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مشاهير

جان كالوين كوليج رئيس جمهور پيش��ين
آمري��کا در چهارم ژوئي��ه 1872م در ايالت
ورمونت آمريکا به دنيا آمد.او تحصيالتش را
در رشتههاي مختلف علوم اقتصادي ادامه
داد و در اين رشته فارغالتحصيل شد.كوليج
از آن پس وارد فعاليتهاي سياس��ي گرديد

هاردينگ،
و در زمان رياست جمهوري ْ
وارن ْ
معاونت او را برعهده گرفت.با مرگهاردينگ
در سال 1923م كوليج به رياست جمهوري
دس��ت يافت و با اثبات ق��درت عمل خود،
مجدداً در سال 1924م به رياست جمهوري
انتخاب شد.وي پايهگذارنظام نوين اقتصادي
آمريکا در قرن معاصر محس��وب ميشود؛
نظاميك��ه آمريکايىها توانس��تند س��لطه
اقتصادي خود را بر مبناي آن به اقصي نقاط
عالم بگس��ترانند.او شوراي روابط خارجي را
با هدف ايجاد نظام واحد اقتصاد جهاني در
آمريکا توس��عه داد و به منظور حفظ برتري

فناوري

«جان كا ْلوين كوليج» که بود؟

س��لطه اقتصادي آمريکا بر اروپا ،اين شورا
را تقوي��ت كرد.همين تش��كيالت بود كه
بين دو جنگ جهاني طرح اعطاي وامهاي
بزرگ به دولتهاي خسارت ديده اروپا را با
هدف ايجاد سلطه اقتصادي بر اين قاره ارائه
كرد و آن را به اجرا گذارد.سياس��ت خارجي
جمهوريخواهان در دوران حكومت كوليج
اصو ًال در تالشهاي توس��عهطلبانه مالي و
اقتصادي تظاهر مييافت و نخبگان محافل
مالي آمريکا ،با نيروي��ى مضاعف ،براي به
دس��ت آوردن س��ركردگي اقتصادي جهان
دست به كار شدند.اين سياست در آمريکاي

التين نيز به ش��دت تعقيب ميشد و دولت
كوليج با نف��وذ در اقتصاد آمريکاي جنوبي،
به تدريج رقيب اصلي خود ،انگلس��تان را از
صحنه بيرون راند.به عنوان نمونه ،در حالي
كه قبل از جنگ جهاني اول ،سرمايهگذاري
خارجي اياالت متحده ،از ميزان يك چهارم
سرمايهگذاري انگلستان تجاوز نميكرد ،اين
مي��زان در پايان عمر كولي��ج ،به  95درصد
مجموع س��رمايهگذاري تماميكشورهاي
جهان در آمريکا رس��يد.اين نفوذ اقتصادي،
دخالت فزاينده آمريکا در امور كش��ورهاي
آمريکاي التين را با خود به همراه داش��ت؛

گزينههايي براي «انتقام سخت»

لباس خواب هوشمند براي امنيت افراد مسن

به نام خداوند رحمتگر مهربان

و هنگامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مىشود ،كسانى كه ايمان به لقاى ما (و روز رستاخيز) ندارند مىگويند:
«قرآن��ى غي��ر از اين بياور ،يا آن را تبديل كن! (و آيات نكوهش بتها را بردار)» بگو« :من حق ندارم كه از پيش
خود آن را تغيير دهم؛ فقط از چيزى كه بر من وحى مىشود ،پيروى مىكنم! من اگر پروردگارم را نافرمانى كنم،
از مجازات روز بزرگ (قيامت) مىترسم!»()15بگو« :اگر خدا مىخواست ،من اين آيات را بر شما نمىخواندم؛ و
خداوند از آن آگاهتان نمىكرد؛ چه اينكه مدتها پيش از اين ،در ميان شما زندگى نمودم؛ (و هرگز آيهاى نياوردم؛)
آيا نمىفهميد؟!»()16چه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مىبندد ،يا آيات او را تكذيب مىكند؟!
مسلما مجرمان رستگار نخواهند شد!()17آنها غير از خدا ،چيزهايى را مىپرستند كه نه به آنان زيان مىرساند ،و نه
سودى مىبخشد؛ و مىگويند« :اينها شفيعان ما نزد خدا هستند!» بگو« :آيا خدا را به چيزى خبر مىدهيد كه در
آسمانها و زمين سراغ ندارد؟!» منزه است او ،و برتر است از آن همتايانى كه قرار مىدهند!()18
سوره يونس


رويدادهاي تاريخي امروز
به طوري كه از بيس��ت دولت اين منطقه،
چه��ارده دولت به درج��ات مختلف ،تحت
كنترل اقتصادي ،سياس��ي و نظاميآمريکا
قرار داشتند.دولت كوليج تا آنجا پيش رفت
كه براي دفاع از اين امتيازات ،چند بار نيروي
دريايي خود را مامور كرد كه با شدت عمل
بيرحمانهاي ،حركته��اي آزادي خواهانه
مردم آمريکاي التي��ن را درهم بكوبد.جان
كالوين كوليج تا سال 1929م به مدت شش
سال در مقام رياست جمهوري آمريکا باقي
ماند و چهار سال بعد در  5ژانويه 1933م در
 61سالگي درگذشت.
اثر :تسنيم

يک ش��رکت ژاپني از عرضه لباس خواب هوش��مند براي استفاده
افراد مس��ن خبر داده که آس��ايش و امنيت آنها را به خصوص در
حين استراحت تامين ميکند.به گزارش مهر ،شرکت Xenoma
لباس خواب هوش��مندي را توليد کرده که در عين راحتي و سبکي
از بس��ياري از امکانات محصوالتي مانند ساعت اپل که افراد مسن
حوصله س��رو کله زدن با آنها را ندارند ،برخوردار است.حسگرهاي
س��بک و ن��ازک اي��ن پيراه��ن و زيرش��لواري راحت��ي ميتوانند
شاخصهاي حياتي مربوط به سالمت و رفاه افراد مسن را به طور
دائم کنت��رل کنند.آنها به خصوص ميتوانند اي��ن کار را در زمان
خواب افراد مسن انجام دهند.کنترل شرايط محيطي اتاق خواب و
به خصوص دما و رطوبت و تنظيم آن ازجمله ديگر قابليتهاي اين
لباس خواب اس��ت.در حين بيداري نيز ميتوان از اين لباس خواب
براي ردگيري فعاليت افراد مسن ،تجزيه و تحليل خواب او در شب
گذش��ته و غيره استفاده کرد.يک قابليت منحصر به فرد اين لباس
خواب هش��دار به ديگران در مورد سقوط فرد مسن در حين خواب
از روي تختخواب از طريق اتصال بي سيم به يک زنگ هشدار يا
فعال کردن يک اپليکيش��ن تلفن همراه است.اين لباس خواب در
نمايش��گاه س��ي اي اس  ۲۰۲۰به نمايش درآمده و قيمت و زمان
عرضه آن به بازار هنوز مشخص نيست.

در آينه قرآن

مرگ "مظفرالدين شاه قاجار" و جانشيني فرزندش "محمدعلي ميرزا" (1285ش)

مظفرالدين شاه ،پنجمين پادشاه سلسله قاجاريه بود كه پس از چهل سال وليعهدي در  44سالگي به سلطنت
رسيد.دوران حكومت او برابر با آغاز قيام مشروطه به رهبري روحانيت در اثر ظلم و فساد دربار و فقر و فساد
در جامعه بود كه در نهايت به پيروزي اين نهضت منجر ش��د و ش��اه قاجار ،فرمان مشروطيت را صادر كرد.از
آن پس مقدمات تشكيل مجلس شوراي ملي و تدوين قانون اساسي انجام گرفت.ولي اجل به شاه مهلت نداد
و وي ده روز پس از امضاي قانون اساس��ي مش��روطه ،در  18دي 1285ش برابر با  24ذيقعده 1324ق در
 54سالگي درگذشت.مظفرالدين شاه در حالي كه مردم ايران نيازهاي اوليه خود را به سختي تهيه ميكردند،
چندين بار به س��فرهاي درازمدت اروپايي رفت و قرضها و وامهاي زيادي گرفت تا هزينه خوشگذرانيهاي
خود را تامين نمايد.از اين رو ،كشور بيش از پيش مقروض خارجيان گرديد و حقوق مردم بيشتر از قبل پايمال
ش��د.وي در دوران پادش��اهي خود ،امتيازات زي��ادي به بيگانگان اعطا كرد و در مقاب��ل مبلغ ناچيزي ،منابع
زيرزميني ايران را براي مدت شصت سال به فرانسويان داد.پس از مظفرالدين شاه ،فرزند بزرگش ،محمدعلي
ميرزا ،كه نواده دختري اميركبير بود به پادشاهي رسيد و دور تازهاي از استبداد و ديكتاتوري آغاز گشت.
آغاز سلطنت "عبدالعزيز ابن سعود" در جزيرة العرب به كمك انگلستان (1932م)

عبدالعزيز بن س��عود يكي از رؤس��اي قبايل حجاز بود كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به مقابله
با دولت عثماني پرداخت و به فتوحاتي نايل آمد.در س��ال 1903م ،كه تركان عثماني از ناحيه احس��ا ِء حجاز
بيرون رانده ش��دند اساس حكومت سعودي بنيان نهاده شد.در جريان جنگ جهاني اول ،سعوديها با بريتانيا
از در دوستي در آمدند.در نتيجه پس از پايان جنگ جهاني ،به واسطه شكست دولت عثماني ،سلطه عثماني
بر عربستان به طور كلي پايان يافت.در جنگي كه ميان عبدالعزيز بن سعود و حسين بن علي ،شريف و حاكم
مكه در گرفت ،ابن سعود به پيروزيهايى دست يافت و بدين ترتيب ،حجاز نيز جزئي از قلمرو وي شد.سرانجام
انگلس��تان ،اين منطقه را در سال 1926م بر طبق معاهده جده ،مستقل شناخت و عبدالعزيز بن سعود خود را
سلطان حجاز خواند و سپس در سال 1927م ،عنوان خود را به سلطان حجاز و نجد تبديل كرد.پس از چندي
در هشتم ژانويه سال 1932م ،عبدالعزيز به عنوان سلطان عربستان بر تخت پادشاهي نشست.همزمان با آن،
كشور عربستان تأسيس شد و به جهت نام سعود ،عربستان سعودي ناميده شد.
آغاز جمهوري پنجم فرانسه به رياست ژنرال "شارل دوگل" (1959م)

در س��الهاي بعد از جنگ جهاني دوم ،فرانس��ه گرفتار بحرانهاي سياسي گوناگوني بود.هيچ حزبي اكثريت
مطلق پارلماني را نداشت تا بتواند دولتي با ثبات را تشكيل دهد.كابينههاي ائتالفي نيز چنان متزلزل بودند كه
قدرت گذراندن لوايح را در پارلمان فرانسه نداشتند.در ادامه اين جريانها ،زماني كه دولت وقت فرانسه سقوط
كرد ،ژنرال شارل دوگل ،كه در زمان جنگ ،رياست دولت آزاد فرانسه را در لندن برعهده داشت طي انتخاباتي
كه در نوامبر 1958م صورت گرفت به رياست جمهوري آن كشور برگزيده شد.دوگل در زماني به قدرت رسيد
كه اختالفات داخلي ،فرانس��ه را به نابودي تهديد ميكرد.وي طرح قانون اساس��ي جديدي تهيه كرد كه به
موجب آن ،رئيس جمهور ،قدرتي برابر قوه مقننه داشت.اين طرح مورد تاييد ملت فرانسه قرار گرفت و به اين
ترتيب از هشتم ژانويه 1959م ،جمهوري پنجم فرانسه به رهبري دوگل آغاز به كار كرد.

دانشنامه

فراخوان تجدید مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دومرحله اي
موضوع ؛ خرید نصب وراه اندازی یک دستگاه ویدئو وال

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) مناقصه خرید

نصب وراه اندازی یک دس��تگاه ویدئو وال به ش��ماره  2098001010000117را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي

دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي

پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  98/10/16مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  20روز سه شنبه تاريخ 98/10/24
مهلت زماني ارسال پيشنهاد :ساعت  17روزدوشنبه تاريخ 98/11/7

زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  9/30صبح روز سه شنبه تاريخ 98/11/8

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:
آدرس :فرودگاه مهرآباد – خ معراج – ساختمان اداره كل تداركات و تامين تجهيزات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي

ايران و تلفن 61023797

م/الف3438

گجتي که غذا ميپزد و خود را تميز ميکند

گجت��ي در نمايش��گاه  CES۲۰۲۰رونماي��ي
ش��ده که ميتواند ب��ه طور خودکار غ��ذا بپزد.
فقط کافي اس��ت فرد مواداوليه را داخل ظرف
بريزد.اي��ن گجت حتي خ��ود را تميز ميکند.به
گزارش مهر ،براي برخي افراد آش��پزي کاري
خالقان��ه ،آرامش دهنده و هيجان انگيزاس��ت.
براي برخي ديگر کاري وقت گير و خسته کنده
به حساب ميآيد.خوشبختانه هم اکنون انبوهي
از گجتها در بازار وجود دارند که فرايند پخت
و پز را آس��انتر ميکنند.يکي از جديدترين گجتهايي که ساخته شده «جوليا» نام
دارد.اين گجت در  CES۲۰۲۰رونمايي ش��ده است.جوليا يک سيستم پخت و پز
خودکار است که تقريبا همه کاري انجام ميدهد.اين دستگاه ميتواند فرآيندهاي
وزن ک��ردن ،خ��رد کردن ،ه��م زدن و پختن و ترکيب ک��ردن را انجام دهد.حتي
گجت مذکور با اس��تفاده از قابليت ميکسر ،خود را ميشويد.کافي است کاربر مايع
ظرفش��ويي و آب را به دس��تگاه اضافه کند تا بقيه فرآيند تميز کردن نيز تکميل
ش��ود.در کل براي آشپزي با اين دس��تگاه کافي است کاربر مواد اوليه را داخل آن
بريزد.جوليا به وسيله يکهاب هوشمند آشپزخانه کنترل ميشود.اينهاب هوشمند
يک تبلت مخصوص اس��ت که دس��تور پخت غذا را به وسيله ويدئوي آموزشي به
طور مرحله به مرحله نشان ميدهد.همچنين اين دستگاه مجهز به فناوري هوش
مصنوعي شناسايي غذا است و براساس تصاوير مواد غذايي که در خانه وجود دارد،
يک غذا پيشنهاد ميکند.
دستگاه ثبت سيگنالهاي زيستي ساخته شد

« آگهی»

نوبت اول

به استناد سند شماره  235601و شناسه 139811456723000075مورخ  98/04/05دفترخانه اسناد رسمي شماره  2بوشهر ،آقای علی
احمدی با شماره ملی  3490497562مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ و آقای آریا طالکار با شماره ملی  0441988067مالک سه
دانگ مشاع از شش دانگ کشتی باری پانیذ  2به شماره ثبت  -995بوشهر ،نسبت به انتقال قطعی شش دانگ شناور یاد شده به آقای
محمد خدادوست با شماره ملی  3500266428اقدام نموده اند .مراتب به استنـاد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
م/الف3403

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

محقق��ان در اصفهان با حمايت س��تاد توس��عه
عل��وم و فناوريهاي ش��ناختي معاونت علميو
فناوري موفق به طراحي و ساخت «دستگاه ثبت
ل زيستي چهار کاناله بي سيم» شدند.به
س��يگنا 
گزارش ايسنا ،از اين دستگاه ميتوان براي ثبت
و پردازش آنالين س��يگنالهاي الکتريکي مغز
( ،)EEGقلب ( ،)ECGچشم ( )EOGاستفاده
کرد و داراي کاربردهاي پژوهشي و تحقيقاتي در
ثبت سيگنال زيستي است.سيگنال ثبت شده در
اين دستگاه به صورت بيسيم به کامپيوتر ارسال و داده در نرم افزار MATLAB
ب��ه صورت زمان حقيقي دريافت ميشود.پژوهش��گر ميتواند ب��ه محتواي کانالها
دسترس��ي مستقيم داشته و پردازشهاي زمان حقيقي خود را اعمال کند.با توجه به
اس��تفاده آسان از اين دستگاه و در دسترس بودن آنالين سيگنال و همچنين امکان
اضافه کردن پردازش سيگنال و محيط کاربري توسط پژوهشگر ،اين دستگاه براي
افرادي که قصد ساخت واسط مغز کامپيوتر يا دستگاههاي نوروفيدبک را دارند ،مفيد
است.همچنين مس��يرمطالعات علوم اعصاب و علوم شناختي يا تحقيقات کاربردي
در حوزه پردازش س��يگنالهاي زيستي با اين دستگاه هموار ميشود.سيما سلطاني
مديرعامل شرکت دانش بنيان توليد کننده اين دستگاه گفت :محققان فعال در اين
ش��رکت همچنين موفق به طراحي و ساخت دستگاه ثبت سيگنال الکتريکي چشم
دو کاناله با کاربرد پژوهشي و تحقيقاتي شدند که از قابليت ثبت حرکات چشم در دو
راستاي عمودي و افقي برخوردار است.وي ادامه داد :اين دستگاه به صورت پوشيدني
(هدبند و بي س��يم) طراحي ش��ده که ثبت سيگنال الکتريکي چشم را آسان ميکند
و س��يگنال الکتريکي چشم ثبت شده توسط اين دستگاه به صورت زمان حقيقي در
نرم افزار  MATLABدر اختيار محقق قرار ميگيرد و امکان اعمال پردازشهاي
زمان حقيقي براي وي فراهم ميآورد.

ل خانه را با موبايل ارسال کنيد
کليد قف 

يک ش��رکت فرانس��وي در نمايشگاه
CES ۲۰۲۰از قفلهاي هوش��مندي
رونمايي کرد که قابلي��ت برنامهريزي
دارند.ب��ه گ��زارش ايس��نا ،اس��تارتاپ
فرانس��وي "نتاتمو"( )Netatmoدر
نمايشگاه  CES ۲۰۲۰از يک محصول
جديد رونمايي کرد.اين محصول ،قفل
هوشمند نتاتمو است که روي در نصب
ميشود.نتاتمو در مقايسه با بسياري از
قفلهاي هوشمند ،اين محدوديت را ندارد که براي باز کردن آن يا از تلفن
همراه و يا از کليد فيزيکي استفاده شود؛ زيرا هر دو قابليت را در خود جاي
داده است.کاربر مجبور نيست کامال بر يک سيستم مبتني بر رمز و يا تلفن
همراه تکيه داشته باش��د.کليد اين قفل نيز يک کليد سنتي نيست؛ بلکه
مبتني بر يک اپليکيشن است و کاربر ميتواند آن را به دقت برنامهريزي
کند.براي مثال ،اگر کليد گم شود ،کاربر ميتواند با کمک اپليکيشن تلفن
همراه نتاتمو آن را غيرفعال کند.همچنين امکان استفاده از اين کليد براي
درهاي گوناگون ازجمله در ورودي و در پشتي خانه و يا در دفتر کار وجود
دارد.کاربري که از کليدهاي ديجيتال اس��تفاده ميکند ،ميتواند به انداز ه
مورد نظر خود مهماناني را دعوت کند و به آنها اجازه باز کردن در با کليد
ديجيتال يدکي را بدهد.مالک خانه ميتواند دعوت خود را براي مهمانان
ارسال کند و بدين ترتيب از اينکه مهمانان کليد دارند ،مطمئن باشد.کاربر
با اين روش ميتواند اجازه دس��تيابي به قف��ل را براي مهمان طي مدت
مورد نظر خود مشخص کند و پس از اين مدت نسبت به غيرفعال کردن
کليد ديجيتال اقدام کند.نتاتمو موفق شده تاييديههايي را براي قفل خود
دريافت کند که نشان ميدهند اين قفل ميتواند در برابر حمالت فيزيکي
و الکترونيکي مقاومت داش��ته باشد.اين شرکت مخصوصا در قفل خود از
بلوتوث اس��تفاده ميکند و وايفاي را به کار نميبرد تا قفل مس��تقيما به
اينترنت متصل نباشد و دادههاي آن در بخش ذخيره قفل ذخيره شوند.
ت ادراري با گوشي
شناسايي عفون 

شناس��ايي عفونته��اي ادراري در حال
حاضر مستلزم صرف وقت و هزينه زياد
اس��ت ،اما از اين پس انج��ام اين کار به
س��رعت با اس��تفاده از گوشي هوشمند
ممکن اس��ت.به گزارش مهر ،محققان
براي اولين بار يک ابزار مبتني بر گوشي
توليد کردهاند که با بررسي نمونه ادرار در
ظرف کمت��ر از  ۲۵دقيقه ميتواند وجود
عفونت در آن را مشخص کند.ابزار يادشده
که توسط پژوهشگران انگليسي توليد شده ،مبتني بر استفاده از يک رشته نوار
پالستيکي است که در آن مجاري باريکي که مجهز به آنتي باديهاي مختلف
هستند تعبيه شدهاند و کار آنها شناسايي عفونتهاي ادرار انسان است.وقتي
يک قطره ادرار بر روي اين رش��ته نوار قرار بگيرد ،آنتي باديها باکتريهاي
خطرناکي مانند  E.coliرا در آنها شناسايي ميکنند.سپس يک آنزيم خاص
به باکتريهاي عفوني اضافه ميشود که نتيجه آن تغيير رنگ رشته نوار به
سبز درخشان است.تشخيص اين تغيير رنگ با چسباندن نوار پالستيکي در
برابر دوربين گوشي و عکس گرفتن از آنها و سپس انتقال عکس براي تجزيه
و تحليل به يک اپليکيشن خاص صورت ميگيرد.

