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هجوم کرونا به فوتبال؛ وضعيت قرمز آبيها!

دانشنامه
اندازهگيري ميزان اکسيژن مورد نياز مغز

اثر :تسنيم

محققان دانشگاه لودويگ ماکسيميليان مونيخ آلمان براي نخستين بار ميزان اکسيژني را که مغز به آن نياز دارد،
اندازهگيري کردهاند.به گزارش ايسنا ،مغز تقاضاي انرژي بااليي دارد و نسبت به کمبود اکسيژن بسيار حساس
است و به سرعت به آن واکنش نشان ميدهد.متخصصان مغز و اعصاب دانشگاه لودويگ ماکسيميليان مونيخ
آلمان( )LMUاکنون براي اولين بار موفق به دريافت ارتباط مس��تقيم مصرف اکسيژن با فعاليت سلولهاي
عصبي خاص ش��دهاند.مغز با توجه به به جرم خود نس��بت به بقيه اعضاي بدن به انرژي بس��يار بيشتري نياز
دارد.اين انرژي عمدتا توس��ط فرآيندهاي متابوليک هوازي توليد ميش��ود که مقادير قابل توجهي اکس��يژن
مصرف ميکنند.بنابراين ،غلظت اکس��يژن در مغز يک پارامتر مهم اس��ت که بر عملکرد سلولهاي عصبي و
س��لولهاي گليال تأثير ميگذارد.با اين حال ،اينکه چقدر اکس��يژن در مغز مصرف ميشود و اين موضوع چه
ارتباطي با فعاليت عصبي مغز دارد ،تاکنون ناشناخته مانده بود».هانس استراکا»« ،سوزان اوزگور» و «الرس
کون��ز» متخصص��ان مغز و اعصاب  LMUاکن��ون براي اولين بار موفق به اندازهگيري آن ش��دهاند و نتايج
خود را در مجله  BMC Biologyمنتش��ر کردهاند.دانشمندان در يک مدل حيواني(قورباغه) از حسگرهاي
الکتروشيميايي براي تعيين غلظت اکسيژن در مغز و يکي از بطنهاي مغز استفاده کردند.آنها توانستند به طور
مشخص ميزان اکسيژن در دسترس مغز را کنترل کنند و همچنين فعاليت سلولهاي عصبي را با کمک مواد
دارويي مهار کنند.دانشمندان با استفاده از نمونه سلولهاي عصبي که حرکات چشم را کنترل ميکنند ،موفق
شدند رابطه بين مصرف اکسيژن و فعاليت سلولهاي عصبي را به طور مستقيم ثبت کنند».استراکا» ميگويد:
ما دريافتهايم که در ش��رايطي که مغز با هوا اشباع شده ،ميزان اکسيژن قابل اندازهگيري نيست.بنابراين تمام
اکسيژن بالفاصله توسط سلولها براي سنتز مواد غني از انرژي مورد استفاده قرار گرفت.اگر بيش از دو برابر
غلظت اکس��يژن اتمس��فري وجود داشته باشد ،متابوليسم انرژي اشباع ش��ده و اکسيژن به وفور در مغز وجود
دارد».استراکا» ميگويد :ما همچنين توانستيم نشان دهيم که در حين عملکرد طبيعي فقط حدود  ۵۰درصد از
اکسيژن براي فعاليت سلولهاي عصبي استفاده ميشود.
یادداشت

علت صعود شاخص بورس و واقعیت اقتصاد کشور

در ش��رایطی مثل آنچه در این ایام میگذرد متأثر از سیاس��ت «دارایی فروش��ی بخشهای دولتی و اخیراً
صاحبان بس��یار محترم س��هام هدیهای عدالت» ،خود بر اش��تیاق دیگران برای برد در قمارهای ساعتی و
روزانه دامن میزند و ش��اخص روزانه بورس را به عالمت س��نج میزان این اشتیاق به «کره گرفتن از آب
نقدینگی» مبدل میسازد -۵.رونق هر اقتصادی را باید در افزایش تولید ،شاغل بودن متقاضیان کار ،ثبات
سطح عمومی قیمتها و تحصیل سود از سرمایه گذاری جستجو کرد و این به معنای آن است که افزایش
شاخص بورس به واسطه کنشهای پولی میل به دریافت منافع باال ،آن هم در زمانی چند روزه و چند ماهه
از مجاری قمار بازی روی سهام و تجربه برد و باخت از پول ،نشانه اشتغال صاحبان نقدینگی به کاری غیر
مولد و منافعی قمار آورده است کاری که به اقتضای ذاتش ،میتواند طوفان باخت را هم برای بازیگرانش
رقم بزند -۶.هر چند باال رفتن شاخص بورس از طریق قماربازی بر سهامی که منشأ افزایش قیمت خود
را نه در چگونگیهای خط تولید که در افزون طلبیهای نقدینگیهای مس��اله دار و یا عرضه داراییهای
کم مقدار سهامداران پر شمار ،رد یابی میکنند ،میتواند عطش کسانی را به لزوم احساس روبه راه بودن
اقتصاد ،س��یرآب نماید اما بدون ش��ک اقتصاد ملی از این حیث ،امکان برخاس��تن و مشاهده رونق تولید و
دریافت و پرداخت سود معطوف به تولید و نه بهره معطوف به پول را نخواهد داشت.
نوبت اول
1399/04/16

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.
ردیف

موضوع مناقصه

1

اجرای پروژه تکمیل
سوله ورزشی شیربندر

منع اعتبار مصوبه
(ریال)

20,000,000,000

محل تامین اعتبار
ردیف بودجه شماره
60603001

مبنای قیمت
پیشنهادی

براساس فهرست
بهای ابنیه سال 99

مدت اجرا

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه(ریال)

3ماه

1,000,000,000

توضیحات
داشتن حداقل صالحیت
پیمانکاری در رشته ابنیه رتبه5

شرایط:
-1شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-2ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد.
-3هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -۴به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در منافصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -۵مبلغ تضمین شرکت در مناقصه میبایست بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب شهرداری و يا ضمانت نامه معتیر بانکی بدون قید و شرط ارائه گردد.
 -۶سپرده پرندگان اول و دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود.
محل ،مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت  ۱۰روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ  1,000,000ریال بابت خرید اسناد مناقصه به امور پیمان های
این شهرداری واقع در رباط کریم  -بلوار امام خمینی (ره) شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -8سایر اطالعات و جرئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد/103 .ص99/

اصغر پارسا ـ شهردار رباط کریم

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

ساخت الکترودهاي تزريق جريان براي تصفيه آب

محققان با افزودن نانو کربن فعال به الکترودهاي حاوي پوش��ش اکس��يدهاي
کاتاليس��تي کارايي الکتروشيميايي و طول عمرش��ان را به ميزان قابل توجهي
افزاي��ش دادند که در تصفيه آب قابل اس��تفاده اس��ت.به گ��زارش مهر ،مهراد
مهديپ��ور فارغ التحصيل دکتراي دانش��گاه صنعت��ي اميرکبير و مجري طرح
«ايجاد آندهاي تزريق جريان تقويت ش��ده ب��ا نانو لوله کربني» گفت :آندهاي
مخلوط اکسيدي ( )MMOکاربرد وسيعي در صنعت نفت و گاز و پتروشيميو
تصفيه آب ،فرايندهاي الکتروشيميايي شامل آبکاري ،استخراج الکتريکي مواد
و غيره دارند؛ از آنجايي که اين آندها در معرض محيط خورنده و پتانس��يل اکسيدي قرار ميگيرند مهمترين
مش��کل آنه��ا طول عمر پايين و تعويض مداوم حين انجام فرآيند اس��ت.وي با بي��ان اينکه به خاطر ماهيت
اکس��يدي اين پوش��شها مصرف جريان الکتريکي باال ميرود ،بيان کرد :در اين تحقيق س��عي بر باال بردن
کارايي آندهاي تزريق جريان (ش��امل طول عمر خدمتي و هدايت الکتريکي) نس��بت به نمونههاي داخلي و
خارجي مشابه با استفاده از افزودن نانو کربن فعال به پوششهاي اکسيدي بوده است.فارغ التحصيل دانشگاه
صنعتي اميرکبير گفت :ازجمله خواص نانو لوله کربني اس��تحکام و هدايت الکتريکي باال اس��ت که معمو ًال
به عنوان جز تقويتکننده در بس��ياري از کامپوزيتها ش��امل شبکههاي آلياژي و پليمري مورد استفاده قرار
ميگيرد.وي ادامه داد :از طرفي در س��لهاي الکتروش��يميايي ،آندهاي تزري��ق جريان  MMOداراي نرخ
مصرف کم در دانسيته جريان خروجي پايين است اما دانسيته جريان خروجي در بعضي از کاربردهاي صنعتي
کافي نيس��ت؛ بنابراين با افزودن نانو لوله کربني به ترکيبات اکس��يدي ،س��ه ويژگي مهم فني در نظر گرفته
ميش��ود.وي با اشاره به مزيتهاي اين طرح گفت :ايجاد س��اختاري فشرده با دانسيته ترک کمتر که سبب
افزايش طول عمر خدمتي آند ،افزايش دانس��يته جريان خروجي از سل الکتروشيميايي به علت ايجاد هدايت
بهتر ،کاهش هزينه با مصرف کمتر اکس��يد فلزات کاتاليس��تي و همچنين نياز به تعداد مراحل پوشش دهي
تجزيه حرارتي کمتر ازجمله ويژگيهاي اين پروژه به شمار ميرود.وي با اشاره به اهميت بوميسازي اين طرح
گفت :کليه فرآيندهاي ساخت آند از قبيل تهيه مواد اوليه-فرآيند اعمال پوشش دهي در مقياس آزمايشگاهي
و نيمه صنعتي در دانشگاه تهيه شده است و در حال حاضر با احداث کارگاه در مقياس صنعتي اين آندها تهيه
و توليد ميش��وند.مهدي پور با اش��اره به روش کار در اين پروژه گفت :فرآيند انجام شده اعمال پوششهاي
مخلوط اکس��يد فلزات کاتاليس��تي به همراه کربن نانو لوله بر روي زيراليه فلزي تيتانيوم اس��ت.افزودن نانو
کربن به پوش��شهاي اکسيدي سبب تقويت مقاومت سايشي ،چسبندگي ،پايداري و فعاليت الکتروشيميايي
ميش��ود.وي ادامه داد :فرآيند پوششدهي به صورت رسوب دهي حرارتي است و ترکيبات اکسيد کاتاليست
فعال به همراه اکسيد پايدار کننده و نانو لوله کربني به صورت همزمان بر روي سطح تيتانيومياعمال گرديد.
در انتها خواص هدايت الکتريکي و طول عمر خوردگي شتاب يافته و کارايي آندها در فرآيند تصفيه آب مورد
ارزيابي قرار گرفت.وي گفت :از مشکالت اصلي اين تحقيق اعمال پوشش دهي همزمان نانو کربن فعال به
همراه اکسيد فلزات کاتالستي بر روي زيراليههاي تيتانيوميميباشد.يکنواختي ترکيب و توزيع نانو کربن در
سراسر پوشش و همچنين احتمال انجام واکنش شيميايي کربن با اکسيد فلزات کاتاليستي که تأثير مستقيم
بر روي کارايي آندهاي توليدي ميگذارد از دغدغههاي اصلي اين پروژه بوده است.وي با اشاره به نتيجه اين
تحقيق گفت :احداث کارگاه توليد آند تزريق جريان در مقياس صنعتي به منظور توليد کلر جهت تصفيه آب
و مواد ضد عفوني انجام گرفته است و کليه تاييديههاي صنعتي محصول در دست اقدام است.وي با اشاره به
ويژگيهاي طرح گفت :توليد آند تزريق جريان با استفاده از فناوري نانو جهت بکارگيري در صنعت نفت و گاز
(حفاظت کاتدي) و همچنين تصفيه آب آشاميدني ميباشد که يکنواختي ترکيب شيميايي و فشردگي ساختار
ميکروس��کوپي از ويژگيهاي اين محصول اس��ت.مجري طرح «ايجاد آندهاي تزريق جريان تقويت شده با
نانو لوله کربني» با اشاره به مزيتهاي رقابتي طرح گفت :افزايش طول عمر خدمتي در محيطهاي خورنده
و هدايت الکتريکي باال نسبت به نمونههاي موجود در بازار و همچنين کاهش قيمت تمام شده از مزيتهاي
اين محصول به ش��مار ميرود.مهدي پور با اش��اره به کاربردهاي پروژه گفت :فرآيندهاي الکتروش��يميايي و
بکارگي��ري آند به عنوان يکي از اجزا اين فرايند ،کاربرد وس��يعي در دنياي صنعتي امروز دارند.صنايعي چون
کشاورزي ،دامداري ،غذايي ،تصفيه آب ،نفت ،گاز و پتروشيميو همچنين صنايع فوالد ازجمله صنايعي هستند
که از انجام فرآيندهاي الکتروشيميايي سود ميبرند.وي با بيان مثالي گفت :در صنايع غذايي براي شستشو و
ضدعفوني ميوه و سبزيجات از آب الکتروليزه شده حاوي سديم هيپو کلرايد استفاده ميشود.حفاظت کاتدي
سازهها و خطوط لوله فلزي چه در محيطهاي خشکي و چه در محيطهاي دريايي از طريق آندهاي MMO
با دانسيته جريان ثابت در صنايع نفت ،گاز و پتروشيميانجام ميشوند.

رويدادهاي تاريخي امروز
استقالل «كومور»
از استعمار فرانسه (1975م)

كش��ور كومور ب��ا  1862كيلومتر مربع مس��احت در
جنوب شرقي آفريقا و در سواحل شرقي موزامبيك و
شمال غربي ماداگاسكار واقع شده است.جمعيت آن
حدود يک ميليون نفر و دين بيشتر مردم آن ،اسالم
است.موزوني پايتخت و واحد پول آن فرانك كومور
ميباش��د.مردم كومور به  3زبان رسميفرانس��وي،
عربي و كوم��وري صحبت ميكنند و مليت بيش از
 90درصد آنها از قبايل بانتو ،عرب و ماداگاسكار بوده
و نژاد س��ياه دارند.كومور از قرن شانزدهم ميالدي،
مدت��ي در اش��غال پرتغال ب��ود و از س��ال 1842م،
قس��متهايي از آن به تص��رف فرانس��ويان درآمد
و به تدريج تمام آن س��رزمين ،مس��تعمره فرانس��ه
شد.س��رانجام در پي مبارزات مردم ،فرانسه ،وادار به
پذيرش همهپرسي گرديد و در نتيجه ساكنان جزاير
كوم��ور به اس��تثناي جزيره «مايوت» به اس��تقالل
نهاي��ت در  6ژوئيه 1975م كومور به
رأي دادن��د.در
ْ
عنوان يك كش��ور مستقل قدم به عرصه بينالمللي
نه��اد و به عضويت س��ازمان ملل متحد نيز پذيرفته
ش��د.حكومت اين كش��ور ،جمهوري ف��درال با يك
مجلس قانونگذاري است.روز استقالل كومور ،روز
ملي اين كشور نيز به حساب ميآيد.
استقالل «ماالوي»
از استعمار انگلستان (1964م)

روز نامه صبح ايران

فناوري ایرانی

در س��ال 1859م گروهه��اي مذهب��ي اس��كاتلندي
پاي به س��رزمين ماالوي كه آن زمان ،نياس��الند نام
داش��ت ،نهادند و از آن پس حكومت انگليس در اين
ناحيه مستقر ش��د.ماالوي در سال 1891م به تحت
الحمايگي انگلستان درآمد و جزو مستعمرات بريتانيا
در شرق آفريقا گرديد.در سال 1953م ،دولت بريتانيا به
منظور ايجاد اتحاد و يكپارچگي ميان سرزمينهاي
تحت نفوذ خود و تاراج سهلتر منابع مستعمراتش در
جنوب و مركز آفريقا ،فدراس��يون رودزيا و نياسالند را
تشكيل داد.تشكيل اين فدراسيون با مخالفت سياهان
مواجه شد تا اين كه در سال 1962م ،در پي تظاهرات
و شورشهاي گسترده ،نهضتي جدي براي انحالل
اين فدراس��يون به وجود آمد.اين فدراسيون در سال
1963م از هم پاشيد و در پي آن در  6ژوئيه 1964م،
كشور نياسالند به طور كامل از انگلستان مستقل شد
و م��االوي ن��ام گرفت.ماالوي با بي��ش از 118هزار
كيلومتر مربع مس��احت در جنوب شرقي آفريقا قرار
دارد و ب��ا كش��ورهاي تانزاني��ا ،زامبي��ا و موزامبيك
همسايه است.پايتخت ماالوي ليلونگوه و واحد پول
آن كواچاي ماالوي اس��ت.اكثريت سكنه ماالوي به
دو زبان رسميانگليسي و چيچوا صحبت كرده و از
نژاد س��ياه هستند.از شهرهاي مهم ماالوي ،بالنتاير،
مزوزو و زومبا قابل ذكرند.

مشاهير
"دانته اليگيري" که بود؟

دانته آليگيري ،اديب ش��هير و نام��دار ايتاليايى در
 6ژوئيه 1265م در ش��هر فلوران��س ايتاليا به دنيا
آم��د و تحصيالت خود را در دانش��گاه زادگاه خود
به پايان رس��اند.وي س��پس وارد ارتش شد و پس
از مدتي با فعاليت در مش��اغل سياس��ي به مدارج
بااليى دست يافت اما با توطئهچيني دشمنانش ،از
كارها بركنار ش��د.او به رشتههاي مختلف دانش و
ادب عالقهمند بود و همه دانشهاي زمان خودش
را آموخت و سرآمد اقران گرديد.در اين ميان ،دانته
در جنبههاي گوناگون زندگي جس��ميو روحي نيز
به استادي دس��ت يافت.دانته در جواني دل درگرو
بئاتريس نهاد و به خاطر اين عش��ق كه از تاريخيترين عشقهاي دنياست ،قطعه زيباي زندگي نو
را س��رود.همچنين عشق به بئاتريس بود كه مايه اصلي شاهكار بديع كمدي الهي دانته گرديد.اين
كتاب كه در س��ه قس��مت دوزخ ،برزخ و بهش��ت و هركدام در  33بند سروده شده است ،به عنوان
بزرگترين اثر دانته ،در جهان بيمانند اس��ت و از حيث ژرفي انديش��ه و نيروي تخيل و لطافت و
ظرافت و تدابير سياس��ي و شرح احساسات مذهبي بيهمتاس��ت.دانته در اين اثر ،از سفر يك روح
حكايت ميكند كه دو مظهر فلسفه و دين ،آن را هدايت ميكنند.اشعار فلسفي اين كتاب ،تركيبي
است از جريان انديشهاي خاص با بياني بسيار درخشان در وجود فردي مؤمن و شاعر.دانته در مركز
دنيايى خيالانگيز قرار گرفته كه با تناسب و خوشاهنگي خاص ،عالم شاعرانه و عالم الهي و دنياي
محس��وس و مافوق محسوس را به هم پيوند ميزند.در س��فر روحاني كه شاعر در جستجوي خير
مطلق انجام ميدهد ،عشق بشري كه نيز سهميدارد ،عشقي كه دانته ،بناي همه آثار خود را بر آن
محبوب مخلوقات
كمال همه زيبايىها و غايت و
ِ
نهاده است.بشري زيبايى را دوست دارد ،زيرا خداِ ،
است.ريش��ه ادراك روحي و مذهبي دانته ،در دانش و ايمان جاي دارد.دانته به نقطهاي ميرسد كه
عال��م طبيعت و عالم رحمت الهي ،يكديگر را تالقي ميكنن��د و به اين طريق ،دانته داور زندگان
و مردگان ميگردد.دوزخ در كتاب دانته ،قلمرو ظلمت اس��ت.گردابي دردناك كه آدميبا رها كردن
فضيلت و تقوا در آن غوطهور ميش��ود.برزخ نيز كوه دش��واري است كه انسان پس از صعود به قله
آن ،به آس��مانها دس��ت مييابد و در اينجاست كه ارواح از دردهاي خود رها ميگردند ،بهشت نيز
در كتاب دانته ،عبارت اس��ت از زندگي ابدي كه در جريان زمان جاي دارد و زندگي مافوق طبيعي
و عال��م رحمت الهي اس��ت.حضور دانته در همه جاي اين اثر منظوم احس��اس ميش��ود.دانته زائر
دنياي خيالانگيزي اس��ت كه آن را چون دنياي واقعي و قابل درك و احس��اس ميسازد ،زيرا خود
از اين دنيا ديدن كرده و آن را خوب ميشناس��د.كمدي الهي ،تصوير مردي است كه در عين حال،
تصوير جهان اس��ت.در كتاب "سلطنت" ،وي رفتار انساني را از زاويه تقدير ماوراي طبيعي مينگرد
اما از طبيعت آدمينيز غافل نميش��ود.از نظر دانته ،انسان ،فردي است در دولت و عضوي از هيأت
ضرورت جان خود را نيز فداي مصلحت اجتماع نمايد ،اگرچه تصريح
اجتماع��ي كه بايد در صورت
ْ
مينمايد خير نهايى خداس��ت و انس��ان اخالقي به طور مستقيم تابع خداست.دانته هنرمندي است
كه عالم بشريت نظير او را كم ديده است.معماري است كه در بناي باشكوه شعر ،همه حسابهاي
دقيق را براي پيريزي در نظر داش��ته و هرگز ادراك تناس��ب و هماهنگي در س��اختمان اين بنا از
چشم او دور نمانده است.همين امر ،هنرمندي معجزهآسا و نبوغ وي را آشكار ميسازد.صاحب نظران
معتقدند در هيچ زماني و به قلم هيچ كس��ي جز دانته ،ممكن نبود چنين كتابي نوش��ته شود و همه
بر اين نظر اتفاق دارند كه اگر ش��ش تن از بزرگترين نويس��ندگان تمام اعصار و قرون را بشمارند،
يكي از آنها دانته خواهد بود.او خصوصيات شعر ايتاليايى را تثبيت كرد و با تخيل بلند و قوي خود،
قدرت فراواني در توصيف جزئيات از خود نش��ان داد.اش��عار او به موسيقي شباهت دارد و او را يكي
از بزرگترين شاعران عهد باستان و عصر جديد نموده است.دانته به اتفاق عدهاي از شعراي عصر
خويش ،مكتب ادبي تازهاي بنياد نهاد كه س��بك تازه ماليم نام داشت.ش��عار اين مكتب آن بود كه
شعر ايتاليايى از حالت ابهام و پيچيدگي بيرون آيد و ساده و روان باشد.سالهاي پاياني زندگي دانته
به فعاليتهاي سياسي و نيز تبعيد و آوارگي گذشت تا اينكه پس از بيست سال دربدري ،سرانجام
در  14سپتامبر 1321م در  56سالگي درگذشت.زندگي نوين ،كمديا ،منازعه آب و خاك و نامههاي
منظوم از ديگر آثار اوست.

