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 7/740/.../... را  جهان  جمعیت  اگر 
این  البته  )که  بگیریم  نظر  در  نفر 
در  ثانیه  از  کمتر  برحسب  تعداد 
گرسنگان  تعداد  و  است(  تغییر  حال 
اساس  این  بر  نفر،   820/.../... را 
جهان  مردم  از  درصد   10/5 حدود 
دائمی بسر  فقر مطلق و گرسنگی  در 
به  که  است  حالی  در  این  می برند. 
چپاول  و  بی عدالتی  و  تبعیض  خاطر 
کشورها،  همین  گرسنه  مردم  منابع 
بخشی از مردم جهان درنهایت سیری 
و اسراف و به هدر دادن مواد غذایی 
طبقاتی  شکاف  هستند.  منابع  سایر  و 
بین فقیر و غنی در کشورهای جهان 
زمینه  این  در  ادعایی  سند   بهترین 

است.
 30 از  بیش  اولیه  برآوردهای  طبق 
تبدیل  گونه  بدین  غذایی  مواد  درصد 
ضایعات شده و به هدر می رود. اگر به 
فاجعه  آمارهای زیر دقت کنید عمق 

را درمی یابید:
کشورهای  توسط  نظامی  هزینه های   •
جهان برای یک روز 3/889/000/000 

دالر.

در  شده  مصرف  سیگارهای  تعداد   •
یک روز 12/630/000/000 نخ.

• هزینه مصرف شده برای مواد مخدر 
غیرقانونی 31/340/000/000 دالر.

نوش ها،  و  عیش  از  صرف نظر 
اجحاف ها  کالهبرداری ها،  دزدی ها، 
سه  همین  اگر  کشورها،  استثمار  و 
مصرف  نظامی،  )هزینه های  قلم 
به  تبدیل  را  مخدر(  مواد  و  سیگار 
 820 اختیار  در  و  کنیم  غذایی  مواد 
میلیون گرسنگان جهان قرار دهیم، نه 
وجود  فقیری  و  گرسنه  دیگر  تنهایی 
یک  از  همگی  بلکه  داشت،  نخواهد 
خواهند  برخوردار  نیز  محدود  رفاه 
شوند  مردم جهان یک صدا  باید  شد. 
که  بخواهند  بین المللی  مجامع  از  و 
هزینه های سرسام آور در این سه زمینه 
اقدام جدی، محدود و  و  نظارت  با  را 
فقرا  به حال  فکری  و  کوچک کرده 
و گرسنگانی که لحظه به لحظه با انواع 
نرم  پنجه  و  دسته  مرگ  و  بیماری ها 

می کنند، باشند. 
منبع اعداد و ارقام:

worldometers.info 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
بیانیه ای از گرفتار شدن »روح اهلل 
و  معاند  سایت  شبکه  سر  زم« 
یک  در  »آمدنیوز«  ضدانقالب 
هوشمندانه  اطالعاتی  عملیات 
و  سپاه  اطالعات  سازمان  توسط 

دستگیری وی خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب 
خبر  اعالم  با  بیانیه  این  اسالمی، 
»روح اهلل  دستگیری  عملیات 
سایت ضدانقالب  شبکه  سر  زم« 
موسوم به »آمدنیوز« طی عملیات 
سازمان  حرفه ای  و  پیچیده 
جا  و  بر شکست  سپاه،  اطالعات 
اطالعاتی  سرویس های  ماندن 
سپاه  اطالعاتی  قدرت  از  دشمن 

تأکید شده است.
بنا به گزارش، متن اطالعیه سپاه 
این  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایران  عاشورایی  و  شریف  ملت 
اسالمی!

اربعین  شعور  و  پرشور  ایام  در 
رهروان  میثاق  تجدید  و  حسینی 
با آرمان های جاودان سید  کربال 
و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
امت  دشمنان  که  )ع(  الحسین 
شکوه  و  عظمت  مقهور  اسالمی 

و  عظیم  اجتماع  و  راهپیمایی 
حسد  و  حقد  با  زائران،  میلیونی 
و  اسالم  قدرت  تجلی  نظاره گر 
شده اند؛  اسالمی  مقاومت  جبهه 
خدای بزرگ را شاکریم که در 
بیکرانش،  و  خفیه  الطاف  سایه 
امام زمان )عج(  پاسداران گمنام 
در سازمان اطالعات سپاه را یاری 
سرشاخه های  از  یکی  تا  بخشید 
جنگ  و  دشمن  رسانه ای  سراب 
روانی علیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران را طی یک عملیات 
اطالعاتی  حربهفریب  با  پیچیده 
غافلگیری  با  و  سازند  گرفتار 
و  پلید  عنصر  این  دستگیری  و 
مزدور، دست برتر و ابتکار عمل 
سرویس های  مقابل  در  را  خود 

اطالعاتی دشمن نشان دهند.
این  در  سپاه،  اطالعات  سازمان 
هوشمندانه  حرفه ای،  عملیات 

به کارگیری  با  چندوجهی  و 
و  اطالعاتی  نوین  روش های 
شگردهای ابتکاری، سرویس های 
بیگانه را  مدیریت و  فریب داد 
و »روح اهلل زم« سر شبکه سایت 
ضدانقالب و معاند »آمدنیوز« را 
با هدایت،  اخیر  که در سال های 
آنان  مستقیم  پشتیبانی  و  تأمین 
خارج  ضدانقالب  حمایت  نیز  و 
آنها،  داخلی  عوامل  و  نشین 
آبشخورهای  از  یکی  به عنوان 
روانی  عملیات  دشمن،  محوری 
اختالف افکنی  برای  گسترده ای 
ایران  اسالمی،  نظام  ارکان  در 
القای  دروغ پردازی،  هراسی، 
به  نسبت  جوان  نسل  در  شبهه 
تبلیغ  و  دینی  باورهای  و  عقاید 
و فراهم سازی زمینه های اقدامات 
ایجاد  تروریستی؛  و  خشونت بار 
را  کشور  در  ناآرامی  و  آشوب 

کشور  داخل  به  را  می کرد  اداره 
هدایت و بازداشت کند.

تحت  اینکه  به رغم  نامبرده 
اطالعاتی  سرویس  هدایت 
پشتیبانی  و  حمایت  و  فرانسه 
آمریکا  اطالعاتی  سرویس های 
با  مرتبط  و  صهیونیستی  رژیم  و 
سایر سرویس های اطالعاتی قرار 
شبانه روزی  به صورت  و  داشت 
و  پنهان  و  پیدا  روش های  با 
و  گوناگون  پوشش های  در 
قرار  موردحفاظت  چندالیه ای 
ملت  فرزندان  دام  در  می گرفت، 
سپاه  اطالعات  سازمان  در  ایران 

افتاد.
و  کبریایی  درگاه  به  سپاس  با 
ابراز  و  طاعات  قبولی  آرزوی 
عصمت  اهل بیت  عاشقان  ارادت 
به ساحت مقدس  و طهارت )ع( 
شهدای کربال در این ایام نورانی 
تکمیلی  اطالعات  معنوی؛  و 
بزرگ  عملیات  این  پیرامون 
-که بیانگر شکست و  جا ماندن 
از  دشمن  اطالعاتی  سرویس های 
قدرت اطالعاتی سپاه است- و نیز 
شبکه پوششی گسترده و پیچیده 
مذکور، متعاقبًا به استحضار ملت 
اسالمی  ایران  بصیر  و  قهرمان 

رسانده خواهد شد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
اینکه  بابیان  غذایی کشور  صنایع  و 
به عنوان  گرسنگی«  »ریشه کنی 
پایدار،  توسعه  اهداف  آرمان  اولین 
مانند دیگر آرمان های اهداف توسعه 
پایدار، اثرگذار و درعین حال اثرپذیر 
است،  توسعه  مؤلفه های  دیگر  از 
عنوان کرد: ازاین رو، ریشه کنی فقر، 
پوشش همگانی سالمت، حفاظت از 
بی سوادی  ریشه کنی  محیط زیست، 
ازجمله  مسئوالنه  و مصرف  تولید  و 
اهدافی هستند که باید برای دستیابی 
به هدف ریشه کنی گرسنگی مدنظر 

قرار گیرند.
جالل الدین  سید  ایسنا،  گزارش  به 
بهانه  به  که  پیامی  در  رزاز  میرزای 
ایسنا  اختیار  در  غذا  جهانی  روز 
امسال  شعار  است:  آورده  گذاشته، 
ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان 
دغدغه ای  از  حاکی  )فائو(  متحد 
تمامی  گویا  که  است  جهانی 
برای  گذشته  قرن  تالش های 
امروز  به  تا  را  گرسنگی  ریشه کنی 

ناکام می انگارد.
نفر  میلیون   ۸۲۰ از  بیش  هم اکنون 
از  و  بوده  در جهان دچار گرسنگی 
محرومند.  کالری  حداقل  دریافت 
طی  در  که  است  حالی  در  این 

اضافه وزن  آمار  گذشته  دهه های 
به  تندی رو  بسیار  با شیب  و چاقی 
کنار  در  جهان،  و  گذاشته  افزایش 
دغدغه رفع گرسنگی، توأمان درگیر 
و  چاقی  از  ناشی  مزمن  بیماری های 
طی  آنچه  گویی  است.  اضافه وزن 
قرن گذشته برای افزایش تولید مواد 
شده  انجام  گرسنگی  رفع  و  غذایی 
آرمان  به  را  ما  ازآنچه  بیش  است، 
ریشه کنی گرسنگی رسانده باشد، به 
مواد  باالی  ضایعات  چاقی،  افزایش 
اقلیمی سوق داده  تغییرات  غذایی و 
است. ازاین رو الزم است یک خرق 
تغذیه  و  غذا  نظام  در  جدی  عادت 

جهانی رخ دهد.
برای  سالم  غذایی  »رژیم  شعار 
امسال  که  گرسنگی«  ریشه کنی 

به عنوان شعار روز جهانی غذا معرفی 
بر آنچه دسترسی  شده است، عالوه 
به عنوان  را  کافی  کالری  و  غذا  به 
برای رفع گرسنگی  یک اصل الزم 
آن  درعین حال  اما  می کند،  معرفی 
تغذیه ای  امنیت  و  ندانسته  کافی  را 
را  کافی  مغذی  مواد  تأمین  و 
ضروری  و  الزم  جنبه ای  به عنوان 
ریشه کنی  آرمان  به  دستیابی  برای 

گرسنگی قلمداد می کند.
تنها  الجرم  هدف  این  به  دستیابی 
دولتی،  نهادهای  و  سازمان ها  وظیفه 
و  نیست  فراملیتی   و  غیردولتی 
تمامی شهروندان کره زمین در این 

راه مسئول هستند.
در  ایران  تغذیه  انجمن  رئیس 
به  دستیابی  اینکه  بابیان  پیام،  این 

و  جوانب  گرسنگی«  »ریشه کنی 
که  دارد  نیز  دیگری  دغدغه های 
الزامًا مواجهه با آن ها از منظر حوزه 
نیست،  امکان پذیر  تغذیه  و  غذا 
فعالیت های  گسترش  است:  آورده 
دی اکسید  تولید  افزایش  که  صنعتی 
به دنبال  کربن و گرمایش زمین را 
بسیار شگرفی  تغییرات  است،  داشته 
و  داشته  همراه  به  زیست بوم ها  بر 
برای  غذا  تولید  افزایش  ظرفیت  از 
کاسته  جهان  رشد  به  رو  جمعیت 

است.
ضایعات  و  اتالف  گذشته  این  از 
درصد   ۳۰ از  بیش  که  غذایی  مواد 
می دهد،  هدر  به  را  غذایی  مواد  کل 
تولید  نهاده های  به  جدی  ضربه ای 
بر جای می گذارد و  طبیعی  منابع  و 
گازهای  کل  از  قابل توجه  درصدی 
زمین  گرمایش  مسبب  گلخانه ای 
ازاین رو  می کند.  منتشر  محیط  به  را 
از صنعت گرفته  متعددی  حوزه های 
به  دستیابی  برای  شهروندان،  تا 
ریشه کنی گرسنگی دخیل هستند که 
اقدامات امروز آنها بر آنچه در آینده 

در انتظار ماست اثرگذار است.«

کاغذی  قبوض  دولت  اعالم  طبق 
به منظور  آذرماه  ابتدای  از  گاز 
در  سهولت  و  کیفیت  بهبود 
از  صیانت  و  خدمت رسانی  امر 
الزم  و  می شود  حذف  محیط زیست 
مهم  این  برای  مشترکان  است 

اقداماتی را انجام دهند.
سال  پاییز  اواخر  ایسنا،  گزارش  به 
و  ارتباطات  فناوری  وزیر  گذشته 
صرفه جویی  از  اطالعات  فناوری 
صورت  در  تومانی  میلیارد   ۱۴۴۰
برق،  آب،  کاغذی  قبوض  حذف 
با  گفت:  و  داد  خبر  تلفن  و  گاز 
کارهای  می توان  صرفه جویی  این 
بزرگی به نفع مردم انجام داد و ذهن 
مردم را باید نسبت به هدر رفت این 

منابع حساس کرد.
 ۳۵ که  است  آن  از  حاکی  آمارها 
همین  حدودًا  برق،  کنتور  میلیون 
میلیون   ۲۰ و  آب  کنتور  تعداد 
کنتور گاز وجود دارد و برآوردها 
تومان  میلیارد   ۱۴۴۰ می دهد  نشان 
برای قبوض خدماتی هزینه می شود. 
به گفته آذری جهرمی،  درحالی که 
الکترونیکی  دولت  کامل  ظرفیت 
فراهم است که تمام این قبوض را 

به صورت الکترونیکی صادر کند.
ریال  میلیارد   ۸۵۰ صرفه جویی 

به صورت ساالنه
نوریان   روح اهلل  راستا  همین  در 
ارتباطات  اطالعات و  فناوری  مدیر 
شرکت ملی گاز ایران چندی پیش 
قبوض  که  کرد  اعالم  دراین باره 
کاغذی گاز از اوایل آذرماه امسال 
زیرساخت های  و  می شود  حذف 
آماده  کار  این  اجرای  برای  الزم 
گاز  شرکت های  در  است.   شده 
سرویس های  از  استفاده  با  استانی، 
مراجعه  یا  و  ایمیل  تلفنی،  پیامکی، 
جمع آوری  به  اقدام  خوان،  کنتور 
شماره موبایل و ثبت خود اظهاری 
مشترکان دراین باره شده که تاکنون 
همراه  شماره  میلیون  هفت  از  بیش 
مشترکان جمع آوری شده است. وی 
افزود: در صورت اجرایی شدن طرح 
حذف قبوض کاغذی برای همه، ۲۳ 
حدود  مبلغی  گاز،  مشترک  میلیون 
ساالنه  به صورت  ریال  میلیارد   ۸۵۰
صرفه جویی  آشکار  هزینه های  در 
خواهد شد، همچنین ارتقای کیفیت 
تسریع  مشترکان،  به  خدمات  ارائه 
حفظ  نیز  و  مطالبات  وصول  در 

محیط زیست از دیگر مزایای اجرای 
این طرح است. 

و  اطالعات  فناوری  مدیر  گفته  به 
ایران،  گاز  ملی  شرکت  ارتباطات 
پروژه ای  طرح،  این  اجرای  برای 
 ESB Enterprise عنوان  با 
کار  دستور  در   Service BUS
و  اطالعات  فناوری  مدیریت 
که  است  قرارگرفته  ارتباطات 
و  شده  انجام  اقدام های  مطابق 
به عمل آمده،  برنامه ریزی های 
مهرماه  اواخر  تا  می شود  پیش بینی 

امسال به بهره برداری برسد.
سراسر  گاز  مشترکان  از  نوریان 
کشور درخواست کرد تا از طریق 
یکی از درگاه های اطالع رسانی مانند 
وب سایت و شماره پیامک شرکت 
یا شرکت های گاز  ایران  ملی گاز 

استانی به شماره پیامک مندرج روی 
پرونده ای  اطالعات  گاز،  قبوض 
این شماره در  خود را کامل کنند. 
و  اعالم  آینده  روزهای  طی  تهران 

اطالع رسانی خواهد شد.
می تواند  مشترکان  دراین بین 
به راحتی با ثبت شماره تلفن همراه 
اطالعات  خود  اشتراک  شماره  و 
قبض گاز مصرفی را دریافت کند. 
تلفن  شماره  ثبت  روش های  برای 
نظر گرفته  نیز سه روش در  همراه 
مشترکان  روش  اولین  در  که  شده 
درج شده  اشتراک  شماره  می توانند 
روی قبوض گاز را به همراه یک  و 
ستاره )شماره اشتراک*1( به شماره 

پیامکی 1000194 ارسال کند.
همچنین می تواند با مراجعه به پایگاه 
اطالع رسانی شرکت ملی گاز ایران 
به آدرس www.nigc.ir کلیک 
ثبت  یا  قبوض  حذف  گزینه  روی 
منظور  این  برای  مشترکان  تلفن 
اقدام کنند. عالوه بر این مشترکان 
می تواند با مراجعه به نشانی اینترنتی 
نسبت    http://ghabz.nigc.ir
به حذف قبوض کاغذی خود اقدام 

کنند.

حسام الدین  ایسنا  گزارش  به 
در  رئیس جمهور  مشاور  آشنا 
با  توئیتر  در  خود  کاربری  حساب 
دادستان کل کشور  اعالم  به  اشاره 

قاضی  پنج  برکناری  درخصوص 
و  سوابق  و  نام  اعالم  خواستار  فاسد، 
سوی  از  شده  برکنار  قضات  احکام 

قوه قضائیه شد.

فرهنگی  هفته  برپایی  ادامه  در 
گذر  به  فارس  تئاتر  هنرمندان  حافظ؛ 
فرهنگ آمدند و با اجرای شش نمایش 
از  روز،  هر  در  اجرایی  نوبت  دو  با 
تاریخ ۲۱ تا ۲۳ مهرماه جاری به اجرای 

برنامه های نمایش خیابانی پرداختند.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  پایگاه 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
اول  روز  در  برنامه  این  فارس،  استان 
اجرای  دو  با   ۱۹ و   ۱۸ ساعت های 
نقالی  و  پرده خوانی  نمایش  جداگانه 
درگذر  ابراهیمیان  و  نامی  آقایان 

فرهنگی محوطه بیرونی تاالر حافظ 
هنرمندان آغاز  با حضور شهروندان و 
شد و بعدازآن در روز دوم نیز به گونه 
در  دیگری  نمایش های  با  گردشی 

همان ساعت ها برگزار شد.
این فستیوال سه روزه که توسط انجمن 
با  شیراز  و  فارس  نمایشی  هنرهای 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  همکاری 
اسالمی استان برنامه ریزی شده است در 
روز آخر با اجرای نمایش های خیابانی 
ادامه  توسط خانم ها زارع و ده بزرگی 
یافت و تماشاگران توانستند دو نمایش 

را در دو نوبت اجرا مشاهده کنند.

جانشین فرمانده ناجا به اجاره ساعتی 
سوئیت ها واکنش نشان داد و گفت که 
پلیس چنین مواردی را بررسی و کنترل 

می کند.
گفت وگو  در  سلیمانی  ایوب  سردار 
برخی  ساعتی  اجاره  مورد  در  ایسنا  با 
در  به تازگی  که  سوئیت ها  و  منازل 
گفت:   است،  شده  مطرح   رسانه ها 
به  مربوط  حوزه  این  در  مقررات 
دیگران است، اما پلیس در هرجایی که 
متوجه شود جرمی رخ داده با آن مقابله 

کرده و به آن ورود می کند. 
اینکه  بابیان  ناجا  فرمانده  جانشین 
مواردی  جزو  هم  جرم  از  پیشگیری 
به  آن  مورد  در  پلیس  که  است 
می دهد،  را  الزم  هشدارهای  مسئوالن 
در  پلیس  گفتم  که  همان طور  گفت: 
هرجایی که متوجه شود جرمی رخ داده 
و  رخ داده  جرم  با  و  می کند  ورود 
ما  اما  کرد،  خواهد  برخورد  مجرمان 

بنگاه معامالتی نیستیم که بگوییم اجاره 
داد: در  ادامه  ندهید. سلیمانی  یا  بدهید 
الزم  هشدارهای  ما  نیز  خصوص  این 
و  کنترل  را  موارد  این  و  می دهیم  را 
اگر الزم  می کنیم درجایی  بررسی هم 
پلمپ هم خواهیم  قانون  با حکم  باشد 
کرد. به گفته جانشین فرمانده ناجا هر 
موضوعی ازجمله موضوع اجاره ساعتی 
باید  که  است  مواردی  سوئیت ها جزو 
در جای خودش از سوی پلیس بررسی 

شود.

چهره های  جنجالی ترین  از  یکی 
ضد ایرانی بازداشت شد. روح اهلل زم 
تلگرامی اش  کانال  نام  به  بیشتر  که 
می شود،  شناخته  »آمدنیوز«  یعنی 

کیست؟
به گزارش ایسنا، خبر فوری نوشت: 
آمدنیوز  نام   ۱۳۹۶ دی ماه  وقایع  از 
بر سر زبان ها افتاد. هرچند پیش از 
آن و با بازداشت برخی خبرنگاران 
با  ارتباط  دلیل  به  ایران  داخل  در 
آمدنیوز، موضوع روح اهلل زم و کانال 
از  بعد  اما  بود  شده  بحث برانگیز  او 
آمدنیوز  که  بود   ۹۶ آشوب های 
زیر  دردسرساز  کانال  یک  به عنوان 
با  که  کانالی  گرفت؛  قرار  ذره بین 
صراحت مردم را دعوت به اغتشاش 

می کرد.
که  بود  چنان  آمدنیوز  فعالیت های 
حتی تلگرام هم آمدنیوز را با شکایت 
فعالیت های  تبلیغ  دلیل  به  و  ایران 
کرد.  خارج  دسترس  از  تروریستی 
بااین حال کمی بعد همان تیم به نام 
صدای مردم کانالی را به راه انداخت 
پاسداران  اختیار سپاه  اکنون در  که 
است. روح اهلل زم شهریور ۱۳۵۲ در 
تهران به دنیا آمده و سازنده سایت 
او  است.  آمدنیوز  تلگرامی  و کانال 
توسط   ۸۸ سال  رخدادهای  از  پس 
و  شد  دستگیر  اطالعات  وزارت 

سپس ایران را ترک کرد.
از  زم  محمدعلی  فرزند  زم  روح اهلل 
روحانیون سرشناس است و به همین 
فرزندان  با  او  نزدیکی  امکان  دلیل 
روح اهلل  پدر  شد.  فراهم  مسئوالن 
در  تهیه کننده  در کسوت  مدتی  زم 
سینمای ایران فعالیت داشت و سبب 
سینمایی  آثار  به  فرزندش  ورود 
نامزد  همچنین  زم  محمدعلی  شد. 
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
بیست ونهم  تاریخ  در  تهران  شهر 

نتوانست  اما  بود  اردیبهشت ۱۳۹۶ 
رأی الزم را کسب کند و در سمت 
و  فرهنگی  معاون  یعنی  پیشین اش 
عالی  شورای  دبیرخانه  اجتماعی 
مناطق آزاد ایران به کار خود ادامه 
داد. دفتر سینمایی او کمی بعد طعمه 

حریق شد.
سال ۱۳۹۶ دو نفر از اعضای خانواده 
روح اهلل زم به جرم جاسوسی دستگیر 
شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. 
این  که  شد  مدعی  آمدنیوز  مدیر 
او  گذاشتن  تحت فشار  برای  کارها 
 ۱۹ روز  در  است.  خبری اش  تیم  و 
تلگرامی  کانال  سردبیر   ۱۳۹۶ مهر 
آمدنیوز پستی را منتشر کرد که در 
آن نوشته شده بود: به دلیل بازداشت 
آقای  خانواده  اعضای  از  نفر  دو 
روح اهلل زم اسناد دست اولی را منتشر 
پس ازاین  ساعاتی  کرد.  خواهیم 
زم  روح اهلل  پدر  تلگرامی،  پست 
دو  دستگیری  دوپهلو  نامه ای  در 
فرزندش را تأیید کرد و فرزندش را 

به آرامش بیشتر فراخواند.
پس ازآن، آمدنیوز به انتشار خبرهایی 
که مدعی بود اسناد دست اول است، 
مستند   ۱۳۹۷ اسفند  در  داد.  ادامه 
ایستگاه پایانی دروغ از صداوسیمای 
شد  پخش  ایران  اسالمی  جمهوری 
که در آن ادعا شد روح اهلل زم بازیچه 
نیروهای اطالعاتی ایران بوده است؛ 
پخش این مستند واکنش های زیادی 
در پی داشت و جایگاه و اعتبار زم 

را دستخوش تغییر کرد.
چهار  به  نزدیک  از  پس  بااین همه، 
سال بحث وجدل درباره پیدا و پنهان 
روح اهلل  آمدنیوز،  ایرانی  ضد  شبکه 
زم در اختیار اطالعات سپاه پاسداران 
قدرت  دیگر  بار  تا  قرارگرفته 
گروه های  رخ  به  ایران  اطالعاتی 

معاند کشیده شود.«

مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های 
زائرین  به  توصیه هایی  بیان  ضمن 
واکسن  تزریق  درعین حال  اربعین، 
و  افراد  از  گروه  دو  برای  آنفلوانزا 

زائران توصیه کرد.
گفت وگو  در  عرفانی  حسین  دکتر 
بهداشت  نکات  رعایت  بر  ایسنا،  با 
و  کرد  تأکید  زائران  سوی  از  فردی 
افزود: شستن دست ها پیش از مصرف 
بهداشتی  شکل  به  آن هم  غذایی  مواد 
بیماری های  برخی  بروز  از  می تواند 
همچنین  کند.  جلوگیری  اسهالی 
انتخاب  به  نسبت  می کنیم  توصیه 
استراحت و وسایل آسایشی که  محل 
دقت  می کنند  استفاده  خواب  هنگام 
ادامه  در  وی  باشند.  داشته  را  کافی 
بیماری  که  افرادی  صحبت هایش، 
زمینه ای نظیر فشارخون، روماتیسم و... 
گفت:  و  داده  قرار  مخاطب  را  دارند 
در  الزم  دارویی  تمهیدات  باآنکه 
است  گرفته  صورت  مرزها  از  بیرون 
اما این بیماران حتمًا داروهای مصرفی 
از  پیش  و  برده  همراهشان  را  خود 
خود  معالج  پزشک  با  نیز  سفر  آغاز 
اینکه  به  اشاره  با  وی  کنند.  مشورت 
امسال اربعین نسبت به سنوات گذشته 
نزدیک تر  سال  به فصل گرم  روز   ۱۰
شده است، افزود: به همین علت یکی 
از نکات قابل توجه برای ما آموزش و 
افزایش آگاهی پیرامون گرمازدگی و 
معضالت آن است. استفاده از لباس و 
کفش مناسب، مصرف به اندازه مایعات، 
شناسایی عوامل گرمازدگی و... همگی 
از نکات قابل توجه در این سفر است. 
مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های 
نیز  واگیردار  بیماری های  درخصوص 
و  آب  از  منتقله  بیماری های  گفت: 
بیماری های  بروز  باعث  می تواند  غذا 
اسهالی و روده ای شود؛ به همین علت 
را  غذایی  مواد  حتمًا  می کنیم  تأکید 
نظر  تحت  که  ایرانی  موکب های  از 
کارشناسان بهداشت هستند، تهیه کنند. 
همچنین از آب بسته بندی شده استفاده 
است  آن  دیگر  قابل توجه  نکته  کنند. 
که غذای پخته شده را با خود به محل 
مصرف  به  اقدام  سریعًا  و  نبرند  دیگر 

آن کنند؛ چراکه امکان فساد آن وجود 
دارد.

وی با تأکید بر اینکه خوردن همزمان 
نوع غذا در کنار یکدیگر عادت  چند 
ایجاد  نیست و می تواند  مناسبی  غذایی 
در  آن  بر  عالوه  گفت:  کند،  مشکل 
این مدت تنها از سبزیجات و میوه هایی 
که نسبت به گندزدایی و شست وشوی 
و  کرده  استفاده  هستند،  مطمئن  آن 
پرهیز  نیز  خام  سبزیجات  مصرف  از 
کنند. در صورت بروز بیماری اسهالی 
کرده  مراجعه  درمانی  مراکز  به  حتمًا 
را  الزم  همکاری  ما  همکاران  با  و 
افزود:  همچنین  عرفانی  باشند.  داشته 
سرماخوردگی  به  زائران  درصورتی که 
مبتال شدند، از روبوسی، دست دادن و... 
با سایرین پرهیزکرده و به پزشک نیز 
مراجعه کنند. وی در ادامه درخصوص 
گزش  طریق  از  منتقله  بیماری های 
کرد:  اظهار  ناقلین،  سایر  و  حشرات 
ماالریا، سالک و... ازجمله بیماری هایی 
است که از  طریق نیش حشره آلوده 
برخی  کند.  بیمار  را  انسان  می تواند 
کنه،  گزش  سبب  به  نیز  بیماری ها 
با  تماس  با  و  منتقل شده  حیوانات  به 
گوشت و خون حیوان می تواند به انسان 
نیز منتقل شود. عرفانی افزود: نوع دیگر 
پستاندار  حیوان  توسط  می تواند  گزش 
خونگرم مانند سگ اتفاق افتد، به همین 
دلیل بهتر است بالفاصله پس از گزش 
توسط حیوانات برای جلوگیری از بروز 
درمانی  مرکز  نزدیک ترین  به  هاری 

مراجعه کنند.
آنفلوانزا  واکسن  تزریق  به  توصیه 

برای برخی زائران
واکسن  تزریق  درخصوص  وی 
از  پیش  زائران  سوی  از  آنفلوانزا 
این  تزریق  کرد:  تصریح  سفر،  آغاز 
واکسن برای دو گروه توصیه می شود؛ 
به جز  قلبی  مزمن  بیماران  اول  گروه 
مزمن ریوی، آسم،  بیماری  فشارخون، 
و  و...  رماتیسم  کلیه،  نارسایی  دیابت، 
گروه دوم افرادی که در معرض تماس 
کارکنان  مانند  دارند  قرار  بیماران  با 
آن  قابل توجه  نکته  بهداشتی.  مراکز 
واکسن،  تزریق  از  پس  که  است 
یک دوره دوهفته ای نیاز است تا بدن 
تحریک شده و آنتی بادی به وجود آید.

توصیه های وزارت بهداشت به زائران اربعین

علم الهدی: 
 برخالف کشور های دیگر، ما آغاز جنگ 

را جشن می گیریم نه پایان آن را!

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور خواستار شد؛
اعالم نام و سوابق و احکام قضات برکنار شده

اجرای تئاتر خیابانی به احترام بزرگداشت حافظ

واکنش پلیس به اجاره ساعتی سوئیت در تهران

به بهانه بازداشت سرکرده شبکه آمدنیوز؛
روح اهلل زم کیست و چه کرد؟

به بهانه روز جهانی غذا مطرح شد؛

۸۲۰ میلیون گرسنه در دنیا
چگونه گرسنگی را ریشه کن کنیم؟

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

بیست و  از  وابسته  فرآوری و صنایع  تولید،  بین المللی خرما و  نمایشگاه  فارس گفت: دومین  استان  رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
سوم مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز آغاز به کار خواهد کرد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره روابط عمومی سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس علیرضا واحدی پور بابیان این مطلب گفت: این نمایشگاه باهدف معرفی انواع محصول خرما و صنایع وابسته به آن و 
ظرفیت های موجود در کشور و بالطبع استان پهناور فارس در این زمینه برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری 
و نام گذاری سال جاری توسط ایشان که رونق تولید، هست، برگزاری این چنین نمایشگاه ها ازجمله راه کارهای مهم محسوب شده و حمایت از فعاالن 
داخلی به ویژه تولیدکنندگان محصوالت مختلف خرما و صنایع مرتبط به آن مهمترین رویکرد برگزاری این نمایشگاه است. واحدی پور در ادامه اظهار 
داشت: سطح زیر کشت نخلستان های این استان سی هزار هکتار است که در سیزده شهرستان مستعد وجود دارند و سالیانه صد و هشتاد تن محصول از 

آن ها تولید می شود و سعی شده از همه ظرفیت ها برای رونق بخشیدن به صنایع مرتبط با خرما استفاده شود.

در 23 مهرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز صورت می گیرد؛
 آغاز به کار دومین نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته در شیراز

نقد و تحلیل این خبر را در ستون 
سمت راست بخوانید

از هر دری کالمی سپاه پاسداران اعالم کرد؛

به بهانه روز جهانی غذا مطرح شد؛

چگونه گرسنگی را ریشه کن کنیم؟


