
خیال  بعضی  فرمودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  
میکنند که مذاکره مشکالت کشور را حل میکند. این 
طرف  است.  اشتباه  صددرصد  است؛  بزرگی  اشتباه 
مقابل، قبول مذاکره از سوی ایران را به معنای به زانو 
درآوردن جمهوری اسالمی میداند و میخواهد بگوید 
میخواهد  و  دربیاوریم"  زانو  به  را  ایران  "توانستیم 
اثبات کند که سیاست فشار حداکثری درست بوده و 

بعد هم هیچ امتیازی نخواهد داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح امروز )یکشنبه( و در آستانه ۱۳ آبان روز ملی 
مبارزه با استکبار جهانی در دیدار هزاران نفر از دانش 
جوان  نسل  کشور،  سراسر  دانشجویان  و  آموزان 
پرتوان، پر نشاط و پر انگیزه را نعمتی بزرگ و ذخیره 
ای ارزشمند برای ایران خواندند و با اشاره به استمرار 
کودتای  از  ایران  ملت  با  آمریکا  عمیق  خصومت 
گرگ صفت  آمریکای  کردند:  تأکید  تاکنون   ۱۳۳۲
البته ضعیف تر اما وحشی تر و وقیح تر شده است و 
در مقابل، جمهوری اسالمی ایران با دفاع مقتدرانه و 
منع مستدل مذاکره، راه نفوذ و ورود مجدد آمریکا 

به کشور را سد کرده است.
رهبر انقالب اسالمی همچنین »رونق تولید« را کلید 
حل مشکالت اقتصادی مردم از جمله گرانی، تورم و 
کم شدن ارزش پول ملی خواندند و افزودند: نباید 
همچنان که مدتی بیهوده منتظر برجام ماندیم حاال 
در انتظار اقدامات اروپایی ها یا مسائل دیگر معطل 
بمانیم بلکه باید به داخل دل ببندیم و همه توان را 

برای رونق تولید به کار گیریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
با ملت ایران  را سرآغاز دشمنی آشکار شیطان بزرگ 
خواندند و افزودند: آمریکایی ها با آن کودتا، حتی به 
دولت مصدق که به آنها اعتماد کرده بود رحم نکردند 
و با ساقط کردن دولت ملی، دولتی وابسته، فاسد و 
دیکتاتور را روی کار آوردند و به این شکل بزرگترین 

دشمنِی ممکن را در حق ملت ایران انجام دادند.
شد،  سرنگون  کودتا  با  که  دولتی  افزودند:  ایشان 
خورد  را  بزرگ  شیطان  به  اعتماد  چوب  واقع  در 
نیروهای  بر  پهلوی  رژیم  به واسطه  ها  آمریکایی  و 
همه  و  اقتصاد  فرهنگ،  سیاست،  نفت،  مسلح، 

عرصه های کشور تسلط کامل یافتند.
جمله  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
آمریکایی ها در تالشند با تحریف تاریخ، آغاز خصومت 
آمریکا با ایران را به تسخیر النه جاسوسی ربط دهند، 
با  روابط  ابتدای  از  آمریکایی ها  کردند:  خاطرنشان 
با ملت  با طرح های به ظاهر دوستانه، باطنًا  ایران، 
با کودتای  این دشمنی  که  کردند  ایران دشمنی می 
۲۸ مرداد علنی شد و این مقطع آغاز خصومت علنی 

آمریکا با ایران است.
ایشان کودتای مرداد ۱۳۳۲ را موجب آگاهی بیشتر 
ملت خواندند و افزودند: ده سال بعد در سال ۱۳۴۲ 
که مبارزات اسالمی و مردمی شروع شد، امام خمینی 
با درک موضع حقیقی و قلبی مردم، این واقعیت را 

بیان کردند که امروز در اذهان ملت ایران هیچ فردی 
منفورتر از رئیس جمهور آمریکا نیست.

که  واقعیت  این  بیان  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تا امروز هیچ تغییری نکرده است،  از آن روز  آمریکا 
همان  صفتی،  گرگ  همان  شرارت،  همان  گفتند: 
همان  و  المللی  بین  دیکتاتوری  ایجاد  برای  تالش 
سلطه طلبِی بی حد، امروز نیز در آمریکا وجود دارد 

البته با وحشی گری و وقاحت بیشتر.
در  ایران  بر  و خفقان حاکم  یادآوری فشار  با  ایشان 
گفتند:  آمریکا  به  وابسته  دیکتاتوری  رژیم  دوران 
انقالب اسالمی اساسًا علیه آمریکا و آن رژیم وابسته 
بساط  خمینی،  امام  رهبری  به  مردم  عامه  و  بود 
پادشاهی فاسد و وابسته را جمع کردند و جمهوری 

اسالمی را بر سر کار آوردند.
آمریکایی ها  اقدامات  برخی  یادآوری  با  انقالب  رهبر 
از جمله تهدید، کودتا، تحریم،  در ۴۱ سال گذشته 
تحریک قومیتها، تجزیه طلبی، آشوب طلبی، محاصره 
آنها  کردند:  تأکید  دیگر  روشهای  و  نفوذ  اقتصادی، 
در این مدت هرچه بلد بودند و می توانستند علیه 
جمهوری  اصل  به ویژه  انقالب  از  برخاسته  نهادهای 
در  هم  ما  البته  که  کردند  اقدام  و  توطئه  اسالمی 
زیادی  موارد  در  و  کردیم  توانستیم  کاری  هر  مقابل 

حریف را به گوشه رینگ بردیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »سد کردن راه نفوذ مجدد 
را  ایران«  بر  آمریکایی ها  دوباره  تسلط  و  سیاسی 
توطئه  مقابل  در  اسالمی  جمهوری  پاسخ  مهمترین 
های حاکمان واشنگتن برشمردند و تأکید کردند: منع 
مکرر مذاکره با آمریکا یکی از ابزارهای مهم بستن راه 

ورود آنان به ایران عزیز است.
را  آمریکایی ها  با  اسالمی  جمهوری  مخالفت  ایشان 
این  افزودند:  و  خواندند  مستحکم  منطقی  دارای 
می  را  آمریکایی ها  مجدد  نفوذ  راه  عقالنی،  روش 
جهانیان  به  را  ایران  اقتدار  و  حقیقی  ابهت  بندد، 
ثابت می کند و ابهت پوشالی طرف مقابل را در دنیا 

فرو می ریزد.
خوی  و  تکبر  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
که  آمریکایی ها  کردند:  خاطرنشان  آمریکا  استکباری 
می  منت  آنها  سر  بر  کشورها  سران  با  مذاکره  برای 
گذارند، سالهاست برای گفتگو با مقامات ایران اصرار 
که  کند  می  امتناع  اسالمی  جمهوری  اما  کنند  می 
ملت خیلی سخت  برای دشمنان  این مسئله  تحمل 
است، زیرا به جهانیان ثابت می کند در دنیا حکومتی 
بین  دیکتاتوری  و  غاصبانه  قدرت  که  دارد  وجود 
المللی آمریکا را قبول ندارد و زیر بار حرف زور نمی 

رود.
نتیجه  بی  حقیقتًا  را  آمریکا  با  مذاکره  انقالب  رهبر 
برشمردند و تأکید کردند: برخی که مذاکره با آمریکا 
می  اشتباه  صددرصد  دانند،  می  مشکالت  حاّلل  را 
کنند و هیچ نتیجه ای از گفتگو با آمریکایی ها حاصل 
نخواهد شد، چرا که آنها یقینًا و قطعًا هیچ امتیازی 

نخواهند داد.

ایشان در همین زمینه این واقعیت را یادآوری کردند 
ایرانی پشت میز  که طرف مقابل، نشستن مقامات 
مذاکره را به معنای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی 
می داند و از اصرار بر مذاکره این هدف را دارد که به 
جهانیان بگوید فشار حداکثری و تحریم ها سرانجام 

نتیجه داد و ایرانی ها به زانو درآمدند.
مسئوالن  اگر  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
جمهوری اسالمی ساده لوحی می کردند و به مذاکره 
می رفتند، از فشارها و تحریم ها هیچ چیزی کم نمی 
تحمیل  و  توقعات  رسمی  طرح  برای  راه  بلکه  شد، 

های جدید آمریکایی ها باز می شد.
آمریکا  نتیجه  بی  تالشهای  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
موشکی  دفاع  قدرت  کردن  محدود  یا  حذف  برای 

الهی و همت جوانان  ایران افزودند: امروز به فضل 
میهن، دارای موشکهای دقیق با ُبرد دو هزار کیلومتر 
هستیم که می تواند به هر هدفی با خطای فقط یک 

متر اصابت کند.
آمریکایی  رفتیم،  می  مذاکره  به  اگر  گفتند:  ایشان 
های متوقع پای موشکها را به میان می کشیدند و 
 ۱۵۰ حداکثر  ایران  موشکهای  باید  گفتند  می  مثالً 
این  ما  مسئوالن  اگر  که  باشد  داشته  ُبرد  کیلومتر 
نمی  اگر  و  آمد  می  در  کشور  پدر  پذیرفتند،  می  را 

پذیرفتند همین آش و همین کاسه تکرار می شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تجربه هایی نظیر مذاکرات 
با آمریکا را درس آموز  بی نتیجه کوبا و کره شمالی 
شمالی  کره  و  آمریکا  مسئوالن  گفتند:  و  خواندند 
متقابالً قربان صدقه یکدیگر هم رفتند اما در نهایت 
آمریکایی ها براساس روال خود در مذاکرات، یک ذره 

از تحریم ها کم نکردند و هیچ امتیازی ندادند.
واسطه  به  فرانسه  دولت  اصرار  به  اشاره  با  ایشان 
با  مالقات  یک  فرانسه  جمهور  رئیس  گفتند:  گری 
ترامپ را حاّلل همه مشکالت ایران دانسته بود که 
یا  و  است  ساده  خیلی  یا  این شخص  بگوییم  باید 

همدست آمریکایی ها است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: اخیرًا نیز با این که می 
دانستم نمی شود، اما برای امتحان و به منظور روشن 
شدن موضوع برای همگان، گفتم با وجود خطایی که 
آمریکایی ها با خروج از برجام مرتکب شدند، اگر همه 
برجام  مجموعه  در  توانند  می  بردارند،  را  ها  تحریم 
شرکت کنند اگرچه می دانستم که قبول نمی کنند و 

به همین صورت هم شد.
ایشان با طرح این سؤال که حّد توقف خواسته ها و 
توقعات آمریکا از ایران کجا است، گفتند: آنها فعالً 
می گویند در منطقه فعال نباشید، به جبهه مقاومت 
کمک نکنید، در برخی کشورها حضور نداشته باشید 
و توان دفاعی و تولید موشک خود را متوقف کنید 
قوانین  از  گفت  خواهند  خواسته ها  این  از  بعد  و 
حجاب  موضوع  بر  و  بردارید  دست  دینی  حدود  و 
اسالمی نیز تأکید نکنید، بنابراین خواسته های آمریکا 

هیچگاه تمامی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: من چند سال قبل در 
آنجایی  گفتم  حسینیه  همین  در  مسئوالن  با  دیدار 
که آمریکا متوقف خواهد شد و دیگر توقع جدیدی 
حّد  آمریکا  توقعات  کجاست؟  کرد،  نخواهد  مطرح 

یقف ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
به دنبال بازگرداندن ایران به شرایط پیش از انقالب 
هستند، تأکید کردند: انقالب اسالمی محکم تر از این 
حرف ها است و اراده پوالدین و عزم راسخ جمهوری 
اسالمی هیچگاه اجازه نخواهد داد که آمریکا با چنین 

ترفندهایی بار دیگر به ایران بازگردد.
ایشان در ادامه سخنان خود به مسائل داخلی کشور 
و موضوع رونق تولید اشاره کردند و گفتند: هشت 
ماه از اعالم شعار سال گذشت. البته در این هشت 
ماه برخی کارهای خوب انجام گرفته است اما بخش 
تالش  و  کار  به  همچنان  که  دارند  وجود  هم  هایی 

بیشتر نیاز دارند.
حل  کلید  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
مشکالت اقتصادی کشور در گرو رونق تولید است، 
اقتصاددانها  اما  نیستم  اقتصاددان  من  افزودند: 
خود  اظهارنظرهای  و  سخنان  در  اجماعی،  به صورت 
را تأیید کردند زیرا اشتغال، ثروت ملی،  شعار سال 
رفاه عمومی و حتی پیشرفت علمی به واسطه رونق 

تولید به وجود می آید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: کاهش فشار 
به مردم و حل مشکالتی همچون گرانی، تورم و کم 
ارزش شدن پول ملی تنها با اهتمام به موضوع تولید 

ملی امکان پذیر خواهد بود.
ایشان با اشاره به سخنان چندی پیش وزیر صنعت 

آستانه  در  صنعتی  واحد  یک  جا  هر  اینکه  بر  مبنی 
تعطیلی قرار بگیرد، به کمک آن می رویم، گفتند: این 
سخنان، عالی و خرسند کننده است و حاال باید پای 
همین گونه  نیز  مسئوالن  دیگر  و  بایستند  قول  این 

عمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از رویکرد »منتظر 
برجام  معطل  مدت  یک  گفتند:  ماندن«  خارجی ها 
رئیس  دستور  معطل  هم  دیگر  مدت  یک  بودیم، 
سه ماهه ای  مهلت های  تمدید  برای  آمریکا  جمهور 
هم  مدت  یک  و  گذاشته اند،  برجام  در  که  بودیم 
برنامه  و  فرانسه  رئیس جمهور  برای  بمانیم  معطل 
های فرانسوی ها، در حالی که این انتظارها، سرمایه 
گذار و فعال اقتصادی را دچار بالتکلیفی می کند و 

کشور را به رکود و عقب ماندگی می کشاند.
ایشان تأکید کردند: این انتظارها را رها کنید. البته 
به  می گویم  بلکه  کنید  قطع  را  ها  رابطه  گویم  نمی 

خارجی ها دل نبندید و فقط به داخل دل ببندید.
از  یکی  سخنان  به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تومان  میلیارد  هزار   ۹۰ انعقاد  درباره  استانداران 
قرارداد در استان طی چند ماه اشاره کردند و گفتند: 
بی  ظرفیتهای  از  کوچکی  بخش  دهنده  نشان  این 
ظرفیتها  همین  برروی  باید  که  است  استانها  شمار 

متمرکز شد و آنها را پیگیری کرد.
را جلوگیری  تولید  رونق  راههای  از  ایشان یکی دیگر 
دانستند  داخل  تولید  دارای  کاالهای  واردات  از 
ثروت  و  حیات  که  هستند  ای  عده  افزودند:  و 
واردات  اما  است  واردات  به  وابسته  بادآورده شان 
داخل  تولید  ورشکستگی  موجب  رویه  بی  و  زائد 
عالج  بنابراین  شد،  خواهد  جوانان  ماندن  بیکار  و 
واقعی مشکالت این است که دولت و مجلس، برای 
عملیاتی و اجرایی شدن سیاستهای صحیح ابالغی، 

برنامه ریزی کنند.
از  دیگری  بخش  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
جوان  نسل  خصوصیات  از  تمجید  با  سخنانشان، 
دادن  انجام  برای  آمادگی  و  انرژی  انگیزه،  جمله  از 
وظایف گفتند: کشور به معنای حقیقی کلمه به این 
نسل احتیاج دارد چرا که این جوانان متدین هستند 
که با احساس مسئولیت و در صراط مستقیم ایران را 

می سازند و به پیش خواهند برد.
ایشان با انتقاد مجدد از موضوع محدود کردن نسل 
افزودند: آثار چنین اقدامات خطرناکی دو دهه بعد 
آشکار خواهد شد که ایران دیگر از نسل جوان متراکم 

برخوردار نیست.
برطرف  برای  به قول مسئوالن  اشاره  با  انقالب  رهبر 
نسل  تحدید  با  مقابله  و  موجود  مشکالت  کردن 
تأکید کردند: این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

خود  سخنان  پایان  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  است  زیاد  بسیار  کشور  های  ظرفیت  گفتند: 
کوری  به  و  الهی  قوه  و  حول  به  اسالمی  جمهوری 
چشم آنهایی که نمی توانند ببینند، از همه مشکالت، 

سرافراز بیرون خواهد رفت.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره ۲۹۰
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قیمت : ۱۰۰۰ تومان

تاسیس ۱۳7۴

رهبر انقالب: اختالف ملت ایران با دولت آمریکا از ۲۸ مرداد و قبل از آن بوده
یکی از راه های بستن راه نفوذ آمریکا، منع مذاکره است/ جوانان متدین ایران را می سازند

رئیس جمهور: مبارزه با ظلم، افراط 
گرایی و تروریسم وظیفه همه ادیان الهی 

و از جمله مسلمانان است

حسن روحانی در دیدار رئیس اداره مسلمانان قفقاز، پیوندهای 
مذهبی و دیرینه دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان را عامل 

مهمی در تقویت همکاری های مشترک دو کشور دانست و تاکید 
کرد که باید پایه های وحدت میان جوامع اسالمی بیش از پیش 
تقویت شود و به دشمنان اجازه داده نشود با تفرقه افکنی ، بین 

مسلمانان جدایی بیندازند.

موافقان و مخالفان 
FATF چه می گویند؟

چراغی که به مدارس 
دولتی رواست به مدارس 

خاص حرام است...

آشنایی با شهرها و 
روستاهای نطنز

طار

انقالبی جدید در صنعت کشاورزی 
توسط نخبگان ایرانی با پهپادهای 

کشاورزی سیرنگ

گوگل به هوش مصنوعی بو کشیدن 
یاد می دهد!

محققان شرکت "گوگل" یک الگوریتم جدید 
هوش مصنوعی توسعه داده اند که می تواند 

عطرها و بوها را بر اساس ساختار مولکولی شان..

قوی ترین آنتی 
 ویروس های 

گیاهی!

پنجشنبه  روحانی عصر  االسالم حسن  فارس، حجت  خبرگزاری  گزارش  به 
در دیدار شیخ االسالم اهلل شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز با 
ابراز خرسندی از گزارش وی درباره تقویت پایه های دینی ، تصریح کرد: 
مبارزه با ظلم، افراط گرایی و تروریسم وظیفه همه ادیان الهی و از جمله 
مسلمانان است و باید بیش از پیش چهره رحمانی دین مبین اسالم برای 

جهانیان ترسیم شود.
گامی  را  کشور  دو  مردم  آمد  و  رفت  افزایش  همچنین  جمهوری  رئیس 
ارزنده در مسیر گسترش روابط و نزدیکی بیش از پیش دو ملت ایران و 

جمهوری آذربایجان دانست.
از  گزارشی  ارائه  ضمن  دیدار  این  در  نیز  قفقاز  مسلمانان  اداره  رئیس 
وضعیت منطقه و آذربایجان ،  گسترش روزافزون روابط تهران - باکو را به 

نفع دو کشور و منطقه دانست .
شیخ االسالم اهلل شکور پاشازاده  با اشاره به عالقه مندی روزافزون مردم 
نسبت به دین در منطقه اظهارداشت: دین اکنون محور وحدت مردم در 
منطقه و آذربایجان است و ما روز به روز شاهد رونق و رجوع بیشتر مردم 
به مساجد هستیم و امسال مردم آذربایجان به طور گسترده از پیاده روی 

اربعین استقبال کردند.



سیاسی ۲

از  گروهی  حضور  با  مراسمی  که   است  چندی 
بزرگداشت  مردم در منطقه پاسارگاد تحت عنوان 
مراسمی  چنین  برگزاری  می گردد.  برگزار  کوروش 
تاریخ  از  زمانی  هیچ  در  تاریخی  سابقه  هیچگونه 
آن  متعدد  پادشاهی  های  سلسله  و  ایران  بلند 
نداشته است. حتی پس از پیروزی انفالب اسالمی 
چنین  نیز  ایران  در  شاهنشاهی  حکومت  پایان  و 
اخیر  سال  چند  در  تنها   نداشته.  وجود  مراسمی 
است که گروهی به بهانه فتح بدون خونریزی بابل 
توسط کوروش و آزادسازی یهودیان در آن منطقه، 

به پاسارگاد می روند. 
چند نکته در این زمینه قابل تأمل است.

داده  سر  تجمع ها  این  در  که  هایی  نوعًا شعار   -۱
می شود  میخواهد ایرانیت را در مقابل اسالمیت 
پیروزی  از  که پس  است  حالی  در  این  دهد.  قرار 
انقالب اسالمی در چهل سال پیش، نه تنها هیچ 
و  اسالمی  جمهوری  بنیانگذاران  سوی  از  تالشی 
از  ایرانیت  آثار  زدودن  برای  رهبران مذهبی کشور 
ایرانی  های  مناسبت  بلکه  نگرفت،  صورت  کشور 
کامالً  باستان  ایران  تاریخی  اماکن  و  نوروز  مانند 
گسترش  برای  بلیغی  های  تالش  و  ماند  محفوظ 

زبان فارسی و بزرگان شعر و ادب وهنر ایرانیان نیز 
صورت گرفت. تالش هایی که حتی قابل مقایسه 
با دوران طوالنی پادشاهی گذشته نیز نمی باشد.                                                       
برای  تالش  در  گرایان  اسالم  تردید،  بدون  لذا 
در  و  نبوده  ایرانی  تاریخی  و  فرهنگی  آثار  زدودن 
مقابل آن نایستادند. اگرچه با حکومت های جور 
و ستم شاهنشاهی در این سرزمین مخالف بودند.

مذهبیون همواره یادآور شدند که ایرانی و فرهنگ 
غنی این سرزمین، کمک های شایانی به گسترش 
ایران و  مذهب اسالم وباالخص شیعه در سراسر 
حتی کشور های دیگر داشته است که کتاب های  
شهید مطهری در قبل از انقالب، گوشه کوچکی از 

آن را برمی شمارد.
بنا به اسناد تاریخی مستند، تمدن و دیوانساالری 
ظهور  از  پس  تنها  نه  که  بود  تمدنی  تنها  ایرانی، 
را  آن  باز  آغوش  با  بلکه  نرفت،  میان  از  اسالم، 
پذیرفت و به گسترش آن کمک های شایانی نمود. 
لذا در طول تاریخ ایران پس از اسالم، هیچکدام از 
بزرگان علم و ادب  فرهنگ ایرانی که مسلمان هم 
بودند،تمدن ایران را در تقابل با اندیشه اسالمی 
و  فکر  تولید  برای  دو  هر  از  بلکه  و  دیدند  نمی 

این مرز و بوم استفاده می کردند. شاید  فرهنگ 
تمدن  تالقی  این  مظهر  بتوان  را  فردوسی  حکیم 
ایرانی و اندیشه مذهبی دانست که شاهکاری به 

نام شاهنامه محصول آن است.
همواره  مذهبی،  معتقدین  و  گرایان  اسالم     -۲
مرزهای  از  و صیانت  برای حفظ  مبارزین  بزرگترین 
کشور و مقابله با متجاوزان به ایران بودند. نگاهی 
به صد سال اخیر تاریخ ایران اثبات این مدعاست 
. از فتوای میرزای بزرگ برای مبارزه با استعمار تا 
ستارخان و مدرس و میرزای جنگلی و غیره.  تاریخ 
برای  صدام  ارتش  با  نابرابر  جنگ  سال  هشت 
ایران بود که در  از وجب به وجب خاک  حفاظت 
تمامی مجاهدان و مبارزان آن از مذهبی ها بودند.  
جنگ  تاریخ  طول  تمام  در  بگویم  که  ام  شرمنده 
تحمیلی، حتی یک نفر که داعیه ایران و خاک وطن 
و حفاظت از تمدن ایران را داشته باشد، در صحنه 

مبارزه حضور نداشت.  
سرزمین  مرزهای  اگر  ناکرده  خدای  هم  امروز 
تردید  بدون  باشد،  تهدید  معرض  در  ایران  بزرگ 
خود  سرزمین  از  دفاع  قراول  پیش  مذهبیون  باز 

هستند.  

و  هزار  طول  در  شد،  عرض  که  همانگونه    -۳
میان  تقابلی  هیچگاه  گذشته،  سال  چهارصد 
اسالمیت و ایرانیت در این سرزمین وجود نداشته 
معلوم  رو  این  از  است.  بوده  اندک  بسیار  یا  و 
اخیر   سال  چند  طی  کوروش  به  پرداختن  نیست 
که بعضا با شعارهای تندضد حاکمیت توسط عده 
ای در محل پاسارگاد صورت میگرد با چه اهدافی 
است و از کدام مراکز در تنور آن دمیده می شود؟    
کوروش پادشاه هخامنشی خدمات و کشورگشایی 
فتح  سالروز  صرفا  چرا  داد.  انجام  را  زیادی  های 
همراه  یهودیان  آزادی  با  قضا  بر  دست  که  بابل 
موضوع  اگر  مثال  و  می شود؟  داشته  گرامی  بود. 
روز  باز هم  آیا  نبود،  بابل  آزادی یهودیان در فتح 
توهم  به  معتقد  داشتند؟  می  گرامی  را  کوروش 
که  آمریکا  وزیرخارجه  توییت  اما  نیستم  توطئه 
به  و  شد  صادر  رابطه  همین  در  پیش  روز  دو 
یهودیان  آزادی  در  کوروش  اقدامات  از  صراحت 
وزیر  نخست  و  مکرر  اظهارات  و  بود  گفته  سخن 
رژیم صهیونیستی در این خصوص طی سال های 

گذشته توجه انسان را به موضوع جلب می کند.

مسئله بذرپاشی، افت زدایی و سمپاشی زمین های زراعی 
همواره  که  است  بوده  عزیز  کشاورزان  دغدغه  دیرباز  از 
این موضوع با مشکالتی چون لهیدگی، خرابی محصوالت 
ادوات  و  کارگران  توسط  محصوالت   %۱۰ رفتن  بین  از  و 
مسئله  دنیا  در  رو  این  از  است.  بوده  همراه  کشاورزی 
به  این موضوع  کشاورزی هوشمند مطرح شده است و 
با  باشد.  در سطح جهانی می  پیشرفت  در حال  سرعت 
به  توجه  با  هوشمند  کشاورزی  به  دسترسی  حال  این 
نظر  به  غیرممکن  امری  عزیزمان  کشور  علیه  ها  تحریم 
می رسید. اما برای رفع این مسئله چرا نگاه به خارج از 
ایرانی  نخبگان  خالقیت  با  امروزه  باشیم؟  داشته  کشور 
در شرکت سیرنگ این دغدغه رفع شده است و با تکیه 
به  آن ها  عملکرد  به  اطمینان  و  ایرانی  استعداد  این  بر 
خود می بالیم که ایرانی هستیم و از نخبگان خود حمایت 

می کنیم.
اساتید  از  و  علمی  نخبگان  از  یکی  شریفیان  هادی 
در  نوآوری  با  که  نخبه ای  است.  کشاورزی  مکانیزاسیون 
پهپادهای هوشمند  تولید  و  صنعت کشاورزی و طراحی 
سنتی  مرحله  از  عبور  برای  جدید  انقالبی   ، کشاورزی 
دنبال  به  ایرانی  استارت آپ  این  است.  کرده  ایجاد 
هوشمندسازی کشاورزی و استفاده حداکثری تکنولوژی 
پرواز  عمود  پهپادهای  تولید  با  و  است  صنعت  این  در 
کشاورزی  محصوالت  تولید  روند  بهینه سازی  دنبال  به 

با  می باشد.  بیابان زدایی  هدف  با  آب  مصرف  کنترل  و 
زمین  نیستند  مجبور  کشاورزان  پهبادها  این  گیری  بکار 
های مشکل دار، صعب العبور و یا گلی را خود مستقیما 
و  دقت  به  توجه  با  کنند.  پاشی  سم  یا  و  بذرپاشی 
توان  می  نیز  پاشی  سم  و  بذرپاشی  پروسه  یکنواختی 

انتظار محصولی با کیفیت باالتر را داشت.
تولید  با  شریفیان  هادی  مدیریت  به  سیرنگ  شرکت 
با قابلیت هایی نظیر پخش  ربات های پرنده عمود پرواز 
سم، بذر، محلول، خوراک، کود و... قادر است تا زمینی 
عرض  در  انسانی  نیروی  دخالت  بدون  را  هکتاری  یک 
 ،۵ مخازن  دارای  پهپادها  این  دهد.  پوشش  دقیقه   7
را  مترمربع  هزار  لیتر  هر  که  هستند  لیتری  و۲۰   ۱۵  ،۱۰
واسطه  به  پهپادها  این  . همچنین  گرفت  بر خواهد  در 
دارا بودن دو GPS متصل به ماهواره ها دقت باالیی در 
عملکرد خود دارند و به جرات می توان گفت بدون خطا 
سطح زیر کشت را پوشش می دهند و از آلودگی محیط 
زیست جلوگیری می کنند. عالوه بر این موارد پرنده های 
طراحی،  نوع  واسطه  به  کشاورزی  سیرنگ  پرواز  عمود 
آسان  بسیار  را  آنها  حمل  که  دارند  تاشوندگی  قابلیت 

می کند.
با تجهیز این پهپاد به رادار زمین های ناهموار، کوهپایه ها، 
تپه های ماهور، شیب دار و ... به راحتی تحت پوشش 
انتخاب نقشه  با  کاربر  قرار می گیرند و فقط کافی است 

توسط اپلیکیشن دکمه پرواز را انتخاب کند تا اقداماتی 
مه پاش  پاشی،  محلول  آفات،  با  مبارزه  سمپاشی،  نظیر 
گرده  آبزیان،  تغذیه  سنجی،  طیف  دقیق،  مساحی  گرم، 

افشانی و ... با کاهش مصرف آب اجرایی شود.
نگاه زیبا شرکت سیرنگ به اشتغال زایی برای جوانان از 
صورتی  به  است  برانگیز  تامل  بسیار  صنعت  این  طریق 
استخدام  متخصص  نیروی  نفر   ۵ پهپاد  هر  برای  که 
پرواز  ناظر  فنی،  خلبان، مسئول  خلبان، کمک  می شوند: 
و گیاه پزشک از نمونه جایگاه های شغلی هستند که این 
التحصیالن  فارغ  دادن  آموزش  با  حاضر  حال  در  شرکت 

دانشگاهی به اشتغال زایی آن ها کمک می کند.
آینده  با  رابطه  در  شده  انجام  بررسی های  به  توجه  با   
این پهپادهای ایرانی برآورد می شود که برای ۱۸ میلیون 
هکتار زمین زراعی کشورمان نیاز به ۲۰هزار پهپاد است 
که ظرفیت هر پهپاد پوشش ۲۵۰۰ هکتار می باشد و این 
آبادانی  پایدار جهت  و  مناسب  یعنی یک سرمایه گذاری 
کشور عزیزمان ایران که همچنین می تواند در عرصه بین 

المللی هم نقش موثری داشته باشد.
تا   ۴ تسهیالت  با  کشاورزان  توسط  پهپادها  این  خرید 
۱۵ درصدی در نظر گرفته شده است که البته بهتر است 
با  که  چرا  کنیم  خرید  جایگزین  را  سرمایه گذاری  عنوان 
درآمد  می توان  راحتی  به  صنعت  این  در  سرمایه گذاری 
البته  که  داشت  میلیون   ۲۰ تا   ۱۰ بین  ماهیانه  پایدار 

این پهپادها براساس حجم مخزن و قدرت موتور آن ها 
قیمتی بین 67 تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دارد.

همچنین به علت درخواست های مکرر کشاورزان که قادر 
به خرید این نمونه پهپادها نیستند، امکان ارائه خدمات 
به صورت هکتاری هم فراهم شده است به عنوان مثال 
سیرنگ در ازای ارائه خدمات خود بصورت میانگین ۱۵۰ 
درخواست  به  توجه  با  که  کند  می  دریافت  تومان  هزار 
میزان هکتار متقاضیان این قیمت روندی صعودی و یا 
نزولی خواهد داشت. شایان ذکر است در این روش کلیه 

عملیات اجرایی توسط پرسنل سیرنگ اجرا خواهد شد.
با توجه به جوان بودن شرکت سیرنگ و حوزه فعالیت 
آنها، جوانان این صنعت بر آن شدند تا با حضور در برنامه 
مطرح  ملی  سطح  در  را  خدماتشان  "میدون"  تلویزیونی 
کنند. خوشبختانه این طرح از مابین ۳ طرح پیشنهادی 
نهایی  مرحله  به  و  کرد  کسب  مسابقه  در  را  اول  رتبه 
افتخار  با  تا  است  ما  اجتماعی  وظیفه  این  یافت.  راه 
لینک  به  ورود  با  و  کنیم  حمایت  خود  علمی  نخبگان  از 
ادامه  در  که  کنیم  هدیه  را  حس  این  آن ها  به  مسابقه 
رقابت تنها نیستند و با قدرت به کار خود ادامه دهند. 
برای حمایت از این خالقیت کامال ایرانی فقط تا فرداشب 
فرصت دارید تا به این لینک رفته و پنج ستاره امتیاز به 
تیم هادی شریفیان بدهیم  و با ثبت آن مسیر موفقیت 

را برای نخبگانمان هموار کنیم

کوروش؛ آسوده بخواب، 
مذهبی ها بیدارند..

انقالبی جدید 
در صنعت 
کشاورزی 
توسط 

نخبگان ایرانی 
با پهپادهای 
کشاورزی 
سیرنگ
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مهلت دوباره گروه ویژه اقدام مالی علیه 
به  تروریسم  مالی  تامین  و  پولشویی 
ایران موجب شد که صف بندی مخالفان 
الیحه  دو  رد  یا  تصویب  موافقان  و 
شکل  دوباره   FATF با  مرتبط  باقیمانده 
بگیرد که هر طرف نیز استدالل و دالیل 
خود را عنوان می کند. البته وزیر خارجه 
اعالم کرده تصمیم جدید گروه ویژه اقدام 

مالي، تصمیمی سیاسی بوده است.
موافقان و مخالفان FATF چه می گویند؟
مالی  اقدام  ویژه  گروه  الف،  گزارش  به 
تروریسم)  مالی  تامین  و  پولشویی  علیه 
روز ۲6 مهرماه مهلت   )FATF به موسوم 
بین  استاندارهای  تصویب  برای  را  ایران 
بر  کرد.  تمدید  دیگر  ماه   ۴ تا  المللی 
این اساس ایران ۱۲۰ روز فرصت دارد تا 
تکلیف دو الیحه از چهار الیحه باقیمانده 
غیر  در  سازد  روشن  را    FATF به  مربوط 
این  سیاه  فهرست  به  ایران  صورت  این 

نهاد بازخواهد گشت.
اصالح  الیحه  شده،  تصویب  الیحه  دو   
قانون مبارزه با تروریسم و اصالح قانون 
 ۹7 سال  که  است  پولشویی  با  مبارزه 
شورای  و  مجلس  تائید  و  تصویب  با 
دو  اما  شد.  تبدیل  قانون  به  نگهبان 
الیحه باقیمانده، الیحه پیوستن ایران به 
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 
فراملی)کنوانسیون پالرمو( و الیحه الحاق 
تامین  با  مقابله  کنوانسیون  به  ایران 
بدلیل  که  هستند   )CFT( تروریسم  مالی 
اختالف مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تکلیف  تعیین  آنها  برای  هنوز  اما  رفته 

نشده است. 
تشخیص  مجمع  اعضای  مدت  این  طی 
تکلیف  تعیین  منتظر  نظام  مصلحت 
پایبندی اروپا به انجام تعهداتش در قبال 
نتیجه  به  موضوع  این  که  بودند  ایران 
بعید  هم  بسیار  و  نشد  منجر  خاصی 
منافع  راستای  در  گامی  اروپایی ها  است 
بر  نیز عالوه  از سوی دیگر  بردارند.  ایران 
توسط  تعلیق شده  تحریم های  بازگشت 
نیز  جدیدی  های  تحریم  ترامپ،  دونالد 
نظیر تروریستی اعالم کردن سپاه تحمیل 

شده است.
اقدام  ویژه  گروه  که  نیز  مهرماه   ۲6 از 
کرد  اعالم  را  خود  جدید  تصمیم  مالی، 
مقامات و مسئوالن دولت دوباره عنوان 
می کنند که اگر لوایح باقیمانده در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود و 
چنین  مقصر  بدتر شود  اقتصادی  شرایط 
خواهند  مخالفان  و  منتقدان  وضعیتی 
بود. در مقابل منتقدان چنین چیزی را رد 
می کنند و آن را فرار رو به جلوی دولت، 

نوعی سلب مسئولیت و پیدا کردن مقصر 
برای توجیه شکست های آینده می دانند. 
اقدام  ظریف،  محمدجواد  دیگر  سوی  از 
سیاسی  را  مالي  اقدام  ویژه  گروه  جدید 
اف ای تی اف  تصمیم  گفت:  و  دانسته 
تصمیمی کامال سیاسی است که کامال با 

آن مخالف هستیم.
با این شرایط باید دید در هفته ها و ماه 
رخ  باره  این  در  اتفاقی  چه  آینده  های 
و  موافقان  کلی  طور  به  اما  داد.  خواهد 
مخالفان تصویب الیحه پیوستن ایران به 
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 
و الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
برای  دالیلی  تروریسم چه  مالی  تامین  با 
خود  های  خواسته  تشریح  و  توضیح 

دارند؟
استدالل موافقان

-   بدون تصویب این دو الیحه، مبادالت 
کشورهای  تمامی  با  ایران  بانکی  و  مالی 

دنیا مختل خواهد شد. 
- اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، 
دست به نوعی خودتحریمی زده شده که 
نیز  حاضر  حال  در  که  کشورهایی  حتی 
اندک ارتباطات و تبادالتی با ایران دارند 
در ادامه از انجام این کار امتناع خواهند 

کرد.
سیاه،  لیست  به  بازگشت  صورت  در   -
ایران به عنوان کشوری با ریسک سرمایه 
راه  در  و  باال شناخته خواهد شد  گذاری 
سرمایه گذاری خارجی در کشورمان موانع 

جدی ایجاد می شود.
آمریکا  فزاینده  های  تحریم  وجود  با   -
علیه ایران، می باید از اندک فرصت های 
با  تبادالت  برقراری  و  حفظ  برای  موجود 
کشورهای دنیا بهره گرفت و تصویب این 
لوایج چنین موقعیتی را نصیب ایران می 

سازد.
به حق تحفظ و شرطی که در  با توجه   -
گروه  توان  می  شده  بینی  پیش  لوایح 
تعریف  ذیل  از  را  مقاومت  محور  های 
گروه اقدام ویژه مالي براي مبارزه با پول 
شويي خارج ساخت. به عبارتی دیگر حتی 
موجب  تواند  نمی  لوایح  این  تصویب 
شود که ارتباط ایران با گروه های طرفدار 

سیاست منطقه ای آن قطع شود.
شفافیت  موجب  لوایح  این  تصویب   -
بیشتر سیستم مالی و پولی خواهد شد و 
با مشخص شدن مبدا و مقصد پول بهتر 
می توان با پولشویی و پول های کثیف 

مقابله کرد.
بهانه  امکان  نهاد،  این  به  پیوستن  با   -
به  تروریسم  انگ  که  این  و  ایران  علیه 
ایران نسبت داده شود از مخالفان سلب 

خواهد شد.
استدالل مخالفان 

-   با توجه به تحریم ایران از سوی آمریکا 
و قطع ارتباطات و تبادالت مالی و بانکی 
 FATF ایران، صحبت درباره لوایح مرتبط با
بی فایده است و  و شفافیت مالی عمالً 

نوعی تحمیل هزینه های جدید است.
پذیرش  نوعی  لوایح  این  تصویب    -
و  است  کشورمان  علیه  مضاعف  تحریم 
موجب می شود معدود ارتباطات و کانال 
های باقیمانده ایران برای دور زدن تحریم 
مقابله  صورت  آن  در  شود.  افشا  نیز  ها 
با تحریم ها بسیار سخت تر خواهد شد.

- تجربه بیش از دو دهه پاکستان ثابت 
کرد گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی 

رضایت نمی دهد تا یک کشور از لیست 
حتی  شود.  خارج  آن  خاکستری  و  سیاه 
که  ویژه  گروه  اخیر  نشست  پایان  در 
اسالم  از  دیگر  بار  شد  برگزار  پاریس  در 
بیشتری  اقدامات  شد  خواسته  آباد 
و  تروریسم  مالی  تامین  با  مقابله  برای 

پولشویی انجام دهد. 
 FATF در صورت تصویب لوایح مرتبط با  -
مشمول  نیز  مقاومت  محور  های  گروه 
با  ایران  ارتباطات  و  شد  خواهند  تحریم 
آنها قطع می شود. در آن صورت مقابله 
مقاومت  محور  بازوهای  با  سلطه  نظام 
آن  از  بعد  و  شد  خواهد  ساده  بسیار 
ایران را نیز در تنگنای بسیار بیشتری قرار 

خواهند داد. 
حدود  تا  توانسته  ایران  حاضر  حال  -در 
و مدیریت  کنترل  را  تحریم  اثرات  زیادی 
تی  اف  سی  و  پالرمو  تصویب  اما  نماید 
فشارهای  و  ها  هزینه  شود  می  موجب 

جدیدی بر ایران تحمیل شود.
حال  در  ایران  خارجی  اقتصادی  -روابط 
اگر  حاضر در شرایط غیرعادی قرار داد و 
چه باید قوانین الزم برای مبارزه با فساد 
اما  باشد  داشته  وجود  داخلی  عرصه  در 
موجبات  عمالً  نهادهایی  چنین  به  اتکا 
و  اقتصادی  تعامالت  شدن  مختل 

سیاست خارجی خواهد شد. 
می  موجب  اف  تی  ای  اف  به  -پیوستن 
شود تا کشورهای غربی به صورت کامل 
اطالعات  و  مالی  ارتباطات  و  تبادالت  از 
محرمانه ایران مطلع شوند و این امر می 
بسیار  تقابلی  اقدامات  به  منجر  تواند 

بیشتر علیه کشورمان شود.
به صورت  ای تی اف  رای گیری در اف   -
رژیم  آمریکا،  که  آنجا  از  و  اجماعی است 
دارند  حضور  آن  در   ... و  صهیونیستی 
حتی با وجود انجام تمامی اقدامات، آنها 
نخواهند گذاشت ایران وضعیتش بهبود 

یابد.
- نکته دیگری که معموالً اعضای مجمع بر 
روی آن تاکید دارند این است که رئیس 
ادبیات  جای  به  دولت  اعضای  و  جمهور 
تصویب  لوایح  این  »اگر  اینکه  و  سلبی 
باید  شد«  خواهد  بدتر  وضعیت  نشود 
دقیقا  و  باشند  داشته  ایجابی  ادبیات 
 FATF اعالم نمایند قرار است با تصویب
چه تحوالتی مثبتی در عرصه اقتصادی و 

معیشتی مردم رخ دهد. 
مخالفان،  و  موافقان  استدالل  وجود  با 
موضوع دیگری که می توانست طی این 
تاثیرگذار  مجمع  اعضای  نظر  بر  مدت 
در جلسات  روحانی،  باشد شرکت حسن 
که  بود  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
است  کرده  امتناع  آن  از  جمهور  رئیس 
و  دور  از  داد  ترجیح  روحانی  مقابل  در 
مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد همکاران 
خود را در مجمع و در ارتباط با این لوایح 

نقد نماید.
در نهایت باید گفت برخالف موضع گیری 
نباید  دولت،  اعضای  روزهای  این  های 
اجازه داد چنین موضوعی به محلی برای 
داخلی  سیاست  عرصه  در  نزاع  و  تنش 
تبدیل شود و این امیدواری وجود دارد 
سیاست  نوعی  تقابلی  سیاست  جای  به 
داشته  دیگر  نهادهای  قبال  در  تعاملی 
باشد و تصمیمی اتخاذ شود که بیشترین 
دو  در  ایران  قدرت  نصیب  را  منفعت 

عرصه داخلی و خارجی نماید.

سخنان همسر آقای حداد عادل در یک برنامه 
تلویزیونی درباره مدارس خاص چنانکه قابل 
پیش بینی بود به واکنش های بسیار زیادی 

در افکار عمومی و فضای مجازی دامن زد.  
های  شکل  انتقادات  این  همیشه  همچون 
مختلفی داشت. برخی بدون توجه به اصل 
اساس  بر  صرفا  و  انتقاد  مورد  فرد  سخنان 
نقد  به  شتابزده  و  نادرست  های  قول  نقل 
بخش  آن  درباره  خصوص  به  پرداختند.  آن 
تعداد  درباره  ماهروزاده  طیبه  سخنان  از 
حداد  به  ربطی  اساسا  که  فرهنگ  مدارس 
عادل ندارند و علیرغم بیان صریح او بازهم 

حداد عادل را صاحب همه آن ها دانستند! 
برخی دیگر از نقدها هم شخصیت و سابقه 
و خدمات فرد مورد نظر را زیر سوال بردند و 

اساسا در خور عنوان نقد نيستند . 
این  میان  در  همیشه  مانند  هم  باز  اما 
آنچه  و  نبود  کم  هم  انتقادها حرف حساب 
مورد  مسووالن  و  مدیران  جانب  از  باید  که 
باشد همین حرف های حساب است  توجه 
حاشیه  یا  تر  مایه  کم  سخنان  از  رنجش  نه 
سیاست  عرصه  به  ورود  که  چرا  دیگر.  ای 
بودن  آماده  معنی  به  قدم  اولین  همان  در 
قضاوت  حتی  است  عمومی  قضاوت  برای 
ناعادالنه و نادرست، و شنیدن و تحمل همه 

حرف ها، چه مربوط و چه نامربوط !
و  خاص  مدارس  نقد  در  حساب  حرف  اما 
و  عادل  حداد  آقای  جمله  از  آنها  صاحبان 
همسرشان این است که آیا رفع بی توجهی 
انسانی  علوم  رشته  و  دولتی  مدارس  به  ها 
را نمی شد در خود نظام آموزش و پرورش 

جستجو کرد؟
این پرسش وقتی مهم تر می شود که در نظر 
از  داشته باشیم آقای حداد عادل خودشان 
جمله چهره های برجسته حوزه فرهنگ است 
این  پرورش  و  آموزش  در  نیز  مدتی  برای  و 
کشور صاحب مسوولیت و نفوذ بوده است. 
البته حق مدیران و مسووالن است  که مانند 
توانایی  اساس  بر  دیگر  شهروندان  همه 

ای  حوزه  در  و  بینند  می  خود  در  که  هایی 
راه  کاری  و  کسب  دارند  را  آن  تخصص  که 
برای چهره های فرهنگی  از قضا  )و  بیندازند 
برجسته ای چون آقای حداد عادل هیچ کاری 
یا  پرورش  و  آموزش  در  فعالیت  از  بهتر  نیز 
دانشگاه نیست و فعالیت بیش از حد آنان 
رفتن  هدر  نوعی  به  سیاست  جاری  امور  در 
این توانایی آن ها در جای نامناسب است(  
ها  شایبه  برای  پیش  از  که  آن  شرط  به  اما 
های  پاسخ  نیز  ها  پرسش  و  ها  حاشیه  و 

معقول فراهم کرده باشند.  
در همه دنیا درباره فعالیت اقتصادی مدیران 
و سیاستمداران شایبه های همیشگی وجود 
افکار عمومی  به  بتوانند  باید  ها  آن  و  دارد 
ثابت کنند که یا این فعالیت اقتصادی را در 
زمانی خارج از دوره مسوولیتشان راه اندازی 
کرده اند یا در حال حاضر کوچکترین ارتباطی 
بین این کسب و کار با مسوولیت شان وجود 
ندارد. »تبعیض« مساله ای است که در نظام 
های سیاسی مدعی آزادی همواره حساسیت 

برانگیز است.
در جمهوری اسالمی اما مدیران و مسووالن با 
پرسش سخت تر و مهم تر دیگری نیز مواجه 
که  شرایطی  در  که  است  این  آن  و  هستند 
امکانات اقتصادی و فضای کسب و کار برای 
عموم مردم آماده نیست و از آن مهم تر در 
برخی از حوزه ها از جمله آموزش و پرورش 
بر اساس قانون اساسی، دولت باید امکانات 
الزم و مناسب را براي تحصیل رایگان فراهم 
بین  میثاقی  منزله  به  نیز  تعهد  این  و  کند 
مردم و حاکمیت در قانون اساسی ثبت شده 
سمتی  به  ها  سیاستگذاری  عمل  در  چرا   ،
کم  روز  به  روز  تعهدات  قبیل  این  که  است 

رنگ تر می شود؟! 
نکته جالب در اظهارات خانم ماهروزاده این 
است که خود او هم در گفتگوی تلویزیونی 
بر این نکته تاکید می کند که مدارس خاص 
باور  را قبول ندارد! خب چطور ممکن است 
اما  باشد  نداشته  وجود  خاص  مدارس  به 

درعمل به  تاسیس آن اقدام کنند؟!
درستی  مساله  به  ورود  نوشته  این  قصد 
قطعا  نیست.  خاص  مدارس  نادرستی  و 
آرمان  به  نسبت  اساسی  قانون  نویسندگان 
های منعکس شده در این میثاق و تبعیض 
در زمینه آموزشی حساسیت و آگاهي الزم را 

داشته اند که بر این نکته تاکید کرده اند. 
تصمیم  و  ها  سیاست  که  است  این  سخن 
گیری ها در این زمینه نباید به گونه ای باشد 
که روز بروز بر بی توجهی و کمبود امکانات 
در آموزش دولتی بیفزاید و دایما این پیام 
را به جامعه بدهد که برای تحصیل مناسب 
 ! کنند  انتخاب  را  دولتی  غیر  مدارس  باید 
از جانب  اگر  و عمل  در قول  تناقضی  چنین 
چهره های فرهنگی و به خصوص داعیه داران 
انقالب اسالمی دیده شود پرسش برانگیزتر 

است.
پاسخ این نقدها این نیست که در حال حاضر 
بسیار  پرورش   و  آموزش  در  دولتی  بخش 
بزرگتر است و مدارس دولتی در کشور وجود 
دارد. همه می دانیم که مدارس دولتی با چه 
مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند؛ از بی 
توجهی به امکانات و فضای آموزشی گرفته تا 
رسیدگی ناکافی به معلمان و غیره... . چنین 
بی توجهی بیش از آنکه از گستردگی و بزرگ 
این حوزه  بودن حیطه مسوولیت دولت در 
حکایت کند نشان دهنده میزان اندک توجه 
و اهتمام ناچیز مسووالن به انجام تعهد یاد 
شده در قانون اساسی است. قطعا در قانون 
اساسی گفته نشده امکانات آموزشی رایگان 
برای عموم مردم باید در اندازه حداقل ها و 
بعضا بی اعتنایی به همان حداقل ها باشد!  
پرسشی که مدیران فرهنگی نظیر  آقای حداد 
باید به آن پاسخ بدهند این است که آیا به 
قدر کافی برای ارتقای سطح کیفی آموزش و 
پرورش دولتی در کشور تالش شده است؟ 
یا اینکه آسان ترین راه برای حل آن انتخاب 

شده است؟!

۱۳ آبان را »یوم اهلل« می خوانند چون روزی 
از پی هم  نبود مانند همه روزهای دیگر که 
می آیند و می روند و حاصلشان عموما برای 

ما انسان ها جز تکرار و بی معنایی نیست.
نیست  تقویم  روزهای  از  یکی  آبان   ۱۳
تا  کنیم  می  ثبت  اعداد  با  ها  انسان  ما  که 
حساب کارهایمان از دست در نرود و نظمی 
بیافرینیم که در پرتو آن امورات معمول مان 
ما  را  را سر و سامان بدهیم. »یوم اهلل« ها 

انسان ها نمی آفرینیم.
زمان  از  غیر  هستند  زمانی  خدا  روزهای 
های دیگر. »رخداد« اند و ما را به خود می 

خوانند... .
خاصی  تمهید  و  روش  رخدادها  وقوع  برای 
ساحت  در  اول  اهلل ها  یوم  ندارد.  وجود 
را  » جهان«  سپس  و  دهند  می  رخ  » جان« 
جهان  دیگر شد  چو  جان  کنند:   می  دگرگون 
جهان  کنی  دیگر  که  را  جان  شود!    دیگر 
ظرفیت اش را برای تغییر به تو نشان خواهد 

داد. 
هر  »زیست«.  دوباره  باید  را  اهلل«  »یوم 
بازآفرینی  کوششی برای تکرار این روز بدون 
این »زیست«، آن را از » معنا« تهی می کند. 
و  سرکش  که  است  »حقیقت«  ویژگی  این 
خالص است و تن به تکرار و مالل نمی دهد. 

روزهای خدا اینچنین اند تازه و پر طراوت ! 
به  نباید فقط  گرامیداشت یوم اهلل ها  برای 
تبیین و استدالل با مفاهیم تکیه کرد. زبان 
و  »اشاره«  زبان  ها  اهلل  یوم  گرامیداشت 
» نشانه« است و گاه حتی زبان »رمز«.  باید 
چیزی گفت که معنای خالص و شور درونی 

آن روز را بازآفرینی کند. 
۱۳ آبان را نباید از روز تسخیر سفارت آمریکا 
آغاز کرد. این پایان و نتیجه داستان است. 
۱۳ آبان را باید از یک سال قبل از آن روایت 

کرد: 
روزهای  با  همزمان  و   ۱۳۵7 آبان   ۱۳ در   «
از  نفر  ده ها  اسالمی،  انقالب  اوج گیری 
تظاهرات  انجام  برای  که  دانش آموزان 
کرده  تجمع  تهران  دانشگاه  محوطه  در 
حکومت  مأموران  تیراندازی  هدف  بودند، 
در  رسیدند.  شهادت  به  و  گرفته  قرار  شاه 
ملی«  »آشتی  دولت  توسط  که  حادثه  این 
دلیل  گرفت،  به  صورت  شریف امامی  جعفر 
از  یک  هیچ  دانشگاه  درهای  بودن  بسته 
گلوله های  آتش  از  نتوانستند  دانش آموزان 
را  آن ها  تلفات  امر  این  و  بگریزند  مأموران 

افزایش داد. 
 ۱7 واقعه  از  بعد   ۱۳۵7 آبان   ۱۳ حادثه 
شهریور در   همان سال، دومین کشتار خونین 

در دولت شریف امامی بود، در حالی که عمر 
سیاسی این دولت از 7۰ روز تجاوز نمی کرد. 
ابعاد حادثه به حدی بود که وقتی در برنامه 
مستقیم  تیراندازی  گزارش  شبانگاهی  اخبار 
سربازان به روی دانش آموزان در دانشگاه از 
وزیر  شد،  پخش  تلویزیون  سراسری  شبکه 
روز  آن  فردای  و  داد  استعفا  بالفاصله  علوم 
روز ۱۳  کرد.  نیز سقوط  کابینه شریف امامی 
آبان به همین دلیل »روز دانش آموز« نامیده 

می شود.«

چراغی که به مدارس دولتی رواست به مدارس خاص حرام است...موافقان و مخالفان FATF چه می گویند؟

یک عکس، یک شرح - جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود...



۳تکنولوژی

الگوریتم  یک  "گوگل"  شرکت  محققان 
که  داده اند  توسعه  مصنوعی  هوش  جدید 
می تواند عطرها و بوها را بر اساس ساختار 

مولکولی شان تشخیص دهد.
یاد  کشیدن  بو  مصنوعی  هوش  به  گوگل 

می دهد!
از انگجت، ده ها  به گزارش ایسنا و به نقل 
سال است که عطر سازان و دانشمندان در 
مولکول  یک  ساختار  بین  رابطه  تا  تالشند 
کنند. در حالی که  را پیش بینی  آن  رایحه  و 
دانشمندان می توانند به طول موج نور نگاه 
دارد،  رنگی  چه  که  دهند  تشخیص  و  کنند 
به  نمی توانند  می رسند،  رایحه  به  وقتی 
سادگی به مولکول آن نگاه کنند و بوی آن را 

تشخیص دهند.
 Google("برین "گوگل  تیم  محققان  اکنون 
این  مصنوعی  هوش  که  امیدوارند   )Brain
که  مقاله ای  در  آنها  دهد.  تغییر  را  موضوع 
در مجله Arxiv منتشر شده است، چگونگی 
تشخیص  برای  را  مصنوعی  هوش  آموزش 

بوها توضیح داده اند.
از  متشکل  داده  مجموعه  یک  محققان 
تقریبًا ۵۰۰۰ مولکول را که توسط عطرسازان 
این  و  کردند  ایجاد  بودند،  شده  شناسایی 
مانند  مختلف  برچسب های  با  را  مولکول ها 
برچسب  گیاهی  و  گرمسیری  رایحه های 

گذاری کردند.
این تیم حدود دو سوم از مجموعه داده ها را 
برای آموزش هوش مصنوعی خود به منظور 
ارتباط با مولکول ها و توصیف آنها استفاده 
بقیه عطرها  از  است. محققان سپس  کرده 
استفاده  مصنوعی  هوش  آزمایش  برای 
کردند و این الگوریتم ها قادر به پیش بینی 
بوی مولکول ها براساس ساختار آنها بودند.

پیچیده  بسیار  بو  علم  می گویند  محققان 
است، چرا که دو نفر ممکن است یک رایحه 
که  دلیل  این  به  کنند.  توصیف  متفاوت  را 
و  اتم ها  دارای  مولکول ها  اوقات  بعضی 
چینش  اما  هستند،  یکسانی  پیوندهای 
آینه  در  تصویر  یک  مانند  آنها  مولکول های 
و  زیره  دارند.  متفاوتی  کامالً  بوی  و  است 
هستند.  موضوع  این  از  نمونه  یک  نعناع 
عطرها  ترکیب  به  شروع  وقتی  همچنین 

می کنید، این قضایا پیچیده تر می شود.
باورند  این  بر  گوگل  محققان  حال  این  با 
با  ارتباط  برای  مصنوعی  هوش  آموزش  که 
گام  اولین  مختلف  رایحه های  مولکول های 
راه تشخیص بوی دیجیتالی است.  مهم در 
تغذیه  از  ما  درک  شیمی،  در  می تواند  این 
تولید  نحوه  و  حسی  اعصاب  علوم  انسان، 

رایحه مصنوعی تأثیر داشته باشد.
عنوان  به  نیست.  تنها  راه  این  در  گوگل 
مثال اوایل امسال در یک نمایشگاه هوش 
فناوری  از  دانشمندان  لندن،  در  مصنوعی 
بوی یک گل  بازسازی  برای  یادگیری ماشین 

منقرض شده استفاده کردند.
برای  مصنوعی  هوش  از  نیز  روسیه  در 
کشنده  نشتی  گازهای  بوی  تشخیص 
احتمالی استفاده می شود و شرکت IBM هم 
در حال آزمایش عطرهای تولید شده توسط 

هوش مصنوعی است.

نشان  آیفون  جدید  مدل های  آزمایش ها 
داد که ویژگی حالت تاریک به طور قطعی 

باعث افزایش عمر باتری می شود.
فناوری  دریچه  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران  باشگاه  مجازی  فضای  گروه 
ویژگی های  از  یکی  تاریک  حالت  جوان، 
بر  عالوه  و  است    ۱۳ iOS نرم افزار  اصلی 
فراهم آوردن ظاهری زیبا برای گوشی های 
دارد.  نیز  کاربردی  مزیت های  آیفون، 
طراحی  با  اخیرا  کارشناسان  از  گروهی 
حالت  ویژگی  کردند  ثابت  آزمایشی 
عمر  افزایش  موجب   )Dark Mode(تاریک
در  بیشتری  مدت  را  انرژی  و  شده  باتری 

دستگاه حفظ می کند.
با  تاریک  حالت  ویژگی  پیش  چندی  از 
گسترش  حالت  در  زیادی  بسیار  سرعت 
در بین دستگاه های پرطرفدار شرکت های 
حال  در  است.  جهان  در  فناوری  مطرح 
حاضر گوگل، سامسونگ، فیسبوک ، اپل 
هرچه  برای  شرکت ها  از  دیگر  تعدادی  و 
کاربردی  نرم افزارهای  ساختن  جذاب تر 
خود قابلیت Dark Mode را به آن ها اضافه 

کرده اند.

باتری  عمر  افزایش  باعث  تاریک  حالت 
می شود

جنبه  فقط  ابتدا  در  تاریک  حالت  شاید 
زیبایی داشت و کاربران تنها برای تنوع و 
نرم افزارهای مختلف  نمایش  تغییر حالت 
می کردند  استفاده   Dark Mode از  خود 
گوناگون  بررسی های  و  آزمایش ها  ولی 
جنبه  فقط  ویژگی  این  است  داده  نشان 
گوشی  توانایی های  و  نداشته  تزیینی 
حالت  واقع  در  می دهد.  افزایش  نیز  را 
و  نمایشگر  نور  کاهش  باعث  تاریک 
می شود  محیط  نور  با  آن  هماهنگ  سازی 
تلفن  انرژی  مصرف  میزان  آن  تبع  به  که 
این حالت  به  یا هر دستگاه مجهز  همراه 
کمتر شده و باتری ماندگاری طوالنی تری از 

خود نشان می دهد. 
در یک آزمایش با استفاده از دستگاه های 
تا  حالت  که  شده  داده  نشان  مختلفی 
ریک می تواند تا حدود ۳۰ درصد مصرف 
کاهش  را   iPhone XS گوشی  در  انرژی 
همراهی  تلفن های  تاریک  حالت  دهد. 
به  نسبت  را   OLED نمایشگر  به  مجهز 
 LCD نمایش  صفحه  دارای  دستگاه هایی 
بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. علت این 
به  تصاویر  بیشتر  کیفیت  ایجاد  موضوع 
نمایش در آمده از نمایشگر OLED و میزان 
نوع صفحه  این  از  که  است  بیشتری  نور 

نمایش ساطع می شود.
کاربران گوشی های  به  فناوری  کارشناسان 
 Dark Mode قابلیت  دارای  که  هوشمند 
هستند، پیشنهاد کردند از این پس بیشتر 
از گذشته حالت تاریک را در گوشی خود 
سالمت  به  کمک  بر  عالوه  و  کرده  فعال 
را ذخیره سازی  باتری  انرژی  چشمان خود، 

کنند.

اتومبیل  نمایشگاه  در  لکسوس  شرکت 
برقی  خودروی  یک  اولیه  طرح  از  توکیو 
رونمایی  پهپاد  یک  به  مجهز  خودران 
کرد. برای شارژ خودرو از هوش مصنوعی 

استفاده می شود.
لکسوس از طرح اولیه خودرو برقی مجهز 

به پهپاد رونمایی کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، 
اتومبیل  نمایشگاه  در  لکسوس  شرکت 
 ۳۰Electric-LF اولیه  طرح  از  توکیو 

Concept رونمایی کرد. 
درهایی  و  ای  خودرو سقفی شیشه  این 
دارد که مانند خودروهای مک الرن باز می 
شوند. داخل خودرو نیز از فناوری کنترل 
و  حرکات دست  با  مختلف  های  قابلیت 
سیستم واقعیت افزوده برای نشان دادن 

اطالعات خودرو استفاده شده است.
 ۳۰Electric-LF جلویی  های  صندلی 
هواپیما  های  صندلی  شبیه   Concept
به  نیز مجهز  هستند. صندلی های عقبی 

تا  هستند  مصنوعی«  »ماهیچه  فناوری 
مسافر راحتی بیشتری احساس کند.

در این خودرو از فناوری های خودران نیز 
استفاده شده است. یکی از این قابلیت 
یک  در  راننده  بینایی  خط  حفظ  برای  ها 
هر  گشتاور  سیستم   با  که  است  سطح 
به  قابلیت  این  کند.  می  تنظیم  را  چرخ 
وسیله موتورهای الکتریکی در هرچرخ به 

وجود می آید.
عالوه بر آن این خودرو دارای یک پهپاد 
به نام Airporter است که کیف راننده را 
می  خودرو  عقب  صندوق  به  خانه  در  از 
طور  به   ۳۰Electric Concept-LF برد. 
هوش  سیستم  شود.  می  شارژ  سیم  بی 
مصنوعی می تواند فرایند شارژ خودرو را 

با برنامه روزانه راننده تطبیق دهد.
لکسوس تصمیم دارد نخستین خودروی 
آینده  ماه  را  خود  باتری  به  مجهز  برقی 

رونمایی کند

پروبیوتیک چیست و چه غذاهایی پروبیوتیک دارند؟

لکسوس از طرح اولیه خودرو برقی افزایش عمر باتری در حالت تاریکیگوگل به هوش مصنوعی بو کشیدن یاد می دهد!
مجهز به پهپاد رونمایی کرد

نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  شماره : ۲۹۰ | نیمه اول آبان ۱۳۹۸ 

این روزها زیاد نام پروبیتیک را می بینیم و می شنویم؛ 
در  و  بیلبوردها  روی  یا  آشنا  دوست،  دکتر،  زبان  از 
پروبیوتیک  محصوالت  خواص  از  همه  تبلیغات. 
آیا  اما  می کنند.  توصیه  را  آن ها  مصرف  و  تعریف 
غذاهایی  چه  در  و  چیست  پروبیوتیک  می دانید 

وجود دارد؟
فواید  با  دارید  دوست  اگر  خبرآنالین،  گزارش  به 
پروبیوتیک برای بدن آشنا شوید و بدانید چطور باید 

از آن ها بهره مند شد، این مقاله را تا انتها بخوانید.
مفید  باکتری  نوعی  پروبیوتیک ها  ساده،  زبان  به 
برای بدن ما خصوصا برای دستگاه گوارش هستند. 
این باکتری ها به سالمت روده کمک بزرگی می کنند 
کنترل می کنند؛  را  باکتری های خطرناک  رشد  که  چرا 
التهاب  و  عفونت ها  باعث  که  بدی  باکتری های 
را  خوب  باکتری های  این  محققان  می شوند.  روده 
میزبان  برای  که  کردند  توصیف  میکروارگانیزم هایی 
خود )که بدن ما است( مزایای زیادی از نظر سالمتی 
پروبیوتیک ها  بخواهید،  ساده تر  تعریف  اگر  دارند. 
برقرار  را  »بد«  و  »خوب«  باکتری های  بین  تعادل 

می کنند و این باعث عملکرد بهتر بدن ما می شود.
بدن انسان شامل چیزی حدود یک کیلو و نیم )بیشتر 
این  است.  پروبیوتیک  باکتری  انسان!(  مغز  وزن  از 
باکتری های زنده به شما کمک می کنند اما تا زمانی 

حفظ  برای  راه   ۲ کنید.  کمک  آن ها  به  هم  شما  که 
و افزایش باکتری های مفید وجود دارد؛ استفاده از 
محصوالت غذایی دارای پروبیوتیک و قرص. برخی از 

فواید پروبیوتیک عبارت است از:
ارتقا سیستم ایمنی بدن

جبران آسیب های آنتی بیوتیک ها به بدن
کاهش التهاب روده در اثر جراجی

افزایش توانایی هضم غذا
بهبود حساسیت به الکتوز
افزایش سالمت کلی رحم

شادابی پوست
کاهش افسردگی

B کمک به جذب بهتر ویتامین
چه غذاهایی پروبیوتیک دارند؟ 

مزایای  از  چطور  که  نمی دانند  همه  حال  این  با 
که  کسانی  برای  شوند.  مند  بهره  پروبیوتیک ها 
استفاده  پروبیوتیک  از  طبیعی  طور  به  می خواهند 
قرص  و  کپسول  به  را  طبیعی  غذایی  مواد  و  کنند 
از  لیستی  اینجا  در  ما  می دهند،  ترجیح  پروبیوتیک 

غذاهای دارای پروبیوتیک را معرفی کرده ایم.

ماست!

ماست  پروبیوتیک  دارای  غذاهای  بهترین  از  یکی 
پروبیوتیک  ماست  خرید  هنگام  است.  سنتی 
پروبیوتیک  ماست   سنتی،  ماست های  دنبال  به 
منبع  بز  شیر  باشید!  بز  شیر  ماست  و  مخصوص 
خوبی برای پروتئین، ویتامین و مواد معدنی است، 
هضم آن راحت تر است و کمتر از شیر گاو، در افراد 
انواع  زیادی  مقدار  بز  ماست  می کند.  آلرژی  ایجاد 
 )Thermophillus( ترموفیلوس  مانند  پروبیوتیک 
 )Bulgaricus( بولگاریکوس  و   )Bifudus( بیفودوس 
را هم  اضافه  پروبیوتیک های  آن  به  دارد و می توان 

افزود.
برچسبت محتویات تشکیل  دقت کنید که همیشه 
یکسان  ماست ها  از  هیچ کدام  بخوانید.  را  دهنده 

دارای  معروف  برندهای  از  خیلی  نشده اند.  تهیه 
میزان باالیی نشاسته، شیرین کننده های مصنوعی و 
طمع دهنده های مصنوعی هستند و مصرف بیش از 
یک حد مشخصی از آن ها خطرناک است. ماستی را 
این  از  یا  باشد  این مواد  از  استفاده کنید که عاری 

مواد بسیار کم در آن استفاده شده باشد.

برخی شیرها

نه هر نوع شیر، فقط شیرهایی که با پروبیوتیک غنی 
شده اند. شما می توانید در میان محصوالت برندهای 
پیدا  پروبیوتیک  حاوی  شیر  لبنیات،  کننده  تولید 

کنید.

برخی پنیرها

مانند شیر پروبیوتیک دار، پنیر دارای پروبیوتیک هم 
در بازار وجود دارد. پنیر گودا، پنیر چدار، پنیر موتزارال 
جزو  الکتیکی  پنیر  مثل  پاستوریزه  پنیرهای  برخی  و 

لبنیاتی هستند که پروبیوتیک دارند.

کفیر

شبیه  ظاهری  که  است  شده  تخمیر  لبنیات  نوعی   
ماست دارد می توان آن را با شیر گاو یا شیر بز تهیه 
کرد. با اضافه کردن قارچ کفیر به شیر و محصوالت 
لبنی طی فرایندی خاص، نوشیدنی کفیر، دوغ کفیر، 
دارای میزان بسیار  تهیه می شود که  و ماست کفیر 
باالیی پروبیوتیک است. کفیر همچنین منبع خوبی 
پیش  قرن ها  از  و  است  اکسیدان  آنتی  تامین  برای 
می توان  راحت  خیلی  است.  بوده  استفاده  مورد 
از سوپر مارکت ها خرید یا  را  محصوالت دارای کفیر 
اینکه با خرید پودر قارچ کفیر، در منزل کفیر خانگی 

سالم تولید کرد و از فواید آن بهره مند شد.

کلم ترش

سفید  کلم  با  که  دارد  کلم  ترشی  به  شبیه  ظاهری 
درست شده باشد. کلم ترش در اصل از چین آمده و 
به اروپا و دیگر نقاط دنیا رسیده است و طعم بسیار 

مقدار  دارای  خوشمزگی،  بر  عالوه  اما  دارد.  خوبی 
زیادی باکتری مفید، ویتامین B، ویتامین C، ویتامین 
K، کلسیوم، منیزیوم، فوالت، آهنر، پتاسیوم، و روی 
را  فرایند هضم  ترش  کلم  پروبیوتیک  و  فیبر  است! 
گوارشی  بیماری های  از  بسیاری  از  و  بهبود می دهند 
پیشگیری می کنند. کلم ترش را با خیلی از غذاها مثل 
گوشت، سوسیس، کالباس و انواع ساالد می خورند. 
ترش  کلم  تهیه  دستور  مطالعه  کمی  با  می توانید 
خانگی  ترش  کلم  و  کنید  پیدا  را   ”Sauerkraut“ یا 

خودتان را تهیه کنید.

شکالت تلخ

نیست،  پروبیوتیک  دارای  تنهایی  به  شکالت  خود 
اما محققان پی برده اند که شکالت به حمل و جذب 
پروبیوتیک در بدن کمک می کند! اما چطور؟ شکالت 
 PH دارک به این باکتری های زنده کمک می کند تا از
خود  و  ببرند  به در  سالم  جان  گوارش  دستگاه  قوی 
قابلیت محافظت  این  دلیل  به  برسانند.  روده  به  را 
به  می توانند  را  پروبیوتیک ها  شکالت،  کننده 
اضافه  یا شیر شکالت  با کیفیت  شکالت های بسیار 
کنند. این قابلیت یکی از چندین ویژگی منحصربه فرد 

شکالت است.

ترشی

باور کنید یا نه، ترشیجات دارای پروبیوتیک هستند! 
البته منظورمان لواشک و آلو نیست، بلکه ترشی های 
سبزیجات  هر  یا  کلم  ترشی  و  خیارشور  مثل  خانگی 

دیگر است.

کیمچی

یکی از معروف ترین خوراکی های آسیای شرقی که به 
تمام دنیا رسیده است. کمیچی هم نوعی ترشی کلم 
است.  شده  مزه دار  و  ادویه دار  شدت  به  که  است 
کیمچی در اصل متعلق به کره است و در کنار غذای 
توجهی  قابل  میزان  دارای  می شود.  خورده  اصلی 
 ،C ویتامین  همچنین  و  بدن  برای  مفید  باکتری 

است.  فیبر  و  پتاسیوم  آهن،  کلسیوم،   ،B ویتامین 
کنید  تحمل  را  زیاد  فلفل  و  ادویه  می توانید  اگر 
کیمچی را به رژیم غذایی خود اضافه کنید و از فواید 
و طعم قوی آن لذت ببرید. کیمچی را هم می توانید 
خانه  در  هم  و  کنید  میل  آسیایی  رستوران های  در 

خودتان تهیه کنید.

تمپه!

اگر نمی دانید تمپه چیست، تمپه مانند توفو، یکی از 
فراورده های سنتی سویا است. این خوراکی ظاهری 
شبیه به کیک دارد و منبع بسیار خوبی برای پروتئین 
است. فرایند تخمیر در سویا نیز این ماده غذایی را 
تبدیل به یک ماده غذایی با ارزش باال کرده است. 
اما  هستند  آشنا  تمپه  با  گیاه خواران  از  بسیاری 
پیدا  را  آن   می توان  سخت  کمی  ایران  در  متاسفانه 

کرد.

چای کمبوچا!

نوشیدنی یا چای کامبوچا یکی از دیگر از محصوالت 
به دست آمده از مخمرها و باکتری ها است. فرایند 
تجربه  نیازمند  و  است  پیچیده  کامبوچا  چای  تهیه 
ممکن  غیر  اما  است،  گوناگون  روش های  مطالعه  و 
استفاده  با  کامبوچا  چای  تهیه  برای  روشی  نیست. 
به  روز  از چند  که پس  دارد  کیسه ای وجود  از چای 
شما قارچ قابل تکثیری می دهد که می توانید از آن 

استفاده کنید.

فواید قرص پروبیوتیک

برای عملکرد دستگاه گوارش به بهترین شکل، رژیم 
غذایی خود را با اضافه کردن مواد غذایی پروبیوتیک 
کپسول   یک  از  می توانید  بین  این  در  کنید.  اشبا 
غذایی  مکلمل  عنوان  به  هم  خوب  پروبیوتیک 
پروبیوتیک  مکمل های  بهترین  در  کنید.  استفاده 
میزان مناسبی از انواع باکتری های مفید وجود دارد 
که دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن را تقویت 

می کنند.

گیاهان  از  برخی  با  مطلب  این  ادامه  در 
ویروسی  ضد  فعالیت  قوی ترین  با  دارویی 

بیشتر آشنا می شویم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با برخی 
از گیاهان دارویی با قوی ترین فعالیت ضد 

ویروسی بیشتر آشنا می شویم.
به  دارویی  گیاهان  باستان،  دوران  »از 
عنوان درمان هایی طبیعی برای بیماری های 
مختلف، از جمله عفونت های ویروسی مورد 
تراکم  واسطه  به  اند.  گرفته  قرار  استفاده 
از  بسیاری  قدرتمند،  گیاهی  ترکیبات  زیاد 
گیاهان دارویی به مبارزه با ویروس ها کمک 
پزشکان  عالقه  مورد  گزینه های  از  و  کرده 
سنتی بوده اند. با این وجود، برخی فواید 
پژوهش های  پشتیبانی  از  دارویی  گیاهان 
با  که  مواردی  ویژه  به  گسترده،  علمی 
حضور سوژه های انسانی انجام شده باشند، 
جانب  باید  رو،  این  از  نیستند،  برخوردار 

احتیاط را در مصرف آن ها رعایت کرد.
گیاهان  از  برخی  با  مطلب  این  ادامه  در 
ویروسی  ضد  فعالیت  قوی ترین  با  دارویی 

بیشتر آشنا می شویم.

ُارگانو

شناخته  نیز  کوهی  پونه  نام  به  که  ارگانو 
خانواده  در  محبوب  گیاهی  می شود 
نعناعیان و به واسطه خواص دارویی خود 
شناخته شده است. ترکیبات گیاهی موجود 
 )Carvacrol( کارواکرول  جمله  از  ارگانو،  در 

ویژگی های ضد ویروسی را ارائه می کنند.
روغن  هم  آزمایشگاهی،  مطالعه  یک  در 

مجزا  صورت  به  کارواکرول  هم  و  ارگانو 
 ۱۵ طی  را  موشی  نوروویروس  فعالیت 

دقیقه پس از مواجهه کاهش دادند.
است  مسری  بسیار  موشی  نوروویروس 
انسان  در  آنفلوآنزا معده  اصلی  از دالیل  و 
است. این نوع بسیار شبیه به نوروویروس 
انسانی است و در مطالعات علمی استفاده 
نوروویروس  تکثیر  و  رشد  زیرا  می شود، 
انسانی در محیط آزمایشگاهی بسیار دشوار 

است.
فعالیت  کارواکرول  و  ارگانو  روغن 
هرپس  ویروس  برابر  در  ویروسی  ضد 
روتاویروس،   ،)۱-HSV( نوع-۱  سیمپلکس 
کودکان،  و  نوزادان  در  اسهال  شایع  دلیل 
که   )RSV( تنفسی  سنسشیال  ویروس  و 
نیز  را  تنفسی می شود  عفونت های  موجب 

نشان داده اند.

مریم گلی

مریم گلی یکی از اعضای خانواده نعناعیان 
از  که  است  معطر  دارویی  گیاه  یک  و 
برای  سنتی  پزشکی  در  دور  گذشته های 
درمان عفونت های ویروسی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
بیشتر  گلی  مریم  ویروسی  ضد  خواص 
سافی سینولید  نام  به  ترکیباتی  با 
برگ ها  در  که  است  مرتبط   )Safficinolide(

و ساقه این گیاه وجود دارند.
اند  داده  نشان  آزمایشگاهی  پژوهش های 
که مریم گلی ممکن است با ویروس نقص 
ایمنی انسان نوع HIV( ۱-۱( که به ایدز منجر 

می شود، مبارزه کند. در یک مطالعه، عصاره 
ویروس  ورود  از  پیشگیری  با  گلی  مریم 
توجهی  قابل  طور  به  هدف  سلول های  به 

فعالیت اچ آی وی را مهار کرد.
همچنین، مریم گلی توانایی خود در مبارزه با 
ویروس هرپس سیمپلکس نوع-۱ و ایندیانا 
 )Indiana Vesiculovirus( وسیکیولوویروس
که حیوانات اهلی مانند اسب، گاو و خوک 

را آلوده می سازد، نشان داده است.

ریحان

و  از جمله شیرین  ریحان،  انواع  از  بسیاری 
برخی عفونت های  با  است  مقدس، ممکن 

ویروسی مبارزه کنند.
آزمایشگاهی  مطالعه  یک  مثال،  عنوان  به 
شیرین  ریحان  عصاره  که  داد  نشان 
اسید  و  اپی ژنین  مانند  ترکیباتی  حاوی 
اورسولیک، می تواند آثاری قدرتمند در برابر 
ویروس های هرپس )تبخال(، هپاتیت B و 

انتروویروس داشته باشد.
در  خود  توانایی  مقدس  ریحان  همچنین، 
افزایش ایمنی بدن را نشان داده که ممکن 
ویروسی  عفونت های  با  مبارزه  به  است 

کمک کند.
حضور  با  هفته ای  چهار  مطالعه  یک  طی 
۲۴ بزرگسال سالم، مصرف ۳۰۰ میلی گرم 
چشمگیر  افزایش  مقدس  ریحان  عصاره 
قاتل  سلول های  و   T سلول های  سطوح 
که  داد  نشان  را  افراد  این  بدن  در  طبیعی 
هر دو مورد سلول های ایمنی هستند که به 
محافظت و دفاع از بدن در برابر عفونت های 

ویروسی کمک می کنند.

رازیانه

به  شبیه  طعمی  و  عطر  با  گیاهی  رازیانه 
شیرین بیان است که ممکن است با برخی 

انواع ویروس مبارزه کند.

که  داد  نشان  آزمایشگاهی  مطالعه  یک 
را در  آثار ضد ویروسی قوی  رازیانه  عصاره 
پاراآنفلوآنزا  و  هرپس  ویروس های  برابر 
عفونت های  موجب  که   )۳-PI( نوع-۳ 
تنفسی در گاو ها می شود، ارائه کرده است.
ترانس-آنتول، ترکیب اصلی  این،  بر  افزون 
ضد  آثار  رازیانه،  اساسی  روغن  در  موجود 
ویروس قوی در برابر ویروس های هرپس را 

نشان داده است.
برخی مطالعات با حضور سوژه های حیوانی 
است  ممکن  رازیانه  که  اند  داده  نشان 
التهاب را  سیستم ایمنی را تقویت کرده و 
کاهش دهد که این شرایط ممکن است به 

مبارزه با عفونت های ویروسی کمک کند.

سیر

سیر یکی از درمان های طبیعی محبوب برای 
جمله  از  ها،  بیماری  از  گسترده ای  طیف 

عفونت های ویروسی است.
در یک مطالعه با حضور ۲۳ بزرگسال مبتال 
به زگیل ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی 
)HPV(، دو بار در روز استفاده از عصاره سیر 
روی نواحی تحت تاثیر قرار گرفته به از بین 
کمک  هفته  دو  تا  یک  پس  زگیل ها  بردن 

کرد.
در  آزمایشگاهی  مطالعات  این،  بر  افزون 
ممکن  سیر  که  اند  داده  نشان  گذشته 
برابر  در  ویروسی  ضد  فعالیت  است 
آنفلوآنزای A و B، اچ آی وی، ویروس هرپس 
ویروسی،  پهلوی  سینه  نوع-۱،  سیمپلکس 
سرماخوردگی  موجب  که  راینوویروس  و 
به  وجود،  این  با  باشد.  داشته  می شود، 
نیاز  زمینه  این  در  بیشتری  پژوهش های 

است.
حضور  با  مواردی  و  آزمایشگاهی  مطالعات 
که  اند  داده  نشان  حیوانی  سوژه های 
تحریک  با  را  ایمنی  سیستم  واکنش  سیر 

سلول های ایمنی محافظ که ممکن است در 
برابر عفونت های ویروسی وارد عمل شوند، 

بهبود می بخشد.

بادرنجبویه

که  است  لیمویی  گیاه  یک  بادرنجبویه 
استفاده  چاشنی ها  و  چای ها  در  معموال 
خواص  واسطه  به  گیاه  این  می شود. 

دارویی خود نیز شناخته شده است.
قوی  ترکیبات  از  منبعی  بادرنجبویه  عصاره 

است که فعالیت ضد ویروسی دارند.
داده  نشان  آزمایشگاهی  پژوهش های 
ویروسی  ضد  آثار  بادرنجبویه  که  اند 
ویروس های  مرغی،  آنفلوانزای  برابر  در 
نوع  انسان  ایمنی  نقص  ویروس  هرپس، 
موجب  می تواند  که   7۱ انتروویروس  و   ،۱
کودکان  و  نوزادان  در  جدی  عفونت های 

شود، دارد.

نعناع بیابانی

ضد  خواص  واسطه  به  بیابانی  نعناع 
ویروس قدرتمند خود شناخته شده است 
و معموال به چای ها، عصاره ها، و تنتور ها 
به عنوان درمانی طبیعی  و  اضافه می شود 

در برابر عفونت های ویروسی کاربرد دارد.
برگ ها و روغن اساسی نعناع بیابانی حاوی 
اسید  و  منتول  جمله  از  فعال،  ترکیبات 
رزمارینیک هستند که فعالیت ضد ویروسی 

و ضد التهاب دارند.
برگ  عصاره  آزمایشگاهی،  مطالعه  یک  در 
نعناع بیابانی فعالیت ضد ویروسی قوی در 
نشان  را  تنفسی  سنسشیال  ویروس  برابر 
داده و همچنین سطوح ترکیبات التهابی را 

به میزان قابل توجهی کاهش داد.

رزماری

رزماری که به نام اکلیل کوهی نیز شناخته 

آشپزی  در  استفاده  پر  گیاهی  می شود 
است، اما به واسطه ترکیبات مختلف خود، 
اولئانولیک، کاربرد های درمانی  مانند اسید 

نیز دارد.
حضور  با  و  آزمایشگاهی  مطالعات  در 
اولئانولیک  اسید  حیوانی،  سوژه های 
برابر ویروس های  فعالیت ضد ویروسی در 
را  هپاتیت  و  آنفلوآنزا  اچ آی وی،  هرپس، 

نشان داده است.
ضد  آثار  رزماری  عصاره  این،  بر  افزون 
ویروس در برابر ویروس های هپاتیت A که 
کبد را تحت تاثیر قرار می دهد، نشان داده 

است.

اکیناسه

شناخته  نیز  سرخارگل  نام  به  که  اکیناسه 
کننده  تقویت  واسطه خواص  به  می شود، 
استفاده  پر  گیاهان  از  یکی  خود  سالمت 
از  بسیاری  است.  گیاهی  دارو های  در 
بخش های این گیاه از جمله گل ها، برگ ها 
و ریشه ها برای درمان های طبیعی استفاده 

می شوند.
در حقیقت، Echinacea Purpurea نوعی از 
این گیاه که گل های مخروطی دارد، توسط 
بومیان آمریکا برای درمان طیف گسترده ای 
از بیماری ها، از جمله عفونت های ویروسی، 

استفاده می شد.
چندین مطالعه آزمایشگاهی نشان داده اند 
 E. Pallida، که برخی انواع اکیناسه، از جمله
مبارزه  در   E. Purpurea و   E. Angustifolia
و  هرپس  مانند  ویروسی  عفونت های  با 

آنفلوآنزا موثر عمل می کنند.
آثار  دارای   E. Purpurea خاص،  طور  به 
آن  که  است  ایمنی  کننده سیستم  تقویت 
را به گزینه ای مفید برای درمان عفونت های 

ویروسی تبدیل می کند.

قوی ترین
آنتی ویروس های گیاهی!
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به  نطنز  قدیمی  روستاهای  از  طار 
گیاهان  و  درختان  می رود.  شمار 
را  خاصی  شکوه  و  جلوه  روستا  این 
نیست  بد  که  می گذارند  نمایش  به 
زیبایی  این  دیدن  به  بهار  فصل  در 
عبداهلل،  بابا  بقعه  بروید.  طبیعت 
آسیاب قدیمی، مسجد، حمام، دفتر 
پست و قلعه روستا همگی نشان از 
درخت  دارند.  طار  روستای  قدمت 
دارد،  وجود  روستا  در  که  کهنسالی 
قدمت آن را تا دوران صفوی به عقب 
نیز  طار  روستای  قلعه  باز می گرداند. 
به  مجاز  غیر  حفاری های  دلیل  به 
خرابه ای تبدیل شده است. طار، یک 
گورستان تاریخی نیز دارد که متروکه 
مانده است. این روستا دارای معادن 
نیز  تزیینی  سنگ  و  سنگ  ذغال 
گردشگری  طار ظرفیت های  می باشد. 
بازدیدی  می توانید  که  دارد  فراوانی 
ظرفیت های  این  و  جاذبه ها  از 

گردشگری داشته باشید.

طارآشنایی با شهرها و روستاهای نطنز


