انــواع گوشــتها(قرمز،مرغ،ماهی،طیور)،انواع

بنــدی میشــوند کــه مصــرف انــواع کربوهیدراتهای

تنفسی،بیماران باید منابع غنی از پروتئین را حداقل دو

در مقابل عفونت،ســاخت جداره رگهــای انتقال خون

زمینی،مرکبات،کیوی،پرتقــال و دیگــر میوههــا و

مانند شیر و دوغ به عنوان بهترین نوشیدنی مایعات به

صبحانه،سبزیها و میوهها توصیه میشود.

یــک آنتی اکســیدان اســت،مصرف ایــن ویتامین باعث

در یک فرد بیمار میزان نیاز به پروتئین افزایش مییابد

عمــده انرژی و برخــی از مواد مغذی ضروری اســت .این

ســنگک) و ماکارونی ترجیحا ســبوس دار،رشــته و غالت

ضــد التهابی باالیی دارد و کمبــود آن منجر به اختالل در

ســبز مانند اسفناج و ســبزی خوردن،توت فرنگی ،گریپ

مرغ توصیه میشود.

انرژی و پروتئین که شــواهد حاکی از آن اســت که کمبود

میکروبی بی خطر بیندازد.تحقیقات نشــان داده اند که

بیا،ســبوس گندم،هویج،کــدو حلوایی ،گوجــه فرنگی و

بنابراین تامین پروتئیــن روزانه به ویژه از منابع حیوانی

پروتئینها)و ریــز مغذیها(ویتامینها و مواد معدنی)

ایــن دو موجب کاهش توانایی مبارزه با انواع عفونتها

و،طالبی،کیوی،پرتقال)،سبزیها(اســفناج،جعفری،لو

مصرف  8-6لیوان آب آشامیدنی سالم و یا سایر مایعات

پیچیــده از جملــه برنج،انــواع نــان ســبوس دار(جــو و

میکند.

ضروری اســت.رژیم غذایی حاوی میــوه (موز،آلو،زرد آل

میشود.

کربوهیدراتهــا بــه دو شــکل ســاده و پیچیده دســته

هســتند کــه تــوازن دقیــق آن حفــظ ســامتی را تعیین

میشود.

کالژن ســازی و ترمیم زخم،تضعیف سیســتم ایمنی بدن

شــود و مصرف ســوپ حاوی نمــک برای جبران ســدیم

منابع استفاده میشود.با این حال مواد غذایی ترکیبی

پیچیده از درشــت مغذیها(کربوهیدراتها،چربیها و

متابولیســم بدن افزایــش مییابد.بنابراین مصرف آب

جــذب بهتر آهن و اســید فولیک،افزایش مقاومت بدن

انواع ســبزیهای برگ سبز و میوهها،شیر و لبنیات،انواع

یخچال( 4درجه ســانتی گراد)ویروس کرونــا میتواند تا

ایمنــی بدن،به ویژه عملکــرد ســلولهای ایمنی نقش

کرده اند کــه ویتامین  Cدر جنبههای مختلف سیســتم

خودداری شود.

روزانه میتوان با اســتفاده از ویتامینهای گروه  Bمانند

نور مانــدگاری متفاوتی دارند.به عنــوان مثال در دمای

باید از مصرف محصوالت حیوانی (شیر،تخم مرغ،گوشت

مهمــی را ایفا میکند.این ویتامین خواص اکســیدانی و

و پتاســیم به مقدار زیادی و به صــورت عرق از بدن دفع

بماند.ویــروس کرونــا براســاس میــزان دما،رطوبــت و

ویتامین  :Cبیش از نیم قرن اســت که تحقیقات ثابت

در مرحله حاد بیماری و هنگام تب ممکن اســت ســدیم

عنــوان یــک عامــل اصلــی در توانایــی مقابله بــا انواع

جعبه سیاه در نظر گرفته شده اند که مقدار مواد غذایی

انرژی،پروتئین،ویتامینها و امالح است.

با باال رفتن یک درجه ســانتی گراد حرارت بدن  13درصد

منابع :روغن ماهی یا دقایقی نور خورشید صبحگاهی

ویروس کرونا در شــرایط انجماد کامال پایدار هســتند و

ویروس کرونا به دمای معمولی پخت ( 70درجه ســانتی

و افزایــش عفونت میشــود .عــاوه بر اینکه بــه عنوان

بــه دلیــل تحریــک سیســتم ایمنی بــدن تا حــد امکان

به صورت روزانــه توصیه میشود.نوشــیدن مایعات به

ایمنی بدن پرهزینه است.منابع غذایی معموال به عنوان

تغذیــهای بیماریهــای عفونــی اولویــت بــا تامیــن

ویتامین و یا از قرصهای(ویتامین )10000dروزی یک بار

شور،انواع کنسروها و شورها و انواع سوسیس و کالباس

تغذیه یکی از مهــم ترین عوامل تعیین کننده ســامتی

میکروبها شناخته شده است.سرمایه گذاری در سیستم

دفــع ازت از بــدن اســت،می گردد.بنابرایــن در مراقبت

بیشــتر از حــد مجاز عــوارض خــاص خــود را دارد،برای

و مایعــات و غــذا در حجم کــم و دفعات بیشــتر توصیه

بدن استفاده شود.

اســت و دسترســی به منابع غذایــی از مدتهــا قبل به

مــواد ســمی در بدن،اختالل در تعــادل آب بدن،اختالل

و مصرف چای کم رنگ با فاصله از غذا و در حد دو تا سه
ایمنی غذا

باتوجــه به اینکه پیــاز خام حاوی ویتامین ث میباشــد

فعالیت و تنظیم سیســتم ایمنی نقــش دارند،بنابراین

چای ســیاه و ســبز نیز با داشــتن آنتی اکســیدان باعث

دریافت مناسب از منابع غذایی این ویتامین(ماهیهای

مواد غذایی مانند انواع کنســروها و شوریها و غذاهای

میتوان روزانه همراه با غذا استفاده گردد.

اظهار نظر کرد.

تقویت سیستم ایمنی میشوند اما نباید زیاده روی شود

چرب،لبنیــات و زرده تخــم مرغ)بــه صــورت روزانــه ،در

سیستم ایمنی بدن میشــود .منابع غذایی امگا(3مثل

روغــن ســویا،روغن کانوال،ماهی)...،نیــز باعث افزایش

و دارچیــن وجــود دارد اما نمیتــوان در خصوص نقش

ویتامیــن  :B12کمبود ایــن ویتامین باعث پیشــرفت

دهان و اطراف بینی مبتال خواهید شد .میشود.

منابع :پروتئینهای حیوانی از جمله گوشت قرمز،ماهی
و ماکیان،تخم مرغ و لبنیات میباشد.

آهــن :کمبود آهــن باعث آســیب و تضعیف سیســتم

ایمنــی بــدن میشــود.آهن در منابــع گیاهــی و منابــع

حیوانی یافت میشود.منابع حیوانی:گوشت قرمز،مرغ

و ماهی حاوی آهن هم اســت و منابع گیاهی مانند انواع
ســبزیها،حبوبات،میوههای تازه و خشک شده و غالت

کامل آهن غیر هم است.اگر منابع غذایی آهن به همراه
غذاهــای حاوی ویتامیــن  Cمصرف شــوند،جذب آهن

آلودگی به بدن انسان افزایش مییابد.
هیدراته نگه دارد.

تخم مرغ یکی از مفیدترین مواد غذایی اســت که باعث

ارتقای سیســتم ایمنی میشــود و مهمتریــن نکتهای که

باید دربــاره این منبــع غذایی غنــی از پروتئیــن رعایت
شود،پخته شدن کامل آن است.

افــراد بایــد از غذاهایی کــه به راحتی هضم نمی شــوند

کمتر استفاده کنند؛زیرا در این صورت به سیستم ایمنی

بدن آسیب وارد میشود.

غذاهای ســنتی ایرانی مانند خورش فسنجان به راحتی

هضم شده و سرشار از پروتئین و کمک کننده به سیستم

ایمنی بدن هستند.

هیچ گــروه از مواد غذایی نمیتواند جایگزین گروههای

دیگر باشند.

مصرف شــیر بــا مکملهایی نظیــر عســل،خرما یا موز

توصیــه دیگــر بــرای کمک بــه سیســتم ایمنی بــدن در
روزهای سخت کرونایی است.

به طور کلی مصــرف روزانه پروتئینها و مایعات فراوان

در هنگام شــیوع کرونا توصیه میشــود و افــراد تاجایی

که ممکن اســت باید از مصرف غذاهای رستورانی پرهیز
کنند.

امــکان انتقــال کرونا ویروس از طریق بســته بندیهای

مواد غذایی وجــود دارد.توصیه میگردد قبل از مصرف
بستهها نیز شسته شود.

خرید مواد غذایی فلهای و یا باز ممنوع شود.

بهطورکلی میتوان گفت،تغذیه سالم و متنوع میتواند

هــم بهعنــوان یــک عامــل پیشــگیرانه و هم یــک عامل
حمایتی در برابــر ویروس  19-COVIDعمــل کند.با این

وجود هنوز نیاز به تحقیقات گســترده است تا تأثیرآنتی
اکسیدانو ریزمغذیهای مختلف را در برابر این ویروس

تائید کند.
منابع:

............................................

اصول تغذیه رابینسون-انتشارات جامعه نگر1396-

اصول و مبانی تغذیه مدرن-انتشارات خسروی1386-

اصول تغذیه مدرن در ســامتی و بیماریها-انتشــارات
مرز دانش1389-
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وی افزود :به صورت تئوریکال ســالهای مختلفی بر
نحوه شناسایی ســیاهچالهها کار شده است اما برای

اولین بار در زمان رصد هســته کهکشانی راه شیری با

آنچه باید در مورد سیاهچالهها بدانیم

مشاهده شــواهد الزم به وجود آن پی برده شد .قبل

از ایــن تصویربرداری نیز اختر فیزیکدانان بر اســاس
شــواهدی که دیده میشــد به وجود این ســیاهچاله
پی بردند.

ایســنا -رئیس دانشــکده علوم دانشــگاه فردوســی

ایجاد مدلهای هولوگرافی برای شناخت

رصــدی وجــود نــدارد و آنهــا معمــوال بــه صــورت

دانشــیار گــروه نجــوم و اخترفیزیــک دانشــگاه

بیشتر درون سیاهچالهها

گفت :برای شناســایی سیاهچالهها شــواهد مستقیم

فردوســی ادامــه داد :ســیاهچالهها از نظــر تئــوری

غیرمستقیم شناسایی میشوند.

شــهرام عباســی در خصــوص معرفی ســیاهچالهها

بــرای فیزیکدانــان بســیار جالــب اســت .بســیاری از

سیاهچالهها اولین بار در تئوری نسبیت عام انیشتن

ســیاهچالهها هســتند و در راســتای بقــای اطالعات،

فیزیکدانــان عالقهمنــد بــه مطالعــه در خصــوص

اظهار کرد :ســیاهچالهها موجودات عجیبی هستند.

وقوع پدیدهها ،داخل ســیاهچاله و خود ســیاهچاله

مطرح شــدند .طبق این تئوری پیشبینی میشد که

تحقیقــات بســیاری را انجــام دادهانــد .همچنیــن

تکینگیای در فضازمان وجود داشته باشد.

دانشــمندان مدلهــای هولوگرافی یا تمــام نگاری را

وی افــزود :ســیاهچالهها بــرای اولیــن بــار در ســال

تنظیــم کردند تــا نگاهی بــه درون یک ســیاهچاله و

 ۱۹۶۷توســط دانشــمندی به نام جان ویلر نامگذاری

فیزیک داخل آن داشــته باشند .این فعالیتها کامال

شــد .ســالهای زیادی این تصور وجود داشت که در

محیطهای مختلفی از جهان ســیاهچالههایی وجود

علمــی و آکادمیک اســت امــا متاســفانه تجربی پذیر

سیاهچالهها در جهان را توجیه کند .اگر ما جرمی را به

میدهد نمیتوانیم اطالعات کاملی را کسب کنیم اما

نیســت .مــا از اتفاقاتی کــه داخل یک ســیاهچاله رخ

دارند اما زمینه رصد آنها فراهم نشــده بود تا وجود

میتوانیم مدلهایی را ایجــاد کنیم تا بتوانیم آنها را

هر دلیلی فشرده کنیم ،مانند فشردهسازی خورشید

بیشتر مطالعه کنیم.

بــه انــدازه یک تــوپ معمولــی چگالــی آنقــدر زیاد و

گرانــش انقدر قوی میشــود که حتی نــور هم قادر به

برخورد میان سیاهچالهها محتمل است

خــروج از ایــن فضــا نخواهد بــود .زمانی کــه چگالی

عباســی با اشــاره به اینکه امکان برخورد میان ســیاه

بســیار زیــاد و گرانش بســیار قوی شــود ،هیــچ نور و
اطالعاتی قادر به خروج از این فضا نخواهد بود.

چالهها وجود دارد ،تشــریح کرد :در ســیاهچالههای

این استاد گروه نجوم و اخترفیزیک دانشگاه فردوسی

ســالهای اخیر در آشکارســاز الیگــو رخ داد .طی این

هســتند کــه بــا عنــوان ســیاهچالههایی بــا جــرم

ســیاهچالهها بــر خــاف تصــور عمــوم مردم بســیار

نزدیــک بــه جــرم ســتارهای از این نــوع اتفاقــات رخ

سالهاست که ساخته شــده اما به صورت تجربی در

یکدیگــر و تابش گرانشــی آن را رصد کــرد .این اتفاق

شــناخته میشــود .ایــن ســیاهچالهها از برهم کنش

کیهانی اصال قابل رویت نیست اما در سیاهچالههای

خصوص تابش گرانشــی ،حدس زده میشــد که دو

چگال است .در بســیاری از سیستمهای اختر فیزیکی

زد .دومین اتفاق نیز مربوط به مشاهده اولین سیاه

ادامه داد :از نظر فیزیکی و تئوری ،تئوری سیاهچالهها

نیامده اســت .ســیاهچاله یک جرم بســیار فشــرده و

مواد تحت گرانش خود فرو میریزند .در سناریوهای

تحول ستارهها ،ستارهها زمانی که به مرحله آخر عمر
خود میرســند منقبض شــده ،خــود را میبلعد و در
نهایت به سیاهچاله تبدیل میشود.

عباسی خاطرنشــان کرد :شــعاعی وجود دارد که اگر

اتفاق برهم کنشــی و بلعیدن دو ســیاهچاله توســط
انقالبــی بــزرگ در توجیه تئــوری ســیاهچالهها را رقم

چاله و افق رویداد آن توسط مجموعه تلسکوپهای

افق رویداد است.

ســیاهچالههای ســنگین(Super-Massive Black
تا میلیــارد برابر جرم خورشــید جرم دارد .این ســیاه
چالههــای ســنگین معمــوال در هســتههای فعــال
کهکشــانی دیــده میشــود .بــرای مثال ایــن عقیده

وجــود دارد کــه در مرکــز کهکشــان راه شــیری یــک

انقالبی بزرگ در توجیه تئوری وجود

ســیاهچاله ســنگین وجود دارد که میلیون برابر جرم

سیاهچالهها

رئیس دانشکده علوم دانشــگاه فردوسی با اشاره به

خورشید جرم دارد.

اینکه در چند ســال اخیــر دو اتفاق بزرگ در خصوص
اتفاقــات در خصوص رصد تابش گرانشــی بود که در

فردوســی بیــان کــرد :نــوع دیگــری از ســیاهچالهها

دانشــیار گــروه نجــوم و اخترفیزیــک دانشــگاه

ارز دیجیتال فیسبوک

دی ماه وارد بازار میشود

ســتارهای تحولی برای ســتارگان هســتند .بــه معنای
تبدیل به سیاهچاله میشود.

مینیاتــوری آزمایشــگاه ،تابشهاوکینــگ آنهــا را از

سیاه چاله بودن در میآورد.

سیاهچالهها ،اجرامی نامرئی که به واسطه

انرژی که ایجاد میکنند ،شناسایی میشود

اســاس ایــن تئــوری مطرح شــد که بــا برهم کنشــی

پروتن-پروتــن با یکدیگر در آزمایشــگاه برخورد کنند

و یک ســیاهچاله ایجــاد کنند و در نتیجــه تمام عالم
بــزرگ جهــان شــد .در نهایــت فیزیکــدان معــروف
اســتیونهاوکینگ بر اســاس مــدل معــروف خود با

عنــوان تابــش ســیاهچالهای نشــان داد کــه تابــش

از سالهای بســیار زیاد ما اکنون توانستیم اثر تابش
گرانشــی آن را برای اولین بار توســط الیگو رصد کنیم.

وجــود ندارد و آنهــا معموال به صورت غیر مســتقیم

شــتابدهندههادرونی برهــم کنــش پروتن-پروتن
ســیاهچالههای کوچــک و مینیاتــوری شــود .بــر این

فرایند مهیب انرژی بســیار زیادی تولید کرده که بعد

برخورد دو سیاه چاله با یکدیگر یک انفجار عظیم رخ

برای شناسایی ســیاهچالهها شواهد مستقیم رصدی

که در این هستههای فعال کهکشانی سیاهچالههای

یــا ذرات ریــز دیگــر میتواند باعــث به وجــود آمدن

بــا یکدیگر برخــورد کرده و بــا هم ادغام شــدند .این

رئیس دانشــکده علوم دانشگاه فردوسی اظهار کرد:

عباســی گفــت :بــر اســاس نظریــه ذرات بنیادیــن،
دانشــمندان معتقدند کــه شــتابدهندههایی مانند

ســیاه چاله با جرمی حــدودا  ۵۰برابر جرم خورشــید

این رویداد همواره محتمل اســت و میتوان شــواهد

شناسایی میشــوند .در تمام کهکشانهایی که رصد

را ببلعد .این موضوع موجــب نگرانی فیزیکدانهای

انوع سیاهچالهها

ســیاهچالهها رخ داده اســت ،گفــت :یکــی از ایــن

و جرم آنها چند برابر جرم خورشــید است .بسیاری از

تشــریح کرد :ســیاهچالهها به انواع مختلفی تقسیم

ســناریوهای شــکلگیری کهکشــانها بــاز میگــردد،

این شعاع بســتگی به جرم آن جسم دارد؛ هرچه جرم

برسد ،به یک سیاهچاله تبدیل میشود.

دارد که با عنوان سیاهچاله ستارهای شناخته میشود

دیگر ســتارهها زمانی که میمیرند ،باقی مانده آنها

 )Holesشــناخته میشــود کــه بعضــا بیــن میلیون

برای مثال خورشید زمانی که به شعاع چند سانتیمتر

یکدیگر شــکل گرفتهانــد .ســیاهچالهای دیگر وجود

وی با اشــاره به اینکــه بوجود آمدن ســیاهچالهها به

ســتاره یا هر جرم گرانشــی از آن شــعاع مخصوص به

یک ستاره بیشتر باشد ،شعاع آن هم بیشتر میشود.

کهکشــانی یا ادغام شدن چند ســیاهچاله و ستاره با

اخترشناســان معتقدند که این ســیاهچالهها با جرم

میشــود .برخــی از ایــن ســیاهچالهها بــا عنــوان

خود کمتر باشــد ،به یک ســیاهچاله تبدیل میشود.

متوســط()Intermediate-mass black hole

ظریف است .اثر این تابش در سیاهچالههای بزرگ و

میدهد .برای مثــال در پدیده مورد مطالعه الیگو در

شدهاند ،حدودا دو تا سه هسته فعال کهکشانی است

بزرگی وجــود دارد .معمــوال ســیاهچالهها را به علت

کوچــک بودن نمیتــوان دید امــا آنهــا را میتوان از

اتفاقاتی که در اطراف آن رخ میدهد ،شناسایی کرد.
ی
از آنجایــی کــه این ســیاهچالهها گرانــش خیلی قو 

دارنــد ،گازها و ســتارههای اطراف خــود را میبلعند.
از ســیاهچالهها تابشهــای مرئــی را میتــوان دیــد.

رصــدی از آن دیــد .وی خاطرنشــان کــرد :در صورت

داده و موجهای گرانشــی قــویای را ایجاد میکند که

نهایتا به ایجاد یک ســیاه چاله بزرگتر منجر میشود.
ســیاهچالهها اجــرام را بــه ســمت خود کشــیده و به
عبارتــی اجرام مختلف را میبلعنــد که باعث افزایش

چگالی آنها میشود.

فیزیکدانــان تئــوری در ایــن خصــوص که مــاده در

ایــن چگالــش قوی بــه چــه شــکلی در خواهــد آمد
تحقیــق میکنند امــا در حال حاضــر اطالعات دقیق
از آن وجود ندارد .ســیاهچالهها از جرم بســیار زیادی

ســیاهچالهها اجــرام نامرئی هســتند که به واســطه

تشکیل میشود و از آنجایی که هیچ جرمی از آن خارج

میشوند.

که هستند باقی خواهند ماند و از بین نمیروند.

انرژی کــه در اطراف خــود ایجاد میکنند ،شناســایی

نمیشود حدس میزنیم که همواره به همین صورتی

آیا پایانی بر داستان نهادهها وجود دارد؟
ســرخاب  -دوماهی اســت که بحث نهادههــای دامی،
قیمــت گذاری آن ،توزیع آن ،بحــث تخصیص ارز نیمایی

و دالر  4200تومانی ،و دپو شدنشان در انبارهای گمرک

کشور موضع داغ هر گعده اقتصادی شده است.

هفته گذشــته بود که رســانهها از افســاد  2000هزار تنی

نهادهها در گمرکات کشــور خبردادند تا باعث آن شــود

مســئوالن اقتصادی به خــود آیند و زودتر بــه فکر چاره

جویی و جلوگیری از افســاد هرچه بیشتر آن در بیایند.

تسریع گمرکی

برایــن اســاس محمد مهــدی نهاونــدی عضــو هیات

مدیــره اتحادیه واردکننــدگان نهاده هــای دام وطیور
ایــران با اعالم ایــن مطلب اظهــار کرد :عــدم تامین و
تخصیــص ارز و صــدور کــد رهگیری موجب شــده بود
تا حجــم کاالهای رســوبی در گمرکات به بیــش از چهار
میلیون تن برسد.

ســرخاب  -طبــق گزارشــی از فایننشــال

طبق گزارش فایننشــال تایمــز ،انجمن لیبرا

فیــس بوک میتوانــد در ژانویــه (دی ماه)

را راه انــدازی کنــد .این بــه طور مســتقیم با

تایمــز ،ارز رمزنــگاری شــده بــا پشــتیبانی

راه انــدازی شــود .ایــن ارز از مدتها پیش
در فهرســت برنامههــای مــارک زاکربــرگ

مدیرعامل فیس بوک قرار داشــت ،اما وی

موفق نشــده بود این ارز را به شکل رسمی
وارد بازار کند.

اکنون در نظر دارد یک ســکه با پشتوانه دالر
سایر ســکههای ثابت مانند  USDC، PAXو

 )Tether (USDTرقابت میکند .همچنین،
انجمــن لیبــرا در نظــر دارد ارزهــای دیگری

را عرضــه کنــد ،امــا تاریــخ عرضه مشــخص
نیست.

بــه گزارش ســرخاب ،ارز لیبرا یــک واحد پول

عالوه بر یک برنامه مستقل که به شما امکان

ترکیبــی از چندیــن ارز تعریف شــده اســت.

میتوانید حســاب  Noviخود را از مسنجر و

واقعــی در جهــان نیســت ،بلکــه بر اســاس
بســیاری از بانکهــای مرکــزی و نهادهــای

نظارتی نگران چشــم اندازاین نــوع ارز بوده
اند .بــه همین دلیل انجمن لیبرا کمی تغییر
مسیر داد و شروع به کار بر روی چندین پول

ثابت تک ارز کرد.

ارسال و دریافت نشانههای لیبرا را میدهد،
واتس اپ مدیریــت کنید .فیس بوک انتظار

دارد مردم شــروع به اســتفاده از  Noviبرای
اهــداف حواله و پرداختهای ســریع کنند..
اعضــای انجمــن لیبــرا شــامل Farfetch،

 Lyft، Shopify، Spotifyو  Uberهستند.

وی افــزود :پیــرو تاکیدات مقــام معظم رهبــری مبنی بر
تســریع و تســهیل ترخیــص کاال از گمــرکات ،و آخریــن

مصوبــه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت ،بر اســاس
پیشــنهادات گمــرک بخشــنامهای بــه گمــرکات بــرای

ترخیــص کاالهــای اساســی و کاالهــای مرتبط بــا تولید

صادر و شرایط ترخیص این اقالم تسهیل شد.

نهاونــدی ادامــه داد :معضالتــی کــه در مســیر تامین و

ساماندهی می کند و از سوی دیگر گامی در مسیر تحقق
شعار امسال «جهش تولید» محسوب می شود.

تخصیــص ارز بروز کرد روند ترخیص نهاده های دامی را

تعیین نرخ

برای صنایع مرغداری و دامداری با مشــکالت عدیده ای

امــروز هم باالخره قیمــت جدید نهادههــا پیرو مصوبه

بازار با جهش معناداری مواجه شود.

بازار کشــور قیمــت مصوب دولتــی نهادههــای دامی از

با اینحال و با مشــخص شــدن قیمت آن نبی پور رئیس

هیات مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار تهــران اظهار کرد:
دو مــاه قبل قرار شــد کــه دولــت  ۱۰۰درصــد ذرت و ۷۰

درصد کنجاله ســویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین

کند تا قیمت  ۱۲هزارتومان مصوب ،برای تولیدکننده به

مواجــه کرد و موجب شــد تا در نهایت نــرخ این اقالم در

امروز یکصد و سیزدهمین جلســه کارگروه ستاد تنظیم

براســاس اعالم اتحادیه واردکننــدگان نهاده های دام و

مبدا بنادر ایران اعالم شد.

کاال از گمــرکات تصریح کرد :اقدامــات موثر گمرک برای

جو دامــی هــر کیلوگــرم  ۱۷۰۰تومــان ،کنجاله ســویا هر

قیمت ها صورت گرفته اســت تاثیــر آن را بر قیمت تمام

تومان تعیین شد.

لبنیات چهل روز دیگر مشاهده کنیم.

طیور ایران (آوندا) ،وی با اشاره به تسریع روند ترخیص

به این ترتیــب نرخ ذرت دامی هر کیلوگــرم  ۱۷۰۰تومان،

ســرعت بخشــی به ترخیــص کاالهــای اساســی از جمله

کیلوگــرم  ۳,۲۲۰تومان و دانه ســویا هــر کیلوگرم ۳,۱۰۰

نهاده های دام و طیور از یک ســو بازار کاالهای اساسی را

صرفه باشد؛ متأســفانه با گذشت حدود دو ماه ،دولت

هنوز به وعده خود عمل نکرده است

بنظــر میرســد بــا توجه بــه کارهایی کــه تا بحــال و در

طول ده روز اخیر از جمله تســریع ارســال بار و نیز ثبات

شــده کاالهای مصرفی از جمله مرغ ،گوشت ،تخم مرغ و
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مسئول جام حذفی فوتبال :لیگها در زمان مقرر برگزار شوند
تســنیم -مســئول برگــزاری رقابتهای جــام حذفی

کمیته مســابقات در وبیناری با حضور رؤســای کمیته

قهرمانان آســیا در فصل آینده و لیگهای دستههای

لیــگ قهرمانــان آســیا  2021تصمیــم بگیرنــد .ایــن

مســابقات کشــورهای مختلف شــرکت کرد تا درباره

فوتبال ،انجام این مســابقات را منوط به برگزاری لیگ

امیرحســین روشــنک دربــاره وضعیــت برگــزاری

میشــود ،اما تاریــخ دقیق آن مشــخص نیســت .اگر

میدانند فصل دشواری داریم و در برگزاری مسابقات

فوریه و مارس برگزار نشــود ،دســت ما بازتر اســت تا

لیگ قهرمانان آســیا در زمان همیشگی یعنی ماههای

مســابقات جــام حذفی فوتبــال اظهار داشــت :همه

جام حذفی را در این زمان برگزار کنیم.

در شــرایط بیثباتــی قرار داریــم .متأســفانه افزایش

وی که بــا برنامه «تهران ورزشــی» گفتوگــو میکرد،

شــیوع کرونا دست ما را در برنامهریزی بسته است و با

در مــورد احتمــال برگــزاری جام حذفــی در تعطیالت

تمامی دشواریها ،بازیها را آغاز کردیم.

نیمفصــل لیــگ برتر خاطرنشــان کرد :ممکن اســت

وی در ادامــه افــزود :شــرایط جام حذفی بــه صورت

شروع جام حذفی با حضور تیمهای لیگ برتری در آن

کامل مشــخص نیست ،اما با توجه به اینکه لیگهای

میشــوند و مراحــل اولیه را بــا قهرمانان اســتانها و

تیمهای دستههای پایینتر برگزار میکنیم ،منتظریم

ببینیــم ایــن لیگهــا در زمان مقــرر برگزار میشــوند
یــا خیر .اگر طبــق برنامــه بتوانیم لیگهای دو و ســه

را برگــزار کنیــم ،جــام حذفــی را از اواخر دی مــاه آغاز

خواهیــم کرد و انشــاءهللا تــا اســفند ،تیمهای لیگ

برتری را وارد رقابتها میکنیم.

اگر این مســابقات در زمان همیشــگی برگزار نشــود،

برگزار شود.

شــاید پیش از این بازیها دو مرحلــه جام حذفی را با

حضور تیمهــای لیگ برتری برگــزار کنیم .جام حذفی

آگاهی جامعه از ســواد ورزشــی یک معضل اســت به

در این شــرایط با یک مشــکل مواجه شــد؛ زمانی که

جســمانی ،پرهیز از تجمعات و رعایــت پروتکلهای
بهداشتی انجام شود.

مربیان و باشــگاهها در دســترس نبودند ،بسیاری از
افراد نمیدانســتند که چگونه باید ورزش کنند .این

وی اظهار داشــت :در واقع ویروس کرونا باز تعریفی

فقدان ســواد حرکتی خطری است که هنوز جامعه را

گــروه ورزشــی مــا در تــاش اســت در گفتگــو بــا

تغییر الگــوی ورزش کردن از باشــگاهها بــه خانهها

هدفمند ندارند که این مســئله باعث بروز مشکالت

بــا ورزش ،راهکارهای خروج از ایــن وضعیت و توجه

ورزش بــه ویژه ورزش ســامت محور ،بــه امکانات و

سالمتی مردم به صدا در آید.

کارشناسان ،صاحب نظران ،مسئوالن و افراد مرتبط

بیش از گذشــته مسئوالن به «تهدید بزرگ» سالمتی
مــردم را بررســی کند تا شــاید اتفــاق تــازهای در این
بخش رخ بدهد.

از مفهوم «زندگی» و «ورزش» را در پی داشــته است.
بــرای جامعه حــاوی ایــن نکته مهــم بوده کــه برای
باشگاههای مجهز نیاز نیســت و میتوان با امکانات

ســاده بــا تقویت سیســتم ایمنــی و دفاعــی بدن در
مقابله با چنین بیماریهایی اقدام نمود.

تهدید میکند و بخشی از افراد فعالیت بدنی کافی و

وابســته به رونق زندگی اجتماعی هســتند ،با بحران
مواجــه و بســیاری از حرفههــا و مشــاغل زمینگیــر

شوند .از جمله مشاغلی که مربوط به صنعت ورزش
هســتند .ویــروس کرونــا کارکــرد ورزش را نیــز دچار
وقفه و اختالل کرده است.

داشــت .در این میان اوقات فراغت خالقانه و تغییر

ســبک زندگی نیز به چشــم آمــد .در ادامــه ،نکتهای

که این شــرایط به ما گوشــزد کرد و بایــد مورد توجه
دولتمــردان و نهادهــای سیاســت گــذار قــرار گیرد

این اســت که تــوان و امکانات ورزشــی جامعــه تنها

مدیر انجمن جامعــه ورزش و فرهنگ ایــران افزود:

معطــوف بــه دولت نیســت بلکــه جامعــه مدنی و

نهادها در ســطوح جهانی و محلی دچار رکود شــده

که در این ایام شــاهد آن بودیم .آگاهیسازی ورزشی

در ایــن شــرایط خــاص ،ورزش هماننــد بســیاری از
که حوزههای ســامتی ،حرفهای ،قهرمانی و تفریحی

ورزش هــر کــدام بــه نوعــی از ایــن ویــروس لطمــه

ایســنا -اگر شــما "ژن خوب" دارید و از نظــر مالی یا
رابطــهای حمایت میشــوید ،نگــران نباشــید چون

در فوتبــال حرفــهای ایران! بــه راحتــی میتوانید به
جایگاههای خاصی برســید و دریچــه فرصت را روی

ساختارهای مردمنهاد پتانسیل بسیار موثری دارند

و حتی آموزش فعالیتهای بدنی توســط بسیاری از
نهادهای مدنــی انجام گرفت که برای سیاســتها و

همبســتگی و هــم افزایــی مابیــن جامعــه ورزش و
نهادهای حوزه سالمت و بهداشت باید تقویت گردد.

وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر وزارت ورزش و

جــام جهانــی  ۱۹۹۴در آمریــکا برگــزار میشــود؛ یکی از

باشــگاههای خصوصــی ضمن اجــرای پروتکلهای

جهــان .جامی سرتاســر عجیب و غریــب .مارادونا هم

اجتماعی ،اطالعاتی را به شــهروندان و مردم انتقال

 ۳۴ســاله است و از قرار معلوم دور از آمادگی سالهای

بتواننــد فعالیتهــای ورزشــی را انجــام دهنــد تا با

مکزیــک و نایبقهرمانان  ۱۹۹۰ایتالیا در جمع مدعیان

سیستم دفاعی داشته باشند.

در آخریــن جــام جهانی  ۲۴تیمــی با یونــان ،نیجریه و

جوانی .همین هم باعث شــده تــا قهرمانان جام ۱۹۸۶

تقویت قوای جسمانی در برابر ویروس کرونا آمادگی

بــه شــمار نرفته و دســت کــم گرفتــه شــوند .آرژانتین

خاتونــی در پایــان گفــت :اتفــاق خوبی کــه در حال

بلغارســتان همگروه اســت و در بازی نخست به دیدار

تقریبا در یک ســال
مختلــف جامعــه ورزش اســت.
ً

گل نســخه یونان را پیچیده و برای همــه تیمها خط و

از فعالیتهــای بدنی را بــه اندازه مناســب در حوزه
به شــهروندان تفهیم نماید .بحث دیگر آن اســت که
با مشکالت معیشــتی روبرو هستند و ورزش در سبد
زندگی آنان خالی اســت اثر گذاشته اســت .چرا که با

عدم دسترسی به امکانات ورزشــی استاندارد و ارزان
قیمــت با دغدغههــای معیشــتی ،زمان کافــی برای

انجام فعالیتهای ورزشــی ندارند .بحران اقتصادی

موجود که کووید  ۱۹بر آن دامن زد ،به اقشار کمدرآمد

فشــار بیشتری وارد آورد که همین یک تهدید است و
خال ورزش در ســبد زندگی اقشــار کم برخوردار ،خطر
بزرگــی را برای جامعه به همــراه دارد« .ورزش رایگان
برای همه» که در اصل سوم قانون اساسی کشور نیز

بر آن تاکید شده در اینجا نمود پیدا میکند که نباید
مغفول مانده و در حد یک شعار باقی بماند ،بلکه به

حاضــر در جریــان اســت؛ طرحهــا و پویشهــای

گذشــته بســیاری از افراد و دســتگاههای ورزشی پای
کار آمدهانــد و در حــال آموزش و آگاهیســازی مردم
هســتند تا با تغییر نگاه نســبت بــه ورزش در منازل
و حتــی محیــط کار فعالیــت بدنی داشــته باشــند.

ایــن گــزاره ،بایــد بیشــتر ترویــج و روی آن تحقیق و

پژوهــش انجام شــود تا بــر روی روشهــای بهینه و
اثرگــذار برنامهریزی صورت گیــرد و مطابق با ذائقه
و نیــاز شــهروندان ،فعالیتهــا و طرحهای ورزشــی
پیشگیرانه ،طراحی و اجرا شود.

مهر

اســت کم خواهــم کرد و خــودم را بــه وزن ایده ال و

و بــه دلیــل ضعف ســاختاری در فوتبال پایه کشــور

جایــگاه علــی پروین بــه عنــوان یکــی از بزرگترین

کــه از نقــاط دور و نزدیــک بــه پایتخــت میآینــد و

مخاطب این مهم نیز اســطوره باشــگاه پرسپولیس

بوم از اســتعدادهای فوتبالی بینظیری برخوردارند

شرایط بازی میرسانم».

نمیتوانند به مرحله شــکوفایی برسند ،همانهایی

بازیکنان تاریخ این کشــور بر کسی پوشیده نیست و

تســت دادن در رده پایــه تیمهایی نظیر اســتقالل و

نســت ،چــرا که علــی پرویــن هــم ســالها از رانت در

شــمال ،جنــوب ،غــرب و شــرق ایــران همــواره

متهــم مســائل مطــرح شــده متولیــان باشــگاه

تالش فراوان توانســتهاند به باالترین ســطح ورزش

خــود چه رویــهای را دنبــال میکنند و شــاخصها و

نیــز به دلیل مشــکالت موجــود در ورزش پایه ،نبود

است؟

محلــی و منطقــهای ،ضعــف مدیریتــی در کشــف و

این اســت که آیا تمامی بازیکنانی که به این باشــگاه

پرسپولیس برایشان کم از رویا ندارد.

فوتبال و باشگاه پرسولیس آسیب دیده است.

فوتبالیســتهایی را بــه خــود دیده که با ســختی و

پرسپولیس هستند که در مورد تیمهای پایه فوتبال

این کشور برســند ،اما همانا اســتعدادهای بسیاری

قوانیــن موجــود بــرای آنهــا چگونه تعریف شــده

محلی برای بروز و ظهور این اســتعدادها در مناطق

ســوال مطرح شــده از متولیان باشــگاه پرسپولیس

پرورش بازیکنان مســتعد و...مجبور شــدهاند مسیر

بــزرگ و مردمــی وارد میشــوند از چنیــن فرصتــی

فرصتها را برای بازیکنان مســتعد ورزش این کشور

پایه راه یابند؟ این که بــرای تمامی بازیکنان مربیان

متولیان اســتعدادیابی در کشــور تغییر محسوســی

کردنــد و همینجــا قول میدهم که تــا  ۲۰روز دیگر

وزن آنها را بر عهده داشــته باشــد ،آن هم در آستانه

حــدود  ۱۴کیلــو اضافه وزن داشــتم که بــا تمرینات

کســی نمی تواند منکر اســتعداد احتمالــی نوه علی

انجام دادم هفت یا هشــت کیلو را کم کردم و مانده

به همه نوجوانانی و جوانانی که با هزاران امید ،برای

را هــم همانطــور که قــول دادم تــا  ۲۸آذر که تاریخ

قدم بر میدارند ،به یک شکل نگاه میشود؟

هیــچ ظرفیت و اســتعدادی برای نمو هــم برخوردار

رشــد رانتی برخــی فراهم اســت ،افرادی که شــاید از
نیستند و صرفا از مسیرهای رانتی یا مالی میتوانند
به نقطــه مطلوبی برســند کــه نباید! کــم نبودهاند

بازیکنانی که به صورت سفارشی و یا با پرداخت پول
توانســتهاند در تیمهای سرشناس کشور جایی برای
خود دســت و پــا کنند و بــا حمایتهــای خانوادگی

برخوردار هستند که با  ۱۴کیلو اضافه وزن به تیمهای

«اول ازهمــه باید از آقای رضا جباری (ســرمربی تیم

نداشته است و در این بین هم سودجویان به خوبی
توانســتهاند از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند و

آب هم از آب تکان نخورد.

بــاور کردنــی نیســت ،امــا اینهــا جمــات واال رضا

فرزیــن ،نوه علی پروین و فرزنــد آرش فرزین داماد
علــی پرویــن در یــک گفتوگــوی رســانهای اســت:

ســوی لنز دوربین داریوش خنجی ،فیلمبــردار ایرانی

است که باید توسط کنشــگران ورزشی نیز اجرا گردد.

اولیــن بازی مــا در چارچوب رقابتهــای نوجوانان

تاســف آور ایــن که در نقطــهای دیگر اما بســتر برای

هفتتیــرش را به ســمت دوو نشــانه رفته ولــی رو به

فعالیتهــای ورزشــی چیســت؟ گفــت :رعایــت

برای همه آنهایی که نوه «پروین»ها نیستند!

کور کنند .چرخه معیوبی که ســالیان ســال از ســوی

دوو را بــه تالفــی جنایتهایــش مجــازات کنــد .او

سالهای گذشــته نتوانســته سواد ورزشــی و آگاهی

همه آنهایی که مستحق هستند ،ببندید.

استعدادها را به دست باد بسپرند.

در نمــای پایانی ایــن فیلم میلز قصد میکند شــخصا

خاتونی در پاســخ به این ســؤال که راهکار و پیشنهاد

کم نیســتند نوجوانــان و جوانانــی که در ایــن مرز و

دیگــری را برای زندگــی خود انتخاب کننــد و تمام آن

طمع ،تنبلی ،خشم ،غرور ،شهوت و حسادت.

دهنــد کــه در خانــه و مکانهــای ایمن و محــل کار

کرد :سیاســتها و شــیوههای بــکار گرفته شــده در

که رهاورد جهانی اســت ،عالوه بــر به خطر انداختن

اجتماعی کند شــود و بسیاری از کســبوکارهایی که

هفت گناه کبیره طرحریزی کرده اســت :شکمپرســتی،

با تیم ملی آرژانتیــن در این مهمانی حضور دارد .دیگو

در میــان جامعــه ورزش و از ســوی دیگــر اختالل در

ســامتی انســانها ،باعــث شــد چرخهــای زندگــی

قاتلــی دگرآزار کــه قتلهای خــود را بهدقــت بر طبق

مدیــر انجمن جامعــه ورزش و فرهنگ ایــران تأکید

کرونا بیشــتر روی اقشار بیبضاعت و کمبهرهمند که

ورزشــی برای افراد جامعه را بیــش از پیش به همراه

سریالی به نام جان دوو با بازی کوین اسپیسی هستند؛

بهداشــتی به صــورت آمــوزش از طریق شــبکههای

جسمی ،روحی و روانی خواهد شد.

مجیــد خاتونــی دربــاره تأثیر ویــروس کرونــا بر کم

تقویم رویدادهای ورزشــی ،مهــم بودن فعالیتهای

(مورگان فریمن) اســت که ســخت درگیر پرونده قاتل

بیربطتریــن میزبانــان بزرگترین مهمانــی فوتبالی

مدیر انجمن جامعــه ورزش و فرهنگ ایــران افزود:

تحرکی مردم و عدم ورزش کردن گفت :ویروس کرونا

نامهــای دیویــد میلز (برد پیــت) و ویلیام سامرســت

فدراســیونها ،شــهرداریها و همچنیــن مراکــز

آموزش عمومــی بخصوص مــدارس و دانشــگاهها

بیمــاری کرونــا از یکســو با ایجــاد تــرس و اضطراب

اسپیســی و  ...را .فیلــم داســتان دو کاراگاه جنایــی به

میکنیم.

پروتکلهــای بهداشــتی یــک وظیفــه و تکلیف ملی

دچار اختالل و وقفه شــده چرا که باید فاصله گذاری

ســتارگانی همچون بــرد پیت ،مــورگان فریمن ،کوین

این نما از چشــم آنها بــه میلز و نوک اســلحهاش نگاه

اســت .ورزش همگانی نیز که بــا کار جمعی و گروهی

آنکه از ســطح سواد ورزشــی باالیی برخوردار نیست،

«دیوید فینچر» ،فیلمســاز برجستهی آمریکای با بازی

و فینچــر ،بیننــده را در جــای دوو نشــاندهاند و ما در

وی ادامه داد :نکته دیگر آنکه جامعه ایرانی به دلیل

قابل اتکا خواهد بود.

ایســنا« -هفــت» را به یــاد بیاوریــد .فیلمی ســاخته

را مقصر و ســزاوار انتقــام میداند .خنجــی دوربینش

شــما بــرای مــردم در شــرایط کرونایــی بــرای انجــام

خطراتــی مواجه کرد که اســتارتش از حدود دو دهه

بود حاال به ســنین پایین رســیده تا زنــگ خطر برای

همهی فوتبال

فیلم و در واقع بینندگان هفت .شــاید از آن رو که همه

دیدهاند .عنصر «تماشــاگر» که مؤلفه اصلی ورزش

در پارکها ،بوســتانها و باشــگاهها انجام میشــد،

از مدتها پیش الیههای مختلف جامعه را در بر گرفته

حذفی را در زمان مقرر برگزار کنیم.

برنامههای متمرکز بر ورزش و ســامت کشــور نقطه

ماشــینی شــدن زندگی و حرکت ناخواسته به سمت

گرفته است .کم تحرکی و به دنبال آن چاقی مفرط که

بارندگــی و آلودگی هــوا را هم داریم کــه امیدوارم جام

اقدامات عملی عاجل نیاز دارد.

حرفهای اســت ،در شرایط کرونایی خانه نشین شده

پیش خورد و حاال تبعاتش گریبان بسیاری از افراد را

فدراســیونهای کشــورهای مختلــف گفــت :رئیــس

فصل آینده و لیگهای داخلی اســت .عالوه بر کرونا،

فقدان «سواد حرکتی» یک خطر جدی است

این که الگــوی ورزش کردن تغییر کــرده ،گفت :عدم

«آپارتمان نشــینی» بهداشــت و ســامتی مردم را با

روشــنک با اشاره به نشست سهیل مهدی با مسئوالن

بتوانیم یــک مرحله جــام حذفی را برگــزار کنیم .همه

بزرگ» سالمتی مردم؛
«تهدید
ِ

مدیر انجمــن جامعه ورزش و فرهنــگ ایران با بیان

مشکل میشوند.

به هر شــکلی برنامهریزی میکنیم تــا جام حذفی هم

اینها منوط به تعیین وضعیت لیگ قهرمانان آسیا در

مســئول برگزاری مســابقات جــام حذفی با اشــاره به

ساناز سلیمان آبادی

همین دلیــل هنگام تعطیلی باشــگاهها مردم دچار

مســیر کوتاهتری برای صعود تیمها به لیگ قهرمانان

حذفی باشــد یا اینکه پیــش از شــروع نیمفصل دوم

آسیاســت و عــدم برگــزاری آن نزدیک به صفر اســت.

احتمال تغییر زمان لیگ قهرمانان آســیا تصریح کرد:

مقطع باشد .ممکن است شروع نیمفصل دوم با جام

مارادونا

همهی فوتبال بود؛

رقابتها به احتمال فراوان بــه صورت مجتمع برگزار

پایینتر منوط دانست.

دســتههای دوم و ســوم اواخر آذر و اوایل دی شــروع

گزارش

نوجوانان پرســپولیس) تشکر کنم که به من اعتماد

متخصــص در نظــر میگیرند کــه وظیفه کــم کردن

یعنــی تــا  ۲۸آذرماه بــه آمادگی صد در صد برســم.

مسابقات؟

سختی که طی این مدت زیر نظر مربیان متخصص

پروین یا هر شخص سرشــناس دیگری باشد ،اما آیا

پنج یا شــش کیلوی دیگر که ایــن کیلوهای اضافی

پوشــیدن پیراهن پرســپولیس یا هر باشگاه دیگری

نماینــده اروپــا مــیرود .شــاگردان آلفیو باســیله با ۴

نشان میکشــند .گلزنان بازی در ورزشــگاه فاکسبورو
دو بازیکن هســتند :گابریل باتیستونا ( ۳گل) و دیگو

آرماندو مارادونا!

مارادونــا ســومین گل بــازی را در دقیقــه  ۶۰بــازی بــه

ثمــر میرســاند؛ عــددی شــوم در زندگــی پــر فــراز و
نشــیب کاپیتان .شــادی گل زایدالوصف او بــرای او و

آلبیسلســته بســیار گران تمام میشــود .او پس از گل

به ســمت دوربین کنار زمین مــیرود و رو به دوربین و

بینندگان میلیونی بازی فریاد میکشد .بیننده ایرانی

جــام جهانی که تیم ملی کشــورش را بــه دلیل ناکامی

در دور نهایی رقابتهای انتخابی در آســیا به میزبانی

قطــر حاضر نمیبینــد از زبان جهانگیر کوثری ،مفســر

بازی میشــنود که این شــادی گل اعتراضی و انتقامی
است؛ اعتراض به فیفا و همه آنها که – دست کم به زعم
مارادونا – در آن ســالها برایش دردسرساز بودهاند و
انتقام او از همه آنها .انتقامی بدون تیر و هفتتیر!

هــواداران مارادونــا میگوینــد ســر او را بــرای همــان

اعتــراض بریدنــد .همچنــان کــه میگوینــد در ایتالیا

هم گودســال ،داور مکزیکی بازی فینال از ســوی فیفا و

رئیس برزیلی وقتــش ،ژائوهاوهالنژ ،مامور شــده بود
اجــازه ندهد دســت مارادونا دوباره به جــام قهرمانی

برســد .آرژانتین در بازی بعــدی در  ۱۹۹۴آمریکا باز هم

بــا شــعبدهبازی مارادونا توانســت نیجریــه را  ۲بر یک

شکســت دهد .دیگو و پاس گل فرصتطلبانهاش به

کلودیــو کانیگیا باعث برد آرژانتین شــد ولی در پایان

بازی تســت دوپینگ مارادونــا مثبت اعــام و او از این
رقابتها اخراج شــد .روحیه تیم ملــی فوتبال آرژانتین

هم با ایــن اتفاق فروپاشــید و در ادامه بلغارســتان با

هریستو استویچکف و رومانی با گئورگیهاجی کار این
لشگر فروپاشیده را یکسره ســاختند .باخت  ۲بر صفر
در بــازی آخر دور گروهی و در ادامه شکســت  ۳بر  ۲در

دور یک شانزدهم نهایی پایان راه تیم ملی آرژانتین در
جــام جهانی بود و البته پایــان راه مارادونا در تیم ملی
آرژانتین!

سرنوشــت میلــز داســتان فینچــر را نمیدانیــم ولــی

مارادونــا را چــرا .دیگو از آن پس همه آن چه را در ســی
ســال نخســت زندگیاش ســاخته بود ویران کــرد .نه

حضور در جام جهانی  ۲۰۱۰با تیم ملی آرژانتین به عنوان
مربی لیونل مســی و دیگر بازیکنان و نه حشر و نشر با
فیدل کاســترو و هوگو چاوس هیچ یک نتوانستند او را
از ورطه افول یاری دهند.
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سینما

«آنی تایم و آنی ور» فقط یک
ِ
اشتباه لفظی نیست!
مصطفی داننده

زبان اســت دیگــر ،گاهــی نمیچرخد .اشــتباه میکنــد؛ مثــا آروم نمیگیریم را

نمیگیگیریــم میگویــد .البته بهتر اســت این اشــتباه لســانی را قبــول کنیم و

قلدرمآبانه ســهو زبانی خودمان را گردن دیگران نیندازیم .خود نویســنده این
متن که زبانش کیبورد لپ تاپ اســت ،بارها در نوشــتن دچار اشــتباهی سهوی
شده است که بیا و ببین.

برخی اشــتباهها اما اتفاقی نیســت .این که نمایندهای دو کلمه ساده انگلیسی

« »anytime & anywhereرا « آنی تایم ،آنی ِور» تلفظ میکند ،نشان میدهد
این نماینده جوان پارلمان ،تا به حال این دو کلمه را ندیده ،نخوانده و نشنیده

اســت .همین االن این دو کلمه وارد ادبیات فارســی شــده اســت و خیلیها در
مکالمات روزمره خود از آن استفاده میکنند و این که جناب نماینده این چنین

آنها را تلفظ میکند ،بسی جای تعجب دارد.

با مرور از این جنس اشتباهات ،پی به این مسئله میبریم که ندانستن در برخی

مســؤوالن ما یک اپیدمی است .وقتی نمایندهای در مجلس دهم ،مشهورترین
ُ
لوور ،لووووور و لوبر» میخواند یا عضو شــورای
مــوزه دنیا یعنی لوور را ««لوورِ ،
شهری در شیراز ونیز ایتالیا را متعلق به سوئیس میداند ،باید هم ماموران آژانس
بینالمللی اتمی « آنی تایم  ،آنی ِور» به ایران سر بزنند!
وقتی کریمی قدوسی که چند دورهای هم نماینده است؛ انپیتی یا معاهده منع
اشاعه سالح هستهای ( )N.P.Tرا به اشــتباه ( )MPTمینویسد ،تو خود حدیث

مفصل بخوان ازین مجمل.

دلیل این ندانستنها ساده است.

-1این افراد کتاب نمیخوانند .قطعا کســی که کتاب خوانده است حداقل یکبار
هم که شده نام این موزه و آن شهر و برخی کلمات انگلیسی دیده است.

-2این افراد به اینترنت سر نمیزنند .در اینترنت بارها و بارها چنین کلماتی قابل
مشاهدههستند.

-3این افراد فیلم نمیبیند .در فیلمهای و سریالهای داخلی و خارجی به کرات
از این کلمات استفاده شده است.

-4ایــن افراد مشــورت نمیکنند .به هــر دلیلی برخی مســؤوالن کشــور ،کتاب
نمیخوانند ،به اینترنت سر نمیزنند و فیلم نمیبییند .به نظر میرسد آنها قبل

از اینکه حرفی را بزنند یا متنی را بخوانند با کســی مشورت نمیکنند و از آنها نظر
نمیخواهند.

باور کنیم این اشــتباهات لپی ،لفظی یا حاصل اشتباه و خستگی نیست .اینها

حاصلندانستناست.

مسؤوالن کشور در هر ردهای باید بیشتر از مردم عادی بخوانند ،ببیند و بشنوند.

امروز مردم به ویژه نســل جوان در دریایی اطالعات غوطه ور هستند و گامهای
بلندی را به سوی کسب دانش و فضیلت برداشتهاند .نمیشود کسی که وظیفه

اداره کشور را به عهده دارد از نظر اطالعات از مردم خود عقب باشد.

اداره کشور ،مائده آسمانی نیست که به یک انسان برسد و او با خوردن آن بتواند
به همه امور مسلط باشد .تنها راه ،خواندن و استفاده از تجریبات دیگران است.

این اشــتباهات شــاید از مردم عادی پذیرفتنی باشد اما از کســی که سرنوشت،
آینده و ثروت ما دست آنهاست ،قابل قبول نیست.

در نهایت باید به یک نکته دیگر هم اشــاره کرد .سعی نکنیم در کالم و گفتار خود از

کلمهویانامیکهنمیدانیمچیستوبهکجاتعلقدارد،استفادهکنیم.بهکار بردن

کلماتقلمبهسلمبهدر بیانآدمی،بهمعنایسوادوباکالسبودننیست.
رمزگشایی از قتلهایی که سال  ۱۳۵۸در تهران رخ داد

رمان «دیوار  »۱۳۵۸نوشــته امیر حســین قاضی توســط انتشــارات کتابســتان

ســرخاب« -خــودکار» در بیــن نقاشــان حرفــهای ،هیچگاه

مرمــت ،ســاماندهی و اجــرای دیــوار حائل کلیســای

بهعنوان یک ابزار مناســب نقاشــی ،مورد اقبال قرار نگرفته

تاریخی ُسهرل خبر داد.

اســت .شــاید بهاین دلیل کــه نمیتواند خطی بــا قدرت و

علیرضــا قوچــی اظهــار داشــت :کلیســای ســهرل

عموما توسط
ارزشهای بصری باال بر روی کاغذ ایجاد کند و
ً

شهرستان شبستر از جمله آثار تاریخی ارزشمند استان

بازاریکارها و برای پرداخت و شبیهسازی از آن استفاده شده.

بــرای همین هــم وقتی شــنیدم یکی از هنرجویــان میرک

اســت که قدمت آن متعلق به قرن  ۵و  ۶میالدی بوده

نقاشی دست به خودکار برده ،بسیار متعجب شدم .چون

است.

و در ســال  ۱۳۴۷در فهرســت آثار ملی به ثبت رســیده

آنهــم از دوره آخــر آموزش نظــام قدیم در دهــه  ،۷۰برای

وی با بیان اینکه در راستای حفاظت از کلیسای تاریخی

این هنرستان و هنرجویانش بهویژه در آن دوره ،پرچمدار

ســهرل ،مرمت ،ســاماندهی و اجرای دیــوار حائل این

نقاشی با چهارچوبهای علمی و مدرن هستند تا مقید به
متدهای دمدســتی شبیهسازی .هرچند ساختارشکنی و بر

کلیسا در دســتور کار میراث فرهنگی استان قرار گرفته

خالف مســیر معمول حرکت کردن هم ،جزء آموزههای آن

ب و ترکهای
اســت ،گفت :با توجه به مشــاهده آســی 

دوره طالیی بوده و چهبسا این هم یکجور ساختارشکنی

جزئی در بنای کلیســا ،پس از بررسی و مطالعات اولیه

بهحساببیاید.

با «احمد نیکمنظر مقدم» یک میرکی که حاال کارشــناس

چیدمان بهخصوصی ندارم .ترکیببندیهایم حسی و آنی

همصحبت شدم تا از ویژگیهای کار با این ابزار بگوید .او در

اصال نمیدانم
رنگی و با چه ترکیببندیای باید اجرا شود را ً

ارشد تاریخهنر هم هست ،در مورد تجربه نقاشی با خودکار

هســتند .فقط موضوع را میدانم ،اما اینکــه چطور ،با چه

هنرســتان به نقش انارهای ســرخش معروف بــود و حاال

و زمان پیاده شدن آنچه که باید اتفاق میافتد.

انارهایــش َگرد زمان بهخود گرفتــه و ِگردتر و زخمیتر هم
شدهاند ،اما همچنان شاداب و پر خون و پر حرفند.

شلوغیموجوددر کارهابرایتشنجآفرینیست.خواستهام

بچرخــد و قصــه تابلو را بازخوانــی کند و ناگفتههــای آنرا

فرهنگــی و انجام آزمایشــات مکانیکی خاک ،همچنین

اخذ مشاوره و بازدید میدانی توسط پروفسور لورنسو،

در مرحلــه نخســت تثبیــت بســتر خــاک ،جلوگیری از
رانش و لغزندگی و مقاوم ســازی آن در دســتور کار قرار
گرفت.

معــاون میراثفرهنگی آذربایجانشــرقی با اشــاره به

بله ،المانهــای زیادی در نقاشــیها وجود دارد .ســمبل

بلــه خــودکار را هنریها زیاد نمیپســندند .امــا اگر دقت

کارهایم نمود داشــت که در این کارهــا تبدیل به یکهاله

حتی از نوشتههایی مرتبط با موضوع که بهعلت همزمانی

ترکیببنــدی ،نــوع پرداخت ،تیرهروشــنی و کنتراســتها

مثل مقبرهالشــعرا که برای من مفهوم شخصی عاشقانه و

موردهاشــورها هم من خودکار را بهشــکل یکنواخت روی

به این منطقه بهحساب بیاید.

و جایی که بایدهاشــورها را با انحنا و بهشــیوه مداد رنگی

اســامی و شرقی ،شــکل دایره اســت .ســایر المانها هم

ســوای این من در جاهایی از ماژیک و آبرنگ هم اســتفاده

«وهب» در عاشوراســت ،از المانهای مســیحی استفاده

امــا در مرحله عمــل همکاری نکردند .وقتــی صحبت حمایت

کنم از آبرنگ استفاده کردهام.

ورنیهای آذربایجان دیده میشود استفاده کردهام.

شــجریان از بین ما رفت ،کاری از چهره ایشان بهاجرا در آوردهام

بطــول  ۹۱متــر و در ارتفــاع  ۲.۵متر یک نیــروی مقاوم

فکر میکنم بعد از رســانهای شــدن این اتفــاق دوباره زمینهای

و ســایر مراحل عملیات مقاوم سازی نیز در حال انجام

برخورد متفاوتی داشتهام

کنیــد برخورد مــن با خودکار متفــاوت اســت .کادربندی،

ویژهای مدنظر نداشــت هام .غیر از «انار»کــه از قبل در همه

ســرخ در پشت سر شــخصیتها شده اســت و نمادهایی

مدرن هســتند و بــر اســاس آموزههای علمی نقاشــی .در

ارزشمندی دارد و از طرفی میتواند بهعنوان نمادی مربوط

کاغذ نکشیدهام .گاهی با فشــار بیشتر و گاهی با فشار کم

دلیــل حضــور دایره در کارها این اســت کــه محوریت هنر

زدهام .از طرفی خودکارها ضخامتهای متفاوتی دارند.

مثال برای اینکه خون را به شکل ملموستری پیاده
کردهامً .

چیدمانی از پیش تعیین شده ندارم

قبل از کار ،به اتفاقی که باید روی کاغذ بیفتد فکر نمیکنم.

مثال در کاری که مربوط به ماجرای
مربوط به موضوع استً .

کــردهام یا در کلیــت کار از المانهای بدوی کــه در گبهها و

تومانتوسطانتشاراتکتابستانمعرفتمنتشر شد.

کالســیک امروزی يكــى از مهمترين

باشد یا گذشته به نســبت هر کس متفاوت است .بعضی ســودای سر درآوردن

شــاخصههاى اين مجموعه است.

در ژانــر علمیتخیلی در دورهای از تاریخ ایران دســت برده کــه هر روزش اتفاقی
داســتان با ســفر جوانی از امروز به گذشته شــکل میگیرد .نویسنده شخصیت

و فروش اینترنتی کتاب محســن چاوشی منتشر

جوانی شبیه به جوانهای اطراف ما که در موقعیتی تاریخی از الک روزمرگی بیرون

یکی از باهوشترین خوانندهها در انتخاب ترانه

قهرمانهایتاریخساز تبدیلمیشوند.

کاربلدی مانند حســین صفا ،امیر ارجینی ،روزبه

«سلبریتیها» هستیم و به تازگی نیز خبر انتشار

محوری داســتانش را در موقعیتی قرار میدهد که دســت بــه تغییر تاریخ بزند.

شــده اســت؛ خوانندهای که در گذشته به عنوان

میآیند و در موقیعتهای سرنوشتساز گوهر نهفتهی خود را بروز میدهند و به

مطرح بود و کارنامه او و همکاری با ترانهسرایانی

داســتان دیوار در بحبوحه روزهای پرتالطم ســال  ۱۳۵۸ایران میگذرد .قهرمان

بمانــی ،حســین غیاثــی و پــدرام پاریزی نشــان

خریــد میکنــد و به تهران این روزهــا برمیگردد و چیزهایــی را میبیند که دیگر

دارد؛ بــا ایــن حال او در یک ســال اخیــر به دلیل

این کتاب از اولینهای این ژانر جذاب اســت که به همت انتشــارات کتابستان به

شاعرانوترانهسرایانقرار گرفتهاست؛بااینحال

این ژانر درســت عمل کرده و ماجرایی خلق کرده که به شدت ملموس ،باورپذیر

اشــعار خود گرفت و این کار را در روزهای گذشــته

به دالیلی خاص میتواند به گذشته سفر کند ،درگیر ماجرای قتلهای زنجیرهای

حوزه ادبیات باشد ،کارشناسانی که سابقه نشان

میگردد.

کتابتعارفندارند.

داســتان در خیابانهای تهران آن روزگار قدم میزند ،از ساختمان نوپای پالسکو

میدهد کــه وی توانایی باالیــی در انتخاب ترانه

نیست.

خوانششعرهاوترانههایخودبارهاموردانتقاد

چاپ رســیده است و میتوان گفت نویســنده نیز در پیادهسازی دنیای داستانی

او از چند وقت پیش ،تصمیم به انتشار مجموعه

و البته پرالتهاب است .داستان مایههای جنایی هم دارد و شخصیت داستان که

نیز انجام داد و حال باید منتظر نظر کارشناسان

میشــود کــه در آینــده دربارهاش میدانســته و حاال در گذشــته بــه دنبال قاتل

داده در برخــورد با هنرمندان عالقهمند به چاپ

البته ماجراجویی قهرمان داســتان به همینجا محدود نمیشــود به ترورهای

انتشارات آفتاب اندیشــه در معرفی این کتاب در

بخوانید .امیرحسین قاضی نشان داده که در داستانسرایی عاشقانه نیز کارش

مجموعــهای از شــعرهای خواندنــى از محســن

گرمی روایت میکند .خواندن این رمان که دستهای شما را میگیرد و به تهران

لذتكشفوشهود،سرشار خواهدكرد.
ِ
شعرهايی كه مثل خود شاعر ،منحصر بهفردند.

معروف آن ســالها هم میپــردازد که ماجراهــای نفسگیرش را بایــد در کتاب

سامانه فروش اینترنتی کتاب آورده است« :کتاب

را بلد اســت و در فضایی غبطهبرانگیز داســتان عشــق قهرمان داستانش را به

چاوشى است كه با هر بيت ،خواننده را نو به نو از

حفاظت کالبــدی ،برنامه ریزی الزم را توســط معاونت

دوست داشتم کارهایم چاپ شوند

دوســت داشــتم این آثــار بمانند و بــرای همین با تعــدادی از
ارگانها مذاکره کردم که چاپ شوند .همگی عالقه نشان دادند
از کار فرهنگــی میشــود یعنی همین .من در شــبی که اســتاد

میراث فرهنگی استان انجام داده است.

قوچی گفــت :در این پــروژه ناپایــداری و لغزش خاک
بســتر کلیســا موجب بروز خســارت و آســیب سازهای

کلیســای شــده بود ،لذا با احداث دیوار حائل ســنگی

منظر

اســت .فضاســازیهاى اشــعار و

سوی شخصیتهای شناخته شده یا به اصطالح

به هنگام اســت ،لــذا این اداره کل نســبت به اقدامات

عشــق کور اســت ،چــون چیــزی غیــر از خوبیهای یــار را

و عاشقانه را به شاعرانهترين شكل

باقیمت 110هزار تومانراهیبازار کتابشد.

است ،توجه به عوامل آسیب رســان بیرونی و مداخله

فراهم شود که با کمک نهادی آنها را بهچاپ برسانم.

در اينمجموعهبااشعاریمواجهيم

 ،سالهاســت کــه شــاهد پدیــده چاپ کتــاب از

و کارهایی با تم عاشقانه هم انجام میدهم.

از مهمتریــن عواملــی کــه در حفــظ آثار تاریخــی موثر

است.

همگی کور هســتند ،چون در جایی خوانده بودم فرشــته

کتاب  140صفحهای  110هزار تومان

امیرحسین قاضی در کوششی چشمگیر در داستانی پرکشش و ملموس دنیایی

شده است .البته کارهای با خودکارم همه مذهبی نیستند

مرمتــی و حفاظتــی قرار گرفته اســت ،ادامــه داد :یکی

مورد منحصربهفرد دیگر اینکه شخصیتهای تابلوهایم

محسنچاوشیهمبهجمعسلبریتیهایصاحبکتابپیوست

«عشقهیوالیی»از سویانتشاراتآفتاباندیشه

عموما مذهبی هستند استفاده
اجرایشــان در ماه محرم،
ً

رســان بــه بنــای اصلــی کلیســا در اولویــت عملیات

کــه مقدماتش را فراهم کــردهام آنرا به فرزندش هدیه بدهم.

کتاب

ایبنا -مجموعه اشعار محسن چاوشی با عنوان

نگاه اول دیده نمیشوند.

اینکــه مداخلــه و جلوگیــری از عوامل بیرونی آســیب

قابل توجه در برابر نیروهای محرک خاک ایجاد شــده

آرزوی ســفر در زمان بخشی از خیالپردازی هر کدام از ماست .اینکه سفر به آینده

 ۱۳۵۸میبرد از دست ندهید.

تابلوهایم پر از قصهاند

توســط دفتر فنی و کارشناســان خبره معاونت میراث

کشــف کند .چون تابلوها کلی قصه درونشان دارند که در

تفاوت بسيارش با فضای شعرهای

عصرایران

چشم سر است.
نمیبیند و این نگاه ،نگاهی واالتر از نگاه
ِ

مخاطبم با کار درگیر شــود و در واقع داخل آن بیفتد و بعد

فرشته عشق کور است

کرده و درگیر قتلهایی زنجیرهای در تهران سال  ۵۸میشود.

سرنوشتساز میافتاده؛ تهران سال.۱۳۵۸

کلیسایتاریخی ُسهرل

فارس -معــاون میراثفرهنگــی آذربایجانشــرقی از

رمان «دیوار  »۱۳۵۸نوشــته امیر حســین قاضی در  ۳۴۷صفحه و بهای  ۵۲هزار

آفریده که میتوانست تاریخ همین سرزمین باشد .قاضی در رمان «دیوار »۱۳۵۸

و اجرای دیوار حائل

وحید بابائی

ممكــن در ابیــات خود جــاى داده

اندیشیدن به زمان و مکانهایی متفاوت است که داستان را میآفریند.

مرمت،ساماندهی

گفتگو با احمد نیکمنظر مقدم؛ یک میرکی که انارهایش را با خودکار نقش میکند

معرفت منتشر شــد .رمان درباره شــخصیتی از زمان حال است که در زمان سفر

میان گذشتگان را دارند .ادبیات داستانی هم از دل همین خیاالت سربرمیآورد و

نیمه شب شرعی۲۳:۲۸:۱ :

سینما

فرشته عشق کور است

كه مفاهيم عميق فلسفی ،عارفانه

از آینده و زیســتن با آیندگان را در ســر میپرورانند و بعضی رؤیای سیر و سلوک

اذان مغرب۱۷:۲۵:۵۴ :
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میثاق نامه اخالق حرفهای روزنامهنگاران در سایت روزنامه سرخاب  رتبه نشریه در طرح رتبهبندی نشریات :چهار

فرهنگ

غروب آفتاب۱۷:۰۵:۰۷ :

چاوشى مثل تمام آثارش در دنيای

موســيقی ،در ايــن مجموعه هــم از موضوعات و

تصويرهاى كليشــهاى فاصلــه گرفته و بــا زبان

خاصوغير تقليدیخودسراغمضامينرفته؛نه
ِ
آنقدر سختوثقيلكهفهمنشودونهآنقدر ساده
شــوق تازهای در مخاطب
یا تكرارى كه خواندش،
ِ
ایجادنکند.

مجموعه شعری كه شــاعر در آن با خلق تصاویر
و ترکیبهای بدیع ،جهانبينى و انديشــهى ژرف

خودرابراىمخاطبانشعرضهداشتهاست»...

از کیفت آثار منتشر شده که فاصله بگیریم؛ نکته

قابل توجه قیمت این کتاب است که در دو مدل
جلدسختومعمولیعرضهشدهکهقیمتجلد
ســخت این کتاب  140صفحهای 110 ،هزار تومان و

قیمت جلد معمولی این کتاب  70هزار اســت که
نشــان میدهد ،مخاطب بــرای خرید مجموعه

اشــعار این خواننده مطرح باید تقریبــا دو برابر
قیمتمعمولپولبدهد.

از طرفی نکته جالب توجه دیگر سایت انتشارات
آفتاب اندیشه است که در قسمت فروشگاه خود

تنهاکتابمحسنچاوشیراعرضهمیکندوشما
در مراجعه به این ســایت هیچ چیزی غیر از کتاب
محسن چاوشــی نمیبینید و گویی شــرط آقای

خواننــده برای همکاری با این نشــر این بوده که
در ســایت خود هیچ کتابی غیر از کتاب چاوشــی

عرضه نکنند و شــاید هم اصال ناشــر مــورد نظر،

سایتنداشتهواینسایتتنهابرایفروشکتاب
اینخوانندهمطرحطراحیشدهاست.

خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده

عکس :ایرنا

پیکر دانشــمند شهید «محسن فخریزاده» روز دوشــنبه با حضور فرماندهان
عالیرتبــه نیروهای مســلح و خانواده معظم شــهید در امامــزاده صالح (ع) در
تهران تشییع و به خاک سپرده شد.
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