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مشاهير

در س��ده نوزدهم است و داس��تان «جزيره گنج» او پس
از «رابينس��ون کروزوئه» اثر دانيل دفو ،برجس��تهترين
داس��تان ماجرايي به ش��مار ميرود.برايان دبليو الدرسن
( )۱۹۵۹بر اين باور اس��ت که او تاثير گذارترين نويسنده
در ادبيات کودکان پس از دانيل دفو است.رابرت لوئيس
استيونسون در س��ال ۱۸۵۰در ادينبورگ زاده شد.پدرش
مهندس فانوس دريايي بود.والدين او اگرچه بسيار ديندار
بودند ،درباره فرزند خود سختگيري نميکردند.اما باورهاي
عاميانه پرستارش او را به کابوسهاي شبانه دچار ميکرد،
شايد به همين سبب بود که پس از ورود به دانشگاه کم
کم از اصول خانوادگي و دين رويگردان شد.رابرت کودک
ديرآم��وزي بود و خواندن را در  ۷يا  ۸س��الگي آموخت،

رابرت لوئيس استيونسون شاعر و نويسنده و مقاله نويس
اسکاتلندي اس��ت که از سوي بس��ياري از نويسندگان
ازجمله خورخه لوئيس بورخس ،ارنست همينگوي ،جيمز
ماتيو بري و روديارد کيپلينگ ستايش شده است.رابرت
لوئيس استيونس��ون استاد نگارش داستانهاي ماجرايي
فناوري

«رابرت استيونسون» که بود؟
ولي پيش از آن هم داستانهايش را به مادر و پرستارش
ديکته ميکرد و آنها مينوشتند.استيونسون نخست در
دانشگاه ادينبورگ رشته مهندسي خواند ،اما پس از مدتي
آن را نيمه کاره رها کرد و به تحصيل علم حقوق پرداخت
و به سبب گرايشهاي ادبي اش همکاري با يک مجله
را آغاز کرد.در سال  ۱۸۸۰با فني آزبرن امريکايي ازدواج
کرد و به آمريکا رفت.او نويسندگي را با نوشتن سفرنامه
آغاز کرد و در سراس��ر زندگي اش ش��عر سرود.اولين اثر
موفق استيونسون ،داستان ماجرايي «جزيره گنج» درباره
راهزنان دريايي بود که نخس��ت به شکل داستان دنباله
دار در مجله و س��پس به شکل کتاب منتشر شد.او بين
سالهاي  ۱۸۸۳تا  ۱۸۸۶با انتشار داستانهاي «خدنگ

طبيعت پاييزي گلستان

س��ياه»« ،دکتر جکيل و مس��ترهايد» و «گروگان» به
اوج موفقيت رس��يد.هنري جيمز ،رمان نويس آمريکايي
«گروگان»راشاهکاراستيونسونميداند.مجموعهشعري
که با الهام از دوران کودکي اش س��روده ،از آثار ارزشمند
اوست.استيونسون چندين مقاله نيز درباره سرشت کودکي
دارد.او در س��وم دسامبر  ۱۸۹۴بر اثر خونريزي مغزي در
گذش��ت.بر آرامگاهش ،قطعهاي از سروده خود او به نام
«فاتحه» نوش��ته شده است.در سالهاي  ۱۹۰۴و ۱۹۸۷
به ياد استيونس��ون ،دو بناي يادبود ساخته شد و در سال
 ۱۹۹۴بانک س��لطنتي اس��کاتلند به مناسبت صدمين
سالگرد درگذشتش اسکناسهاي يک پوندي با تصويري
از او چاپ کرد.
اثر :محمد نسايي ـ تسنیم

سيستم رباتيکي که بنزين ميزند

يک سيستم سوختگيري
رباتي��ک ابداع ش��ده که
به طور خ��ودکار در باک
خ��ودرو را ب��از ميکند و
عمليات س��وختگيري را
انجام ميدهد.به گزارش مهر« ،هاسکي کورپوريشن»
با همکاري شرکت سوئدي «فوئلماتيک سيستمز» ،يک
سيستم س��وختگيري رباتيک ابداع کرده است.با کمک
اين سيس��تم نيازي نيست راننده از خودرو پياده شود يا
حتي پنجره را باز کند.راننده ميتواند با استفاده از کارت
الکترونيک يا اپليکيشن سوخت را بخرد و در مرحله بعد
سيس��تم رباتيک به دنبال در باک خودرو ميگردد ،آن
را با اس��تفاده از يک بازوي ساکشن باز ميکند و سپس
ش��لنگ س��وخت را داخل باک قرار ميدهد و آن را پر
ميکند.اين سيس��تم طوري ساخته ش��ده تا براي تمام
خودروهاي  ۴درب کارآمد باشد.همچنين به گفته توليد
کننده از ربات مذکور هيچ گونه سوختي سرريز يا تبخير
نميشود.اين سيس��تم مجهز به سه نازل مختلف براي
سوختگيري است.
نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به آگهی مزایده اجاره بهره برداری و نگهداری استرابوردهای سطح شهر
نوشهر از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید.
ردیف
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سطح شهر
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800/000/000
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مهلت اعتبار پیش��نهادها  90روز از زمان بازگش��ایی پاکت ها می باشد .ش��هرداری در رد یا قبول هر یک از
پیشنهادات مختار است.
سایر جزئیات در دفترچه مزایده درج گردیده است .مکان اخذ اسناد مزایده امور قراردادهای شهرداری نوشهر
می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  12روز  98/9/25می باشد.
علی امانی -شهردار نوشهر

دانشنامه
تفاوت شبکههاي مغزي در تمايل به خودکشي نقش دارد

پژوهش��گران انگليسي در بررسي جديدي دريافتند عملکرد دو
شبکه مغزي در افرادي که به خودکشي تمايل دارند ،با يکديگر
متفاوت اس��ت.به گزارش ايسنا ،به نظر ميرسد فعاليت مغزي
افرادي که به خودکش��ي تمايل دارن��د ،از الگوي غيرمعمولي
پيروي ميکند.اين تفاوتها آنقدر بزرگ نيس��تند که بتوانند به
شناسايي افرادي که سعي در خودکشي دارند ،کمک کنند".آنه
الئورا وانهارملن "(،)Anne-Laura van Harmelen
استاد "دانشگاه کمبريج"()University of Cambridge
گفت :ما اميدواريم که اي��ن تفاوتها بتوانند اطالعات الزم را
درب��اره آنچه در مکانيس��مهاي مغز رخ ميده��د ،در اختيار ما
بگذارند.دادههاي مورد بررسي در اين پروژه ،از  ۱۳۱پژوهش به دست آمدهاند که روي اسکن مغزي بيش از
 ۱۲هزار نفر انجام شدهاند.پژوهش��گران به بررسي اين موضوع پرداختند که آيا الگوهاي مشخصي از فعاليت
مغزي در افرادي که به خودکشي تمايل دارند و يا به آن فکر ميکنند ،وجود دارد يا خير.بيشتر اين پژوهشها،
افراد مبتال به يک بيماري روحي مانند افسردگي را که سابقه خودکشي داشتهاند ،با افرادي که در شرايط مشابه
بوده اما سابقه خودکشي نداشتهاند و يا افرادي بدون مشکل روحي مقايسه کردهاند.وانهارملن و همکارانش
دريافتند که دو ش��بکه مغز اين افراد ،عملکرد متفاوتي با يکديگر دارند.يکي از اين ش��بکهها ،با قسمتهايي
از مغز در ارتباط اس��ت که در بروز احساس��ات نقش دارند.دومين شبکه نيز نقش مهميدر تصميمگيري دارد.
اين تفاوتها ميتوانند به دشواري در تنظيم احساسات منجر شوند.با وجود اين شايد وجود چنين تفاوتهايي
در مغز فقط نش��ان دهد افرادي که به خودکش��ي تمايل دارند ،بيش از داش��تن افکار مربوط به خودکشي ،از
اضطراب زيادي رنج ميبرند.برخي از گروههاي پژوهشي سعي دارند تا با ابداع نوعي خاص از آزمايش خون،
به پيشبيني تمايل به خودکش��ي کمک کنند اما اين تالشها هنوز به حدي نرس��يدهاند که در آزمايشهاي
باليني به کار روند.روانپزشکان در حال حاضر براي يافتن افرادي که در معرض خطر خودکشي قرار دارند ،از
پرسشنامههايي استفاده ميکنند اما اين پرسشنامهها از دقت کافي برخوردار نيستند.
توليد سيبي که تا يک سال تازه ميماند

محقق��ان آمريکاي��ي موفق ب��ه توليد يک نوع س��يب قرمز و
پيوندي ش��دند که ميتواند تا يک س��ال تازه بماند.به گزارش
ايسنا ،محققان دانش��گاه ايالتي "واشنگتن" با بيش از دو دهه
تالش موفق به توليد يک نوع سيب شدند که ويژگي منحصر
به فردي دارد.اين س��يب " "Cosmic Crunchنام گرفته
و از ابتداي هفته جاري به صورت رس��ميدر آمريکا به فروش
ميرسد.دوس��تداران مي��وه ،ب��ا مصرف اين س��يب يک حس
فوقالعاده را تجربه خواهند کرد زيرا اين س��يب بس��يار شفاف
و آبدار است و تا  ۱۲ماه يا يک سال عمر دارد و اگر در شرايط
درست محافظت ش��ود تا اين مدت تازه ميماند.اين محصول
نتيجه يک تحقيق است که از سال  ۱۹۹۷آغاز شده و طي آن روي يک ميوه پيوندي کار شده که مبتني بر
يک نوع سيب به نام "هاني کريسپ"( )Honeycrispاست.در حال حاضر " "Cosmic Crunchثبت
اختراع شده و گفته شده که يک سيب آبدار و بزرگ بوده و بافت محکميدارد.همچنين سطح قند و اسيديته
آن هم به طور طبيعي باالست.به اين ترتيب يک سيب شيرين است.تيم تحقيقاتي پروژه گفتهاند که در صورت
مصرف اين سيب در شيرينيها ،ميتوان از قند کمتري در شيريني استفاده کرد زيرا اين سيب خود به اندازه
کافي شيرين است.مقاومت اين سيب در برابر تغيير رنگ باالست و اگر در يخچال نگهداري شود ،شش ماه
يا بيشتر دوام خواهد داشت.اين در حالي است که عمر سيب در شرايط کنترل شده  ۱۲ماه به طول ميانجامد.
اگر سيب در کابينت و يا دماي اتاق نگه داشته شود هم تا چند هفته تازه ميماند.به گفته محققان دليل اين
دوام هم اين است که سيب " "Cosmic Crunchهيچ کدام از اختالالت انبار شدن که سيبهاي عادي
دارند ازجمله "قهوهاي شدن داخل سيب"" ،آسيبهاي ناشي از سرما"" ،چين و چروک شدن بافت سيب" و يا
"حساسيت به دياکسيد کربن و اکسيژن کم" ندارد.گفتني است در ظاهر اين سيب لکههاي سفيد رنگ هم
به چشم ميخورد.توليد اين سيب با دوام نتيجه  ۲۰سال تحقيق محققان است.

رويدادهاي تاريخي امروز
آغاز جنگ هند و پاكستان بر سر سرزمين بنگالدش (1971م)

ش��به قاره هند از آغاز دهه 1970م ،صحنه جنگها و تش��نجات سياسي شديدي بود.پاكستان از بدو استقالل به علت تقسيم آن به دو بخش شرقي و غربي كه در
دو سوي شبه قاره هند قرار داشتند وضع نامتعادلي داشت.پاكستان شرقي با جمعيت بيشتر و منابع طبيعي كمتر ،بيش از پاكستان غربي از فقر و مشكالت اقتصادي
رنج ميبرد و اين احس��اس كه رهبران پاكس��تان ،كه بيشتر از سكنه پاكستان غربي بودند ،چندان توجهي به اوضاع پاكستان شرقي ندارند به احساس نارضايتي در
ميان مردم پاكستان شرقي دامن ميزد.از اين رو مقدمات استقالل قسمت پاكستان شرقي فراهم شد ،اما اين امر با مخالفت پاكستان غربي روبرو گرديد.با اين حال،
رهبران پاكستان شرقي اعالم استقالل كردند و كشور جديداالستقالل خود را بنگالدش به معني ملت بنگال خواندند.اما دولت پاكستان ،استقالل پاكستان شرقي را
به رسميت نشناخت و در ماه مارس 1971م ،با دخالت نظاميو اعمال قوه قهريه درصدد جلوگيري از تحقق يافتن استقالل اين كشور برآمد.دخالت نظاميپاكستان،
به مهاجرت ميليونها نفر از اهالي پاكس��تان ش��رقي به هند انجاميد و دولت هند براي متوقف س��اختن سيل مهاجران ،از پاكستان خواست كه نيروهاي نظاميخود
را از بنگالدش بيرون ببرد و استقالل اين كشور را به رسميت بشناسد.پاكستان زير بار نرفت و هند و پاكستان در روز سوم دسامبر سال 1971م وارد جنگ شدند.
اول اين دو كشور كه در سال 1965م بر سر كشمير روي داد ،به شكست نيروهاي پاكستان از ارتش هند ،كه قويتر
دومين جنگ هند و پاكستان نيز مانند جنگ ِ
و مجهزتر بود انجاميد.نيروهاي پاكستان در بخش شرقي پس از ده روز جنگ ،دست از مقاومت برداشتند و در نهايت پس از آن كه جنگ در  20دسامبر 1971م به
پايان رسيد ،دولت پاكستان نيز به ناچار استقالل بنگالدش را به رسميت شناخت.
شكست تركهاي عثماني در جنگ بالكان (1912م)

در دوره صلح مسلح كه از سال 1871م تا آغاز جنگ جهاني اول به طول انجاميد ،حوادثي در شبه جزيره بالكان روي داد كه ميتوان آنها را زمينهساز نخستين جنگ
جهاني در قرن بيستم دانست.پس از موافقت عثماني با واگذاري منطقه بوسني و هرزه گوين به اتريش ،مشروط به عدم حمايت اتريش از استقالل بلغارستان ،روسيه
يونان ،اوضاع در منطقه بالكان بحراني شد در اين شرايط در  28اوت 1912م
نيز درصدد كسب امتياز برآمد.با اعالم استقالل بلغارستان و پيوستن جزيره ُكرت به ْ
منطقه جبل اسود به دولت عثماني اعالم جنگ داد و بلغارستان ،صربستان و يونان نيز به حمايت از آن برخاستند.بيش از  700هزار نظاميدول متحد در مقابل بيش
از  300هزار سرباز ترك عثماني قرار گرفتند طي اين نبرد كه براي نخستين بار از هواپيما استفاده شد نيروهاي متحد تا دروازه استانبول پيش رفتند.اين جنگ در
نهايت ،با شكست عثماني در سوم دسامبر 1912م خاتمه يافت و باعث شد تا دولت عثماني سرزمينهاي اروپايي خود را از دست بدهد.
ْ
يورش تفنگداران آمريکايي به سومالي (1993م)

حمالت نظاميآمريکا به كش��ورها در دوران جنگ س��رد ،همواره به بهانه ممانعت از س��لطه شوروي و نفوذ كمونيس��م صورت ميپذيرفت.اما با فروپاشي شوروي
و اضمح�لال كمونيس��م ،اين حربه از دس��ت آمريکايىها خارج گرديد.از اين زمان ه��ر گاه آمريکا منافع خود را در هر كجاي جه��ان در خطر ميديد ،بياعتنا به
مجامع جهاني و بدون نگراني از واكنش ابرقدرتي ديگر ،به مداخله مستقيم ميپرداخت.يكي از اين مناطق ،كشور سومالي در شرق قاره افريقا بود كه مورد هجوم
نظامينيروهاي اياالت متحده واقع گرديد.در س��ال 1992م ،موقعيت آمريکا به دليل قدرت يافتن مخالفان سياس��تهاي آمريکا در س��ومالي تضعيف شد و به دليل
جنگهاي داخلي ،س��ازمان ملل نيز س��ومالي را تحريم تس��ليحاتي نمود.در اين هنگام ارتش آمريکا به بهانه عمليات نجات و امدادرساني به گرسنگان سومالي ،در
سوم دسامبر 1993م وارد خاك اين كشور شد.در نتيجه اين عمليات 28 ،هزار نفر از افراد ارتشوارد سومالي شدند و اين كشور را به اشغال خود در آوردند.استدالل
پنتاگون و س��ازمان جاسوس��ي آمريکا ،سيا اين بود كه در مدت زمان كوتاهي ،حكومت مطلوب آمريکا را بر سومالي حاكم خواهند ساخت.اما شبه نظاميان سومالي
عليه نيروهاي نظاميآمريکا وارد جنگ شدند.آمريکا در طول مبارزه با مردم و نيروهاي شبه نظاميسومالي ،متحمل تلفات زيادي شد كه اين امر با مخالفت شديد
افكار عموميآمريکا مواجه گرديد تا آن جا كه كنگره آمريکا از كاخ سفيد خواست تا ارتش آمريکا را از سومالي خارج كند.در نهايت ،بيل كلينتون رئيس جمهور وقت
آمريکا در  25مارس 1994م فرمان خروج نيروهاي آمريکايي از سومالي را صادر نمود.
تصويب تشكيل ديوان دائميدادگستري بينالمللي (1920م)

نرسيد.امكان
اگرچه در كنفرانس صلح الهه در س��ال 1907م درباره ايجاد يك دادگاه جهاني متش��كل از تعدادي از قضات بينالمللي مذاكره ش��د ،اما به نتيجهاي
ِ
تأسيس چنين دادگاهي ،سالها بعد در خاتمه جنگ جهاني اول پيش آمد.در مقدمه ميثاق ،ضمن بيان راههاي تأمين اهداف جامعه ملل ،مسئله رعايت كامل حقوق
المللي دادگستري و تصويب آن پيشنهاد شده بود.
و تعهدات بينالمللي مور ِد تأكيد قرار گرفته بود.در ماده  14ميثاق جامعه ملل ،تهيه طرح تأسيس ديوان دائميبين ِ
در فوريه 1920م كميته مش��ورتي با ش��ركت  10حقوقدان از كشورهاي مختلف تشكيل و پيشنويس اساس��نامه ديوان تهيه گرديد.اين طرح با برخي اصالحات،
س��رانجام در  3دس��امبر 1920م به تصويب مجمع عموميجامعه ملل رس��يد و پس از تصويب از طرف اكثر كشورهاي عضو ،در سپتامبر 1921م قدرت اجرايي پيدا
ديوان بينالمللي
نمود.ديوان دائم دادگستري بينالمللي پس از انتخاب قضات ديوان ،از ژانويه 1922م شروع به كار كرد و در  19آوريل 1946م رسم ًا منحل گرديد و
ِ
دادگستري جايگزين آن شد.
انجام نخستين عمل پيوند قلب در جهان (1967م)

يكي از حوادث هيجانانگيز كه نشان دهنده پيشرفت علم بود ،انجام عمل پيوند قلب ميباشد.درسوم دسامبر 1967م دكتر برنارد ،در بيمارستان "گروت شور" واقع
قلب زني  25ساله را كه بر اثر تصادف جان داده بود به مردي
در شهر ك ِْي ْپ تا ْون آفريقاي جنوبي نخستين عمل موفقيتآميز پيوند قلب را انجام داد.وي در اين عملِ ،
 56س��اله پيوند زد.در اين عمل ،يك تيم پزش��كي متش��كل از  30دكتر و پرستار مدت  5ساعت طي چهار مرحله موفق به انتقال قلب و پيوند و بازگرداندن ضربان
عادي قلب شدند.اين عمليات پزشكي اگرچه موفقيتآميز بود اما اعتراض بشردوستان را برانگيخت چراكه آنها معتقد بودند "قلب" اگر هنوز "جان" داشته ،پيوند
آن به ديگري مساوي با انجام قتل نسبت به صاحب قلب است.گرچه گيرنده قلب جديد در اين عمل ،با قلب جديد به حيات خود ادامه داد اما در  21دسامبر همان
سال به علت سرماخوردگي شديد و بيماري ريوي جان سپرد.دكتر برنارد پس از آن عملهاي پيوند قلب را ادامه داد.

