
8 تاالر بزرگ علم و فرهنگ 
افتتاح می شود

رکوردشکنی 
سریع ترین خودرو 
جهان

لزوم توجه به شاخصه های رهبری در انتخابات

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اصفهان:

مردم، حماسه سازان سال حماسه 
اقتصادی و سیاسی هستند 2

گران ترین، محبوب ترین و 
باریک ترین تبلت ها 44

2

دوبار در هفته ماهی بخورید تا 
4دوسال بیشتر زندگی کنید

شرط الزم برای برگزاری انتخابات پرشور، 
آرامش است

زاینده رود میزبان زاللی آب

اصفهان زنده و زیبا می شود

شرط اول و الزم در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت 
باال، برقراری آرامش خواهد بود، کما این که در انتخابات 
گذشته نیز اینچنین بوده است، زیرا مسأله انتخابات بسیار 

مهم و سرنوشت ساز است.
کس��انی که به دنبال برهم زدن آرامش جامعه هس��تند، 

خائن به نظام و مردم ایران هستند. 

 الله های واژگون 
درآستانه شکوفایی

 کوهرن��گ س��رزمین ک��وه ه��ای رنگ��ی، ه��م اکنون 
در فص��ل به��ار ب��ه یک��ی از زیباتری��ن مناطق کش��ور 
تبدیل ش��ده و ورود مس��افران در آس��تانه ش��کوفایی 
 الله ه��ای واژگ��ون به ای��ن منطق��ه روز به روز بیش��تر 

می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، زیبایی بهاری منطقه کوهرنگ 
چهارمحال و بختیاری به خاطر قرار گرفتن در ارتفاعات 
زاگرس و وجود برف زمستانی و دمای کمتر هوا کمی دیرتر 

نسبت به مناطق دیگر کشور بروز می کند.

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک
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معیشت مردم
2

 قربانی زیاده خواهی های دولت شد

احداث پارکینگ وسایل نقلیه 
در فرودگاه3

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تا پایان دولت دهم، 8 تاالر 
بزرگ علم و فرهنگ در سراسر کشور افتتاح می شود.

سید محمد حسینی در آیین افتتاح و بهره برداری از طرح مهر 
ماندگار دانشگاه علوم و معارف قرآنی دولت آباد اظهار داشت: تا 
پایان دولت دهم، 8 تاالر بزرگ علم و فرهنگ در سراسر کشور 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی افزود: از یازده پروژه مهر ماندگار، می توان به 8 تاالر بزرگ 
علم و فرهنگ کش��ور از جمله ب��ه فیلم خانه ب��زرگ تهران و 
کتابخانه بزرگ سمنان و یزد اشاره کرد که در همین دولت به 

بهره برداری می رسد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: البته در کنار این پروژه  

های بزرگ مل��ی، در اصفه��ان نیز پروژه ه��ای عظیمی مثل 
مجتمع فرهنگی - هنری شهرضا به بهره برداری می رسد.

وی تأکید کرد: در پایان دولت دهم چن��دان به مصلحت این 
وزارتخانه نیست که دس��ت به کلنگ زنی پروژه های فرهنگی 
و هنری جدید بزند. حسینی با بیان این که پروژه مهر ماندگار 
دانشگاه علوم و معارف قرآنی دولت آباد اولین پروژه افتتاح شده 
از مجموعه پروژه های مهر ماندگار اس��ت، تصریح کرد: هر چه 
کارهای فرهنگی در زمینه قرآن صورت پذیرد، باز هم کم است.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم)ص( که فرمودند قرآن از 
هر چیزی برتر و باالتر است اضافه کرد: 

 ایران رکورددار
مصرف بنزین جهان شد

 احمدی نژاد 
به خانه»الله« می رود

 قطع رابطه با آمریکا 
دستوری قرآنی است

ارسال فرش های دستباف 
به نمایشگاه دموتکس چین

 وقتی طال 
 از باکتری ساخته شد

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

2

2

2

3

4

3

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه   17  فروردین  1391 |   25 جمادی االول   1434 
شمار ه  1003/ 4  صفحه  |    قیمت : 200 تومان

No. 1003,  April  6  ,2013
4 Pages

با موج نمی توان حماسه سیاسی خلق کرد

 ادامه در صفحه2

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت 
به آدرس ذیل درج میگردد.

سایر موارد:
زمان دریافت اس��ناد از تاریخ نش��ر آگهی نوبت اول تا پایان س��اعت اداری مهلت دریافت اسناد 

)مندرج در جدول(
www.esfahansteel. جهت اطالع از محل دریافت اس��ناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس 

com  مراجعه فرمایید.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد تامین خود رو سواری جهت سرویس 
ایاب و ذهاب اداری در سطح استان )شهری و برون شهری ( را از طریق مناقصه عمومی و به مدت 
یک سال واگذار نماید لذا شرکت های دارای س��ابقه در انجام خدمات مزبور و دارای گواهی تایید 
صالحیت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورت تمایل می توانند در ساعات اداری 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ نش��ر آگهی )1392/1/17( جهت دریافت اس��ناد مناقصه به نش��انی 
اصفهان- خیابان کارگر- دفتر حقوقی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان مراجعه و 
پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 1392/1/29 به دبیرخانه اداره کل 

تحویل و رسید اخذ نمایند. اداره کل در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
ضمنا شماره تلفن 6693156 آماده پاسخگویی به هر گونه سواالت احتمالی می باشد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

م الف / 19962

م الف/19965

مهلت ارائه پیشنهاد مهلت دریافت اسناد موضوع شماره نوع فراخوان ردیف
31/01/92 - شناسایی تامین کنندگان حدود 10 هزار تن 

ماسه کوارتزیت 3-0 میلیمتر
8715-90 شناسایی پیمانکار 1

11/02/92 28/01/92 خرید 18 هزار تن فلورین 60-10 میلیمتر 8712-90 مناقصه 2

21/2/92 28/1/92 خرید چهار عدد چرخ کاری مربوط به توربو 
اکسپاندر

1603-91 مناقصه بین المللی 3

آگهی فراخوان

مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

نوبت اول



چهره روزیادداشت

زاینده رود میزبان زاللی آب

اصفهان زنده و زیبا می شود 
با باز شدن س��د زاینده رود در روز 15 فرورودین، پیش بینی می شود به 

زودی زاینده رود تشنه، بار دیگر زنده شود.
با باز ش��دن س��د زاینده رود در 15 فروردی��ن ماه و طی کردن مس��یر 
 رودخانه، به احتم��ال زی��اد در روز 1۸ فروردین ماه زاین��ده رود پرآب 
می ش��ود. به احتمال فراوان دریچه های خروجی آب سد زاینده رود در 
ساعت دو صفر )24( باز ش��ود. البته هنوز از حجم خروجی سد و این که 
چه میزان آب به اصفهان برسد اطالع دقیقی نیست، چرا که زاینده رود 
طی11 ماه گذشته خشکی را تجربه کرده و بالطبع میزان هدر رفت آب 

در این مسیر باال خواهد بود.

 تدبیر رهبر ایران 
در حال تحقق است

پاتریک کالوسن گفت: »تاکنون تحریم های جهانی بر کاهش درآمدهای 
ناشی از صادرات نفت ایران متمرکز بوده، ولی ظاهرا تهران تصمیم گرفته 
فش��ارهای بدیهی تحریم ها را بپذیرد و در همان حال، از نقش نفت در 

اقتصاد خود بکاهد.«
رادیوفردا ارگان رسانه ای سازمان س��یا، گزارش داد: »پاتریک کالوسن 
مدیر بخش پژوهش انستیتو واش��نگتن در خاور نزدیک، به »نقش رو به 
 افول نفت در اقتصاد ایران« پرداخته و نوشته که این تحول تازه، تالش های

غرب برای اعمال فش��ار به ایران از طریق کاس��تن از درآمدهای نفتی را 
کمرنگ می کند.«

 قطع رابطه با آمریکا 
دستوری قرآنی است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: سیاست خارجی ما 
قرآنی است و هیچ کدام از سران نظام حق تغییر آن را ندارند.

سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های سیاسی این هفته نماز جمعه 
اصفهان اظهار داش��ت: روز 22 فروردین س��ال 1359 تاریخ قطع رابطه 
سیاسی ایران با آمریکاس��ت که برای آن خدا را ش��اکریم زیرا این عمل 
موجب رشد کشورمان شد. وی افزود: قطع رابطه ایران و آمریکا به عنوان 
کشوری مس��تکبر نه نظر رهبر معظم انقالب و نه امام راحل است، بلکه 
دستوری دینی و قرآنی است، چرا که بر اساس مفاهیم آیات کتاب خدا، 
کافران به هیچ عنوان حق تسلط بر مس��لمین را ندارند. خطیب جمعه 
اصفهان با تأکید بر این که سیاست خارجی ما قرآنی است و هیچ کدام از 
سران نظام حق تغییر آن را ندارند، افزود: ما مخالف رابطه انسانی و تجارت 
با غیر مسلمانان نیستیم، چرا که امام علی )ع( نیز در مواردی از یهودیان 

نیز پول قرض می گرفت، اما با زیر سلطه رفتن مخالفت خواهیم کرد. 

 برخورد مرگبار کامیون سعودی
 با حجاج ایرانی

بر اثر نقص فنی و برخورد یک دستگاه خودروی خدماتی با محل استقرار 
زائران ایرانی در فرودگاه ج��ده، دو زائر در دم جان س��پرده و دو زائر نیز 
مجروح شدند. بر اثر برخورد یک دستگاه ماشین خدماتی به علت نقص 
فنی با محل استقرار زائران ایرانی که در سالن ترانزیت فرودگاه جده آماده 
رسیدن اتوبوس برای سوار ش��دن به هواپیمای سعودی شماره 2۸42 و 
عزیمت به خاک جمهوری اسالمی ایران بودند، دو زائر در دم فوت کرده و 
دو زائر دیگر زخمی شدند. براساس گزارش های اولیه، خانم ها پری ارفع 
7۸ ساله و زهرا آتش زای61 ساله از تهران، بر اثر این سانحه فوت کرده و 
خانم طاهره شادکام و هادی رئیسی، از مجروحان این حادثه، بالفاصله به 
بیمارستان سعودی اعزام شدند. به گفته غالمرضا رضایی  نماینده سازمان 
حج و زیارت در عربستان، مقامات وزارت حج عربستان و مسئوالن خطوط 
هوایی سعودی طی تماس هایی، ضمن ابراز تأسف شدید از حادثه پیش 

آمده، قول دادند نسبت به پیگیری علت این موضوع اقدام کنند.

 معیشت مردم
 قربانی زیاده خواهی های دولت شد

عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان و آموزش پزشکی مجلس با تأکید بر 
این که قانون و معیشت مردم قربانی زیاده خواهی های دولت شده است، 
افزود: قانون در دولت فراموش شد و قطعا این مسأله نا بسامانی را در کشور 
تثبیت کرد، در نتیجه جز وضعیت فعلی نامناس��ب معیشتی مردم، چه 

انتظار دیگری می توان داشت؟
مس��عود پزش��کیان گفت: در دولت، قانون به عن��وان عنصری فراموش 
شده درآمد و همین مسأله منجر به بروز مش��کالت و تنش های زیادی 
در کشور ش��د.  وی در ادامه این مطلب افزود: بسیاری از معضالت امروز 
جامعه ناشی از این است که دولت فعلی به جای اجرای قانون، بی قانونی 
و تخطی از مسیر ریل گذاری شده مجلس را در پیش گرفته و این مسأله 
منجر به بروز مشکالت اقتصادی، اجتماعی و بسیاری معضالت دیگر در 

کشور  شده است.

 اخبارکوتاه

شرط الزم برای برگزاری انتخابات 
پرشور، آرامش است

دبیر شورای نگهبان
آیت اهلل جنتی

شرط اول و الزم در برگزاری انتخابات پرش��ور و با مشارکت باال، برقراری 
آرامش خواهد بود، کما این که در انتخابات گذشته نیز اینچنین بوده است، 

زیرا مسأله انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
کس��انی که به دنبال برهم زدن آرامش جامعه هس��تند، خائن به نظام و 
مردم ایران هستند. کسب رضایت مردم وظیفه شرعی، اخالقی و سیاسی 
و تکلیف همه مس��ئوالن است 
که باید بر آن اهتم��ام ورزند و 
 گرچه اختالف سلیقه در برخی

 زمین��ه ه��ا  وج��ود دارد، ولی 
مسئولین باید با هم هماهنگ 
باش��ند و در مقاب��ل رفتارهای 
خالف ش��رع،  قانون شکنی و 
بداخالقی دستگاه های ذیربط 

برخورد قانونی داشته باشند.
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دور اول مذاکرات ایران و 1+5 پایان یافت

دور اول مذاکرات ایران و گروه 5+1 دیروز صبح در آلماتی قزاقس��تان پایان یافت. دو طرف در 
آلماتی قزاقستان با یکدیگر دیدار و درباره برنامه هسته ای ایران گفتگو کردندو معلوم نیست آیا 

دو طرف این نشست به چه توافقاتی برسند.
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بخشودگی 35 نفر از 
محکومان اصفهانی

8 تاالر بزرگ علم و 
فرهنگ افتتاح می شود

همزمان با س��ال نو و به مناسبت سالروز جمهوری اس��المی ایران، 35 نفر از 
محکومان محاکم عمومی و انقالب اصفهان مشمول عفو شدند.

رییس دادگستری اس��تان اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: با توجه به 
عنایت رهبر معظم انقالب در خصوص عفو، تخفیف مجازات و یا تبدیل مجازات 
هزار و 59 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضائی نیروهای 
مسلح، سازمان تعزیرات حکومتی و...در سراسر کش��ور، تعداد 35 نفر از این 
محکومان در حوزه جغرافیایی استان اصفهان قرار داشتند که مشمول عنایات 
رهبر معظم انقالب قرار گرفتند. غالمرضا انصاری با تس��لیت ایام سوگواری 
حضرت فاطمه )س( و تبریک سالروز جمهوری اسالمی اظهار امیدواری کرد 
در سال جاری شاهد کاهش محکومیت ها در دادگاه های استان اصفهان باشیم. 

ادامه از صفحه یک - در سطح استان اصفهان و در راستای توسعه قرآن 
در کوچه، محالت، مساجد و دانش��گاه ها، به برکت اسالم ناب محمدی و 
تأکیدات رهبر معظم انقالب، فعالیت های خوبی توسط مردم و مسئولین 
صورت پذیرفته است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که ایجاد 
فضاهای قرآنی بسیار مؤثر است، تأکید کرد: نمونه ای از این امورات خیریه 
که امروز شاهد افتتاح و بهره برداری از آن هستیم همین دانشگاه علوم و 
معارف قرآنی دولت آباد است. وی در پایان به دعای چهل و دوم حضرت 
امام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه اشاره و تصریح کرد: امام سجاد )ع( در 
این دعا از خدا خواسته اند که ما را از کسانی قرار دهد که بتوانیم به خوبی 

وظیفه خود را در قبال قرآن انجام دهیم. 

مجری طرح پروژه سینمایی »الله« از ادامه فیلمبرداری این 
اثر در لوکیشنی که منزل شخصی الله صدیق است و احتمال 

بازدید رییس جمهوری از پشت صحنه این فیلم خبر داد.
شفیع آقامحمدیان مجری طرح پروژه »الله« به کارگردانی 
اس��داهلل نیک نژاد که این روزها در حال فیلمبرداری است 
درباره روند تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: 
بخش های مختلف این فیلم سینمایی که اغلب صحنه های 
خیابانی بوده فیلمبرداری ش��ده اس��ت و قرار است تصاویر 
مربوط به خانه الله صدیق قهرمان اتوموبیلرانی کش��ورمان 
را که ای��ن فیلم بر اس��اس زندگی وی س��اخته می ش��ود، 
فیلمبرداری کنی��م. وی در ادامه گفت: در این لوکیش��ین 
بخش های��ی از فیلمنامه ک��ه مربوط به زندگی ش��خصی و 
حرفه ای الله صدیق و ارتباط با پدر و مادر و دوستانش است، 
فیلمبرداری می شود. آقامحمدیان در پاسخ به این که چرا از 
دو فیلم س��ینمایی»الله« و »رنج و سرمستی« که هر دو از 
پروژه های در دست تولید مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی است، محمود احمدی نژاد رییس جمهوری کشورمان 
ترجیح داد از پشت صحنه »رنج و سرمستی« به کارگردانی 
جهانگیر الماس��ی دیدن کند، گفت: احتم��ال حضور آقای 

رییس جمهور در پروژه سینمایی »الله« زیاد است. 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با ارزیابی آرایش 
گروه های سیاس��ی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: از 
طیف دولت، برخی از افراد نزدیک رییس جمهور که زمزمه 
کاندیداتوری آنها شنیده می شود اصال صالحیت الزم برای 

مملکت داری را ندارند.
کمال الدین پیرمؤذن با ارزیابی آرایش گروه های سیاس��ی 
در انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که از طیف دولت 
برخی از افراد نزدیک رییس جمهور که زمزمه کاندیداتوری 
آنها شنیده می شود اصال صالحیت الزم برای مملکت داری 
را ندارند، تصریح کرد:  افرادی که از جبهه پایداری نیز کاندیدا 
می شوند صالحیت ندارند. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین 
و س��رعین در مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به این که 
 در طیف اصولگرای��ان نیز تنها تعداد کم��ی را صاحب رأی

 می دانم، اف��زود:  در نهایت امیدوارم در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری برای همه س��الیق کاندیدای مطلوب، مناس��ب، 
والیی و کشوردوست وجود داش��ته باشد تا همه آحاد ملت 
بتوانند در انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��رکت کنند. وی 
گفت:  ملت ایران همان طور که در راهپیمایی22 بهمن نشان 
داد که در مقاطع خاص یار نظام است، همچون22بهمن با 
درک عمیق و مشارکت همه جانبه در انتخابات آتی ریاست 

جمهوری حضور خواهند داشت.

مصرف بنزین ایران با ثبت یک رکورد تاریخی در تعطیالت 
نوروز، به مرز100 میلیون لیتر در روز رس��ید و پیش بینی 
می شود در سال92 با تثبیت قیمت فرآورده های نفتی و ثبت 
یک جهش چشمگیر، بار دیگر تراز تولید و مصرف بنزین و 

گازوئیل منفی شود.
رکورد مصرف بنزین ایران از زمان ورود نخس��تین خودرو 
بنزین سوز به کشور )دوران قاجاریه( تاکنون با ثبت مصرف 
بی��ش از 9۸ میلیون لیت��ر در روز، دوازده��م فروردین ماه 
سال جدید شکسته شد. در روزهای پایانی اسفند ماه سال 
گذشته مجتمع بنزین سازی RFCC پاالیشگاه نفت امام 
خمینی)ره( شازند با ظرفیت تولید هشت میلیون لیتر در روز 
به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت و با راه اندازی 
این واحد بنزین س��ازی، مسئوالن ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی از برابر ش��دن تراز تولید و مصرف 
بنزین در کش��ور خبر دادند. ظرفیت تولید بنزین کشور به 
مرز 65 میلیون لیتر در روز افزایش یاف��ت،  اما ثبت رکورد 
مصرف بیش از 9۸ میلیون لیتر بنزین در روز12فروردین ماه 
متناسب با تولید بنزین سه پاالیشگاه جدید نفت در کشور 
است. کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در گفتگو با مهرگفت: متوس��ط مصرف بنزین در ایام 
تعطیالت نوروزی به بالغ بر۸0 میلیون لیتر در روز افزایش یافت. 

عضو ائتالف س��ه گانه اصولگرایان گفت: ف��ردی که پایبند 
به نظام جمهوری اس��المی، هم در قول و هم در فعل باشد 

می تواند به ائتالف سه گانه اصولگرایان بپیوندد.
علی اکبر والیتی در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد 
مش��هد در جمع خبرنگاران در ارتباط با هدف خود  از سفر 
به مشهد مقدس اظهار داشت: هدف از این سفر شرکت در 
شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )ع( بوده که به مدت دو 
روز در مشهد مقدس برگزار می شود. وی افزود: مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( شورایی بین المللی است و نمایندگان مختلف از 
کشورهای اسالمی عضو در این جلسه حضور یافته و پیرامون 
موضوعات مربوط به جهان تش��یع و پیروان اهل بیت)ع( به 
تبادل نظ��ر می پردازند. والیتی با بیان این که در این س��فر 
دیدارهای انتخاباتی در استان های خراسان شمالی، رضوی و 
جنوبی دارد، گفت: احتمال پیوستن گزینه چهارم به ائتالف 
1+2 وجود دارد. تاکنون به ائتالف س��ه گانه گزینه ای اضافه 
نشده، اما هنوز احتمال پیوستن نفر چهارم منتفی نیست و 
کسی که شرایط ورود به این ائتالف را داشته باشد می تواند به 
ما بپیوندد. وی ادامه داد: نپیوستن فردی به ائتالف سه گانه 
اصولگرایان به این معنا نیست که ما احتمال انتخاب فردی 

خارج از جمع سه نفری را به کلی منتفی می کنیم.

انتخابات اقتصاددولت انتخابات

 احمدی نژاد 
به خانه»الله« می رود

نزدیکان دولت، صالحیت 
کاندیداتوری  را ندارند

 ایران رکورددار
مصرف بنزین جهان شد

احتمال پیوستن  نفر چهارم 
به ائتالف سه گانه 

   با اصطالحاتی همچون موج نمی توان حماسه 
سیاسی آفرید. در انتخابات ریاست جمهوری تنها 

باید به شاخصه های رهبری توجه کرد.
   امروز به باور بنده حزب اللهی کس��ی است که 
 کارآمدی دی��ن در اداره ام��ور جامع��ه را به اثبات

می رساند، در این مس��یر شعار الزم است، اما کافی 
نیس��ت. اگر زمانی ش��عار دهیم و خالف شعارهای 
 خود عمل کنی��م، در واقع هم به ش��عارها خیانت 
کرده ایم و هم ب��ه عملی که باید انج��ام می دادیم 

و ندادیم.
    با وج��ود این همه فش��ار اقتص��ادی، گرانی و  
نارضایتی ه��ای ظاهری که وج��ود دارد، اما مردم 

روز22بهمن را روز انقالب، اسالم و یاری دین خدا 
می دانند. البت��ه حضور آنها در می��دان انقالب، به 
معنی تأیید بنده، مس��ئوالن و کارها نیس��ت، بلکه 
مردم آمدند که دین خدا را ی��اری کنند و با حضور 

خود، عزت مجدد به اسالم دادند.
    زمان��ی عنوان م��ی کردند دی��ن و معنویت از 
 جامعه رخت بر بس��ته اس��ت، اما هم��ان افراد در 
یادداش��ت های خود می گویند قرن بیست و یکم، 
 قرن امام خمینی )ره( اس��ت. این انقالب در زمانی

 به وقوع پیوست که هر اتفاقی که می خواست در این 
کره خاکی محقق شود یا باید از سوی اتحاد جماهیر 
شوروی تصمیم گیری می شد و یا از سوی آمریکا. 

در این شرایط که خارج از اراده این دو هیچ اتفاقی 
رخ نمی داد و حتی بروز ه��ر انقالب، کودتا، جنگ، 
کار اقتصادی، آمدن رژی��م و رفتن هر حکومتی در 
سیطره این دو قدرت بود، انقالب ما در آن مقطع به 
رهبری امام عزیز به پیروزی رسید و امروز نیز آثار و 

برکات انقالب را در دنیا می بینیم.
    ام��ام خمین��ی )ره( فرمودن��د راه ق��دس 
از کربال م��ی گذرد، ام��ا گاهی در جبه��ه تا حدی 
 کار پش��ت خاکری��ز ب��ر م��ا س��خت می ش��د که 
می گفتیم خدا! ما از خیر قدس و کربال گذش��تیم، 
همین تکه خاکریز را ب��رای ما نگهدار. گاهی اوقات 
آنقدر فش��ار وارد می ش��د ک��ه نه می توانس��تیم 

نان و آب به خط برس��انیم، نه مج��روح را به عقب 
 برگردانیم و نه ش��هید را تخلیه کنیم. در آن زمان 
 می گفتیم خدایا! اگر همین خاکریز را برای ما نگه 
نمی داری، خاکریز قبلی را برای م��ا نگهدار! با این 
وجود این س��ختی ها و محدودیت ها، گذش��ت و 
خلوص ها، گذش��ت پدر و مادر ها، یاری دین خدا، 
شجاعت و اخالص رزمنده ها و با وجود آن حماسه 
عظیم دفاع مقدس، در نهای��ت دیدید صدام به چه 

روزگاری گرفتار شد.
    امروز باید بدانیم انقالب اسالمی دو رکن دارد؛ 
یک رکن آن نظری و مبانی است که انقالب بر اساس 
آن شکل می گیرد، این رکن باورهای ما و متکی بر 
اسالم اس��ت و یک بخش دیگر آن نیز رکن اجرایی 
است. انقالب ما یک انقالب اس��المی است نه یک 

انقالب سیاسی.
    نباید به سمت مکاتب دست ساز، انسان ساخت 
و مکاتب غیر اسالمی برویم. احساس نکنیم از این 
طریق می توانیم جامع��ه را اداره کنیم، چرا که اگر 
می خواستیم از آن طریق جامعه را اداره کنیم الزم 
نبود انقالب کنیم، این در حالی است که ما انقالب 
کردیم تا جامعه را بر اساس مبانی اسالم اداره کنیم 

نه فرهنگ غرب و مکاتب انسان ساخت.
    در رکن اجرای��ی اگر کارآمدی دی��ن در اداره 
جامعه را ب��ه اثب��ات نرس��انیم، به ض��د انقالب و 
دش��منان دین کمک کرده ایم و چ��ه بخواهیم یا 
نخواهیم، آب در آس��یاب آمریکا ریخته ایم، در این 
صورت خیانت به خون ش��هدا کرده ایم، س��ربازی 
 والیت را نک��رده و دین خ��دا را یاری نک��رده ایم.

نمی توانی��م تنها ش��عار بدهیم که س��رباز والیت 
هستیم و شعار بدهیم و بگوییم کسانی هستیم که 
می خواهیم خون شهدا هدر نرود. باید بایستیم و راه 
شهدا و امام شهدا را ادامه دهیم. اما این راه چیست؟

جنگ تم�ام ش�ده اس�ت، ام�ا دفاع 
همچنان باقی است 

   آن روز باید پش��ت خاکریز می ایس��تادیم و 
آن گونه می جنگیدیم، اما امروز باید در بستر کار و 
تالش مبتنی برصداقت، عقالنیت، محبت، دیانت 
و گذش��ت، هم پرکار باش��یم و هم خوب تالش 
کنیم، باید خوب کار کنیم و حتما با تکیه بر خرد 

جمعی کار خوب کنیم.
    امام  خمینی )ره( فرمودن��د اگر ما نتوانیم در 
آینده مش��کالت اقتصادی جامع��ه را حل کنیم، 
 همین م��ردم از دی��ن خ��ود بازمی گردن��د و ما 
نمی توانیم به موفقیت و پیروزی برس��یم، در این 
صورت انقالب از بین می رود. ام��ام خمینی )ره( 
تأکید داشتند اگر چنین اتفاقی می خواهد بیفتد 
آنگاه مگر خدا به لطف خون سید الشهدا به ما رحم 

کند و از دین اسالم محافظت کند.
    انتخابات��ی ک��ه در مقاط��ع مختل��ف برگزار

می شود، مخصوصا انتخاباتی که قرار است رییس 
ق��وه مجریه که اساس��ی ترین و مه��م ترین رکن 
اجرایی کشور است را انتخاب کنید، برای آن است 
که همین موضوعات س��اماندهی شده و به خوبی 

پیش رود.
    مهم ترین وظیفه افرادی که می خواهند رأی 
دهند، به جز رأی دادن که یک وظیفه ش��رعی و 
سیاسی است، آن اس��ت که برای کار خود حجت 
داشته باش��ند، زمانی که می خواهیم فرزندانمان 
 را داماد و یا عروس کنیم چقدر بررس��ی و تحقیق 
می کنیم؟ واقعا اداره کش��ور و ق��وه مجریه آنقدر 
ارزش ندارد که جامعه اسالمی را با این اهمیت به 
دست کسی بدهیم که می خواهد آن را اداره کند و  

برای این کا ر تحقیق نکنیم؟
   در فضای انتخابات می گوییم موج درست کن 
و برو. موج درست کنیم و کجا برویم؟ موج درست 
کن و برو، همان فرهنگ غرب است. حجت داشتن 
فرهنگ دینی اس��ت. ش��ما فردای قیامت باید در 
پیشگاه خداوند پاسخ داشته باشید که چرا چنین 
فردی را در مسند اجرایی نظام اسالمی که  با این 
همه خون و زحمت بعد از قرن ها ش��کل گرفته، 
 ق��رار داده اید. آیا با م��وج جلو آمده اس��ت و واقعا 

می توانیم با موج این کار را انجام دهیم؟
    با این کارهای ضد دینی، حماسه سیاسی اتفاق 
نمی افتد؛ با زد و بند سیاس��ی، حماس��ه سیاسی 
 اتفاق نمی افت��د. الزاما به هر کار بزرگ، حماس��ه 
نمی گویند. جنگ جهانی اول نیز خیلی بزرگ بود 
اما به آن حماسه نمی گویند. باید کار بزرگی منطبق 
بر سنت های الهی و مبتنی بر فرهنگ اهل بیت )ع( 

اتفاق بیفتد تا حماسه رخ دهد.

لزوم توجه به شاخصه های رهبری در انتخابات

با موج نمی توان حماسه سیاسی خلق کرد

یکی از جدی ترین نامزدهای انتخابات سال جدید، محمد باقر قالیباف که فعال بر کرسی شهرداری تهران تکیه زده است، پر رنگ ترین نامزد 
انتخابات در ائتالف معروف است؛ ائتالفی که با شعار پیشرفت قرار است راهگشای بسیاری از مشکالت و معضالت به جای مانده باشد. فرمانده 
سابق لشکر 5 نصرو فرمانده سابق تیپ امام رضا )ع( که بیش از دیگر همتایان ائتالف، وقت و انرژی برای کارهایش دارد، اخیرا در دیدار جمعی 
از طالب، اساتید،علما و روحانیون حوزه های علمیه خراسان رضوی ضمن تسلیت ایام عزاداری دخت مکرم نبی اسالم و ایام فاطمیه در مشهد 

سخنرانی کرد. در ادامه بخش هایی از صحبت های او را می خوانید. 



یادداشت

 ثبت دومین موقوفه بزرگ کشور
 در بروجن

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجن از ثبت دومین موقوفه 
بزرگ کشللور در شهرسللتان بروجن خبر داد.حجت االسللام محسن 
غامیان در گفتگو با خبرنگار فارس در شهرکرد با تبریک سال »حماسه 
سیاسی و حماسه اقتصادی« اظهار داشت: در شهرستان بروجن13 بقعه 
متبرکه وجود دارد که همه ساله در مناسبت های مختلف خیل عظیمی 
از مشتاقان را به این شهرستان می کشاند. غامیان از ثبت دومین موقوفه 
بزرگ کشللور در شهرسللتان بروجن خبر داد و گفت: اولین موقوفه ربع 
رشللیدی در تبریز قرار دارد و دومین موقوفه بزرگ از نظر مساحت با نام 
موقوفه حاج سلیمان سلمان پور در بروجن واقع شده است. رییس اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجن با اشللاره به مساحت این موقوفه، 
افزود: مسللاحت این موقوفه دومیلیون و740 متر مربع است که شامل 
اماکنی از جمله دانشللگاه پیام نور مرکز بروجن، 12 باب مغازه،13 باب 
مدرسه، دادگستری شهرستان و دو باب مسجد است. وی با ابراز تأسف از 
گمنامی این خیر انسان دوست، یادآور شد: تاکنون هیچ مکان، پارک یا 

حتی خیابانی از شهر به نام ایشان نامگذاری نشده است.

برگزاری دوره های آموزشی  
اندازه گیری فشارخون

رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر، از برگزاری دوره های آموزشی 
اندازه گیری فشارخون با اولویت بهورزان برای کارکنان بهداشتی درمانی 

خبرداد.
 دکتر کوروش اعتماد با بیان این که این دوره های آموزشی با استفاده از 
کتاب »راهنمای اندازه گیری فشارخون« برگزار می شود، افزود: در همین 
راستا، دوره های بازآموزی ارزیابی، تشخیص و درمان فشارخون باال برای 
پزشکان مراکز بهداشللتی درمانی نیز برگزار خواهد شد. وی همچنین 
برگزاری سللخنرانی های مختلف درخصوص فشللارخون باال و راه های 
پیشگیری و کنترل آن در دانشگاه ها، برای دانشجویان، کارمندان و نیز در 
فرهنگسراها برای عموم مردم، برپایی چادرهای اطاع رسانی درخصوص 
فشارخون باال و راه های پیشگیری و کنترل آن برای هموطنان را از دیگر 

برنامه های کمیته تخصصی فشارخون در هفته سامت عنوان کرد.

 شرکت بیش از 15 هزار ایثارگر
 در طرح پایش سالمت

مدیرکل بنیاد شللهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری از شرکت 
15هزار و 937 نفر در طرح پایش سامت ایثارگران استان خبر داد.

 علی امیری در گفتگو با خبرنگار فارس در شللهرکرد اظهار داشللت: در 
سال91حدود13هزار و500 نفر از جامعه هدف این بنیاد تحت پوشش 
بیمه پایه ایثارگران قرار گرفتند. امیری از توزیللع 807 مورد تجهیزات 
پزشکی و توانبخشی در سال 91 خبر داد و گفت : این اقام شامل دستگاه 

تغلیظ اکسیژن، تخت و تشک طبی، ویلچر و کپسول اکسیژن است.

 ارسال 65 مقاله تخصصی 
به دبیرخانه نخستین همایش ملی گز

 65 مقاله تخصصی به دبیرخانه نخسللتین  همایش ملللی گز با رویکرد 
صادرات ارسللال شللده اسللت.رییس سللازمان صنعت،معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون65 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال 
شللده اسللت که تا20 فروردین ماه این مقاالت داوری می شوند. رحمن 
کرمی افزود: این مقاالت در سلله بخش اقتصادی، بهداشللت و کیفیت و 
اجتماعی و فرهنگی ودر 18 محور نگاشته شده اند. وی افزود: امروزه گز با 
نام بلداجی عجین شده و با این نام شهرت جهانی پیدا کرده است و به دلیل 
کیفیت باال ومرغوبیت آن، بهترین گز ایران بوده و به کشورهای دیگر نیز 
صادر می شود. همایش ملی گز با رویکرد صادرات 15 اردیبهشت در تاالر 

ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی شهرکردبرگزار می شود.

اخبار کوتاه

نماینده مردم لردگان
مجید جلیل 

ملت ایران حماسه سللازان سللال حماسلله اقتصادی و حماسه سیاسی 
هستند، چرا که رهبر معظم انقاب  با توجه به درایت و بینش باالیی که 
دارند هر سال را تحت عنوانی نامگذاری می کنند و امسال را هم با توجه 
به حساسیت هایی که در دو بخش اقتصادی و سیاسی کشور وجود دارد با 

عنوان حماسه اقتصادی، حماسه سیاسی نامگذاری کرده اند.
مردم به خوبی می دانند که سللالی کلله در پیش رو داریللم از اهمیت و 
حساسیت باالیی برخوردار است و برهمین اساس با آگاهی و هوشیاری 
باالی خود می توانند حماسلله های بزرگللی را در دو عرصه سیاسللی و 
اقتصادی کشللور خلق کنند. 
پس از دفاع مقدس، امسللال 
ملت ایران می تواند با مقاومت 
و پایللداری خللود در عرصلله 
اقتصللادی و بینللش و درایت 
باالی خود در عرصه سیاسی، 
حماسلله دیگللری در تاریللخ 

انقاب اسامی خلق کند. 

مردم، حماسه سازان سال حماسه 
اقتصادی و سیاسی هستند

چهره روزیادداشت
پیگیری	تسهیالت	اشتغالزا	برای	متقاضیان	در	سال	جدید		

نوذر حیدری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت: 
امسال به  سه هزار متقاضی دریافت تسهیات مشاغل خانگی و اشتغالزا، تسهیات 
پرداخت می شود و این تعداد پرونده امسال  تسهیات خود را دریافت خواهند کرد. 
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خبر ویژه

ارسال فرش های دستباف 
به نمایشگاه دموتکس چین

رییس اداره فرش چهارمحال و بختیاری گفت: فرش های 
اسللتان برای عرضه در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 

فرش دموتکس، به چین ارسال شد.
علیرضا شللیخی در گفتگو با خبرنگار فارس در شهرکرد 
اظهار داشت:  فرش های ابریشمی و تابلو فرش های استان 
از جمله آثاری اسللت که به همراه فرش های 13 شرکت 

ایرانی به نمایشگاه شانگهای چین ارسال شده است.
وی افزود:  در این نمایشگاه سه روزه، 13 شرکت ایرانی با 
هماهنگی بخش بازرگانی سفارت ایران در چین و مرکز 
ملی فرش، حضور یافته اند. شیخی با بیان این که فرش 
دسللتباف چهارمحال و بختیاری از زیباترین فرش های 
 کشللور به شللمار می رود، تصریح کللرد: فرش اسللتان 
به ویژه دو نوع بافت نقش بختیاری و چالشتری با گل های 
ترنج، لچکی، سللرو و کاج، گل مینا و با قاب های ترکیبی 
و خشتی های چهار ضلعی، از زیباترین فرش های کشور 
است. رییس اداره فرش چهارمحال و بختیاری، مهم ترین 
ویژگی فرش های این استان را رنگرزی سنتی برشمرد و 
گفت:  فرش های دستباف تولیدی این استان در سال های 
گذشته نیز در نمایشگاه دموتکس آلمان برای نخستین بار 

جایزه اصالت رنگ فرش جهان را کسب کرد.
شللیخی ادامه داد:  فرش دستباف این اسللتان، به دلیل 
استفاده از رنگ های طبیعی و گیاهی، دارای رنگ ثابت و 
اصیل است و به همین دلیل مورد توجه کارشناسان فرش 

دنیا در نمایشگاه دموتکس قرار گرفت.
وی از صادرات فرش این اسللتان به کشللورهای مختلف 
جهان خبر داد و اظهار داشللت: فرش تولیدی در استان 
چهارمحال و بختیاری در اسللتان های مختلف کشور و 
در کشللورهای حوزه خلیج فارس، اروپا، آمریکا و کانادا 

طرفداران فراوانی دارد.
این مسئول افزود: در حال حاضر ساالنه به طور متوسط 
یک صد هزار متر مربع فرش دسللتباف توسللط90 هزار 
بافنده در این استان تولید می شللود و بیش از 85 درصد 
از فرش تولید شللده در این استان، به کشورهای مختلف 

جهان صادر می شود.
شیخی متذکر شد:  هم اکنون قالیبافان این استان بر 45 
هزار دار قالی در سبک های یلمه، گبه ریزباف، بختیاری 
و چالشتری فرش می بافند که براساس برخی از نظریات 
محققللان، طرح فرش سللرو و کاج اسللتان چهارمحال و 
بختیاری به عنوان اصیل ترین طرح آریایی مطرح است.                                                 

 کوهرنگ سللرزمین کوه های رنگی، هم اکنللون در فصل بهار به 
یکی از زیباترین مناطق کشللور تبدیل شللده و ورود مسافران در 
 آستانه شکوفایی الله های واژگون به این منطقه روز به روز بیشتر 

می شود.
به گزارش خبرنگار مهر زیبایی بهاری منطقه کوهرنگ چهارمحال 
و بختیاری به خاطر قرار گرفتللن در ارتفاعات زاگرس و وجود برف 
زمستانی و دمای کمتر هوا کمی دیرتر نسبت به مناطق دیگر کشور 

بروز می کند.
 زیبایی بهللاری  منطقه کوهرنگ از20 فروردین مللاه به بعد آغاز و 
در اوایل اردیبهشللت ماه با شکوفا شللدن الله های واژگون به اوج 

خود می رسد.
هم اکنون برف ها در جای جای منطقه کوهرنگ در حال آب شدن 
 هسللتند و کوه ها پوشللش جامه سللفید رنگ خود را ازتن بیرون 

می کنند.
 نام»کوهرنگ«  به خاطر رنگ های مختلف کوهستان در فصل بهار 
در گذشته بر این منطقه گذاشته شده است. هنگامی که وارد منطقه 
 کوهرنگ می شللویم در قسللمتی کوه ها به به دلیل پوشش برف 
سفید رنگ هسللتند، در طرف دیگر منطقه کوه ها  به دلیل رویش 
گیاهان، رنگ سبز دارند و در قسمتی دیگر رنگ های قهوه ای و... 

دیده می شود.
 کوهرنگ سرچشمه دو  رودخانه بزرگ کشور)کارون و زاینده رود(

 اسللت و همچنیللن دارای رودخانه های بللزرگ دیگری همچون 

رودخانه بازفت نیز هسللت که در جنگل های منطقلله بازفت این 
منطقه جریان دارد.

اگر بخواهیم جاذبه های گردشگری و بکر منطقه را بگوییم، کلمات، 
قدرت توصیف آن را ندارند، اما از مهم ترین جاذبه های گردشگری 
که دسترسللی برای گردشللگران به آنها وجود دارد را می توان به 
چشمه دیمه، دشت الله های واژگون، آبشار شیخ علیخان، حاشیه 
رودخانه های بازفت وکارون، آبشللار تونللل کوهرنگ، جنگل های 

بازفت و...  اشاره کرد.
 چشللمه دیمه یکی از زیباترین چشللمه های کشللور است که 
 به  عنللوان اصلی ترین سرچشللمه زاینده رود به شللمار می رود و 
 به  عنوان یکللی از بهترین آب هللای معدنی جهان مطرح اسللت، 
همچنین یکی از زیباترین مناطق گردشگری این منطقه به شمار 

می رود.
مناظر زیبا و چشمگیر و فضاسازی های اطراف چشمه، این مکان را 
در ردیف زیباترین گردشگاه های شهرستان کوهرنگ قرار داده است.

 اکنون جوشللش آب دراین چشللمه با حجللم زیاد و زاللللی آب از 
زیبایی های خیر کننده این چشمه است.

 وجللود جلبک های سللبز در ایللن چشللمه یکللی از زیبایی های 
منحصر به فردی است که این چشمه را دیدنی تر کرده است.

دشت الله های واژگون از دیگر جاذبه های گردشگری این منطقه 
اسللت که هم اکنون الله های قرمللز و زرد این منطقه در آسللتانه 

شکوفایی هستند.

این دشللت در12 کیلومتری»چلگللرد« و در نزدیکی روسللتای 
»بنواستکی«  از توابع شهرستان کوهرنگ واقع شده است.

 وسللعت زیاد پوشللش گیاهی بسللیار زیبا و ارزشللمند، الله های 
واژگللون در دو نوع قرمللز و زرد و نیز نزدیکی بلله دیگر جاذبه های 
قطب سللیاحتی کوهرنگ،  از این منطقه تفرجگاه بسیار مناسبی 

ساخته است.
الله های واژگون در بسیاری از نقاط کشور رویش دارند، اما رویش 
در سطحی محدود است، اما دشت الله های واژگون این استان که 

سرآمد تمام دشللت های الله 
واژگون کشللور و جهان اسللت 
و وسللعت زیاد این منطقه)سه 
 هللزار و 400 هکتللار( با هیچ 
جللای کشللور قابل مقایسلله 

نیست.
رویشللگاه اصلی این گیاه نادر، 
دامنه کوه های آب کاسه خوربه، 
گرگانک و مناطق بنواستکی و 
مله زرده است. الله های واژگون، 
که در زبان محلی اشللک مریم 
نامیللده می شللوند، در اواخللر 
فروردین ماه به گل می نشینند 
و تا اواخر اردیبهشللت گل های 

خود را حفظ می کنند.
آبشار شللیخ عیخان که یکی از 

مناطق بکر و دیدنی شهرستان کوهرنگ است در فصل های مختلف 
سال دارای زیبایی های خاص خود است. این آبشار در کنار روستای  

شیخ علیخان قرار دارد.
آبشار شللیخ علیخان واقع در 88 کیلومتری شهرکرد مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری است که این آبشار و دشت و تپه های اطراف 

آن یکی از مکان های زیبا و دیدنی این استان به شمار می آید.
 آبشللار شللیخ علیخان یکللی از جاذبه هللای زیبای شهرسللتان 
 کوهرنگ محسللوب می شللود که به علت ضعللف در معرفی این 
 پتانسللیل گردشللگری، برای بسللیاری از مردم ناشللناخته مانده 

است.
آبشار شیخ علیخان در فصل بهار و تابستان زیبایی خاص خود را دارد 
و هم اکنون در فصل زمستان و در آستانه فصل بهار در حال تبدیل 

شدن به یک جاذبه زیبای طبیعی است.
این زیبایی ها لحظه به لحظه با نزدیک شدن اردیبهشت ماه و گرمی 

هوا و رویش گیاهان بیشتر می شود. 

کوهرنگ؛  سرزمین کوه های رنگی

	الله	های	واژگون	درآستانه	شکوفایی

چشمه دیمه یکی از 
 زیباترین 

چشمه های 
کشور است که به 

عنوان اصلی ترین 
 سرچشمه 

زاینده رود به شمار 
می رود و به عنوان 

 یکی از بهترین 
آب های معدنی 

جهان مطرح است

 میدان امام)ره( بلداجی
 به بهره برداری می رسد

شهردار شهرکرد گفت: همزمان با فرا رسیدن سال نو، پارکینگ وسایل نقلیه 
سنگین در مجاورت فرودگاه شهرکرد آماده خدمات رسانی به شهروندان و 

میهمانان نوروزی است.
نوراهلل غامیان اظهار داشت: این پارکینگ در مساحت 8 هزار مترمربع و با 
گنجایش500 دستگاه کامیون در مجاورت فرودگاه شهرکرد بهسازی و آماده 

ارایه خدمات به شهروندان شده است.
وی با اشللاره به نیاز شللهر و جلوگیری از ایجاد خسللارت به زیرساخت ها و 
تأسیسات شللهری توسللط خودروهای سللنگین به لحاظ وزن باال، افزود: 
 بسترسللازی و ایجادمحیطی آرام برای شللهروندان و جلوگیللری از ایجاد 
آلودگی های صوتی و آالینده های زیست محیطی  از اهداف راه اندازی این 

پارکینگ به شمار می رود.

شهردار بلداجی گفت: میدان امام خمینی )ره( شهر بلداجی امسال تکمیل  
شده و به بهره برداری می رسد.

یزدان آقاخانی با گرامیداشت سال حماسلله سیاسی و حماسه اقتصادی، 
اظهار داشت: وجه تمایز شهر بلداجی با سللایر شهرهای استان، اقتصادی 
بودن این شهر است. وی با اشاره به وجود80 واحد تولیدی گز در بلداجی 
گفت: در حال حاضر افزون بر سلله هللزار نفر به صورت مسللتقیم در این 
واحدهای تولیدی مشللغول به فعالیت هسللتند. آقاخانی از تکمیل پارک 
آزادگان این شهر خبر داد و خاطرنشللان کرد: این پارک با اعتباری افزون 
بر200 میلیون تومان با مساحت 4 هزار مترمربع در سال جاری تکمیل شد 
و به بهره برداری رسید. وی ادامه داد: میدان امام خمینی )ره( شهر بلداجی 

نیز امسال تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. 

احداث پارکینگ وسایل 
نقلیه در فرودگاه

 خورجین یللا به گویش محلللی هورژین و )هورچ( دو کیسلله 
متقارنی است که به یکدیگر متصل شده و در هر کیسه ای که 
در طرفین حیوان بارکش نصب می شده،عشایر اسباب و لوازم 

خود را در آن جای می دهند.
با توجه به فیزیک کار عشللایر که مدام در حال کوچ هستند و 

لزوم جابه جا کردن لوازم زندگیشان، نیازمند وسیله ای مناسب 
برای حمل وسایل خود بودند که خورجین را برای این منظور 
و همچنین حمللل انواع لبنیات، روغن، کشللک، قارا و سللایر 
ملزوماتی که به حفاظت بیشللتری نیاز دارنللد، به روش بافت 

تولید کردند.
مسیرهای کوچ عشایر به دلیل وجود کوه ها و صخره ها بسیار 
خشن و صعب العبور است و خورجین بر اثر سایش به صخره ها 
آسللیب می دیده که به این منظور از چنللد تکنیک بافت برای 
جلوگیری از فرسللایش و آسللیب دیللدن خورجین اسللتفاده 
شللده که از جمله تکنیک هللای کاربردی در آن مللی توان به 
 قالیبافی)گندی بافی(، رند بافی)رندی(، ساده بافی و گلیم بافی

اشاره کرد. قسمت مربوط به بافت قالی به گونه ای طراحی شده 
که در هنگام حرکت در صخره ها و کللوره راه ها ضمن تماس 
با صخره ها دچار آسللیب نمی گردد و از کارایی بیشتری برای 

عشایر برخوردار بوده است.
مواد اولیه خورجین معموال موی بز برای تار و ریشلله و پشللم 
بهاری گوسفند برای بافت در متن)داخل( بوده است. روش بافت 
خورجین بدین صورت است که بافنده- که معموال از تجربه و 
تبحر بسیار خوبی برخوردار است -  به اندازه دلخواه دار را روی 
زمین علم کرده و چله دوانی صورت مللی گیرد. با توجه به این 
 که اجرای تکنیک های بافتی کلله در خورجین به کار می رود

هرکللدام دارای ویژگی های خاصی اسللت، امللا بافندگان این 
نوع دسللتباف که به اصطاع محلی به آن چینه گر می گویند 
 کلیه تکنیک های بافت موردنظللر را روی دار به ابعاد مختلف 
چله دوانی می کنند و پللس از آن، بر اسللاس تجارب خود که 
بیشتر به صورت ذهنی و تجسمی است، نقوش این نوع صنایع 
دستی عشایری را که برگرفته از طبیعت اطراف، جانوران و گل 

هاست، روی بافت موردنظر ترسیم می نمایند.

کارشللناس صنایع دسللتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان با بیان این که خورجین در استان، 
جنبه خللود مصرفی دارد، گفت: این رشللته از صنایع دسللتی 
عشایری در اسللتان مصرف عامه ندارد و خرید و فروش آن در 

بین اقوام مختلف رایج نیست.
محمدرضا طاهرپور اظهار داشت: اکثر طوایف عشایری در این 
رشللته از صنایع دسللتی کار می کنند، ولی مرغوب ترین نوع 

خورجین مربوط به طایفه اوالده حاج علی است.
وی ارایه تسللهیات بانکللی و آمللوزش هللای الزم در زمینه 
خورجین بافللی را مهم ترین حمایللت های ایللن اداره کل به 
هنرمندان خورجین باف عنوان کرد و افزود: ما در تاش برای 
انعقللاد تفاهمنامه ای با اداره کل امور عشللایری اسللتان برای 
فرهنگ سازی صنایع دستی عشللایری و خرید تضمینی آنها 

هستیم.

محمدرضا طاهرپور کارشناس صنایع دستی استان 

خورجین بافی؛ هنر دیرینه عشایر بختیاری

جاذبه به روایت تصویر
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بلداجیکوهرنگشهر سامانگرداب بن



ابرخ��ودروی »Venom GT « ب��ا حداکثر س��رعت 447 
کیلومتر در ساعت، عنوان س��ریع ترین خودروی جهان را به 

خود اختصاص داد.
  ف��رودگاه لم��ور در مرک��ز کالیفرنی��ا ب��ه دلی��ل دارا بودن 

طوالنی ترین باند فرودگاهی در آمریکای شمالی برای تست 
سرعت ابر خودروی Venom GT  انتخاب شد.

با وجود رکوردشکنی بوگاتی ویرون با سرعت 430/9 کیلومتر 
 447/3 Venom GT در س��اعت، س��رعت نهایی خودرو
کیلومتر در ساعت اعالم شده اس��ت که به دلیل مسیر کوتاه 
حرکت و توقف باند فرودگاه، امکان تس��ت س��رعت در این 

مرحله آزمایش وجود ندارد.
 سرعت آزمایش شده در این مرحله 427/6کیلومتر در ساعت 

اعالم شده است.
با کمک دو سیس��تم ردیابی GPS ، س��رعت خ��ودرو مورد 
آزمایش قرار گرفت که نشان می دهد، خودرو در مدت 2/7 
ثانیه به شتاب 96-0 کیلومتر در س��اعت و در مدت 13/63 
ثانیه به ش��تاب 300-0 کیلومتر در س��اعت می رسد که دو 

رکورد جدید به نام خ��ودرو Venom GT در گینس ثبت 
می کند.

طراحان برای کاه��ش وزن، بدن��ه خ��ودرو را از کامپوزیت 
فیبرکربن ساخته اند که اکثر بخش های خودرو به جز درها 
و سقف را تشکیل می دهد و در این شرایط وزن نهایی به یک 

هزار و 244 کیلوگرم می رسد.
 Venom GT برنامه س��اخت تنها 29 دس��تگاه از خودرو 
 در دس��تور کار ق��رار دارد و ه��ر خ��ودرو ب��ا آماده ش��دن 
 بدنه فیبرکربن، ش��ش ماه پس از س��فارش آم��اده تحویل 

می شود.
 قیمت دقیق این ابر خودرو اعالم نش��ده است، اما محدوده 
قیمتی آن، احتماال نزدیک به مدل 1/2میلیون دالری بوگاتی 

ویرون خواهد بود.
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غرور علمی برای افتخارآفرینی ایرانیان

وقتی طال  از باکتری ساخته شد

در سال گذشته بسیاری از دانشمندان ایرانی مقیم خارج به دستاوردهای 
علمی و فناوری های بس��یاری دس��ت یافتند و در اقصی نقاط دنیا مایه 
مباهات هر ایرانی شدند؛ آنها موفق ش��دند کیمیاگری میکروبی کنند، 

رایانه ای به اندازه یک دکمه بسازند و از شیر گاو پادتن ایدز تولید کنند.
س�اخت میکروس�کوپ اپتیکی؛ شیوه ای س�اده برای 

تشخیص  سرطان
بهرام جاللی دانشمند ایرانی مقیم آمریکا میکروسکوپ اوپتیکی جدیدی 
ساخته است که می تواند کارهای دشواری مانند تشخیص و جداسازی 
س��لول های نادر را از جمعیت زیادی از س��لول های متنوع انجام دهد و 

تشخیص اولیه و نظارت بر سرطان را بسیار ساده تر کند.
 Northrop به��رام جاللی ریی��س بخ��ش اوپتی��ک – الکترونی��ک
Grumman Endowed در دانش��کده مهندس��ی ب��رق دانش��گاه 
کالیفرنیا در لس آنجلس است. این فناوری جدید غربالگری خون ظرفیت 
کار را به100 هزار سلول در هر ثانیه افزایش می دهد که تقریبا100 برابر 

بیشتر از میزانی است که آنالیزرهای خونی کنونی انجام می دهند.
تولید طال از باکتری؛کیمیاگری میکروبی

دانشمند ایرانی دانشگاه دولتی میشیگان موفق به استفاده از نوعی باکتری 
برای تولید طالی جامد شد. کاظم کاشفی  باکتری کشف کرد که توانایی 
مقاومت در برابر مواد سمی را دارد و می تواند طالی 24 قیراط تولید کند. 
محققان به تقلید فرآیندی که به اعتقاد آنه��ا در طبیعت روی می دهد، 
این باکتری را با میزان زیادی کلرید طال تغذی��ه کردند. طی یک هفته، 
این باکتری این ماده س��می را به تکه ای از طال تبدیل کرد. این استادیار 
میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی دراین باره گفت: کیمیاگری میکروبی 
کاری اس��ت که ما انجام دادیم؛ یعنی تولید طالی ارزش��مند  از چیزی 
که هیچ ارزش��ی ندارد. در این کار هنرمندانه، محققان از ترکیب زیست 
فناوری، هن��ر و کیمیاگری برای تبدیل طالی مای��ع به طالی جامد24 

قیراط استفاده کردند.
ساخت کف هوشمند خانه؛  شناسایی افراد از طریق پا

پروفسور شهرام ایزدی با همکاری محققان اروپایی کف هوشمندی را برای 
خانه های هوشمند طراحی کرده اند.

در این طرح پروفس��ور ش��هرام ایزدی دانش��مند ایرانی مرکز تحقیقات 
مایکروس��افت در کمبریج انگلیس و گروهی از دانش��مندان آلمانی یک 
سطح بسیار ش��فاف و حساس به فش��ار برای کف خانه س��اخته اند که 
 می توان��د به طور دقیق��ی رد و اثر اف��راد و مبلم��ان را در اتاق ها زیر نظر

داش��ته باش��د. این فناوری کاربرده��ای بس��یاری از جمل��ه امنیت و 
 اتوماس��یون خانه ها و بازی های تعامل��ی دارد. عالوه ب��ر امنیت خانه و
 محل کار، این فن��اوری می ت��وان در کمک ب��ه مراقبت از افراد مس��ن

 استفاده کرد؛ مثال پرستار متوجه زمین خوردن فرد مسن می شودو... .
 ساخت رایانه پوشیدنی

استادیار ایرانی مهندسی برق دانشگاه تگزاس در داالس یک رایانه بی سیم 
پوشیدنی ساخته که به اندازه یک دکمه است. طرح ابتکاری پروفسور روزبه 
جعفری به خاطر اندازه کوچکش قابل پوشیدن و قرار گرفتن بر روی لباس 
است و زمینه را برای بهبود نظارت بر وضعیت سالمت افراد مسن و یاری 

رساندن در تعیین تغییرات در دوز نیاز به داروها فراهم می آورد.
تولید قلب های مصنوعی با عملکرد باال؛  امکان درمان 

قلب های آسیب دیده
علی خادم الحسینی استادیار دانشکده پزش��کی هاروارد موفق به تولید 
قطعات نوآورانه قلب شد که از فناوری نانو برای ارتقای رسانایی مواد در 

تحریک شکل گیری بافت قلب مورد استفاده قرار می گیرد.
 تولید این قطع��ات فوق باریک قلب، علم پزش��کی را ی��ک گام به تولید

 بافت های مصنوعی با عملکرد باال که برای درمان قلب آسیب دیده یا سایر 
اندام ها نزدیک تر می کند. این قطعات بافت قلبی از یک بستر هیدروژل 
استفاده می کند که با نانوماده تقویت می شود و به آن نانو لوله های کربنی 
گفته می شود. در این پروژه محققان ایرانی دیگری از جمله  دکتر مهدی 

نیکخواه، مسعود خبیری و محمد عزیزی نیز حضور داشته اند.
درمان نابینایی های غیرمادر زادی

دانشمند ایرانی و استاد دانش��گاه علوم پزشکی دانشگاه آریزونا با اختراع 
جراحی لیزیک چش��م، انقالبی در درمان ناهنجاری های چشم و اصالح 

دید بیماران ایجاد کرد.
غالمعل��ی پیم��ان دانش��مند ایران��ی و از اعض��ای ت��االر مش��اهیر 
چشم پزش��کی جهان اس��ت. مهم تری��ن دلی��ل ش��هرت وی، اختراع 
 عمل جراحی لیزیک اس��ت که به کمک آن، اف��راد دارای ضعف بینایی 
می  توانند بدون اس��تفاده از عینک، دید طبیعی خ��ود را بازیابند. از وی 
بیش از135عنوان اختراع به ثبت رسیده است. اختراع وی می تواند دید 
بیمارانی که از نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم رنج می برند اصالح 
کند؛ به این معنا که عمل لیزیک می تواند ناهنجاری های بصری چشم 
را اصالح کند، درحالی که نابینایی مربوط به عملکرد شبکیه چشم است. 
غالمعلی پیمان مخترع ایرانی جراحی لیزیک چشم و عضو انجمن جراحی 
آب مروارید و رفرکتیو سال91 طی مراسمی، مدال ملی فناوری و نوآوری 
ایاالت متحده را به عنوان عالی ترین نشان برای یک مخترع دریافت کرد.

تولید پادتن ایدز از شیر گاو
محققان استرالیایی با همکاری بهناز حیدرچی یک محقق ایرانی اقدام 
 به تولید شیرگاوی کردند که سلول ها را از ابتال به HIV )ایدز( حفاظت 
می کند. گام بعدی این دانشمندان تولید کرمی است که زنان بتوانند با 

استفاده از آن خود را در مقابل این بیماری محافظت کنند.

 گرانقیم��ت تری��ن، محبوب تری��ن، باری��ک ترین و 
 ب��زرگ تری��ن، تنه��ا برخ��ی از صفاتی هس��تند که 
تبلت های معرفی شده در سال گذشته را توصیف می 
کنند. بازار درحال رش��د تبلت ها امسال شاهد رونق 
بیشتری نسبت به گذشته بو؛ رونقی که تا سال2016 

به طور کامل بازار نوت بوک ها را تسخیر می کند.

بزرگ ترین تبلت جهان
بزرگ ترین تبلت جهان که 
با سیستم عامل ویندوز 8 
کار می کن��د، در تای��وان 
رونمایی شد. چند ساعت 
پی��ش از آغاز نمایش��گاه 
ر  2د 0 1 2 تک��س مپو کا
تایوان شرکت تولید کننده 
قطع��ات کامپیوت��ری ایس��وس از لپ ت��اپ – تبلت 
هیبریدی خود که با وین��دوز 8 کار می کند رونمایی 
 Transformer « کرد. این لپ ت��اپ – تبلت ک��ه
Book« نامگذاری ش��ده، دارای جدیدترین نس��خه 
ویندوز اس��ت و صفحه آن جدا ش��ده و به یک تبلت 

بزرگ تبدیل می شود.

تبلت جدید مایکروس�افت؛ رقیبی جدی 
برای آی پد

شرکت مایکروس��افت از 
تبل��ت جدید خ��ود با نام 
»مایکروسافت سرفیس« 
 رونمای��ی کرد ک��ه گفته 
می ش��ود س��رانجام این 
تبلت م��ی توان��د رقیبی 
جدی ب��رای آی پد تلقی 
 Microsoft( »شود. تبلت»مایکروسافت سرفیس
Surface( از شرکت مایکروسافت با هدف کار کردن 
با ویندوز 8، سیستم عامل جدید این شرکت طراحی 

شده است.
ای��ن ش��رکت هنوز پیش��گام سیس��تم ه��ای عامل 
 کامپیوت��ری در ب��ازار اس��ت و روی بازگش��ت 
مصرف کنندگان به سیس��تم عامل آش��نای خود که 

همان ویندوز است، حساب باز کرده است.

عرضه تبلت هایی با یک صفحه کلید کشویی
شرکت سونی تبلت هایی 
را عرض��ه ک��رده ک��ه از 
ویندوز 8 برخوردار بوده و 
کلی��د  صفح��ه  دارای 
 کش��ویی هس��تند ک��ه 
می توانند ه��م تبلت هم 

نوت بوک باشند.
 VAIO تبلت های جدید شرکت سونی که با عنوان
"Duo 11وارد بازار ش��ده، ب��ه عن��وان رقیب جدی 
تبلت های مایکروس��افت درنظر گرفته می ش��وند، 
چرا که هم از نظر ظاه��ر و هم از نظر قیمت با یکدیگر 
برابری می کنند. اکثر این مدل ها دارای پردازش��گر 
اینت��لCore iب��ا مدل3517Uهس��تند، اگرچ��ه 
شرکت س��ونی CPUهای کم هزینه تری که قدرت 
 آنه��ا نیز کمتر ب��وده را ب��رای این س��ری از تبلت ها 

در نظر گرفته است.
گزینه هایRAMدر این دس��تگاه ها 4 گیگابایتی و 
8 گیگا بایتی و میزان حافظه 128 گیگابایتی و 256 
گیگابایتی است. این درحالی است که صفحه نمایش 
11/6 اینچی، یک قلم ب��رای ورود اطالعات، دوربین 
پشت و جلو از دیگر ویژگی های س��خت افزاری این 

دستگاه هاست.

گلکسی نت 10
گلکسی نت 10/1 از همان 
ابتدا تالش کرد با آی پد به 
رقابت بپردازد، این تبلت 
دارای صفحه نمایش 10/1 
اینچ��ی ب��وده و آخری��ن 
نس��خه اندروی��د روی آن 
نصب شده و سبک طراحی 
آن به نحوی اس��ت که این تبلت را کامال با سبک اپل 

متمایز کرده است.
به نظر می رسد که ش��کایت اپل نس��بت به نوآوری 
سامسونگ کارس��از بوده اس��ت، چرا که حتی سبک 

طراحی قلم این تبلت نیز متفاوت است.
ارایه قلم برای تلفن های هوشمند پیش از آی فن یک 
وسیله جانبی بود، اما اکنون سامسونگ قلمی را برای 
این تبلت ارایه کرده که به سادگی می توان با استفاده 
از آن روی س��طح این تبلت نوش��ت و این امر موجب 
 ش��ده که سامس��ونگ در این رابطه در بازار با س��ایر 

تولید کنندگان تمایزی داشته باشد.

آلترابوک های اینتل با کارکرد تبلت
ش��رکت اینتل که بیشتر 
به عن��وان ی��ک کارخانه 
تولیدکننده س��خت افزار 
ش��ناخته می ش��ود نوع 
جدی��دی از التراب��وک ها 
عرضه کرده ک��ه  می توان 
عن��وان  ب��ه  را   آنه��ا 
لپ تاپ های ف��وق نازک و س��بک و همچنین تبلت 

درنظر گرفت.
ش��رکت اینتل با همکاری ش��رکت های لنوو، دل و 
توشیبا سه مدل مختلف از این آلنترابوک ها را در سال 

نوی میالدی ارایه کردند.

گران ترین، محبوب ترین و 
باریک ترین تبلت ها)1(

+20+6

+17+1

خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

محققان عامل بروز کروموزوم اضافی21 
و بیماری سندروم داون را کشف کردند.

پژوهشگران مؤسسه تحقیقات پزشکی 
اس��تنفورد- برنهام دریافتند پروتئینی 
 SNX27 27 ی��ا nexin موس��وم به
در ش��کل گی��ری کروم��وزوم اضاف��ی 
)کروموزوم 21( که س��اختار مغز و بدن 

را تغییر می دهد، نقش دارد.
تولید SNX27 توسط مولکول رمز شده 

بر روی کروموزوم21، به ارث می رسد.
این مطالعه نشان می دهد SNX27 در 
مغز انس��ان های مبتال به سندروم داون 
کاهش می یابد. نس��خه اضافی کروموزوم 21 به معنای آن است که فرد مبتال به سندروم 
داون، پروتئینSNX27 کمتری تولید م��ی کند که آن نیز به نوبه خ��ود عملکرد مغز را 

مختل می کند.
محققان نش��ان دادند احی��ای SNX27 در موش های مبتال به س��ندروم داون، عملکرد 

شناختی و رفتاری را بهبود می بخشد.
پروفسور هواکس��ی ژو مجری این مطالعه اظهار داش��ت: در مغز،SNX27، گیرنده های 
خاصی را بر روی سطح سلولی حفظ می کنند، اینها گیرنده هایی هستند که برای عملکرد 

مناسب ارتباطی نورون ها ضروری اند.
وی افزود: از این رو معتقدیم در سندروم داون، نبود  SNX27 دست کم تا حدودی عامل 

بروز نقص در رشد و توانایی های شناختی است. 

دانشمندان دانش��گاه لینکون می گویند 
 که»بوتاک��س« م��ی توان��د ب��ه دارویی 
شگفت آور برای درمان بیمارانی با شرایط 
نات��وان کننده مانند پارکینس��ون تبدیل 

شود.
دانش��مندان در حال تالش برای افزایش 
خاصیت ه��ای بالقوه بوتاک��س به عنوان 
داروی فوق العاده ای هستند تا بتوان از آن 
برای درمان اختالالت��ی نظیر فلج مغزی، 
 پارکینس��ون و میگ��رن مزمن اس��تفاده 

کرد.
 دکتر »انریکو فراری« می گوید: بسیاری 
از مس��کن ها، اثرات موقتی و عوارض جانبی مختلفی دارند، اما مولکول های مهندسی شده 
بوتاکس می تواند اثر مسکنی چندین ماهه را به دنبال داش��ته باشد؛ درست مانند حالتی که 
بوتاکس برای از بین برد چند ماه��ه چین و چروک به کار می برد. این ام��ر برای بیمارانی که 

دردهای مزمن را تحمل می کنند قابل اهمیت خواهد بود.
 محققان طی ای��ن پژوهش توانس��تند راه جدیدی را برای اتصال و بازس��ازی عناصر س��می 
عصب گرای» کلس��تریدیوم بوتولینوم« طراحی کنند که طی آن اثرات سمی ناخواسته این 

ماده نیز زدوده می شود.
دکتر فراری  در پایان می گوید: این سم»بازمهندسی شده« هنوز خاصیت بوتاکسی که همه 
می شناسیم را دارد، اما ویژگی فلج کنندگی آن کمتر است، چرا که ما راهی را در ممانعت این 

سم در رسیدن به عضالت پیدا کرده ایم. 

یک تیم تحقیقاتی که در رأس آن ی��ک محقق ایرانی قرار دارد، 
مدعی شدند که خوردن ماهی می تواند به انسان ها کمک کند که 

دست کم دوسال بیشتر زنده بمانند.
دانشمندان آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که بزرگساالنی که 
سطح اسیدهای چرب خون آنها باالتر بوده، تا یک سوم کمتر با 
خطر مرگ براثر بیماری های قلبی رو به رو هستند. این نخستین 
تحقیقی است که سطح مصرف ماهی و ارتباط آن با نرخ مرگ و 

میر را بررسی کرده است.
محققان دانشکده سالمت عمومی هاروارد و دانشگاه واشنگتن به 
این نتیجه رسیده اند که بزرگساالن 65 ساله که سطح اسیدهای 
چرب خون آنها در باالترین سطح خود قرار دارد، به طور متوسط 
2/2 سال بیشتر از افرادی که اسیدهای چرب خون آنها در پایین 
ترین س��طح بوده، عمر می کنن��د. داری��وش مظفریان محقق 
ایرانی به عنوان نویسنده اصلی این تحقیق و استادیار دپارتمان 
اپیدمولوژی دانشکده بهداش��ت عمومی هاروارد اظهار داشت: 
اگرچه خوردن ماهی مدت ها به عنوان بخش مهمی از یک رژیم 
سالمت درنظر گرفته شده، اما تاکنون تحقیقات معدودی سطح 
امگا3 خون و مرگ های کلی را در س��الخوردگان  بررسی کرده 
است. وی افزود: نتایج تحقیقات ما از اهمیت سطح کافی امگا3 

خون برای س��المت قلبی- عروقی حکایت دارد و همچنین این 
نتیجه را دارد که در طول زندگی، مزایای آن می تواند طول عمر 

باقیمانده را افزایش دهد.
ماهی اس��یدهای چرب ام��گا3 را ب��رای بدن فراه��م می کند 
 که برای رش��د مغ��ز حیاتی اس��ت و همچنین گفته می ش��ود 
می تواند تورم مغز را کاهش داده، سیس��تم های قلبی- عروقی 
و سایر س��لول ها را بهبود بخش��د. اما تحقیقات  نشان می دهد 
 که 9 نفر از هر10 کودک و دو س��وم از بزرگساالن، هرگز از این 

ماهی ها تغذیه نمی کنند.
تحقیقات پیش��ین نش��ان می دهد که ماهی، خطر مرگ ناشی 

از بیماری های قلب��ی را کاهش می دهد و مکم��ل های روغن 
 ماهی نیز با چنین هدفی استفاده می شود، اما تحقیقات جدید

 شاخص های زیستی را در خون بزرگساالنی بررسی کرده است 
که این مکمل ها را مصرف نمی کنند ت��ا مزایای بالقوه خوردن 

ماهی روی مرگ با علت های مختلف را بررسی کنند.
محققان اطالعات16س��اله2700 بزرگسال آمریکایی 64 ساله 
یا بیشتر که در تحقیقات بلند مدت مؤسس��ه قلب، ریه و خون 
شرکت کرده بودند را بررسی کرده اند. پس از بررسی فاکتورهای 
س��بک زندگی، قلبی- عروق��ی و رژیم غذایی محقق��ان به این 
 نتیجه رس��یدند که س��ه اس��ید چرب هم به صورت مجزا و هم 
به صورت ترکیبی با کاهش خطر مرگ و میر ارتباط دارند. به طور 
کلی شرکت کنندگان در این تحقیق با بیشترین سطح این سه 
 نوع اسید چرب تا 27 درصد با خطر مرگ کمتر با تمام علت ها 
رو به رو هس��تند. داری��وش مظفریان اظهار داش��ت: نتایج این 
تحقیقات  نش��ان دهنده اهمیت مصرف ماهی های چرب دوبار 
در هفته است. بدن انسان نمی تواند اس��یدهای چرب امگا3 را 
 تولید کند و بهترین منبع تأمین آن، ماهی های چرب اس��ت و 
ماهی هایی چون تن، سالمون، ساردین و کولی دارای بیشترین 

سطح این نوع اسیدها هستند. 

معجزه ای دیگر از بوتاکسکشف عامل بروز سندروم داون

کشف یک محقق ایرانی

دوبار در هفته ماهی بخورید تا دوسال بیشتر زندگی کنید

ایروستاد در کاپادوکیا، 
ترکیه
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