
پژوهش�گاه فضاي�ي ب�ا هم�كاري برخ�ي 
دانشگاه هاي مطرح كش�ور به دانش طراحي 
و س�اخت موتوره�اي فضايي به ن�ام »آرش« 
دس�ت پيدا ك�رد. تاكن�ون اي�ن فن�اوري با 
عن�وان »موتورهاي اس�تار« فق�ط در اختيار 
كش�ور امريكا ب�ود ك�ه هم اكنون م�ا موفق 
ش�ده ايم اين موتورها را ب�ا ويژگي هايي كه با 
موتورهاي استار برابري مي كند، توليد كنيم. 

ايران در صنعت هوافضا در فهرست ۱۰كشور برتر 
جهان قرار دارد. طبق قانون برنامه پنج ساله ششم، 
دولت موظف به توسعه گسترده صنعت هوا فضا 
شده و بومي سازي تجهيزات اين عرصه، نشان از 

پتانسيل علمي و فني كشور در اين زمينه دارد. 
 هزار برابر ارزشمندتر از خودرو

ماهواره ه��ا براي آنك��ه از م��دار ۴۰۰كيلومتر به 
7هزار كيلومتر برسند، نياز به موتورهاي پرقدرت 
دارند. درصد عم��ده اي از فعاليت اين موتورهاي 
پرقدرت بر توليد انرژي است و بدنه آن بايد سبك 
باشد؛ يعني يك طراحي پيچيده كه متخصصان 
دانشگاهي از پس آن برآمده اند. موتورهاي فضايي 
يا همان موتورهاي ماهواره اي به انجام تست هاي 
شبيه س��ازي و خأل هم نياز دارند. اين تس��ت ها 
از سال گذشته در پژوهش��گاه فضايي طراحي و 

پياده سازي شد. 
از اين جهت فن��اوري فضايي را فن��اوري نوين يا 

پيشرفته مي گويند كه سود ارزش افزوده آن بسيار 
باالس��ت. اگر ارزش افزوده فن��اوري فضايي را با 
فناوري خودرو مقايسه كنيم و اگر فناوري خودرو 
را نسبت به وزن خودرو بس��نجيم، ارزش افزوده 
خودرو كيلويي ۴ دالر و در حوزه فناوري فضايي 

ارزش افزوده ماهواره كيلويي ۴هزار دالر است!
 عبور از موانع تحريم

رئيس پژوهش��گاه فضايي ايران با بيان اينكه در 
پ��روژه موتورهاي فضاي��ي آرش از ت��وان علمي 
دانشگاه ها استفاده شده است، گفت: »كشورمان 
به دانش ساخت موتورهاي فضايي كه پيش از اين 

در اختيار امريكا بود، دست يافت.« 

حسين صميمي با بيان اين مس��ئله كه به دليل 
موانع تحريم امكان استفاده از موتورهاي فضايي 
استار براي ما وجود نداشت، افزود: »البته تاكنون 
نيازي به استفاده از اين موتورها احساس نمي شد 
چراكه ماهواره هاي ايراني در مدار پايين زمين قرار 
مي گرفتند، اما هم اكنون كه قصد انتقال ماهواره 
به مدار ب��االي زمين را داريم، باي��د از موتورهاي 
فضايي اس��تفاده كنيم و به همين دليل آن را در 

كشور ساختيم.«
 صعود 7 هزار كيلومتري با خانواده آرش

صميمي به مدل هاي مختلف اين موتورها اشاره 
كرد و گفت:»موتور فضايي آرش در سامانه انتقال 

مداري ماهواره قرار مي گيرد و امكان ارسال ماهواره 
را به مدارهاي باالي زمين فراهم مي كند. خانواده 
موتورهاي فضايي آرش در چند ورژن در دس��ت 
ساخت اس��ت كه در آينده نزديك موتور »آرش 
۲۰« را در بلوك انتقال مداري براي ماهواره ناهيد 

۲ به كار خواهيم گرفت.«
به گفته صميمي اين موتورها »به مرور توس��عه 
و بهبود پيدا خواهند كرد تا در نقش��ه راه توسعه 
ماهواره ها به كار گرفته شوند. ضمن اينكه سامانه 
انتقال مداري ماهواره برد م��داري ماهواره را زياد 
مي كند و پس از آنكه ماهواره ارتفاع ۴۰۰كيلومتر 
را طي كرد از آنجا به بعد بل��وك انتقال مداري با 
استفاده از موتور فضايي امكان هدايت ماهواره را تا 

مدار 7هزار كيلومتر زمين بر عهده دارد.«
وي در نهاي��ت اظهار داش��ت: »در ح��ال انجام 
تس��ت هاي مكرر براي موتوره��اي فضايي آرش 
هستيم تا كاربرد اين فناوري تثبيت شود، اما به 
جرئت مي توانيم بگوييم كه به دانش اين فناوري 
در كشور دست پيدا كرده ايم. ساير كشورها نيز از 
اين فناوري براي انتقال ماهواره هايشان استفاده 
مي كنند؛ البته ساير كشورها به دليل آنكه تحريم 
نيس��تند از موتوره��اي فضايي امريكا اس��تفاده 
مي كنند، اما ما توانسته ايم موانع تحريم را شكسته 
و موتورهاي فضايي كه قاب��ل رقابت با موتورهاي 

استار است را طراحي كنيم.«
 موفقيت پشت موفقيت

طراحي و س��اخت اي��ن موتوره��اي ماهواره بر 
تنها دس��تاورد جديد صنايع فضايي كشور نبود. 
مهر امسال مشخص شد كه دانش��مندان حوزه 
هوافضاي كشورمان توانسته اند با تركيب ماهواره 
و پهپاد، به توانايي مشاهده اجسام به  كوچكي ۲۰ 
سانتيمتر به  روي زمين دست يابند.  پيش از اين 
قدرت شناس��ايي ماهواره ه��ا روي زمين ۱۰متر 
بود و اطالعات دقيق تر بايد از كشور هاي ديگر با 
هزينه سنگيني خريداري مي شد كه اين دستاورد 
جديد در پيش بين��ي و مديريت بح��ران كمك 

شاياني مي كند. 
به گفته رئيس مركز ملي فضايي در رونمايي از اين 
پروژه، قباًل براي دريافت اطالعات زير يك متر بايد 
۲5دالر به ازاي هر كيلومترمربع پرداخت مي شد، 
اما االن بدون اينكه هزينه اي انجام ش��ود با يك 
مجموعه چند ۱۰  ميليوني از شركت ها توانسته ايم 

اين خأل را پر كنيم. 
 نكته مهم اين است كه ديتاهايي را كه از ماهواره 
و پهپاد به دست مي آيد، مي توان تلفيق و تحليل 
كرد. با اينكه حجم و نوع ديتاها )اطالعات( متفاوت 
اس��ت،اما ش��ركت هاي دانش   بنيان دانشگاهي 
توانس��ته اند تحليل تركيب اطالعاتي را به دست 
بياورند. در همين راس��تا مركز مل��ي فضايي به 
نرم افزارهايي دست يافته  كه اگر مي خواستند آنها 
را از خارج تأمين كنند، بايد مبالغ فوق العاده زيادي 

از كشور خارج مي شد.  
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ميانگين بارش هاي امسال نسبت به سال گذشته كمي كمتر بوده است و با وجود بارش ها سفره هاي زيرزميني هنوز لب تشنه اند

اميد به  ترسالي زير سايه ترس از خشكسالي !

غلبه »آرش« ايراني بر »استار« امريكايي
نخستين موتور فضايي غيرامريكايي در جهان با نام آرش در ايران ساخته شد

 در پي بارش هاي 

زهرا چيذري
هفته ه�اي اخي�ر   گزارش  2

روزگذشته سامانه 
بارشي به تهران رس�يد و بارش برف سيماي 
پايتخت را س�فيد كرد. با بارش ه�اي اخير در 
سال جاري، چه از سيل فروردين ماه گرفته كه 
بسياري از استان هاي كشور را درگير خود كرد 
و چه س�يل روزه�اي اخي�ر در سيس�تان و 
بلوچستان، هرمزگان و كرمان انتظار مي رود 
س�فره هاي آب زيرزميني پر ش�ده باشد و از 
چنگال خشكسالي بيرون آمده باشيم. با وجود 
اين كارشناس س�ازمان هواشناس�ي معتقد 
اس�ت، بارش هاي اخير بارش هايي سيستمي 
است و هر چند مي تواند نش�انه اي از ورود به 
دوران ترسالي باشد، اما درباره اينكه آيا پس از 
چند سال خشكس�الي اين بارش ها توانسته 
وضعيت سفره هاي زيرزميني را بهبود بخشد 
يا نه، سؤالي است كه هم اكنون نمي توان به آن 
پاسخ داد بلكه براي پاسخ به آن بايد تا پايان 
س�ال آبي صبر كنيم و با بررس�ي سفره هاي 
زيرزميني در اين ب�اره نظر دهيم. گودرزي در 
عين ح�ال چن�دان به پر ش�دن س�فره هاي 
زيرزميني خوشبين نيس�ت. بنا به تأكيد وي 
بارش هاي سال آبي جديد در حد نرمال است و 
نسبت به سال آبي گذشته تا حدودي كمتر هم 
بوده اس�ت. جاري ش�دن س�يل را نمي توان 
نشانه اي از برطرف شدن مشكل خشكسالي و 
پرشدن سفره هاي آب زيرزميني دانست، اما 
اين بارش ها تنها كمي از نگران�ي ما را درباره 

خشكسالي برطرف مي كند. 

روز گذش��ته برف مهمان پايتخت نشينان شد و 
براي ساعاتي آس��مان تهران را سفيدپوش كرد. 
آنطور كه سازمان هواشناسي پيش بيني مي كند، 
اين بارش ها اگرچه امروز قطع مي شود، اما براي 
روزهاي پاياني هفته با ورود سامانه بارشي جديد 
بارش برف و باران در كش��ور دوباره از سر گرفته 
مي ش��ود و به خصوص نيمه جنوبي كش��ور را 
تحت تأثير قرار مي دهد. بارش هاي سيل آساي 
در فروردين امس��ال هم موجب شد تا بسياري 

از اس��تان هاي كشور با س��يل درگير شوند و در 
برخي استان ها نظير گلس��تان، لرستان، فارس 
و خوزس��تان به وضعيت بحراني برس��يم. حاال 
هم كه س��يل در جنوب و جنوب ش��رقي كشور 
خس��ارات فراواني بر جاي گذاشته است با از سر 
گرفته ش��دن بارش ها خطر جاري ش��دن سيل 
دوباره نيمه جنوبي كش��ور را تهديد مي كند. از 
خسارات و تبعات سيالب كه بگذريم با عنايت به 
خشكسالي چند سال گذشته كشور و بارش هاي 
خوب سال جاري يك س��ؤال جدي در ذهنمان 
شكل مي گيرد، آيا دوران خشكسالي را پشت سر 
گذاش��ته ايم و ذخاير آبي كش��ور به اندازه كافي 

تأمين شده است؟ 
 ورود و خ�روج س�امانه هاي بارش�ي و 

آسماني پر نعمت 
فريبا گودرزي، كارش��ناس سازمان هواشناسي 
كش��ور درباره پيش بيني وضع ه��وا به »جوان« 
مي گويد:»روز گذش��ته در بيشتر مناطق كشور 
بارندگ��ي داش��تيم. ام��روز ه��م از بارش هاي 
نيمه غربي كشور كاسته ش��ده و سواحل درياي 
خزر، ارتفاعات البرز، سمنان، خراسان رضوي و 
جنوبي و يزد بارندگي خواهند داشت. اين سامانه 
اواخر وقت فردا از سمت شرق خارج مي شود. با 

خروج اين سامانه، سه شنبه بعد از ظهر سامانه اي 
از س��مت غرب وارد كشور مي ش��ود كه شمال 
غرب، غرب، دامنه اي البرز، درياي خزر و شمال 
شرق بارش ها شروع مي شود. چهارشنبه بارش ها 
به غرب، جنوب غرب و قس��مت هايي از جنوب 
مي رسد. شدت بارش ايالم، لرستان، چهارمحال 
و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و شمال فارس 
براي چهارشنبه بارش هاي بسيار خوبي خواهند 

داشت.«
 پيش بيني س�يالب براي نيم�ه جنوبي 

كشور 
 بنا به تأكيد اين كارش��ناس، آخر هفته جنوب 
كشور بارش هاي بس��يار خوبي خواهند داشت 
و احتمال آب گرفتگي و جاري ش��دن سيل در 
اين مناطق وجود دارد و مردم بايد خودش��ان را 
براي مواجهه با س��يالب آماده كنند. پنج شنبه 
در بوش��هر، فارس، ايالم، لرستان، چهارمحال و 
بختياري، شمال خوزس��تان، هرمزگان كرمان، 
خراسان جنوبي و رضوي بارش هاي شديدي را 
خواهيم داشت. گودرزي با اشاره به ريزش هواي 
س��رد از امروز پيش بيني مي كند، نيمه شمالي 
كشور سردتر ش��ود و س��رماي هوا تا آخر هفته 
ماندگار باش��د.  وي درباره وضعيت بارش ها در 

تهران نيز مي گويد: »امروز در تهران از بارش برف 
خبري نيست و ش��ايد سه شنبه شب بارش هاي 
پراكنده اي وجود داشته باشد، اما در چهارشنبه و 

پنج شنبه در تهران بارش خواهيم داشت.«
 عبور از خشكسالي با بارش هاي نرمال 

بنا به تأكيد اغلب كارشناسان حوزه هواشناسي 
سطح سفره هاي زيرزميني به شدت كاهش يافته 
است و سال ها طول مي كش��د تا آب به اليه هاي 
زيرين نفوذ و كسري مخازن جبران شود. اين در 
حالي است كه بايد برداش��ت ها با كنترل باشد 
و از س��وي ديگر پايين آمدن س��طح سفره هاي 
زيرزميني به كاهش كيفيت آب منجر شده است. 
بارش هاي فروردين، پاييز و زمس��تان هم هنوز 
نتوانسته است لب هاي سفره هاي زير زميني را 

سيراب كند. 
گودرزي هم در پاس��خ به اين س��ؤال »جوان« 
كه آيا بارش هاي اخير مي توان��د نگراني هاي ما 
را بابت خشكس��الي برطرف و ذخيره سفره هاي 
آب زيرزمين��ي را تأمين كن��د، مي گويد:»ما در 
چند سال گذشته خشكسالي داشتيم و حاال وارد  
ترسالي شده ايم. با وجود اين بارش ها در كشور در 
حد نرمال است و اينكه آيا اين بارش ها مي تواند 
سفره هاي آب هاي زيرزميني را پر كند يا خير و 
خشكسالي هاي قديم را جبران كند، موضوعي 
است كه بايد در پايان سال آبي برآورد شود و در 

حال حاضر نمي توان به آن پاسخ دقيقي داد.«
اين كارش��ناس هواشناس��ي تأكي��د مي كند: 
»دست كم مي توان گفت ما از دوران خشكسالي 

خارج شده ايم.«
گودرزي در عين حال بارش هاي كنوني كش��ور 
را بارش هاي��ي نرمال مي دان��د. وي در برابر اين 
س��ؤال كه گفته مي ش��ود، بارش هاي مناطقي 
چون سيستان و بلوچستان يا هرمزگان نسبت 
به گذش��ته چند ۱۰۰ درصد رش��د داشته نيز 
اينگونه توضيح مي دهد: »بارش هاي ۲۴ ساعت 
گذشته نسبت به بازه بلندمدت در همان تاريخ 
شايد بيشتر بوده باشد، اما در ميانگين سال آبي 
چنين رشدي نداشته ايم و در ميانگين بلندمدت 
بارش هاي امسال ما نسبت به سال گذشته كمي 

پايين تر است.«

-----------------------------------------------------
 سهند ايرانمهر نوشت: محمدمهدي يزدي در توئيتر، انيميشني 
را منتشر كرده كه به گفته او س��ازمان فضاي مجازي بسيج از خاطره 
نقل شده از او ساخته است. او در اين خاطره نوشته است: براي رزمايش 
موشكي به مكاني بين كوه ها رفتيم، منتظر شليك موشك  بوديم كه 
يه نفر چندتا تير هوايي زد، سردار سالمي از حاجي زاده دليلشو پرسيد. 
حاجي زاده گفت: اين اطراف حيواناتي هستند كه شليك موشك ممكنه 

باعث ترسيدنشون بشه، اول تير هوايي مي زنيم تا از منطقه دور شن. 
-----------------------------------------------------

 علي اژدري با انتشار اين تصوير نوشت: اينا سربازاي بدون مرز 
ما هستن كه از دشمن گلوله مي خورن، از ضد انقالب فحش، از دولت 
متلك، اما دلسرد نميشن و هرجا كمكي از دستشون بياد انجام ميدن و 

هيچ منتي هم سر كسي ندارن. 
-----------------------------------------------------

 صبا مهراد مازندراني توئيت زد: جماعت سلبريتي هايي كه نان و 
نمك انقالب و صداوسيما را خورده و با هر اشاره اي، تلويزيون را تهديد 
به تحريم مي كنند، حاال كه ظاهراً بافشارهاي دولت محترم، برنامه هاي 
انتقادي زنده سيما را تعطيل كرده و يا گزينشي پخش خواهند كرد، به 

جايي شان بر نمي خورد؟ 
-----------------------------------------------------

 زهرا س�رمد توئي�ت زد: تع��دادي از هنرمندان كش��ورمان به 
صورت خودجوش مبل��غ 5ميليارد توم��ان از اموال خ��ود را به مردم 
سيل زده و محروم سيستان  و بلوچس��تان كمك كردند اولين باره اين 
خبر رو مي ش��نويد؟! خندتون گرفت؟! خب چون دروغي بيش نبود! 
سلبريتي ها اهل شوآفند درس��ت! ولي نه ديگه تا اين حد، در حد يك 

پست اينستاگرامي!
-----------------------------------------------------

 محمد صنفي با انتشار اين عكس نوشت: سيداحمدرضا طهوري 
مدير كتابخانه طهوري: كتابخانه اي كه از جنگ جان سالم به در برده را 
در جنگ كتاب و كاغذ با همه چيزفروش ها به فروش گذاشته ام. ديگر 

نمي توانم ادامه بدهم و بهمن ۱۳۹۸ پايان راه كتابخانه است !
-----------------------------------------------------

 طهمورث علوي نوشت:  بعد از اين ماجراي محروم شدن تيم هاي 
باشگاهي فوتبالمون از ميزباني توي ايران، از اين به بعد هر كسي گفت 
فوتبال و ورزش سياسي نيستن يه چك بخوابونيد تو دهنش؛ شايد شما 

ندونيد چرا زديد ولي اون خودش خوب مي دونه چرا خورده!
-----------------------------------------------------

  فاطيما س�ليماني توئيت زد:  پوتين طرح تشويقي براي افزايش 
جمعيت گذاش��ته و به هر خانواده كه در س��ال جديد صاحب فرزند 
بشه، 7 هزار و 6۰۰ دالر و در صورت تولد فرزند دوم۲ هزار و ۴۰۰ دالر 
ديگه هديه ميده! ي��ه روزي هم توي ايران دولت با تدبير هاش��مي به 
خانواده هاي بيشتر از سه فرزند، كوپن نميداد و هنوز كه هنوزه تو خونه 

به من ميگن كوپن نداري!

 امروز آخرين مهلت ثبت نام در سايت hemayat. mcls. gov. ir براي 
سرپرستان خانواري است كه در ليست يارانه بگيران نقدي نيستند، اما 

متقاضي دريافت بسته معيشتي هستند. 
  براساس اعالم سازمان پزشكي قانوني، تمامي پيكرهاي داراي نمونه 
ژنتيكي بستگان در حادثه سقوط هواپيما، مورد شناسايي قرار گرفتند و 

از اجساد شناسايي شده ۱5۰ پيكر به خانواده ها تحويل شده است. 
  رويارويي پرجمعيت ترين كش��ور جهان با بحران كاهش جمعيت، 
منجر به اجراي سياست هاي تشويقي و ارائه تسهيالت مالي به خانوار 

براي تولد فرزندان بيشتر در چين شده است. 
 يك متخصص تغذيه گفت: به دليل وجود ذرات معلق و سنگين مانند 

سرب و جيوه، خوردن برف از لحاظ بهداشتي صحيح نيست. 
 سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران با اش��اره به اينكه فوت افراد كارتنخواب ب��ه دليل برودت هوا و 
بارش برف نداشته ايم، گفت: حدود ۲ هزار نفر در گرمخانه هاي پايتخت 

اسكان يافته اند. 
 دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس كشور از آغاز دوباره اعطاي مجوز 
رويدادهاي مد در كش��ور خبر داد و اين اتفاق را فرصتي تاريخي براي 

طراحان و توليدكنندگان ايراني برشمرد. 
 اعضاي شوراي ش��هر تهران در سالروز حادثه پالس��كو طرح الزام 
شهرداري تهران به ايجاد س��امانه برخط پايش ايمني ساختمان هاي 

موجود در پايتخت را در برابر خطر آتش سوزي  به تصويب رساندند. 

نقشي كه تزئيني نيست
يكي از نقاط امتياز و تفاوت انجمن هاي اسالمي دانش آموزان، حضور اثرگذار 
دانش آموزان در فرايندهاي تصميم س��ازي و تصميم گيري است. آنچه از 
ابتداي تأسيس اين تشكل انقالبي و واليي پايه ريزي شده و بحمداهلل تاكنون 
نيز استمرار يافته است، حضور غيرويتريني دانش آموزان عضو انجمن هاي 
اسالمي در اداره تشكل است. بنا نيست كه دانش آموزان عضو، تغذيه كننده 
و مصرف كننده باش��ند و صرفاً هر آنچه در اتاق هاي تصميم گيري تعيين 
مي شود را اجرا كنند بلكه ايشان در ذيل آرمان هاي مشترك تشكل براساس 
خودجوشي برخاسته از احساس تكليف انقالبي، با ابتكار و خالقيت به طراحي 
و اجراي برنامه ها مبتني بر نيازهاي واقعي ميدان عمل خود يعني مدرسه و 
شهرشان اقدام مي كنند. شايد از اين رو است كه فعاليت اين انجمن ها فارغ از 

هياهوهاي رسانه اي و كارهاي پرطمطراق با روكش ملي و سراسري است. 
انجمن هاي اسالمي دانش آموزان كه نيروس��ازي را شعار و هدف خود قرار 
داده است، بسيار مصر است ميداني فراهم كند تا دانش آموز متدين و انقالبي 
عرصه اي براي تمرين مديريت و سعي و خطا براي آموختن كنشگري فعال 
در عرصه هاي فرهنگي و جنگ نرم را بياموزند. طبيعي است كه دانش آموز 
تازه  كار اشتباه و بعضاً در انتخاب راهبرد خطا مي كند و در ريز اقدامات جزيي 
دچار اشتباه مي ش��ود، اما اگر او در دوران مدرسه چنين فرصتي نيابد، كي 

تمرين كند تا توانمند شود؟ 
اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان پاي چنين تصميمي ايستاده 
اس��ت و از اين رو است كه مسئوليت انجمن اس��المي هر مدرسه از آغاز 
تش��كيل اين اتحاديه بر عهده دانش آموزان بوده نه معلمان و با طراحي 
نظام كنگره، اين تجربه آفريني را تا سطح ملي نيز گسترش داده است. در 
اين نظام كنگره اي مسئوالن انجمن هاي اسالمي مدارس، اعضاي قرارگاه 
شهري، استاني و ملي را به ترتيب از بين يكديگر انتخاب مي كنند و اعضاي 
قرارگاه ملي دختران و پسران نيز ساالنه يك دانش آموز را به نمايندگي خود 
در شوراي مركزي اتحاديه كه عالي ترين ركن سياستگذاري، برنامه ريزي 
و نظارت است، تعيين مي كنند. انتخاب دو عضو غير دانش آموز شوراي 
مركزي نيز كه به مدت سه سال انتخاب مي ش��وند به عده  دانش آموزان 
قرارگاه ملي اس��ت و بدين ترتيب چهار عضو از ۹ عضو ش��وراي مركزي 

اتحاديه را دانش آموزان انتخاب مي كنند. 
گرچه شبكه پش��تيبان اتحاديه با حضور مربياني س��خت كوش، حامي و 
راهنماي دانش آموزان است، اما اين دانش آموزان هستند كه با ايمان به هدف، 
طراحي و ابتكار عمل در همفكري با اعضاي هيئت مركزي انجمن اسالمي 
مدرسه و در هماهنگي با كادر مدرسه، به طراحي و اقدام مي پردازند. چنين 
طراحي و اقدامي حتي اگر ناچيز و كم مقدار باش��د، اما واقعي، خودجوش 
و اثرگذار اس��ت. مقام معظم رهبري)مد ظله العال��ي( در ديداري كه يكم 
ارديبهشت ۱۳۹5 با اعضاي انجمن هاي اسالمي داشته اند، ايشان را »افسران 
جوان جنگ نرم« خطاب كردند و دست اندركاران و خادمان اين تشكل، عميقاً 
باور دارند كه وقتي ولي امر مسلمين جهان، دانش آموزان عضو انجمن اسالمي 
را اليق عنوان و مدال »افسري« مي دانند پس بايد به لوازم افسر بودن پايبند 
بوده  و به او اجازه و ميدان تصميم گيري داد. او »افسر« است، »سرباز« نيست 
كه امكان تحليل نداشته باشد و فقط تابع امر باشد. ما اين توصيه اكيد نماينده 
محترم رهبر انقالب)مد ظله العالي( را داريم كه شبكه پشتيبان تشكل، مجاز 

نيست به سمت انجام هر كاري كه دانش آموز توان انجام آن را دارد، برود. 
نقش دانش آموزان در اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان يك نقش 
تزئيني و ويتريني نيست. دانش آموز عضو انجمن اسالمي در وسط ميدان 

است و مجاهدانه براي آرمان انقالب اسالمي تالش مي كند. 
* دبير كل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

چرا ما همه شتر نيستيم؟!
شترهاي استراليايي به مرگ محكوم شده اند. جرمشان خشكسالي و ايجاد 

مزاحمت براي مردم است. اين حيوانات بومي استراليا نيستند. 
ماجراي ورود اين شترها به استراليا به خيلي سال قبل و پيش از ايجاد خط 
آهن استراليا برمي گردد، زماني كه براي حمل بار اين حيوانات را به استراليا 
وارد كردند، اما بعد از ايجاد خط آه��ن ديگر نيازي به آنها نبود، جمعيت 
زيادي از آنها به طبيعت بازگشتند و به نوعي در رده »شترهاي رميده« قرار 

گرفتند و بعد آرام آرام جمعيت آنها به يك ميليون نفر رسيد. 
مسئوالن استراليايي مي گويند، در خشكسالي هاي كنوني در اين كشور 
بخشي از اين حيوانات در اثر تشنگي و گرسنگي اقدامات خطرناكي عليه 
شهروندان و زيرساخت ها انجام دادند و آنها هيچ چاره اي به جز قتل آنها 
براي كنترل جمعيت شان نداش��تند.  آنها مدعي  هستند اين شترهاي 
غيربومي با خشكسالي و گرماي هوا به دنبال غذا وارد مناطق روستايي اين 

كشور شده اند و در نتيجه خطرات زيادي به وجود آورده اند. 
به همين خاطر مسئوالن اس��تراليا، چند روز پيش با هدف محافظت از 
شهروندان و محيط زيست بيش از 5هزار شتر را در اين كشور كشتند، قرار 
است همين تعداد هم در روزهاي آينده كشته شوند كه اين اتفاق در سال 

۲۰۰۹ هم رخ داده بود. 
پروژه كنترل ش��ترهاي رمي��ده در اس��تراليا صداي برخ��ي از فعاالن 
محيط زيست را درآورده اس��ت. آنها اين تصميم دولت استراليا را عملي 
غيراخالقي مي دانند. گروهي از دوس��تداران محيط زيست كمپيني در 
فضاي مجازي ايجاد كرده اند تا جلوي قتل شترها در استراليا گرفته شود؛ 
اين كمپين را تاكنون نزديك به ۹هزار نفر امضا كرده اند، اما هيچ يك از 
مخالفان و منتقدان كشتار شترها براي كنترل جمعيت آنها خود را »شتر« 
معرفي نكرده اند! اين ماجرا در ايران به شكلي ديگر اتفاق افتاد. چند سال 
پيش بود كه شهرداري براي كنترل جمعيت سگ هاي ولگرد تعدادي از 
آنها را كشت. فارغ از درست يا نادرست بودن اين اقدام برخي از سلبريتي ها 
كه خيلي وقت ها نسبت به كشته شدن انسان ها هيچ واكنشي ندارند در 
صفحات اجتماعي خود هشتگ »من سگم مرا نكشيد« راه انداخته بودند! 
حاال بايد ديد اين افراد دوستدار محيط زيست براي كشته شدن شترهاي 

استراليايي هشتگ »ما همه شتريم« راه نمي اندازند! 

نماي نزديک

»ظفر« آماده پرتاب شد
در راستاي پيشرفت هاي فضايي كشور روزگذشته ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت جهت پرتاب به 
سازمان فضايي وزارت ارتباطات تحويل داده شد.  اين ماهواره ۱۱۳ كيلوگرمي كه مي تواند حداقل 
۱/5 سال در مدار هاي فضايي بماند، مأموريت تصويربرداري و ذخيره اطالعات را دارد و همچنين 
اين ماهواره مي تواند به صورت واقعي اطالعات را ذخيره كند و پيام را به صورت ارتباط صوتي يك 
طرفه بين دو كاربر ارس��ال كند.  ظفر در ش��يب مداري 56 درجه حدود ۹۴ دقيقه گردش دارد و 
مي تواند نقشه هاي مختلف از سطح زمين را پايش كند.  ماهواره ظفر كاربرد هاي بسيار متعددي 
دارد و مي تواند نقش��ه هاي كاربري اراضي در مقياس ملي و نقشه هاي ساختار همچون شناسايي 
گسل ها را تهيه كند، عالوه بر آن اين ماهواره مي تواند هر روز  به روزرساني و پايش توسعه شهري را 

داشته باشد و مرز پهنه هاي كشاورزي در مقياس ملي را به دست آورد.

حسين تاريخي *

وجود 3ميليون زوج »نابارور« در ايران
رئي�س مرك�ز تحقيق�ات ناب�اروري گف�ت: در اي�ران بي�ش از 
3ميلي�ون زوج نابارور داريم ك�ه بيش از ميانگين جهاني اس�ت. 
 سيدجليل حسيني گفت: در ايران بيش از ۳ ميليون زوج نابارور داريم 
كه بيش از ميانگين جهاني است. در ايران به نظر مي رسد دليل ناباروري 
زوج، در آقايان )6۰ درصد( و در خانم ها )۴۰ درصد( است و البته در هر 

دو جنس علل مختلفي دارد. 
وي تصريح كرد: در آقايان ناباروري به عوامل ژنتيكي، محيطي، تغذيه، 
دخانيات، آلودگي هوا و عفونت ها بستگي دارد؛ همچنين در خانم ها نيز 

عوامل ژنتيكي و محيطي مي تواند تأثيرگذار باشد. 
 حس��يني گفت: اخت��الالت آناتوم��ي از جمل��ه داليل ناب��اروري در 
خانم هاست؛ به اين ش��كل كه در خانم هاي مبتال به انسداد لوله هاي 
رحمي به دليل عدم انتقال به رحم نازايي رخ مي دهد. مشكل ديگر در 
جامعه ما باالرفتن سن بارداري است. ازدواج ديرهنگام يا فاصله طوالني 
بين ازدواج و بچه دار ش��دن يا فاصله بيش از حد بين فرزند اول و دوم 

مي تواند منجر به كاهش توانايي باروري زوجين شود. 
وي درخصوص عواملي كه جمعيت را به چالش كشيده و باعث كاهش 
ميزان باروري مي ش��ود، گفت: در چهارمين كنگره سالمت مردان كه 
همزمان با هفته سالمت برگزار مي شود، موضوعاتي از قبيل تصادفات، 
سالمت مردان و مشكالت مردانگي مانند پروستات مورد بررسي قرار 
مي گيرد.  رئيس چهارمين كنگره هفته سالمت مردان با اشاره به اينكه 
هر سال سه محور مهم در كنگره سالمت مردان مورد بحث و گفت وگو 
قرار مي گيرد، گفت: امسال عالوه بر موضوع حوادث ترافيكي، مسئله 
بيماري پروس��تات كه همه مردان تقريباً گرفتار آن مي ش��وند نيز در 
كنگره مورد بحث و گفت وگو قرار مي گيرد و سه پنل تخصصي و چندين 

سمپوزيوم در اين زمينه اجرا خواهد شد.
حسيني متذكر ش��د: همچنين بحث جمعيت آقايان و اينكه كاهش 
جمعيت مردان در جامعه و تبعات اجتماعي آن، سالمندي در آقايان 
و عوامل مردانه منج��ر به طالق در س��مپوزيوم هاي اختصاصي مورد 
بحث و گفت وگو قرار مي گيرد.  رئيس چهارمين كنگره هفته سالمت 
مردان با بيان اينكه ارائه خدمات در مراكز درماني كشور بسيار به روز 
است، تأكيد كرد: امروزه در مراكز درماني، تحقيقاتي تمامي خدمات 
باروري و ناباروري با به روزترين و پيشرفته ترين دستگاه ها ارائه مي شود 
و روش هاي تشخيصي همزمان با متدهاي روز دنيا برابري مي كند. به 
طوري كه در بعضي از مواقع حتي بيماران غيرايراني در قالب توريسم 

سالمت در كشور ما مورد درمان قرار مي گيرند. 
چهارمين كنگره س��المت مردان هم زمان با هفته سالمت مردان در 
تاريخ ۳۰ بهمن لغايت ۲ اسفند ۱۳۹۸ در مركز همايش هاي بين المللي 

دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد. 


