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مشاهير

كور ْت والْ ْدها ْي ْم ،چهارمين دبيركل سازمان ملل متحد
ْ
در  21دسامبر 1918م درجنوب اتريش به دنيا آمد.وي
در دانش��گاه ويِن تحصيل نمود و در سال 1945م به
عنوان ديپلمات وارد وزارت خارجه اتريش شد.وال ْدها ْيم
از آن پس به ترتيب در ُپستهاي سفير اول اتريش در
پاريس ،ناظر در س��ازمان ملل ،سفير اتريش در كانادا،
سفير اتريش در سازمان ملل و وزير امور خارجه اتريش
خدمت كرد و از  22دسامبر 1971م ،در سن  53سالگي
براي يك دوره پنج ساله به دبيركلي سازمان ملل متحد
منصوب شد.وي كار خود را در اين پست از اول ژانويه
1972م آغاز كرد و در س��ال 1977م مجدداً در سمت
خود ابقا گرديد.در مورد والدهايم ميتوان گفت زني كه

«كورت وا ْل ْدها ْي ْم» که بود؟
ْ

والدهايم به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد انتخاب
شد ،صهيونيستها همواره با تبليغات عليه او كوشيدند
تا چهره ضدصهيونيستي وي را مخدوش سازند.حمله
نظاميس��ال 1982م نيروهاي رژيم صهيونيس��تي به
جنوب لبنان با واكنش ش��ديد والدهايم روبرو ش��د و
كش��تار صبرا و شتيال و قتلعام آوارگان فلسطيني در
اي��ن دو اردوگاه ،به ش��دت از جانب والدهايم محكوم
گرديد.والدهاي��م با س��خنان و موضعگيريهاي ضد
صهيونيس��تي خود ،اسرائيليها را اشغالگراني معرفي
كرد كه با زور سرنيزه ،خانههاي فلسطينيان را غصب
كردهاند.والدهايم در مقايس��ه با دبيركلهاي پيش��ين
س��ازمان ملل ،از درايت سياسي بيشتري برخوردار بود

حکايت

و در طول ده س��ال دبيركلي س��ازمان ملل ،نسبت به
بحرانهاي سياسي جهان بيش از ساير رؤساي قبلي
اين سازمان به افكار عموميمردم جهان توجه داشت.
در زمان او ،ياس��ر عرفات رهبر سازمان آزادي بخش
فلسطين براي نخستين بار در طول عمر سازمان ملل
توانست در سال 1974م وارد جلسه مجمع عمومياين
س��ازمان ش��ود.به همين س��بب صهيونيس��تها در
به��ار 1986م تبليغات فراواني علي��ه والدهايم به راه
انداختن��د تا مان��ع از موفقيت او در انتخابات رياس��ت
جمهوري اتريش شوند.با اين حال ،علي رغم تبليغات
گسترده صهيونيس��تها در سطح جهان ،والدهايم به
رياس��ت جمهوري اتري��ش رس��يد.پيروزي والدهايم

در اين انتخابات ،يك شكس��ت سياس��ي بزرگ براي
صهيونيسم جهاني و آمريكا محسوب شد.او در دوران
مسئوليت خود در اتريش ،همچنان زير هجوم تبليغاتي
گسترده قرار داش��ت ،به گونهايكه حتي كشورهاي
اروپايى زير فشار البي صهيونيستها ،از دعوت كورت
والدهايم به كشورهايشان خودداري ميكردند.والدهايم
در  27ژانويه 1982م در مراسم باشكوهي ،مدال صلح
س��ازمان ملل را به پاس تالشه��اي مداومش در راه
صلح و امنيت جهاني دريافت كرد.والدهايم در نهايت
در انتخاب��ات س��ال 1992م از رقي��ب انتخاباتي خود
شكس��ت خورد و پ��س از نزديك به پنجاه س��ال ،از
فعاليتهاي سياسي كنارهگيري كرد.

وزير بهداشت :موضوع جاسازي قرص در کيکها امنيتي است

در جستجوي آرامش درون

چند نفري که در جستجوي آرامش و رضايت درون بودند،
نزد يک اس��تاد رفتند و از او پرسيدند« :استاد شما هميشه
ي��ک لبخند روي لبتان اس��ت و به نظر م��ا خيلي آرام و
خشنود به نظر ميرسيد.لطف ًا به ما بگوييد که راز خشنودي
شما چيست؟»استاد گفت« :بسيار ساده! من زماني که دراز
ميکشم ،دراز ميکش��م.زماني که راه ميروم ،راه ميروم.
زماني که غذا ميخورم ،غذا ميخورم».اين چند نفر عصباني
شدند و فکر کردند که استاد آنها را جدي نگرفته است.به او
گفتن��د« :تمام اين کارها را ما هم انجام ميدهيم ،پس چرا
خشنود نيستيم و آرامش نداريم؟»استاد به آنها گفت« :زيرا
زماني که ش��ما دراز ميکشيد به اين فکر ميکنيد که بايد
بلند شويد ،زماني که بلند شديد به اين فکر ميکنيد که بايد
کجا برويد ،زماني که داريد ميرويد به اين فکر ميکنيد که
چه غذايي بخوريد.فکر ش��ما هميشه در جاي ديگر است و
نه در آنجايي که ش��ما هستيد! زمان حال ،تقاطع گذشته و
آينده اس��ت و شما در اين تقاطع نيستيد بلکه در گذشته و
يا آينده هستيد.به اين علت است که از لحظههايتان ،لذت
واقعي نميبريد زيرا هميش��ه در جاي ديگر سير ميکنيد و
حس ميکنيد زندگي نکردهايد و يا نميکنيد».

اثر :تسنيم

دانشنامه
نخستين سيستم غيرقابل هک دنيا ابداع شد

گروهي از محققان در اس��کاتلند نخستين سيس��تم غيرقابل هک انتقال
اطالعات رمزگذاري ش��ده را ابداع کرده اند.در اين سيس��تم اطالعات به
شکل نور از يک تراش��ه مخصوص ميگذرند.به گزارش مهر ،گروهي از
محققان در اسکاتلند ادعا ميکنند نخستين سيستم امنيتي غيرقابل هک
دنيا را س��اختهاند.محققان مدتها اس��ت که از فراگير ش��دن رايانههاي
کوانتوميبي��م دارن��د زي��را هکرها با کم��ک آن ميتوانند به آس��اني به
اطالعات رمزگذاري شده ،دسترسي يابند.اما گروهي از محققان بين المللي
ازجمله محققان دانش��گاه سن اندروز تراشهاي س��اختهاند که کليدهايي
يکب��ار مصرف براي هر ب��ار انتقال اطالعات توليد ميکن��د و به اين ترتيب به امنيت کامل دس��ت يافتهاند.
«آن دريا دي فالکو» از دانشکده فيزيک ستاره شناسي دانشگاه سن اندروز ميگويد :اين فناوري مشابه صحبت
کردن  ۲فرد با اس��تفاده از  ۲ليوان کاغذي اس��ت که با يک نخ به هم وصل شدهاند.اگر هنگام صحبت کردن
يکي از آنها ليوان را مچاله کند ،اين روند س��بب ميش��ود صدا خفه ش��ود.اما هنگاميکه هر بار ليوان به شيوه
متفاوتي مچاله ش��ود بنابراين نميتوان آن را هک کرد.روش جديد غيرقابل نفوذ است.در اين روش اطالعات
ديجيتال به شکل نور ذخيره ميشوند و سپس از يک تراشه سيليکوني مخصوص گذر ميکنند.اين تراشه حاوي
س��اختارهايي است که نور را خم ميکند و ميش��کند.به اين ترتيب اطالعات در هم آميخته ميشود.در اصل
فرآيندهاي خم شدن و شکستن هر بار با توجه به اطالعات ارسالي ،يه شيوهاي متفاوت انجام ميشود.
توليد نخستين تصاوير سونوگرافي از راه دور از بدن انسانها

پژوهشگران موسسه "ام.آي.تي"( )MITاخيرا موفق به ايجاد نخستين
تصاوي��ر لي��زري فراص��وت (س��ونوگرافي) از راه دور از بدن انس��انها
ش��دهاند.به گزارش ايسنا ،اين روش ميتواند بس��يار کاربردي باشد و به
پزش��کان در تصويربرداري از راه دور و ارزيابي سالمت نوزادان ،قربانيان
سوختگي و بازماندگان تصادف در مکانهاي دورافتاده کمک کند.امواج
فراصوت نس��بت به ساير روشهاي تصويربرداري مزايايي ازجمله تابش
غيريونس��از ،هزينه نس��بت ًا کم و قابل حمل بودن ،دارد.تابش غيريونساز
( )Non-ionizing radiationام��واج الکترومغناطيس��ي با طيف
 ۴۰۰نانومتر تا باالتر از يک متر هستند که توان يونيزه کردن اتمها را ندارند.تجهيزات فعلي فناوري فراصوت،
سيستم سونوگرافي قديميو دستگاههاي قابل حمل دستي هستند.اين روش براي انتقال و سپس تشخيص
امواج صوتي منعکس شده و پراکنده در سطح بدن نياز به قرارگيري مبدلهاي پيزوالکتريک بر روي بدن بيمار
دارد.البته از اين روش پزشکان نميتوانند در مواردي مانند نوزادان ،قربانيان سوختگي يا ساير بيماران با پوست
حساس ،استفاده کنند.اکنون دانشمندان موسسه ام.آي.تي راه حلي براي اين امر پيدا کردهاند.آنها يک تکنيک
جديد سونوگرافي با ليزر ايجاد کردهاند که ميتواند جايگزيني براي سونوگرافي و براي ديدن درون بدن بيمار
استفاده شود و مزيت آن نسبت به روشهاي پيشين اين است که نياز به حضور بيمار نيست و از راه دور نيز
اين امر امکانپذير است.اين روش از يک سيستم ليزر براي تصويربرداري از راه دور و براي مشاهده درون بدن
يک فرد استفاده ميکند.براي آزمايش ،دانشمندان بازوان چند داوطلب را تصويربرداري کردند و ويژگيهاي
بافت مش��ترک مانند ماهيچه ،چربي و اس��تخوان را تا حدود شش س��انتيمتر زير پوست مشاهده کردند.اين
تصاوير در مقايسه با تصاوير سونوگرافي معمولي با استفاده از ليزرهاي از راه دور متمرکز بر يک داوطلب و از
فاصله نيم متري ايجاد ميشوند".برايان دابليو آنتوني"( )Brian W.Anthonyدانشمند اصلي اين مطالعه
از دانش��کده مهندسي مکانيک  MITگفت :ما اکنون سيستميتوسعه دادهايم که ميتوانيم کار سونوگرافي
را راحتتر و از راه دور انجام دهيم.براي توسعه اين تکنيک ،دانشمندان ليزرهاي  ۱.۵۵۰نانومتري را انتخاب
کردند.دانشمندان اين ايده را با استفاده از يک ليزر پالس شده در  ۱.۵۵۰نانومتر براي توليد امواج صوتي و يک
ليزر مداوم تنظيم شده به همان طول موج  ،آزمايش کردند تا از راه دور امواج صوتي منعکس شده را تشخيص
دهد.سيستم مذکور داراي يک ردياب حرکتي حساس نيز است که ارتعاشات روي سطح پوست ناشي از امواج
صوتي را که باعث ميشود عضالت ،چربيها و ساير بافتها افزايش يابد ،اندازهگيري ميکند.حرکت سطح
پوست که توسط امواج صوتي منعکس شده ايجاد ميشود ،باعث تغيير در فرکانس ليزر ميشود که ميتواند
اندازهگيري شود.با اسکن مکانيکي ليزرها بر روي بدن ،دانشمندان ميتوانند دادههاي مکانهاي مختلف بدن
را بدست آورند و تصويري از منطقه مورد نظر ايجاد کنند.

تولید فوالدهای  APIدر فوالد مبارکه فتح الفتوح و به بارنشستن نهضت ساخت داخل است

با حضور دکتر رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،دکتر غریب پور
رئیس هیئت عامل ایمیدرو ،نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس
شورای اسالمی ،مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره فوالد مبارکه ،امام
جمعه ،فرماندار و جمعی از مسئوالن شهرستان مبارکه از خط تولید انبوه
تختال  APIویژه س��اخت لوله های انتقال نفت و گاز ترش رونمایی
شد .در این آئین وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن خرسندی از حضور
در ف��والد مبارکه و قدردانی از تالش بی وقفه مدیران و کارکنان این
شرکت گفت :تولید فوالد های ویژه ساخت لوله های انتقال نفت و گاز
ترش در فوالد مبارکه فتح الفتوح و به بار نشستن نهضت ساخت داخل
است .وی با تاکید بر این مجاهدت های کارکنان فوالد مبارکه در خط
مقدم تولید و اقتصاد مقاومتی ادامه راه شهیدان دفاع مقدس است گفت:
در نهضت ساخت داخل تا سال  1400ده میلیارد دالر سرمایه گذاری
کرده ایم که  2.4آن مربوط به صنایع معدنی است .رضا رحمانی با تاکید
بر این که باید هر قطعه ای را که می توانیم در داخل تولید کنیم ،باید
تولید کنیم ،گفت :اول انقالب زنجیره و ظرفیت تولید فوالد کشور 2.3
میلیون تن بوده است این در حالی است که امروز در این حوزه با رشد
قابل توجهی مواجه هس��تیم و متاسفانه در برخی موارد در این زنجیره
توازن برقرار نبوده است .اما خوشبختانه طی دوسال اخیر اقدامات جدی
برای برقراری توازن در س��نگ آهن تا محصول انجام شده است و در
حال حاضر اصال نیاز به صادرات سنگ آهن نداریم .این در حالی است
که تا سه س��ال قبل حدود  23میلیون تن سنگ آهن صادر می شده
است .و سال قبل به زیر  8میلیون تن رسیدیم .فلذا باید در زنجیره تولید
فوالد توازن بیش��تری برقرار گردد .وزیر صمت با بیان این که فوالد
مبارکه یک ش��رکت معمولی نیست ،افزود :این بنگاه اقتصادی بزرگ
از یک س��ری مراحل با موفقیت عبور کرده اس��ت و به یک ش��رکت
جهانی مبدل ش��ده است تا جائیکه تمام دنیا روی آن حساب جداگانه
ای باز کرده اند این شرکت همچنانکه در مسیر بسیار خوبی قرار گرفته
اس��ت نباید به هیچ عنوان فوالد خ��ام صادر کند و باید ظرفیت تولید
فوالده��ای خاص و همین فوالدهای  APIرا در خود تقویت کند و
تولید محصوالت مورد نیاز کشور در صنایع خودروسازی ،نفت و گاز و
لوازم خانگی را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به نقش فوالد مبارکه
در توسعه ملی گفت :فوالد مبارکه می تواند در تنظیم بازار کمک حال
دولت باشد و با رویکرد حمایت بیش از پیش از صنایع کوچک زمینه
رشد هرچه بیشتر آن ها را فراهم آورد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در گفتگو با خبرنگاران نیز گفت :با تولید این محصول در فوالد مبارکه
ساالنه از  300میلیون دالر واردات جلوگیری شده و از این مهمتر این
است که این شرکت نیاز کشور را به اسلب مورد نیاز برای تولید ورق
مورد نیاز س��اخت لوله های انتقال نفت و گاز ترش را تامین می کند.
رض��ا رحمانی در ادامه به دالیل توجیه��ی احداث خط نورد گرم  2در
ف��والد مبارکه گفت :ما در فوالد مبارکه ظرفیت خالی برای خط نورد
داشتیم ،به گونه ای که خط نورد شماره یک این شرکت جوابگوی نورد
تمام محصوالت نیست ،بنابراین الزم بود این ظرفیت در بخش نورد
ایجاد ش��ود که توسعه آن باعث ایجاد ارزش افزوده شده و نیاز صنایع
پایین دست را تامین می کند .وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان
اجرای تکمیل طرح شهید خرازی و احداث خط نورد دو فوالد مبارکه

افزود :مجوز الزم برای راه اندازی خط نورد دو صادر شده است ضمن
این که منابع مالی الزم برای این پروژه دیده شده و ظرفیت الزم نیز
وجود دارد که پس از انجام تشریفات قانونی وارد فاز اجرا خواهد شد.
او خاطرنشان کرد :عزم فوالد مبارکه برای اجرای این طرح جدی است
و منابع مالی الزم برای اجرای آن دیده شده و نظر دولت ،کارشناسان
فنی و هیات مدیره شرکت در این خصوص مثبت است و در حال انجام
تشریفات و انتخاب پیمانکار هستیم و به نوعی کار این پروژه آغاز شده
و به طور حتم این طرح در موعد زمانی که مقرر شده اجرا خواهد شد و
به مدار فوالد خواهد آمد .وزیر صمت به ظرفیت های فوالد مبارکه در

صنعت فوالد کشور اشاره داشت و افزود :فوالد مبارکه برنامه های دراز
مدت و موثری برای توسعه از تامین سنگ آهن و خرید معدن گرفته
تا مشارکت در فوالد هرمزگان و توسعه خط نورد آن و تکمیل زنجیره
فوالد دارد و ظرفیت طرح نورد دو نیز در این ش��رکت احصا ش��ده و
مطمئنا فوالد مبارکه در آینده بزرگتر از وضعیت کنونی خواهد شد .دکتر
غریب پور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در جمع
خبرنگاران با بیان این که فوالد مبارکه از بنگاه ها و طرحهای اقتصاد
مقاومتی کشور است ،گفت :محصول جدید تولید شده در فوالد مبارکه
به تائید وزارت نفت نیز رسیده است و در گام اول  300هزار تن از این

محصول تولید می شود.
وی در پاس��خ به این س��ئوال که طرح نورد گرم 2فوالد مبارکه از چه
زمان وارد فاز احداث میش��ود گفت :قدر مس��لم آن است که ایمیدرو
از اجرای این طرح که از نیاز های اساس��ی صنعت فوالد کشور است
حمایت می نماید و در حال حاضر هم مجوز آن صادر شده است و در
حال گذراندن مراحل تش��ریفاتی و قانونی اس��ت .و انشاء اهلل در زمان
خود با برنامهریزیهایی که مدیریت فوالد مبارکه تدارک دیده اس��ت
وارد فاز اجرا خواهد شد.
دکتر غریب پور در بخش دیگری از سخنان خود گفت :در حال حاضر

در ف��والد مبارکه با انباش��ت انبوهی از تختال ه��ای آماده برای نورد
هستیم این در حالی است که خط نورد فعلی این شرکت چه به لحاظ
کمیت و چه از نظر کیفیت جوابگو نیس��ت .بنابراین ب��ا احداث و راه
اندازی این خط نیاز صنایع پائین دس��ت تامی��ن و ارزش افزوده قابل
توجهی برای کشور ایجاد می شود .رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار
داشت :فوالد مبارکه در توسعه های خود برنامههای بلند مدتی در نظر
دارد که اجرای این توس��عه ها در آینده فوالد مبارکه را به شرکتی به
مراتب سودمند تر و اثربخش تر تبدیل خواهد کرد.
بنابراین گزارش در بخش نخست این آئین مدیر عامل فوالد مبارکه
ب��ا ارایه گزارش��ی از عملکرد فوالد مبارکه و با تاکی��د بر این که این
شرکت برنامه های بسیار هدفمندی در توسعه های کمی و کیفی خود
ترس��یم نموده است گفت :فوالد مبارکه با  30سال تجربه تولید انواع
محصوالت فوالدی اکنون پا در عرصه تکنولوژ شدن گذاشته است و
به زودی کشور ایران را به یکی از کشورهای صاحب تکنولوژی صنعت
فوالد مبدل خواهد کرد .وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت :مدیران
و کارکنان بلند همت فوالد مبارکه در این راه و افق روش��ن توانستند
برای اولین بار در کشور با همکاری مهندسین نفت به دانش فنی تولید
فوالد های خاص مورد اس��تفاده در صنعت نفت و گاز ،لوازم خانگی و
خودروس��ازی دست یابند که امروز ش��اهد رونمایی از خط تولید انبوه
تختال  APIمورد اس��تفاده در صنایع نفت و گاز ترش بودیم .وی در
تشریح مشخصات فنی این محصول اظهار داشت :به نفت یا گازی که
بیش از  100ppmسولفید هیدروژن ( )H2Sداشته باشد ،اصطالحا
ترش گفته میشود .مدیر عامل فوالد مبارکه با تاکید بر این که عمده
میادین نفت و گاز جهان ترش هستند ،گفت :برای ذخیرهسازی و انتقال
آنها نیاز به لولهها و فوالد خاص دارای هیدروژن کمتر از 3 ppm
و گوگرد کمتر از  10 ppmمیباشد.
مهندس عظیمیان با اشاره به نقش شرکت فوالد مبارکه در تولید لوله
ه��ای  APIمحیط ترش ادامه داد :ب��رای تولید لولههای  APIو
مخازن محیط ترش ،ابتدا تختال در شرکت فوالد مبارکه تولید و پس
از ارسال به ش��رکت فوالد اکسین خوزستان تبدیل به پلیت گردیده
و در نهایت ،تولید لوله در یک ش��رکت لولهس��ازی مانند لولهسازی
اه��واز انجام میگیرد .وی تصریح ک��رد :محصول لوله محیط ترش
در مقایسه با محیط ش��یرین ،با چند مشخصه (حاصل از تستهای
خوردگی) متمایز میش��ود که ش��کلگیری این مشخصات ،حاصل
فناوری و دانش موجود در فوالدمبارکه است .مدیر عامل فوالد مبارکه
در خصوص منافع حاصل از تولید محصوالت محیط ترش در داخل
کش��ور گفت :با تولید این محصول در فوالد مبارکه ساالنه به میزان
 270میلیون دالر صرفه جویی ارزی به دس��ت خواهد آمد .عالوه بر
این بومیس��ازی و تدوین دانش فنی تولید محصول محیط ترش و
ام��کان تولید محصوالت با گرید باالتر ب��رای پروژههای نفت و گاز
و رونق تولید و ایجاد اشتغال در کارخانجات پاییندستی (تولید پلیت
و لول��ه) و صنایع جانبی از دیگر مزایای تولید این محصول جدید در
فوالد مبارکه اس��ت .وی در بخش پایانی سخنان خود گفت :در حال
حاضر امکان تولید س��االنه  300هزار ت��ن از این محصول در فوالد
مبارکه وج��ود دارد و این میزان تولید تا یک میلیون و  200هزار تن
نیز قابل افزایش است.

