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حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق :بسم اهلل
ِ��ن َصلَ َوات َِك َعلَى
الرحمن الرحی��م َك َأت َِّم َما َم َضى م ْ
أَ َح�� ٍد م ِْن أَ ْول َِيائ َ
ِ��ك درود و صلواتی مانند کاملترین
درودهایی که بر یکی از دوستانت فرستادی .صلوات
کام��ل عبارت از صلوات بر محمد وآل محمد علیهم
مشاهیر

الس�لام اس��ت .ممکن اس��ت علی احد من اولیائک
مقصود حضرت ابراهیم علیه السالم باشد .از حضرت
رس��واهلل محمدبن عبداهلل صلی اهلل علیه واله وسلم
درباره چگونگی صلوات پرس��یده ش��د ،و آنحضرت
فرمود که اینگونه صلوات فرستاده شود« :اللّ ُه َّم َص ِّل

سخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مارشال «ژوزف تيتو» که بود؟

مارشال ژوزف بُروز تيتو رهبر پيشين يوگسالوي در
25مه 1892م در ايالت كولدات كرواسي به دنيا آمد.
وي در ابتدا مدتي به تحصيل و كار پرداخت و سپس
به ارتش پيوست.تيتو در جريان جنگ جهاني اول در
سال 1915م در جبهه جنگ عليه روسيه دستيگر شد
و پس از آزادي ،همراه كمونيستها بر ضد حكومت
تزاري جنگيد.تيتو سپس به يوگسالوي بازگشت و
به عنوان يك سازمان دهنده تشكيالت سياسي به
متشكل ساختن كمونيستها پرداخت.وي مدتي در
حزب كمونيست يوگسالوي نيز نقش فعالي داشت
و به اين جرم به  6سال زندان محكوم شد.تيتو پس
از حمله آلمان به يوگسالوي در جريان جنگ جهاني
دوم ،اقدام به تشكيل جبهه آزادي بخش ملي نمود
و نيروهاي چريكي تربيت كرد.او در سال 1943م به
درجه مارشالي نائل آمد و از نيروهاي متفقين خواست
حكومت در تبعيد يوگسالوي را به رسميت بشناسند.
وي در 1944م ب��ا بهرهگي��ري از  200هزار چريك
تحت فرماندهي خود و حمايت نيروهاي ش��وروي
سابق ،موفق به شكست ارتش نازي در يوگسالوي
گرديد.او در سال بعد ،پايان حكومت سلطنتي و آغاز
استقرار جمهوري سوسياليستي يوگسالوي را اعالم
كرد و خود س��مت نخس��ت وزيري و وزارت دفاع
را برعهده گرفت.تيتو در س��ال 1953م به رياس��ت
جمهوري ،رياست شوراي اجرايى فدرال و فرماندهي
عالي نيروهاي مسلح برگزيده شد و در سال 1974م
نيز رئيس جمهور مادام العمر گرديد.

طرح ادعاهای بیاس��اس گفت« :پرونده (شکایت) ایران
بای��د به طور کلی به دلیل اصل «دس��تهای ناپاک» رد
شود .ایران نمیتواند از توقیف داراییها توسط دادگاههای
آمریکا شکایت کند زیرا اقداماتی که منجر به مسدود شدن
داراییها ش��د پیامد رفتار غیرقانونی خ��ود ایران بود» .به
گ��زارش رویترز ،انتظار م��یرود حکمی در این خصوص
سال آینده صادر شود .احکام دیوان بینالمللی دادگستری
الزامآور اس��ت ام��ا این دادگاه قدرت اج��رای آن را ندارد.
دیوان بینالمللی دادگس��تری رکن قضایی سازمان ملل
متحد و عالیترین مرجع حل اختالف میان دولتها است.
این نهاد مس��تقر در الهه هلند ،برای اجرای تصمیماتش
از پش��تیبانی شورای امنیت س��ازمان ملل متحد برخودار
اس��ت و تم��ام اعضای ملل متحد به اج��رای تصمیمات
دیوان ملزم هس��تند .با این وجود ،از آنجا که آمریکا خود

یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است و از
حق وتو برخودار اس��ت ،پیش از این در مواردی از اجرای
تصمیمات دیوان خودداری کرده اس��ت .جلسات استماع
دیوان بینالمللی دادگس��تری برای رس��یدگی ماهوی به
دعوای دولت جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت متحده
آمریکا با حضور نمایندگان دو کش��ور دوشنبه آغاز شد و
تا جمعه در جریان اس��ت .دیوان بینالمللی دادگس��تری
مهر سال  ۱۳۹۷با بررس��ی درخواست قرار موقت ایران،
آمریکا را به رفع تحریمهای اقالم انساندوستانه ،دارویی،
کش��اورزی و هوانوردی ملزم کرد و از طرفین خواست از
اقدامی که مناقشه را تشدید کند ،خودداری کنند .آمریکا
پ��س از صدور این حکم اعالم کرد که از عهدنامه مودت
که در س��ال  ۱۹۹۵میالدی میان ای��ران و آمریکا برقرار
شده ،خارج میشود.

باختری هش��دار داد .وی افزود :موج بازداشت فلسطینیان
از سوی نظامیان صهیونیست همزمان با اقدام تشکیالت
خودگردان به بازداش��ت مصعب اش��تیه و عمید طبیله از
مبارزان فلس��طینی ،تاکیدی بر تعقیب مشترک فعاالن و
مبارزان فلس��طینی و همکاری میان رژیم صهیونیس��تی
و س��رویس های امنیتی تش��کیالت خودگردان اس��ت.
سخنگوی حماس عنوان کرد :این سیاست تالشی بیهوده

برای تضعیف اراده ملت فلسطین است که هرگز به اهداف
مورد نظر خود نخواهد رسید .گفتنی است ،مصعب اشتیه
یکی از مبارزان سرشناس فلسطینی در شهر نابلس است
که قب ً
ال نیز در زندان رژیم صهیونیستی اسیر بوده و چندین
مرتبه از ترور و بازداشت جان سالم به در برده بود .وی از
یاران شهید ابراهیم النابلسی محسوب میشود که اخیراً در
یورش نظامیان صهیونیست به نابلس به شهادت رسید.

بازدید معاون وزیر صمت از غرفه چادرملو در نمایشگاه ماینکس

به گزارش روابط عمومی چادرملو ،صبح امروز همزمان با
افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه
گذاری در معدن و صنایع معدنی در مصلی تهران ،مهندس
محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت
با حضور در غرفه ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرملو در
جریان روند فعالیت های شرکت از جمله اقدامات عملیاتی
معدن آریز(  )D19قرار گرفت وگفت :تسریع در عملیات
باطله برداری و دسترس��ی هرچه سریعتر به ذخیر سنگ

آهن این معدن بس��یار مهم اس��ت .گفتنی است تا کنون

بیش از  ۶۴میلیون تن باطله برداری در معدن آریز انجام
شده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته در نیمه دوم سال
 ۱۴۰۲به ذخیره س��نگ آهن دسترسی می یابد .شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکتهای عضو گروه(
ارفع ،غدیر ،پامیدکو ،س��ی پی جی پارس ،فوالد س��رمد
ابرکوه ،فوالد ش��اهرود ،شرکت دشت یوز (آریز) و فلزیان
در این نمایشگاه که تا  ۳۱شهریور ما در محل مصلی امام
خمینی(ره) تهران برپا است حضور دارد.

واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی سنکرون شد

واحد دوم بخش بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی فردوسی
روز دوش��نبه  28ش��هریور ماه  1401با شبکه سراسری

طراحي سامانه هوشمند براي تخمين وضعيت بدن از روي چشم

محققان دانش��گاه صنعتي اميرکبير موفق به طراحي س��امانهاي هوشمند براي تخمين وضعيت بدن از روي
تصوير چشم شدند.به گزارش مهر ،شيدا ميرلو دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي اطالعات پزشکي دانشگاه
صنعتي اميرکبير و مجري طرح «طراحي سامانه هوشمند جهت تخمين وضعيت بيماري بدن از روي تصوير
چش��م» گفت :يکي از موضوعاتي که همواره از قديم مطرح بوده بررس��ي بيماري از روي چش��م بود که در
خصوص بيماريهاي مختلف به ويژه ديابت نيز مستندات زيادي وجود دارد.وي با بيان اينکه در اين پروژه در
صدد برآمديم که ارتباط بين بيماري تصلب شريان و عنبيه چشم را بررسي کنيم ،بيان کرد :هدف ما اين بود
که س��امانه هوش��مندي را طراحي کنيم که با استفاده از تصوير چشم بتوان بيماري تصلب شريان را در افراد
تشخيص داد.وي با بيان اينکه براي اين پروژه داده تصوير چشم نزديک به  ۱۰۰فرد مبتال به بيماري و ۹۰
فرد س��الم را جمع آوري نموديم ،عنوان کرد :به نتيجه رسيديم که با صحت  ۹۳درصد ميتوان به تشخيص
بيماري از روي عنبيه چشم پرداخت؛ در اين پژوهش  ۹۶داده بيمار و  ۸۳داده سالم مورد بررسي قرار گرفتند.
به گفته ميرلو ،اين س��امانه ميتواند در غربالگري بيماران به پزش��ک کمک کند؛ اما در حال حاضر نياز است
براي اجرايي شدن تعداد دادههاي بيشتري مورد بررسي قرار بگيرند و افراد سالم جامعه آماري با دقت باالتري
انتخاب شوند تا بتوان به کار جامعيت بخشيد.وي ادامه داد :براي ما مهم است که بدانيم بيمار در چه مرحلهاي
از بيماري به سر ميبرد که بايد تحقيقات خود را گسترده تر کنيم.
نخ بخيه قابل جذب پروتئيني از کازئين شير توليد شد

هشدار حماس درباره همکاری امنیتی تشکیالت خودگردان با تل آویو

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین «حماس» درباره تداوم
همکاری امنیتی میان تش��کیالت خودگردان فلسطین و
رژیم صهیونیستی در تعقیب فعاالن فلسطینی هشدار داد.
به گزارش مرکز اطالع رس��انی فلس��طین« ،عبداللطیف
قانوع» س��خنگوی جنبش مقاومت اس�لامی «حماس»
درباره تداوم همکاری امنیتی میان تشکیالت خودگردان
و رژیم صهیونیستی در تعقیب فعاالن فلسطینی در کرانه

عکس :تسنیم

ترميم عضالت آسيبديده با نانومحرکها

پژوهش��گران آمريکايي در بررس��ي جديد خود نش��ان دادند که نانومحرکها ميتوانن��د به ترميم عضالت
آسيبديده کمک کنند.به گزارش ايسنا ،يکي از درمانهاي ايدهآل در حوزه پزشکي ترميميبراي بيماراني که
عضالت آنها به خاطر کمبود اکسيژن آسيب ديده ،اين است که با تزريق سلولهاي بنيادي خودشان تقويت
شوند.پژوهش��گران «دانشگاه ايلينوي در اربانا -ش��مپين»( )UIUCدر بررسي جديد خود نشان دادند که
نانومحرکها ميتوانند قدرت بازس��ازي سلولهاي بنيادي را در اندام موشها تقويت کنند.اين نانومحرکها،
نانوذرات��ي هس��تند که از مولکولي تغذيه ميکنن��د که بدن آن را به صورت طبيعي ب��راي ترميم زخم توليد
ميکند».هيونجون کونگ»( ،)Hyunjoon Kongاستاد مهندسي شيميو زيستسلولي دانشگاه ايلينوي
و سرپرست اين پژوهش گفت :ما تصميم گرفتيم تا عملکردهاي طبيعي سلولهاي بنيادي را به کار ببريم و
عوامل محرک را براي برطرف کردن «ايسکمي»( )Ischemiaعضله به کار ببريم.ايسکميعضله که آسيب
به عضله در اثر کمبود اکس��يژن يا ذخيره خون اس��ت ،ميتواند ناشي از چند عامل مانند جراحت يا «بيماري
س��رخرگ محيطي»( )PADباش��د.اين باور وجود داشته که سلولهاي بنيادي به دست آمده از بافت چربي
خ��ود بيم��ار ميتوانند عوامل الزم را براي به وجود آمدن رگهاي خوني جديد در عضله آس��يب ديده فراهم
ن جانداري نش��ان دادهاند که محدوديتهاي��ي در اين ميان وجود دارد زيرا به نظر
کنند اما آزمايشهاي درو 
ميرس��د که فعاليت س��لولهاي بنيادي ،پس از تزريق به عضله کاهش مييابد.مولکولي موسوم به «فاکتور
نکروز توموري آلفا»( )TNFکه به صورت طبيعي در بدن توليد ميشود ،ميتواند سلولهاي بنيادي را بيش
از عوامل مذکور تحريک کند.

رئيس دانش��گاه فني و حرفهاي از توليد نخ بخيه قابل جذب پروتئيني از کازئين ش��ير به کمک فناوري نانو و
اثر القايي فتو الکتريکي توسط عضو هيأت علمياين دانشگاه خبر داد.به گزارش مهر ،ابراهيم صالحي عمران
افزود :مرتضي ابراهيم نژاد عضو هيأت علميو اس��تاد دانش��کده فني امام محمد باقر(ع) ساري در بيستمين
نمايش��گاه دس��تاوردهاي پژوهش ،فناوري و فن بازار با ارائه فناوري توليد نخ بخيه جذبي از پروتئين ش��ير
در س��امانه ارزيابي فناوري ايران (سافا) ،حائز س��طح آمادگي فناوري ( ۴ )TRLشد.مرتضي ابراهيم نژاد در
خصوص ضرورت انجام اين تحقيق عنوان کرد :نخ بخيه ،محصول مشترک بين رشتههاي مهندسي نساجي
و مهندس��ي شيميو علوم پزشکي اس��ت.توليد نخ بخيه جذبي بسيار دشوار و در انحصار چند کشور دنياست.
عضو هيأت علميدانش��گاه فني و حرفهاي استان مازندران ادامه داد :فناوري توليد نخهاي بخيه بسيار نوين
و متنوع ميباشند.به جهت اينکه ساختار نسوج بدن از پروتئين است و اگر بخواهيم نخ بخيه به راحتي جذب
بدن ش��ود بايد از جنس پروتئين باش��د به همين جهت براي نخستين بار در اين پروژه از پروتئين استحصال
ش��ده از ش��ير به نام کازئين استفاده شده است.وي تصريح کرد :کارخانجات بايد ساالنه ميليونها ليتر شير و
ساير فرآوردههاي لبني را به علت فاسد شدن و پايان يافتن تاريخ انقضا به دور بريزند و مهمتر آنکه به جهت
آاليندگي اين فرآوردهها ،ناچاراً مبالغ زيادي را صرف حفظ محيط زيست و پاکسازي کنند.

درخواست آمریکا از دادگاه الهه برای رد شکایت ایران

آمری��کا از قضات دیوان بینالمللی دادگس��تری در الهه
خواست اظهارات ایران درباره داراییهای مسدود شدهاش
را رد کنند .آمریکا چهارشنبه ( ۲۱سپتامبر) از قاضیهای
دیوان بینالمللی دادگس��تری در الهه خواست اظهارات
ایران درباره داراییهای مس��دود ش��دهاش را رد کنند .به
گزارش رویترز ،ایران میگوید واشنگتن به طور غیرقانونی
به دادگاههای آمریکا اجازه داد تا داراییهای شرکتهای
ایرانی را مس��دود کنند .طبق این گزارش ،ایران در سال
 ۲۰۱۶این دعوی را علیه واشنگتن به دلیل نقض «عهدنامه
مودت» سال  ۱۹۵۵با دادن مجوز به دادگاههای آمریکا در
مسدود کردن داراییهای شرکتهای ایرانی از جمله ۱.۷۵
میلی��ارد دالر از داراییهای بانک مرکزی ایران به عنوان
غرامت ادعایی به قربانیان حمالت ترویستی ،مطرح کرد.
«ریچارد ویسک» مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا با
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دانشنامه

برق کش��ور س��نکرون ش��د .در این پروژه فرایند نصب
جزیره کولینگ از شروع عملیات نصب اسکلت فلزی تا
سنکرون  252روز ،نصب تیوب بندلها تا زمان سنکرون
 ۸۱روز و اسیدش��ویی بویلر س��ه تا زمان س��نکرون ۳۳
روز به طول انجامید .بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی
فردوسی مش��تمل بر س��ه واحد توربین بخار ،هر کدام
ب��ه ظرفیت  160م��گاوات و در مجم��وع  480مگاوات
به همراه شش دس��تگاه بویلر بازیاب حرارت با سیستم
خنک کن  ACCو پست  400کیلو ولت میشود که به

صورت  EPCبه شرکت توسعه یک واگذار شده است.
نیروگاه س��یکل ترکیبی فردوسی در زمینی به مساحت
 60هکتار و در  25کیلومتری جاده مشهد به قوچان واقع
شده است .شایان ذکر است این واحد ،یکصد و هشتاد و
هفتمین واحد ش��رکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا
(توس��عه یک) در مجموع و نهمین واحد سنکرون شده
این شرکت در سال جاری محسوب میشود .کارفرمای
ای��ن پروژه ش��رکت تولید برق توس مپنا و مش��اور آن
شرکت مسینان است.

