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مشاهير

جورج سانْتايانا ،شاعر ،نويسنده و فيلسوف
معروف اسپانيايى  -آمريکايى در شانزدهم
دس��امبر 1863م در مادريد اس��پانيا به دنيا
آمد.وي در نه س��الگي به آمريکا سفر كرد
و در آنجا در دانش��گاههاروارد به تحصيل
پرداخت.س��انتايانا مدته��ا در آمري��کا به
تنهايى و ناراحتي ميزيس��ت و عاقبت در

س��ال 1913م پس از اقامت  31س��اله در
آمريکا به برلين رفت.وي در برلين فلسفه
يون��ان را فرا گرفت و س��پس در كمبريج
انگلستان ،اين مطالعات را ادامه داد.سانتايانا
در نهاي��ت پ��س از چند س��ال تحقيق و
تدريس ،در ايتاليا اقامت گزيد و دِيرنشيني،
من��زوي گردي��د.وي اگرچه ش��اعري بود
كه عالمانه ميس��رود اما به خاطر فلسفه،
دست از ش��اعري برداشت.فلسفه سانتايانا
مخلوط��ي از فلس��فه افالط��ون و عقايد
كاتوليكي است.هرچند وي به نظريه وحدت
وجود اعتقادي نداشت و تاكيد ميكرد كه
خداي��ى وجود ندارد اما ب��ر اين عقيده بود

فناوري

«جورج سانتايانا» که بود؟

كه اديان ،قصههاي زيبايى هستند ،ايمان
داش��تن به خدا خوب اس��ت و نبايد نسبت
به افسانههاي اديان انتقاد نمود.اين عقايد،
نتيجه دستگاه فلسفي نااستوار اوست ،چرا
كه ميخواس��ت با چشم باز ،خواب ببيند و
از دني��ا كنارهگيري كند بدون آن كه آن را
دشمن بدارد.س��انتايانا يك ماتِرياليست و
مادهگرايى به تمام معناس��ت ك��ه ماده را
بنيان هس��تي و همه پديدهها را محصول
آن ميداند.او به جاودانگي عقل ايمان دارد
و گرچه فيلس��وفي است مادي ،اما تعريف
كاملي از ماده كه مبناي عقيدهاش باش��د،
ندارد.سانتايانا در آثاري كه در اواخر عمرش

پديد آورد ،تاثير ايمان به ناشناختن در دنياي
كامال مادي و زندگي بشري را مورد تاكيد
قرار داده است.آثار او به علت وسعت نظر و
استادي در نويسندگي ،خوانندگان فراواني
داش��ته اس��ت كه برخي از آنه��ا عبارتند
از :حيات عقل ،قلم��رو روح ،قلمرو ماده و
احساس زيبايى.كتابهاي سانتايانا به غير
از «آخري��ن پيرايشگر» مقبوليتي نيافتند.
روي هم رفت��ه ،او از گمناميادبي خويش
اندوهگين بود.با اين حال ،ميگفتُ :حسن
اندوه و حسرت آن است كه ،گذران است.
دلخوشي احمقانهاي كه زندگي
طبيعت با
ِ
نام دارد ،ما را لحظهاي س��رگرم ميسازد و

يبَ َرد.پس
سپس به خواب فراموشي فرو م 
بيايي��د از آن يك لحظه بي��داري ،بهترين
اس��تفاده را بكنيم.بدبختيهاي زودگذر آن
را فراموش كنيم و ش��اديهاي زودگذر آن
را غنيمت شماريم و سپاس بداريم.باالخره،
براي تولد و ْ
مرگ ،راه چارهاي نيس��ت جز
آن كه از ح�� ّد فاصل اين دو بهره بگيريم.
ولي طوري بهره برگيريم كه شادي ما مايه
تلخكاميهمسايهمان نشود.سانتايانا در يكي
از غزلهاي خود نوش��ته است :بهشت آن
اس��ت كه آدميبا همه چيز در صلح و صفا
باشد.جورج سانتايانا سرانجام در  25سپتامبر
1952م در  89سالگي درگذشت.

«دف نوازی» در كردستان

دانشنامه
هواپيماي دريايي برقي در کانادا پرواز کرد

براي نخس��تين بار در جهان يک هواپيماي درياي��ي برقي پروازي تجاري
را در کانادا انجام داد.قدرت موتور هواپيما ۷۵۰اس��ب بخار اس��ت.به گزارش
مهر ،يک هواپيماي دريايي برقي متعلق به شرکتي کانادايي نخستين پرواز
تجاري خود را انجام داد.هواپيماي دريايي شرکتهاربورسي ايرپلينز پروازي
کوتاهم��دت روي رودخانه فريزر در نزديک��ي فرودگاه بين المللي ونکوور در
حوم��ه ريچموند انجام داد.اين ش��رکت يک هواپيماي ۶نف��رهاي با موتور
الکتريکي با قدرت  ٧٥٠اسب بخار را به پرواز درآورد.يک بار شارژ باتري اين
هواپيما ميتوان��د نيروي الزم براي پروازي  ١٠٠مايلي را فراهم کند.هزينه
هربار ش��ارژ آن بين  ١٠تا ٢٠دالر است.شرکت  magniXاين هواپيما را طراحي کرده است.شرکتهاربور
سي ايرپلينز در تابستان امسال اعالم کرد با magniXهمکاري ميکند و قول داد نخستين ناوگان هواپيماي
دريايي برقي براي مصارف تجاري را راه اندازي کند.
عميقترين نقطه روي زمين کشف شد

محققان به وس��يله ي��ک فناوري جديد عميقترين نقطه روي خش��کي در
زمين را کش��ف کرده اند.اين نقطه در قطب جنوب و  ۳.۵کيلومتر پايين تر
از سطح دريا است.به گزارش مهر ،در شرق قاره قطب جنوب و زير يخچال
 Denmanعميقترين نقطه روي خشکي در زمين کشف شده است.تنگه
کشف شده عميق مملو از يخ و برف  ۳.۵کيلومتر پايين تر از سطح دريا است.
اين کشف در نقشه جديد  White Continentمشخص شده که شکل
بستر سنگي زير ورقه يخي را با جزئياتي دقيق نشان ميدهد.ويژگيهاي اين
دره درک انسان را از تغييرات احتمالي آتي در قطب جنوب افزايش ميدهد.
محققان دانشگاه کاليفرنيا با کمک فناوري جديد  BedMachineاين کشف را انجام داده اند.دانشمندان
با استفاده از اطالعات ۱۹انستيتو مربوط به ضخامت يخها از سال  ۱۹۶۷تاکنون ،اطالعات اندازهگيري يخها
در برنامههاي  Operation IceBridgeناسا و همين طور اطالعات ارتعاشي اين کشف را انجام دادند.
ترکيب اين اطالعات دقيقترين تصاوير از منطقه قطب جنوب را فراهم کرده است که به دانشمندان کمک
ميکند تاثيرات تغييرات آب و هوايي را بررسي کنند.

عکس :فارس

اسکلت خارجي ژاپني که انسان را به ربات تبديل ميکند

استفاده از گياهان در توليد برق

يک ش��رکت ژاپني موفق به توليد يک اسکلت خارجي رباتيک شده است که
انسان را به يک ربات تقريبا  ۲.۵متري تبديل ميکند.به گزارش ايسنا ،شرکت
رباتيک " "Skeletonicsيک اس��کلت خارجي توليد کرده که به انساني که
درون آن ق��رار ميگي��رد ،اين امکان را ميدهد که اعضاي بدن خود را حرکت
دهد تا دس��ت و پاي اس��کلت خارجي را به کنترل خود درآورد.دکمههاي روي
دست ربات هم قابليت کنترل انگشتان را به کاربر ميدهد.اين اسکلت خارجي
" "Arriveنام گرفته و در ش��رکتي توليد ش��ده که محصوالت آن به انسان
اين امکان را ميدهد که احس��اس غولپيکر ب��ودن پيدا کند".کنتو هيروئي"
( )Kento Hiroiمديرعام��ل ش��رکت " "Skeletonicsاظهار کرد ،براي ما ژاپنيها رباتها برابر با چيزي
هستند که بتوان با آن جنگيد و يا روي آن سوار شد.وي ادامه داد ،چنين تصوراتي براي ما بسيار قوي است و ما با
چنين رباتهايي اين رؤيا را تحقق ميبخشيم.هيروئي افزود ،ما رباتها را در زمينه سرگرميبه کار ميگيريم و در
تالش هستيم که مردم ژاپن و سراسر جهان را خوشحال کنيم.سيستم ساخت شرکت " "Skeletonicsاز يک
مکانيسم همگامسازي استفاده ميکند که به ربات اجازه ميدهد بدون دخالت برق ،حرکت انسان را تقليد کند.باقي
بدنه اين اسکلت خارجي هم از عناصر مکانيکي است.اليه بيروني آن هم از "فيبرهاي پليمري تقويت شده" ساخته
شده است.ربات " "Arriveچهارمين محصول توليد شده اين شرکت در حوزه اسکلت خارجي است و پوشيدن
آن نسبت به ديگر مدلها سريعتر و آسانتر است و وزن کمتري هم دارد.شرکت " "Skeletonicsنسخههاي
ساخته شده ربات را در اختيار مشتريان قرار ميدهد و يک چراغ هم در سر ربات قرار داده که تابش نور خيرهکنندهاي
دارد.ولي بايد گفت که تهيه اين ربات ژاپني ارزان نيست و قيمت آن از حدود  ۷۰هزار پوند آغاز ميشود و کساني که
قصد تن کردن اين ربات را دارند ،بايد از قبل آموزش ببينند زيرا استفاده از آن خيلي هم آسان نيست.

نتايج يک پژوهش از محققان اصفهاني نش��ان ميدهد که
با اس��تفاده از گياهان ميتوان برق توليد کرد.س��اناز شيراني
يکي از پژوهش��گران اين تحقيق در گفتگو با ايس��نا ،اظهار
کرد :استفاده از انرژيهاي پاک با بهرهگيري از منابع طبيعي
و در دس��ترس قابل انجام است .يکي از ايدههاي مطرح در
خصوص توليد انرژي؛ استفاده از گياهان در توليد برق است.
وي افزود :در اين پروژه از فرآيند فتوسنتز در گياهان استفاده
و از آن براي تبديل به انرژي الکتريسيته (برق) کمک گرفته
ميش��ود.اين محقق ادامه داد :اساس کار براي تبديل انرژي
خورش��يد به برق ،برمبناي همکاري و تعامل بين گياهان و
باکتريها و با استفاده از پيلهاي سوختي ميکروبي-گياهي
است.ش��يراني افزود :اين پيلها قادرند انرژي حاصل از فعل
و انفعاالت در ناحيه نزديک به ريش��ه گياه (ريزوسفر) که در
نتيجه فعاليت ميکروارگانيس��مهاي موجود ،توليد ميشود را
جذب و پس از انتقال ب��ه پيلها به انرژي الکتريکي تبديل
کنن��د.وي با بيان اينکه توليد برق ب��ا اين روش بدون توليد
هرگونه گازهاي حاصل از احتراق است ،تصريح کرد :عالوه
بر اين از لحاظ توليد گاز کربن دي اکسيد خنثي است و باعث
کاهش نشر گاز متان نيز ميشود.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد :خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین
نامه معامالت شرکت ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.
شماره مناقصه
9814029

موضوع مناقصه
احداث و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط
و فشار ضعیف در محدوده امور برق منطقه 9

تاریخ توزیع دفترچه

مهلت تهیه دفترچه

1398/12/27

1399/01/09

آخرین مهلت

تاریخ برگزاری

1399/01/19

1399/01/24

تحویل پاکات

مناقصه

مبلغ تضمین
521.000.000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت های زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ
 1399/01/19به نشانی :جاده اصفهان – زیار – روستای دشتی – امور برق منطقه  9اصفهان – دبیرخانه ،تحویل نمایند .به پیشنهادهایی
که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانیhttp://tender.tavanir.org.ir :
سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانیhttp://iets.mporg.ir :
سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانیhttp://eepdc.ir :
جه��ت کس��ب اطالعات بازرگانی با ش��ماره تلف��ن  031-34121611اداره مالی امور برق منطقه  9و جهت آگاهی بیش��تر در مورد الزامات،
اطالعات ،شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 031-34121633 :اداره مهندسی و نظارت امور برق منطقه  9تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :در اسناد درج شده است.
*ارائه تأییدیه برون س��پاری ش��رکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در س��ایت  http://www.eepdc.irجهت به روز رسانی
مدارک ثبتی الزامی است( .در صورت هر گونه سؤال با شماره تلفن  32241153آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید)
*شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و
مزایده ،از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ،در غیراینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
*حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
*به مدارک ،پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ،مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

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

