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دانشنامه
کروناويروس زنده روي مدفوع بيماران مشاهده شد

دانشمندان ويروس زنده کوويد ۱۹-را از مدفوع جدا کرده و وجود RNA
ويروس برخاس��ته از آن را روي سطوح تشخيص دادند.به گزارش ايسنا،
محققان چيني ويروس زنده کوويد ۱۹-را از مدفوع بيماراني که در اثر اين
بيماري درگذشتهاند ،جدا کردهاند.گروه ديگري از محققان چيني در همين
مجله از شناس��ايي  RNAويروس ""SARS-CoV-۲؛ ويروسي که
عامل ابتال به کوويد ۱۹-اس��ت ،بر روي سطوح اتاقهاي هتلهايي که
براي قرنطينه افراد مشکوک به اين بيماري استفاده شده است ،خبر دادند.
اين محققان به اين نتيجه رس��يدند که ذرات معلق برخاس��ته از مدفوع
ميتواند ناقل بيماري باشد.در مطالعه اول ،محققان پرونده يک بيمار ۷۸
ساله مبتال به کوويد ۱۹-را که به تازگي به ووهان چين سفر کرده و در  ۱۷ژانويه در گوانگژوي چين بستري
شده بود ،توضيح دادند.اين مرد مبتال به سرفه ،تب پراکنده و سيتي اسکنهاي غيرطبيعي قفسه سينه بود.اين
بيمار در تاريخ  ۲۲ژانويه پس از وخيم شدن وضعيتش به دستگاه تنفس مصنوعي وصل شد.واکنش زنجيرهاي
رونويس��ي-پليمراز معکوس( )RT-PCRوج��ود  RNAکروناويروس جديد را در چهار نمونه مدفوع جمع
آوري ش��ده از  ۲۷ژانويه تا هفتم فوريه شناس��ايي کرد.آنتيژنهاي ويروس نيز بر روي س��طح س��لولهاي
دستگاه گوارش جمعآوري شده از يک نمونه بيوپسي يافت شد.اين بيمار در تاريخ  ۲۰فوريه درگذشت.پاد ِژن
يا آنتيژن به ترکيباتي گفته ميشود که پس از ورود به بدن موجب برانگيختن واکنشهاي ايمني ميگردند
که در جريان آن موادي به نام پادتن(آنتيبادي) توليد ميش��ود.نمونههاي مدفوع حاوي بارهاي بيش��تري از
 DNAويروس نسبت به نمونههاي تنفسي جمع آوري شده بين  ۱۷تا  ۲۸روز پس از شروع عالئم بودند و
محققان نتوانستند ويروس زنده را از نمونههاي مدفوع جمع آوري شده در روزهاي بعد از آن جدا کنند ،اگرچه
" "RT-PCRبه شناس��ايي  RNAويروس ادامه داد.محققان نوش��تند :آنها فقط نشان دهنده بخشهاي
 RNAو نه ويروسهاي عفوني در مدفوع اين بيمار هستند.هنگاميکه محققان با استفاده از ميکروسکوپ
الکترون��ي عب��وري ،بقاي��اي يک نمونه را مش��اهده کردن��د ،ذرات ويروس��ي کروي با پروتئين مش��خصه
" "SARS-CoV-۲را مشاهده کردند.آنها همچنين از  ۲۷بيمار ديگر نمونه مدفوع جمع آوري کردند که
 ۱۱مورد آنها حداقل يک بار  RNAويروس را نش��ان دادند.محققان توانس��تند SARS-CoV-۲زنده را
از دو مورد جدا کنند که نشان ميداد ويروس عفوني در مدفوع نشان دهنده عامل ابتال به کوويد ۱۹-است.
محققان ميگويند يافتههاي آنها نشان ميدهد پرسنل بيمارستان پس از ترخيص يا فوت يک بيمار مبتال به
کوويد ۱۹-بايد سطوح را براي جلوگيري از انتشار احتمالي ويروس از مدفوع آنها ،به دقت تميز و ضدعفوني
کنند.محققان در اين راستا به يک مطالعه که در سال  ۲۰۰۴و در پي شيوع بيماري مسري سارس انجام شده
است ،اشاره کردند که در آن ،فاضالب معيوب يک ساختمان در هنگ کنگ منجر به ابتالي  ۳۲۹نفر ساکن
اين ساختمان و کشته شدن  ۴۲نفر شد.محققان ميگويند :جداسازي " "SARS-CoV-۲عفوني از مدفوع،
احتمال انتقال از مدفوع به دهان را از طريق ذرات معلق برخاس��ته از مدفوع نش��ان ميدهد.در مطالعه دوم،
محققان  RNAکروناويروس جديد را در  ۸مورد از  ۲۲س��طح ( ۳۶درصد) و نمونههايي از تخت خوابهاي
موجود در دو اتاق هتل پس از تأييد ابتالي دو مهمان که داراي عالئم کوويد ۱۹-بودند ،کش��ف کردند.اين
ميهمانان ،دو دانشجوي چيني بودند که پس از تحصيل در خارج از کشور در تاريخ  ۱۹و  ۲۰مارس به چين
بازگش��تند.اگرچه بدون عالمت بودند ،اما به مدت  ۱۴روز در هتل قرنطينه ش��دند و پس از دو روز تست آنها
مثبت شد.بعد از بستري شدن اين دو نفر ،نمونههاي گرفه شده ازبيني و گلو ،خلط و مدفوع آنها مقدار زيادي
از  RNAويروس را نشان دادند.هر دو دچار تب و سرفه بودند و يکي از آنها داراي سيتي اسکن غيرطبيعي
قفسه سينه بود.حدود  ۳ساعت پس از اينکه آزمايش بيماران مثبت شد ،محققان از دستگيره دربها ،کليدها،
دستگيرههاي شير آب ،دماسنجها ،ريموت تلويزيون ،بالشتها ،ملحفهها ،روتختيها ،حولهها و دستگيره درب
حمام و توالت دو اتاق هتل و يک اتاق ديگر که که بدون استفاده مانده بود ،نمونه برداري کردند.از آنجا که
هتل از  ۲۴ژانويه تا  ۱۸مارس بسته شده بود ،فقط اين دو دانشجو در آنجا مانده بودند.شش مورد از  ۱۱نمونه
( ۵۵درصد) گرفته ش��ده از اتاق يک بيمار از جمله ملحفه ،روتختي ،بالش��ت و حوله که بيمار با آنها تماس
طوالني مدت داشت ،داراي ميزان زيادي  RNAکروناويروس تشخيص داده شد.آزمايش روبالشتي در اتاق
بيمار ديگر نيز مثبت شد.محققان با تأييد بر اينکه آنها ويروس زنده را از نمونهها جدا نکردند ،نوشتند :بيماران
ب��دون عالمت داراي ميزان زيادي از ويروسهاي عفوني ،ميتوانند به راحتي محيط اطراف خود را در مدت
کوتاهي آلوده کنند.محققان توصيه ميکنند که هنگام جدا شدن بيماران از تخت خواب ،ملحفهها تکان داده
نشود و قبل از استفاده مجدد کام ً
ال تميز و خشک شود.
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مشاهير

ژان كالْ�� ِو ْن ،در  10جوالي 1509م در فرانس��ه به
ْ
دنيا آمد و پس از طي تحصيالت خود در رشتههاي
حق��وق و الهيات ،بر اثر يك تحول دروني ناگهاني،
همه توجه خود را به آيين پروت ِْس��تان معطوف كرد.
زمان پروتستانها تحت تعقيب و آزار
اما چون در آن ْ
بودند ،وي از سال 1534م در سن  25سالگي عازم
ژنو در س��وئيس شد و آن ش��هر را مركز پروتستان
ق��رارداد و از  23ژوئن 1526م ،قيام مذهبي خود را
آغاز كرد.وي ميخواست زندگي روزمره را براساس
مذهب قرار دهد و ژنو را به صورت كش��وري كامل
كه حكومتش در دس��ت اولياي دين باشد ،درآ َو َرد.
هرچند كالْ ِون مردي حس��ابگر و اس��تداللي بود ،با

«ژان كا ْل ِون» که بود؟

اين حال ،س��ختگيريهاي او نس��بت به مردم در
پذيرش آيين جديد ،باعث ايجاد ش��ورش و اخراج
او از ش��هر گرديد ،ولي در غياب او ،ژنو به س��ختي
دس��تخوش آشفتگي سياس��ي و مذهبي شد.از اين
رو ،م��ردم بار ديگ��ر او را به ژنو دع��وت كردند و
كالون ب��ه س��ازمان دادن به قوانين ش��هر ،ايجاد
مدارس ،رايزني در مس��ائل سياس��ي ،توسعه داد و
س��تد و موعظه مش��غول ش��د.از اين زمان بود كه
��ت را بنيان گ��ذارد و نظر خود
نيس ْ
وي ،فرق��ه كالْ ِو ْ
را در كت��اب مباني دين مس��يح(ع) ،منتش��ر كرد.با
اين ح��ال ،نظريات وي با بعض��ي مطالب بنيادين
آيي��ن كاتوليك منافات دارد ،ب��ه طوري كه قدرت

حکايت

پاپ را انكار ميكند و برخالف كاتوليكها كه پاك
ش��دن از گناه به وسيله اعمال خير و ايمان را ميسر
ميدانن��د ،كالون تنها ايمان به حقانيت عيس��ي(ع)
را م ّدنظر قرار ميدهد.كال�� ِون معتقد بود كه كتاب
مقدس يگانه منبع قانون الهي اس��ت و بر انس��ان
است كه آن را تعبير كند و مبناي نظام اجتماع قرار
دهد.مذه��ب كالون ،حاكمي��ت مطلق اراده الهي را
تاكيد ميكند.كالون بر اين عقيده بود كه رستگاري
مخص��وص برگزيدگان خ��دا اس��ت و هيچ عمل
انساني نميتواند او را به رستگاري نائل سازد چراكه
رستگاران را خدا انتخاب ميكند و كساني را هم كه
نبايد رستگار شوند ،او انتخاب ميكند.بنابراين براي

انفجار و آتش سوزی در واحد بازیافت الستیک

هر فرد آدمي ،از پيش مقدر ش��ده است كه رستگار
است يا خير ،و او هر كاري انجام دهد نميتواند در
اصل عقيدتي كالون،
اين وضع تغيي��ري بدهد.اين ِ
مورد سوء استفاده فراوان قرار گرفته است و دست
مدعيان رستگاري را در انجام هر نوع گناه در خفا،
بازگذاشته اس��ت.اصول و عقايد فرقه كالونيستها
كه جزو دس��ته پروتس��تانها محس��وب ميشوند،
داراي روح دموكراتيك و مخالف با كليه مراس��م و
آداب مذهبي معمول در مذهب كاتوليك است.ژان
كالون س��رانجام در  27مي1564م بر اثر مخالفت
با كليس��ا محكوم به مرگ شد و در 55سالگي زنده
زنده در آتش سوزانيده شد.
عکس :مهر

ميمون و کاله فروش

کاله فروشي روزي از جنگلي ميگذشت.تصميم گرفت زير درخت
مدتي اس��تراحت کند.ل��ذا کالهها را کنار گذاش��ت و خوابيد.وقتي
بيدار شد متوجه ش��د که کالهها نيست.باالي سرش را نگاه کرد.
تع��دادي ميمون را ديد ک��ه کالهها را برداش��ته اند...فکر کرد که
چگونه کالهها را پس بگيرد.در حال فکر کردن سرش را خاراند و
ديد که ميمونها همين کار را کردند.او کاله را از س��رش برداشت
و ديد که ميمونها هم از او تقليد کردند.به فکرش رس��يد… که
کاله خ��ود را روي زمين پرت کند.لذا اين کار را کرد.ميمونها هم
کالهها را ب��ه طرف زمين پرت کردند.او همه کالهها را جمع کرد
و روانه ش��هر شد.سالهاي بعد نوه او هم کاله فروش شد.پدربزرگ
اين داستان را براي نوه اش تعريف کرد و تاکيد کرد که اگر چنين
وضعي برايش پيش آمد چگونه برخورد کند.يک روز که او از همان
جنگل گذشت در زير درختي استراحت کرد و همان قضيه برايش
اتفاق افتاد.او شروع به خاراندن سرش کرد.ميمونها هم همان کار
را کردن��د.او کالهش را برداش��ت ،ميمونها هم اين کار را کردند.
نهايتا کالهش را ب��ر روي زمين انداخت.ولي ميمونها اين کار را
نکردند.يکي از ميمونها از درخت پايين آمد و کاله را از روي زمين
برداشت و در گوش��ي محکميبه او زد و گفت :فکر ميکني فقط
تو پدر بزرگ داري؟!

روحانی در جلسه هیئت دولت:

حیات سیاسی رئیسجمهور قمارباز آمریکا تمام شد

رئیسجمهور گفت :رئیسجمهور آمریکا دارای یک تفکر
تاجرمآبانه و قماربازانه بود و آنها میخواس��تند سه ماهه
نظام ما را س��رنگون کنند اما خودش��ان سرنگون شدند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،حجت االسالم و
المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت
دولت با بیان اینکه امسال در ایام سالروز فرار شاه معدوم،
ب��ا یک حادثهای ش��بیه آن حادثه در س��طح دیگری از
جهان مواجه هس��تیم ،اظهار کرد :آن روز در بیس��ت و
شش��م دی ماه فرار آن مزدور ،نمادی برای رس��وایی و
پایان اس��تبداد و اس��تعمار خارجی در ایران بود و امروز
هم با یک پدیده کم نظیری از سقوط یک مستبد دیگر
در آمریکا مواجه هس��تیم و آنجا ه��م امروز بحث پایان
ی��ک دولت و آغاز یک دولت جدید نیس��ت در آنجا هم
امروز یک س��قوطی همراه با س��رافکندگی و رسوایی از
س��وی کاخ سفید را شاهد هستیم .روحانی تصریح کرد:
مردم عزیز و صبور ما طی س��ه س��ال گذش��ته در برابر
این تروریس��ت بزرگ تاریخ مقاوم��ت کردند و علیرغم
اینکه آنها میخواس��تند س��ه ماهه نظام را س��رنگون
کنند خودش��ان با رسوایی س��رنگون شدند .وی با اشاره
به شکست سیاس��تهای فش��ار حداکثری و تروریسم
اقتصادی دولت ترامپ گفت :آنها میخواس��تند زندگی
مردم را به هم بریزند ،اما اکنون در پایان این س��ه سال
جنگ و خش��ونت و اقدامات تروریس��تی ،شاهد احیای
اقتصاد کشورمان هستیم و امروز در پایان سال  ۹۹شاهد
یک حرکت باثبات در اقتصاد کشور هستیم و مردم یک
افق روش��نتری را در پیش چشم خود میبینند .رئیس
جمهور با برش��مردن شاخص رش��د اقتصادی کشور در
بخشه��ای مختلف افزود :همه این حقایق این واقعیت
را به ما میگوید که سیاس��ت فشار حداکثری و تروریزم
اقتصادی آمریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه هست.
روحانی گفت :حاال غیر اینکه طراحان این سیاس��ت هم
در حال س��رنگونی هس��تند و حیات سیاسی آنها برای
همیشه تمام ش��ده است .یک رئیس جمهوری که فهم
سیاس��ی نداشت ،بر کشور مسلط ش��ده بود و متاسفانه
یک وزیر خارجه سفیه و یک مشاور امنیت ملی افراطی
ن��ادان هم در کنارش قرار گرفت��ه بود و خودش هم که
تفک��رش تفکر تاجرمآبی و قمارب��ازی بود و با این تفکر
کار را پی��ش میبرد و اکنون پای��ان کار آنها را دیدیم.
وی اظهار کرد :این خیلی مهم است ،در روزی که مردم
ایران احساس پیروزی در برابر این فشار و این تروریزم را
شاهد هستند مردم آمریکا شاهد یک شکست بزرگ در
زندگی اجتماعی و سیاس��ی خودشان هستند ،شاهد یک
ش��کاف بزرگ در داخل آمریکا و آنچه که ما میگفتیم
یک آدم قانونش��کن وقتی نسبت به ملتهای مظلوم و
مس��تقل دنیا قانونشکنی میکند یک روزی نوبت خو ِد
ملت آمریکا هم فرامیرس��د .کسی باور نمیکرد که این
انسان قانونشکن نسبت به ملت خود ،نسبت به امنیت

خود ،نس��بت به مرکزی که مرکز قانونگذاری خودشان
در کنگره میدانند آنجا هم دس��تور آش��وب بدهد ،آنجا
هم مردم را علیه همان دموکراس��ی که خودشان معتقد
هستند در همان چارچوبی که معتقد هستند تحریک کند.
روحانی تصریح کرد :این مس��ئله روش��ن شد که مسیر
شکس��ت قانون ،مس��یر زیر پا گذاشتن تعهدات و مسیر
زیرپا گذاش��تن مقررات بینالمللی نه پای��ان آن به نفع
ملتهاست نه پایان آن به نفع خو ِد ملت آمریکا بود .خو ِد
ملت آمریکا هم ش��اهد بود که این فرد چه صدمههایی
زد ،حیثیت آمریکا در دنیا تا بخواهد به روز قبل از ترامپ
برگردد سالیان دراز طول میکشد .اعتماد جهانی بخواهد
به آمریکا برگردد س��الها طول میکشد و این خسارت
بس��یار عظیم و بزرگی بود که مردم آمریکا در این روزها
برایش��ان ملموس است و ش��اهد هستند .رئیس جمهور
در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به تالش
رسانههایی ضد ایرانی خارج از کشور ،گفت :این رسانهها
به جای روای��ت ظلمها و جنایات آمری��کا دنبال نادیده
انگاری همه این ظلمها و فشارها هستند و با پرده پوشی
جنای��ات آمریکا م��دام میگویند مدی��ران ایران ضعیف
هس��تند .روحانی با بیان اینکه عملکردها در سال  ۹۵و
 ۹۹باید به عنوان یک معیار در کنار هم قرار گیرد ،افزود:
در هر دو این مقاطع مدیران این دولت کشور را با روحیه،
تجریه و توان اداره کردهاند ،هر تفاوتی بین س��ال  ۹۵با
 ۹۹وجود دارد به جنایت و تروریس��م آمریکا و فشارهای
اقتصادی غلط و نابجای این کشور مربوط میشود .وی با
تاکید بر ناموفق بودن فشارهای حداکثری و تحریمهای
آمریکا علیه ملت ایران در طول سه سال گذشته ،گفت:
البته تحریم و فش��ار حداکثری در طول این سالها رنج
فراوانی بر ملت ایران تحمیل کرد ،اما ملت ما ایس��تاد و
مقاومت کرد و زانویش خم نش��د .روحانی با بیان اینکه
اطمینان دارم مقاومت و ایستادگی پایان روشنی دارد و از
ماههای آینده مردم نتیجه این صبر خود را خواهند دید،
افزود :دولت بعدی آمریکا به هر سیاس��تی معتقد باش��د
به خوبی میداند که سیاست فشار حداکثری صد درصد
شکس��ت خورده و ادامه این مسیر امکان پذیر نیست و
حتی اگر ترامپ هم موفق میشد ،حداقل این را به خوبی
میدانست با راهی که در پیش گرفته بود ،موفق نخواهد
شد .رئیس جمهور با اش��اره به اینکه صبر مردم ،درایت
رهبری ،تالش دولت و همکاری و همراهی قوای دیگر
ما را به این نتیجه رسانده است ،افزود :در مخیله دشمنان
ما این بود که سه ماه بعد از اعمال فشار حداکثری ،نظام
ایران دیگر نیس��ت ،اما نمیفهمیدند که سه سال بعد از
آن ،خودش��ان هستند که سرنگون میشوند و پایان غم
انگیز زندگی سیاس��ی خود را رق��م میزنند .روحانی در
ادامه بااش��اره به موفقیتهای بدس��ت آمده در مقابله با
ویروس کرونا ،ادامه داد :همکاری مردم در رعایت نکات
بهداش��تی و مقاومت آنها در برابر مشکالت و تالش و

فداکاری کادر درمان باعث ش��ده که امروز از نظر کرونا
در وضعیت بهتری هستیم و درمورد تهیه و تولید واکسن
مطمئن نیز دولت همه تالش خ��ود را انجام میدهد تا
واکسیناس��یون هرچه زودتر براساس اولویتهای تعیین
ش��ده انجام ش��ود .رئیس جمهور در بخ��ش دیگری از
س��خنان خود با اشاره به بررس��ی الیحه بودجه ۱۴۰۰
در مجلس ش��ورای اس�لامی ،ضرورت همکاری دولت
و مجلس درخصوص این الیحه مهم برای سرنوش��ت
مردم را م��ورد تاکید قرار داد و افزود :الیحه بودجه یک
الیحه تقنینی معمولی نیست و الیحهای است که بیشتر
رنگ اجرایی دارد و در قانون اساس��ی نیز در مورد آن با
لحن خاصی صحبت شده است .وی با بیان اینکه تهیه
و تدوین الیحه بودجه با دولت اس��ت و مجلس باید آن
را رسیدگی و تصویب کند ،اظهار کرد :همکاری دولت و
مجلس در مسیر تصویب الیحه بودجه بسیار مهم است
و خواس��ت ما این است که الیحه بودجه مطلوب جامعه
و به نفع مردم تصویب و برای اجرا در س��ال آینده آماده
باشد .رئیس جمهور تاکید کرد :امور برنامه و بودجه کشور
بر اس��اس قانون اساسی مستقیم برعهده رئیس جمهور
اس��ت و هیچ جایی قانونگذار تعبی��ری به این محکمی
ندارد ،بودجه از اموری است که مربوط به رئیس جمهور
است و با قوانین عادی فرق میکند .آنچه باید در مجلس
تصویب ش��ود الیحه دولت است نه طرح مجلس ،البته
در مسیر بررسی و تصویب بودجه اصالحات و تغییراتی
هم ص��ورت میگیرد که معمو ًال بین  ۲تا  ۳درصد بوده
اس��ت .روحانی با تاکید بر اینک��ه در الیحه بودجه نباید
قانونگذاری انجام ش��ود ،گفت :ش��ورای نگهبان هم در
این زمینه بس��یار و درمورد مس��ائل مالی حساس است،
دولت و مجلس باید در تصویب الیحه بودجه با یکدیگر
همکاری و همراهی کنند .رئیس جمهور افزود :خطر این
اس��ت که در بررس��ی الیحه بودجه از سوی نمایندگان
درآمدهایی در نظر گرفته شود که تورم ایجاد کند و تاکید
دولت بر این است که قدرت خرید مردم را در سال آینده
تا  ۲۵درصد باالببریم و فشار جدیدی به مردم وارد نشود.
روحانی با تاکید بر اینکه مالیات باید متعادل باش��د ،زیرا
فش��ار آن در نهایت بر دوش م��ردم و مصرف کنندگان
خواهد ب��ود ،افزود :باید دقت کنیم که فش��ار نهایی در
افزایش مالیاتها بر کجا وارد میشود .وی تقویت ارزش
پول ملی را از ن��کات مهم برای دولت در الیحه بودجه
عنوان کرد و افزود :در الیحه بودجه  ۱۴۰۰موضوع مهم
ب��رای دولت این بود که ارزش پول ملی را باال ببریم به
همین خاطر با توجه به اینکه افق آینده را روشن میبینیم
قیم��ت دالر در الیحه بودج��ه را  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان
در نظ��ر گرفتیم .روحانی ب��ا تاکید بر تالش دولت برای
کاهش قیمت دالر در س��ال آینده ،اف��زود :قیمت امروز
دالر واقعی نیس��ت و اگر همین امروز منابع ارزی ما در
خارج از کشور آزاد شود،

دریادار خانزادی:

زمان آن است که استکبار جهانی بدهیاش به ایران و ایرانی را بپردازد

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :اطمینان داریم زمان
افول اس��تکبار جهانی فرا رسیده است و موقع آن است
که بدهیش��ان به ایران و ایران��ی را بپردازند.به گزارش
«عصر ایرانیان» ،امیر دریادار حس��ین خانزادی فرمانده
نیروی دریایی ارتش در آیین الحاق ناو موشک انداز زره
و ناوبندر بالگردبر مکران به ناوگان جنوب نیروی دریایی
ارتش با بیان اینکه سواحل مکران و دریای عمان امروز
ش��اهد خلق حماس��های از جنس استقالل و خودکفایی
است که طعنه به تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی زده
است ،اظهار داش��ت :طراحان ،صنعتگران ،کارخانجات،
متخصص��ان ،فرماندهان ،مدیران و س��تادهای نیروی

دریایی در ردههای مختلف همگی اهتمام ویژهای را پای
کار آوردهان��د تا امروز طعم ش��یرین خودکفایی و تداوم
امنیت بومی را در این خطه ارزش��مند از س��واحل ایران
اسالمی که دروازه طالیی ارتباط تمدن ایرانی و اسالمی
با دریاها و جهان اس��ت را با تمام وجود احس��اس کنیم
و ای��ن اراده مل��ی را که تاکید بر صل��ح و امنیت پایدار
مقتدرانه دارد به منطقه و جهان عرضه کنیم.وی افزود:
ناو موش��ک انداز زره ش��ناوری چابک و پرتوان اس��ت
که حاصل تالش ش��بانهروزی و پرفش��ار مهندس��ان و
صنعتگران نی��روی دریایی راهب��ردی ارتش جمهوری
اس�لامی ایران در مجموعه فرماندهی ساخت شناوری

و کارخانجات نداجا و حمایت و همراهی مجموعه عظیم
وابس��ته به وزارت دفاع و همه مراکز علمی و صنعتی و
دانش��گاهی ایران عزیز اس��ت که امروز به منصه ظهور
رس��یده و آماده است به مأموریت گش��ت دریایی اعزام
شود و مظهر تحکیم امنیت در دریا باشد.فرمانده نیروی
دریای��ی ارتش با بیان اینکه هدایت و راهبری این آرایه
پیچیده دفاعی به دس��ت فرزندان و س��ربازان والیت از
نس��ل انقالب بوده اس��ت ،عنوان کرد :ناوبندر بالگردبر
مک��ران مظهر هوش و ذکاوت جوانان ایرانی اس��ت که
قادر اس��ت از هر ام��کان و ظرفیت��ی تواناییهایی نو و
ارزشمند بیافریند.

سئول :مأموریت دیپلماتیک رفع توقیف نفتکش کرهای با شکست پایان یافت

وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد هیئت دیپلماتیک این
کشور بدون حصول نتیجهای درباره رفع توقیف نفتکش خود
در خلی��ج فارس ،تهران را به مقصد س��ئول ترک کرد .به
گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان ،یک رسانه
کرهجنوبیسفراخیرقائممقاموزیرخارجهاینکشوربهتهران
برای رفع توقیف نفتکش این کشور را ماموریتی دیپلماتیک
شکست خورده اعالم کرد.روزنامه « ُکریا جونگآنگ» کره

جنوبی روز چهارش��نبه اعالم کرد دیپلماتهای کرهای که
برای مذاکره برای رفع توقیف نفتکش این کشور و نیز رفع
بلوکه داراییهای ایران به تهران سفر کرده بودند ،مأموریت
دیپلماتیک خود را با دست خالی پایان دادند.وزارت خارجه
کره جنوبی روز چهارشنبه اعالم کرد چوی جونگ کو ،قائم
مقام وزیر خارجه سفر سه روزه خود به تهران را برای حل و
فصل مسئله توقیف نفتکش کره جنوبی در آبهای خلیج

فارس بدون حصول نتیجه به پایان برد.این وزارتخانه تاکید
کرد مذاکرات دو جانبه در خصوص حصول راهکار سریع و
سازنده برای مسائل مطرح شده براساس دوستی دیرینه دو
کشور ادامه خواهد یافت.در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی
آمده اس��ت نماینده هیئت دیپلماتیک کره اعتراض خود را
نسبت به توقیف نفتکش این کشور در خلیج فارس اعالم
کرد و خواستار آزادی آن شد.
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