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رويدادهاي تاريخي امروز
پيروزي مردم كوبا به رهبري "كاسترو" بر ديکتاتوري "باتيستا" (1959م)

فولخنسيو باتيستا ،ديكتاتور پيشين كوبا ،پس از آن كه چند سالي در عرصه
قدرت اين كش��ور حضور داش��ت ،در س��ال 1952م دس��ت به كودتا زد و
قدرت را به طور مطلق به دس��ت گرفت.وي در طول حكومت هفت ساله
خود س��عي ميكرد با ايجاد ثبات ،خللي در كار كشتزارهاي بزرگ نيشكر
و ديگر مؤسس��ات آمريکايى پيش نيايد.در دوران حكومت باتيستا ،سراسر
كوبا به دليل حضور مس��تمر توريس��تهاي آمريکايى به عنوان تفريحگاه
ارزان و دائمي ،پر از مراكز فساد ،اعتياد ،قمار و ساير انحرافات اخالقي بود.
باتيستا در سال 1954م با لغو حالت فوق العاده كه از زمان كودتاي 1952م
خود به وجود آورده بود رس��م ًا به رياس��ت جمهوري كوبا برگزيده شد.در سال 1956م ،فعاليتهاي انقالبيون
اين كشور به رهبري فيدل كاسترو اوج گرفت و باتيستا سعي نمود با شدت آنان را سركوب كند.با اين حال،
اين سركوبها نتيجهاي دربرنداشت و باتيستا رو به سقوط ميرفت.در نهايت ،در اول ژانويه 1959م انقالب
كوبا به پيروزي رس��يد و با فرار ژنرال باتيس��تا ديكتاتور كوبا ،دس��ت او و ساير دست نشاندگان آمريکا از اين
كش��ور كوتاه شد.پيروزي جنبش چريكي به رهبري فيدل كاسترو آمريکا را در وضعيت دشواري قرار داد.زيرا
كوبا تنها حكومت كمونيستي در آمريکاي مركزي و در نزديكي مرزهاي آمريکا بوده و روابط صميمانهاي با
ش��وروي داشت.آمريکا در حالي كه حضور شوروي را در نيمكره شرقي جهان برنميتافت ،اكنون مجبور بود
كه نزديك كشور خود ،كوباي كمونيست را تح ّمل كند و به اين دليل سياست خصمانه آمريکا ،به طور دائم،
دامنگير كوبا بوده است.
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فناوري

تصويربرداري با وضوح باال در ناحي ه مادون قرمز با فناوري نانو

محقق��ان کش��ور در صدد برآمدن��د تا با فن��اوري نانو،
تصويرب��رداري با قدرت تفکيک بس��يار ب��اال در ناحي ه
مادون قرم��ز انج��ام دهند.به گزارش مه��ر ،محققان
دانش��گاه لرستان به رهبري محس��ن عادلي ،به همراه
پژوهشگراني از کشورهاي کانادا ،آلمان و فرانسه موفق
ش��دند تا نانولولههاي تکديوارهاي را توس��عه دهند که

قابليت س��وئيچ ش��دن با نور را دارد و از آن ميتوان در
تصويربرداري با قدرت تفکيک بسيار باال در ناحي ه مادون
قرمز استفاده کرد.در ده ه اخير ميکروسکوپي فلورسنت با
اس��تفاده از روشهاي جديد متحول شده و توانايي ثبت
تصاويري با قدرت تفکيک کمتر از محدودهي پراش را
امکانپذير کرده است.بس��ياري از اين روشهاي جديد
در تصويربرداري براس��اس کنترل خواص مولکولهاي
فلورسنت س��اطع شده است.براي دس��تيابي به پنجره
اپتيکي بافتهاي زيس��تي ،اس��تفاده از طول موجهايي
بزرگت��ر از  ۱ميکرومت��ر الزم اس��ت.نانولولههاي تک
ي در ناحي ه مادون
دي��واره از خود رزونانس اپتيکي ق��و 
قرمز نزديک نشان دادهاند و کشف قابليت لومينسانس

مشاهير

آنها در اين ناحيه راه را براي استفاده از اين نانولولهها در
تصويربرداري از سلولهاي زنده باز کرده است.طراحي
گسيلدهنده تک مولکول قابل سوئيچ با نور اولين مرحله
براي ساخت ميکروس��کوپي تک مولکولها است.اين
ميکروسکوپها دنياي جديدي را در زمين ه تصويربرداري
اپتيکي باز کردند.چندين گسيل دهنده قابل سوئيچ با نور
توسعهداده شده اما هم ه آنها در گستره نور مرئي يا مادون
قرمزفلورسنتهستند.ازآنجاکهبافتهايزيستيمعموال
در ناحي ه مادون قرمز شفاف هستند اين ميکروسکوپها
را براي تصويربرداري از بافتها نميتوان به کار گرفت.
عالوه بر اين ،کنترل نوري گسيل دهندهها در محدوده
مادون قرم��ز نزديک براي س��وئيچدهندههاي اپتيکي

مولکولي بسيار مورد نياز است چراکه بيشتر دستورالعمل
انتقال اطالعات در اين مح��دوده قرار ميگيرند.در اين
پژوهش يک گون�� ه جديد از نانوم��واد هيبريدي که از
نانولولههاي کربني تکديواره ساخته شده ،معرفي شده
است.اين ماده به صورت کوواالنسي با مولکولهاي قابل
سوئيچ با نور عامل دار شده است.اين مولکولها همواره
براي کنترل فلورسنت ذاتي يک نانولوله منفرد در ناحي ه
مادون قرمز نزديک (بيشتر از يک ميکرومتر) به کار برده
ميش��وند.در اين پروژه عادلي و همکارانش به ش��کل
مفهوميقابليت اس��تفاده از اين نوع ميکروسکوپها که
از گسيل دهندههاي قابل سوييچ در ناحي ه مادون قرمز
نزديک استفاده ميکنند را به اثبات رساندند.

بدون شرح...

تشكيل سازمان كشورهاي مستقل مشترك المنافع (1992م)

پس از جنگ خليج فارس ،مهمترين رويداد اوايل دهه پاياني قرن بيستم،
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تقسيم آن به پانزده كشور مستقل است.
اتحاد جماهير شوروي كه تا پايان سال 1991م يكي از دو ابرقدرت جهان
به ش��مار ميآمد ،با فرا رس��يدن ژانويه س��ال 1992م به تاريخ پيوست و
جمهوريهاي مستقل جديد شوروي سابق ،اتحاديه جديدي به نام سازمان
كشورهاي مستقل مشتركالمنافع تشكيل دادند كه در سالهاي بعد عم ً
ال
كارآيى خود را از دس��ت داد.جمهوريهاي مس��تقل جديد نيز كه از بطن
اتحاد جماهير ش��وروي سابق زاده شدهاند در دهه آخر قرن بيستم ،هريك
با مشكالت سياسي ،اقتصادي و اجتماعي گوناگون روبرو شدهاند كه مشكالت بزرگترين جمهوري آن يعني
فدراس��يون روسيه از همه بيشتر و پيچيدهتر بود.روسيه عالوه بر قيام بعضي از جمهوريهاي خودمختار اين
فدراس��يون مانند جمهوري چچن و داغستان كه خواهان استقالل كامل و جدايي از روسيه هستند ،با بحران
شديد اقتصادي ،كاهش ارزش پول ملي ،فقر و بيكاري و صدها ميليارد دالر بدهي خارجي و از همه مهمتر،
ناامني و رشد گروههاي مافيايي روبروست.

اثر :تسنيم

بورگر" که بود؟
"گوتفريد ْ

بورگِ��ر ،ش��اعر مع��روف آلماني ،در
آگوس ْ
گوتفري��د ْ
��ت ْ
31دس��امبر 1747م در آلمان به دني��ا آمد.بورگر از همان
دوران جواني با انواع مصائب و حوادث دس��ت به گريبان
بود و اي��ن ناكاميها كه تا آخر عمر دامنش را رها نكرد،
تاثيري مس��تقيم در آثار او و در نتيج��ه در ادبيات آلمان
قرن هجدهم بر جاي گذاش��ت ،به ط��وري كه بورگر در
ادبيات آلمان به عنوان ش��اعر محنت كش��يده و تلخكام
معروف شده است.وي در س��الهاي پاياني عمر خود در
عرصه ادبيات آلمان مقاميرفيع به دست آورد ،به طوري
كه پيش از آنكه يوهان گوته ،ش��اعر شهير آلمان قدم به
گذارد ،بورگر بزرگترين غزلس��راي
صحن��ه ادب آلمان َ
آلمان به ش��مار ميرف��ت.از بورگر آث��ار منظوم متعددي
برج��اي مانده ك��ه يك قطعه ش��عر او به ن��ام لئونور ،از
زم��ان خود او تا به امروز از معروفترين و عاليترين آثار
شاعرانه زبان آلماني به شمار ميرود.همچنين چند قطعه
ديگر او به نام ش��كارچي وحشي و ترانه مرد دلير و ...نام
بورگر را براي هميش��ه در زمره ب��زرگان ادب آلمان ثبت
كرده است.گوتفريد بورگر سرانجام در  8ژوئن 1794م در
چهل و هفت سالگي درگذشت.

اعالم منع بردهداري و دستور آزادي بردگان در آمريکا (1863م)

آمري��کا در ق��رن نوزدهم ،يكي از مراكز مهم خري��د و فروش برده بود و با
بردگان سياهپوست ،به صورتي غيرانساني و وحشيانه رفتار ميشد.مخالفت
ب��ا اينگونه اعم��ال باعث بروز جنگهاي داخلي آمريکا از س��ال  1861تا
1865م گرديد.در نهايت ،هنگاميكه آتش جنگ داخلي بين نيروهاي شمال
و جنوب ادامه داشت ،آبراهام ُ
لينكلْن ،رئيس جمهور وقت آمريکا فرصت را
غنيمت شمرده و در روز اول ژانويه 1863م ،اعالميه معروف آزادي بردگان
در سراسر آمريکا را صادر نمود كه به موجب اين اعالميه ،بيش از سه ميليون
برده در سراس��ر آمريکا آزاد ش��دند.اين اعالميه موجب طغيان سياهان در
اياالت جنوبي كه طرفدار بردهداري بودند گرديد و جنگهاي داخلي را به نفع ضدبردهداري پيش برد.همچنين
پارهاي از مورخين غربي معتقدند سياست جمهوريخواهان در امر آزادي بردگان ،به خاطر قبح و زشتي اسارت
سياهان نبوده ،بلكه اقداميبوده است براي جذب آراء مثبت سياهان كه رقم قابل مالحظهاي از جمعيت آمريکا
را تشكيل ميدادند.هرچند با تصويب قانون منع بردهداري در آمريکا ،گام ديگري در راه مبارزه با خريد و فروش
بردگان برداشته شد ،با اين حال ،تبعيض نژادي عليه سياهپوستان در اين كشور همچنان ادامه دارد.

آگهی مناقصه عمومی

دانشنامه

نوبت اول

ش��رکت برق منطق��ه ای آذربایجان در نظر دارد طراحی ،خرید ،نصب و تس��ت و راه ان��دازی یک بی خط 132
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مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد
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بازگشایی پاکات
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

روز نامه صبح ايران

w w w. a s r e - i r a n i a n . i r

آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان را
در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

شارژ موتورسيکلت با جک آن!

ي��ک ش��رکت خودروس��ازي
حق امتي��از اخت��راع جديدي
ب��راي ش��ارژ موتورس��يکلت
ثبت کرده اس��ت.در اين روش
موتورس��يکلت به وسيله جک
خود شارژ ميشود.به گزارش مهر ،بي ام دبليو حق امتياز اختراع
جديدي ثبت کرده که نشان دهنده روشي جديد براي شارژ بي
سيم موتورسيکلتهاي برقي است.همراه حق امتياز اختراع اين
خودروس��از آلماني تصويري وجود دارد که نشان ميدهد جک
موتورسيکلت روي يک پد شارژ قرار دارد که مجهز به سيم پيچ
 ACاست.پد مذکور نيز به پريز ديوار متصل ميشود.از سوي
ديگر جک موتورسيکلت نيز داراي سيم پيچ ACاست که در
ن��وک آن قرار دارد و امواج الکترومغناطيس را از پدي که روي
زمين قرار دارد به الکتريس��يته تبديل و از طريق يک س��يم به
باتري موتورسيکلت منتقل ميکند.در اين حق امتياز هيچ گونه
اطالعاتي درباره مدت زمان سرعت شارژ باتري وسيله نقليه با
اين روش وجود ندارد.هرچند شارژ بي سيم به يک ويژگي عادي
براي موبايل ،مسواک برقي و دستگاههاي کنترل بازي ويدئويي
تبديل ش��ده اما اس��تفاده از آن براي وسايل نقليه برقي چالش
برانگيز اس��ت زيرا بيشتر وسايل نقليه برقي هيچ ماده رسانايي
ندارند که به طور مستقيم با پد شارژ در تماس قرار گيرد.

جراحي پيوند قرنيه مصنوعي دنداني استخواني در کشور انجام شد

مرحله اول عمل جراحي پيوند قرنيه مصنوعي دنداني  -اس��تخواني با موفقيت در بيمارس��تان فارابي
دانش��گاه علوم پزشکي تهران انجام ش��د.به گزارش مهر ،اين جراحي پيشرفته به وسيله دکتر مهران
زارعي قنواتي ،فوق تخصص قرنيه ،دانشيار گروه چشم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران باهمکاري
دکتر س��يد عليرضا پرهي��ز ،فوق تخصص جراحي فک و صورت و دکتر مهرداد ش��روقي ،متخصص
بيهوشي ،اعضاي هيئت علميدانشگاه ،انجام شد.دکتر مهران زارعي قنواتي درباره اين جراحي گفت:
بيمار ما خانمي ۴۳ساله است که به علت ابتال به سندروم استيونس -جانسون ،يک نوع حساسيت نادر
دارويي ،دچار کدورت قرنيه دو طرفه ش��ده و بينايي خود را از دس��ت داده بود.در معاينه قبل از عمل،
خش��کي شديد چشم و چسبندگي پلکها به س��طح قرنيه و کراتينيزه شدن سطح قرنيه ديده ميشد.
وي اضافه کرد :براي بيماراني که خشکي چشميبه اين شدت دارند ،پيوند قرنيه طبيعي به سرعت از
بين ميرود و موثر نخواهد بود.حتي بس��ياري از انواع قرنيه مصنوعي را هم در اين بيماران نميتوان
استفاده کرد و بهترين عمل جراحي براي بيماران مبتال به سندرم استيونس -جانسون و موارد ديگري
مثل پمفيگوئيد چشمي ،سوختگيهاي شيميايي شديد و تراخم استفاده از تکنيک  OOKPيا پيوند
قرنيه مصنوعي دنداني ـ استخواني است.زارعي قنواتي در مورد تکنيک  OOKPاين طور توضيح داد:
پيوند قرنيه مصنوعي با استفاده از بافت دندان يک روش درماني پيشرفته براي درمان نابينايي است که
در حدود  ۱۰مرکز چش��م پزش��کي دنيا ارائه ميشود و خوشبختانه از امروز شاهد انجام اين جراحي در
بيمارستان فارابي به عنوان تنها مرکز ارائه دهنده اين خدمت در ايران خواهيم بود.وي با بيان اينکه پيوند
قرنيه طبيعي ،به عنوان روش درمان بخش عظيمياز نابيناييهاي ناشي از کدورت قرنيه ،در گروهي از
بيماران و به رغم انجام پيوندهاي مکرر موفقيت آميز نيست ،اظهار داشت :هنگام وجود خشکي چشم
شديد همراه با آسيب پلکها ،آسيب گسترده سلولهاي بنيادي قرنيه که سلولهاي پوسته خارجي قرنيه
را ميس��ازد ،در صورت وجود التهاب شديد ،وجود عروق خوني در قرنيه و سابقه رد پيوند تکرار شونده
چارهاي جز استفاده از قرنيه مصنوعي وجود ندارد.

آگهی شرکت فوالد مبارکه
رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

1

مناقصه عمومی

48490267

تعمیرات شبکه مخابراتی (تعویض لوله و کابل و تعمیر
داکت منهول)

مهلت ارسال
مدارک
1398/10/18

مدیریت
مرتبط
قراردادهای خرید

2

مناقصه عمومی

48497305

عملیات تعمیر و بازسازی انواع کمپرسورهای رفت و
برگشتی شرکت فوالد مبارکه

1398/10/22

قراردادهای خرید

3

مناقصه عمومی

48492315

خرید  2ردیف تایر و تیوپ

1398/10/30

قراردادهای خرید

4

مناقصه عمومی

 48482069و
48482070

1398/10/30

قراردادهای خرید

تهیه و تأمین تجهیزات جهت تعویض رله های حفاظتی
 63کیلوولت ترانس های تاندم پنج قفسه ای برق و
تاندم دو قفسه ای

مناقصات و مزایدات  :جهت دريافت اس��ناد و کس��ب اطالعات بيشتر به نشانی  www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و
طبق راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان ( )SRMا قدام نمائيد.
سایر فراخوان ها :جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش اطالعیه ها ،فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهی  98103 :ـ روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

