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مشاهير

"ديويد هربرت الرنس" که بود؟

ديوي��د هربرت الرنس نويس��نده معروف انگليس��ي در
11س��پتامبر 1885م در ناتينگهام انگلستان به دنيا آمد.
زمان طفوليت او با سختي سپري شد زيرا پدرش مردي
خشن بود و رفتار خشونتآميز پدر باعث گرديد كه ديويد به
آغوش پرمهر مادرش پناه برد.محبت و توافق روحي بين
او و مادرش به اندازهاي ش��ديد بود كه در روحيه الرنس

اثر گذاش��ت و احساس��ات مربوط به آن در برخي آثارش
به خوبي منعكس شده اس��ت.ديويد الرنس پس از طي
تحصيالت اوليه و اتمام دروس دانش��گاهي در لندن ،به
تدريس پرداخت و از همين زمان به نويسندگي روي آورد.
او در س��الهاي بعد به اين فكر افتاد تا از زندگي صنعتي
انگلس��تان فرار كند و گوشه عزلت اختيار نمايد.از اين رو
پس از س��فر به ايتاليا و استراليا ،محيط مكزيك را براي
اقامت خود مناسب يافت.طي س��الهاي بعد ،الرنس با
نوشتن رمان فرزندان و دلدادگان كه كمابيش زندگي خود
اوست به شهرت رسيد.اين رمان از جهت ترسيم زندگي
معدنچيان انگليسي ،شخصيتسازي زنده و گيرا و وصف
شاعرانهطبيعت،درشماربهترينآثارنويسندگانزمانجاي

حکايت

دارد.الرنس در نوشتن داستان كوتاه نيز دستي توانا داشت.
دلنشينترين نمونه داستانهاي كوتاه او ،افسر پروسي نام
دارد كه نش��ان ميدهد الرنس در نمايش تنفر نيز داراي
قدرتي شگرف است.الرنس نويسندهاي است كه در آثار
خود ،همواره با جامعه موجود و شعور منطقي ،س ِر ستيز و
ناسازگاري دارد.معاصران الرنس ،او را آميزه شگفتانگيز
و ن��ادري از يك فيلس��وف و يك پيغمبر ميدانس��تند.
فيلس��وفي كه پايبند احساس��ات و هوسهاي خويشتن
است و فلسفهاش "در هرچه ميخواهي بكن" خالصه و
فشرده ميشود.او در اين راه ،از پديدآوري آثاري كه نهايت
دريدگي و بيپردگي را نيز به نمايش درميآورد ،ابايى ندارد.
الرنس هم شاعر بود و هم نويسنده ،هم مقاله نويس بود

کرونا را دفن ميکنيم

و هم نقاش.با اين حال ،او تنها به هنر داستاننويسي خود
ايمان داشت و به همين جهت است كه امروزه در سراسر
جهان ،او را تنها داستانسرا ميدانند.در واقع الرنس يكي
از هوشمندترين و حساسترين نويسندگان سده بيستم و
يكي از بزرگترين رماننويسان انگليسي است.او از طريق
حواس و درك شهودي خود ،با تمام مظاهر زندگي ارتباط
برق��رار ميكند.آثار الرنس از لحاظ حجم و تنوع بس��يار
گستردهاند واز جهت شدت احساس ،بينش روان شناختي،
ارائه تصاوير زنده از رويدادها ومكانها و مظاهر طبيعت ،در
شمار بديعترين و نغزترين آثار ادبي جهان قرار دارند.ازجمله
آثار الرنس ،ميتوان به قوس و قزح ،كفشدوزك ،مردي
كه مرده بود و طاووس س��فيد اش��اره كرد.ديويد هربرت
الرنس سرانجام در دوم مارس 1930م بر اثر بيماري سل
در  45سالگي درگذشت.
اثر :مسعود شجاعي طباطبايي-فارس

دختر راهنماي دکتر

در مط��ب دکتر به ش��دت به ص��دا درآمد.دکتر گف��ت« :در را
شکستي! بيا داخل».در باز شد و دختر کوچولوي نه سالهاي که
خيلي پريش��ان بود ،به طرف دکتر دويد« :آقاي دکتر! مادرم!»
و در حالي که نفس نفس ميزد ،ادامه داد« :التماس ميکنم با
من بياييد! مادرم خيلي مريض است».دکتر گفت« :بايد مادرت
را اينجا بياوري ،من براي ويزيت به خانه کسي نميروم».دختر
گفت« :ولي دکتر ،من نميتوانم.اگر ش��ما نياييد او ميميرد!» و
اش��ک از چشمانش سرازير شد.دل دکتر به رحم آمد و تصميم
گرفت همراه او برود.دختر دکتر را به طرف خانه راهنمايي کرد،
جايي که مادر بيمارش در رختخواب افتاده بود.دکتر شروع کرد
به معاينه و توانس��ت با آمپول و قرص تب او را پايين بياورد و
نجاتش دهد.او تمام طول شب را بر بالين زن ماند؛ تا صبح که
عالئم بهبود در او ديده شد.زن به سختي چشمانش را باز کرد و
از دکتر به خاطر کاري که کرده بود تشکر کرد.دکتر به او گفت:
«بايد از دخترت تشکر کني.اگر او نبود حتما ميمردي!»مادر با
تعجب گفت« :ولي دکتر ،دختر من س��ه س��ال است که از دنيا
رفته!» و به عکس باالي تختش اشاره کرد.پاهاي دکتر از ديدن
عکس روي ديوار سس��ت ش��د.اين همان دختر بود! فرشتهاي
کوچک و زيبا!

رويدادهاي تاريخي امروز
استقالل "مراكش" از اسپانيا و فرانسه (1956م)

كش��ور مغرب (مراكش) از قديمااليام يكي از مراكز قدرت در شمال آفريقا به حساب
ميآمده و از سوي ديگر به عنوان نزديكترين منطقه آفريقايي به اروپا ،داراي اهميتي
اس��تراتژيك بوده اس��ت.اين كشور در قرن 7م به تصرف مس��لمانان درآمد و به نفوذ
اسالم در اروپا انجاميد اما در قرن  14ضعف مسلمانان به تسلط اروپاييان منجر گرديد
اين وضعيت تا قرن بيس��تم ادامه داش��ت و در اين زمان عالوه بر اسپانيا ،فرانسه نيز
حضور يافته بود.تا آنكه نهضت استقاللطلبي بعد از سالها تالش و كوشش به نتيجه رسيد و در دوم مارس
1956م فرانس��ه با اس��تقالل مناطق تحت تصرف خود در مغرب ،موافقت نمود و اسپانيا نيز به اين مساله تن
داد و حكومت محمدابن يوسف با عنوان سلطان محمد پنجم رسميت يافت پس از وي ،از  3مارس 1961م
فرزندش "حس��ن دوم" به س��لطنت رسيد.آغاز سلطنت وي كه  38سال به طول انجاميد ،روز ملي اين كشور
است.
آغاز حمالت هوايي آمريکا به ويتنام شمالي (1965م)

پس از آن كه آمريکا ،در اوت 1964م به بهانههاي واهي ،خود را درگير جنگ با ويتنام
شمالي كردند ،در دوم مارس 1965م نيز حمالت هوايى آمريکا به ويتنام آغاز شد.در
ماههاي اول جنگ ،ميلياردها دالر خسارت در ويتنام شمالي به بار آمد و دهها هزار نفر
از مردم اين سرزمين در جريان بمبارانهاي هوايى كشته شدند.اين بمبارانها به حدي
بود كه تنها طي  2.5س��ال ،هواپيماهاي آمريکايى بيش از  107هزار حمله به خاك
ويتنام شمالي انجام دادند و  2.5ميليون تن بمب بر سر مردم بيدفاع اين كشور فرو ريختند.با اين حال ،موج
مخالفتهاي ضد جنگ مردميو فش��ار افكار عموميباعث شد كه آمريکا پس از سالها جنگ بيامان ،بدون
اخذ نتيجه ،اين جنگ را پايان دهد و با ذلت ،ويتنام را ترك نمايد.
تصويب تحت الحمايگي كوبا در كنگره آمريکا (1901م)

در سالهاي پاياني قرن نوزدهم ميالدي ،جنگي ميان آمريکا و استعمارگران اسپانيايى
در آمريکاي مركزي درگرفت كه به شكس��ت اس��پانيا انجاميد.از آن زمان ،نيروهاي
آمريکاي��ى در منطقه حضور داش��تند و در تمام اركان كش��ور كوبا نفوذ كردند.حضور
س��ربازان آمريکايى در كوبا پيامدهاي رواني نامطلوبي در مردم اين كشور ايجاد كرد.
از آن طرف ،در دوم مارس س��ال 1901م كنگره آمريکا به موجب اليحهاي موس��وم
به پالت ،تحت فش��ار تئودور روزولت رئيس جمهور وقت آمريکا ،كوبا را به تحت الحمايگي خود درآورد.وي
سپس بالفاصله با اعمال نفوذ در كوبا ،يك سري ماده و مفاد را در قانون اساسي كوبا گنجاند كه اليحه پالت
را در اين كشور از نظر قانوني رسميت ميبخشيد.بر اين اساس ،آمريکا در هر زمان قادر بود تا در كوبا مداخله
نظاميكند و پايگاهي را در اختيار خود بگيرد.بر همين مبنا بود كه پايگاه عظيم دريايى گوانتانامو در سواحل
كوبا نيز در اختيار آمريکا قرار گرفت.پس از امضاي اين معاهده توس��ط مقامات طرفين ،تش��خيص اينكه چه
موقع اس��تقالل كوبا در معرض خطر قرار ميگيرد و نتيجت ًا ،كمك آمريکا به صورت مداخله نظاميمورد نياز
اس��ت از اختيار كوبايىها خارج ش��د و به عهده آمريکايىها واگذار گرديد.به اين ترتيب بود كه كليد در خانه
كوباييها در دست آمريکا قرار گرفت تا هر وقت كه خواست به ميل خود وارد آن شود.در طي سه دهه اول
قرن بيس��تم ،تفنگداران آمريکايي بارها به بهانه دفاع از جان و مال آمريکاييهاي مقيم كوبا ،در اين كشور
مداخله كردند و اين روال تا دهههاي مياني قرن بيستم ادامه يافت.
انعقاد "معاهد ه پاريس" ،بين ايران و انگليس (1273ق)

هرات از ديرباز متعلق به سرزمين ايران بود ولي در زمان محمدشاه قاجار از دست ايران
خارج شد.ناصرالدين ش��اه براي الحاق دوبار ه آن به هرات لشكركشي كرد و در صفر
1273ق اين ش��هر را تسخير نمود.اين عمل كه به مذاق انگلستان خوش نيامد باعث
عكسالعمل آنان گرديد و جزيرهي خارك ،بوشهر و برخي نواحي خوزستان را اشغال
كردند.پ��س از اين تيرگي روابط ،ايران نمايندهاي جهت برطرف نمودن كدورتها به
پاريس فرستاد و در  7رجب 1273ق پيمان پاريس ميان دو کشور امضا شد كه به موجب آن ،ايران حق مداخله
در افغانستان را ندارد و بايد از ادعاهاي خود دربار ه هرات چشم پوشي كند.اين معاهده باعث نفوذ هرچه بيشتر
انگليس در ايران گرديد و به وجههي دولت لطمه زد.

دانشنامه

نوبت دوم

آگهي مناقصه شماره « »۲۰۹۸۰۰۱۰۰۴۰۰۰112در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(مناقصه شماره ) 98-85

بر اساس ماده  13قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زير بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار میگردد:
 -1دس��تگاه مناقصه گزار  :ش��ركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشانی تهران  -بزرگراه مدرس– خيابان وحيد دستگردي – خيابان
فريد افشار  -نبش بلوار آرش
 -2شرح پروژه :عمليات اجرایی تقاطع غیر همسطح کنارگذر آبادان با محور آبادان – اهواز شامل مسیر و سازه پل مربوطه با مدت اجراي  36ماه
 -3س��ير مراح��ل دریاف��ت اس��ناد و برگ��زاري فرآين��د مناقص��ه :صرف�� ًا از طري��ق س��امانه ت��داركات الكترونيك��ي دول��ت (س��تاد) ب��ه آدرس
 http://www.setadiran.irو دريافت اسناد از سامانه مذكور تا ساعت  16مورخ  1398/12/14ميسر خواهد بود.
ضمن ًا مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور ،مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در
مناقصه به انجام رسانند .تلفن پشتيباني سامانه 41934 :
 -4محل تحويل پاکت شرکت در مناقصه (صرفا پاكت الف) اداره كل امور پيمان ها و رسيدگي فني – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
حداکثر تا ساعت  16روز شنبه مورخ  1398/12/24و تاریخ جلسه مناقصه ساعت 13:30روز یکشنبه مورخ  1398/12/25می باشد .مدت اعتبار پیشنهادات
 3ماه از تاریخ فوق و در صورت لزوم يكبار قابل تمديد می باشد.
 -5برآورد  :براساس فهرست بهاي پايه راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال  1398به مبلغ 473،322،000،000ریال می باشد.
 -6مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  11/500/000/000-ريال تعیین می گردد.
 -7مهندسين مشاور پروژه همکاران سرزمین آریا(همسا) ( تلفن ) 66932266
ضمنا آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني  http:\\iets.mporg.irنيز قابل دسترسي است.

م/الف 4190

توليد الکترود درون قشري براي تحريک مغز

پژوهشگران کشور موفق به توليد الکترودهاي درون قشري در راستاي افزايش تعداد کانالهاي تحريک مغز و ثبت فعاليتهاي آن شدند.به گزارش مهر ،محققان
پژوهشکده مواد پليمري دانشگاه صنعتي سهند تبريز در جريان ساخت آرايههاي الکترودي نفوذي ،موفق به طراحي نوع جديدي از الکترودهاي درون-قشري چهار
س��اقه جهت افزايش تعداد کانالهاي تحريک و ثبت به ازاي يک مقدار مش��خص کاهش يافته از پهناي ساق الکترود شدند.دکتر کيومرث جليلي مسئول اين تيم
تحقيقاتي گفت :اين الکترود متشکل از دو اليه با پوشش فلزي است که اين دو اليه ميتوانند بوسيله يک فيلم ديالکتريک از هم جدا شوند.وي افزود :اليه پاييني
اين الکترودها تراکهايهادي را تشکيل داده و اليه بااليي هم به عنوان حامل پدهاي اتصالي و تحريک کننده عمل ميکند ،بطوري که در اين طراحي پدها و
تراکها ميتوانند از ميان اليه ديالکتريک بوسيله راهگاههاي مدفون به همديگر متصل شوند.محقق دانشکده مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي سهند و پژوهشکده
مواد پليمري تبريز خاطرنش��ان کرد :معماري مورد نظر روي قرص س��يليکون سخت و با اس��تفاده از فرآيند ميکروفابريکيشن ايجاد شده و محصول حاصل داراي
چهار س��اق الکترودي به طول  ۹ميليمتر با  ۱۶س��ايت ثبت و تحريک کوچک ( m34)m20به ازاي هر س��اق (در مجموع  ۶۴کانال ثبت) براي ثبت سيگنالهاي
الکتروگرافيک جهت آشکارسازي و اصالح رفتارهاي عصبي با ميزان استهالک تواني پايين و در نتيجه قابليت کاربردهاي کلينيکي هستند.جليلي خاطرنشان کرد:
يکي ديگر از دستاوردهاي مهم اين کار توسعه تکنيک کنده کاري نوري به صورت پساآزمايش با استفاده از پرتو ليزر فوق سريع جهت ايجاد الگوهاي نانوميکرومتري
بي ساخت ( )Unstructuredبراي بهبود کارايي الکتريکي آرايه ميکروالکترودي است و عملکرد الکترودها براي کاربردهاي ثبت و تحريک در قالب آزمونهاي
 in vitroبر روي برش مغزي هيپوکامپوس انس��اني کميس��ازي و پتانس��يل برانگيخته بطور موفقيت آميزي ثبت شده اس��ت.وي عنوان کرد :نتايج آزمونهاي
الکتريکي نش��ان داد که روش پس��اپردازش با حکاکي ليزر توانس��ته است به طور موفقيت آميزي آمپدانس فصل مشترک الکترود-بافت را از مقدار متوسط ۳ Mتا
 k۳۰در فرکانس ۱۰۰ Hzکاهش داده که اين مقدار به ميزان حداقل  ۱۰۰برابر کمتر از نتايج بدست آمده در نمونههاي ساخته شده تجاري است.اين محقق ادامه
داد :آرايههاي الکترودي درون قشري نفوذي که به صورت طولي فعاليتهاي مغز را ثبت ميکند ،ضمن اينکه ابزارهاي بسيار قدرتمند براي تحقيقات پايهاي علوم
اعصاب محس��وب ميش��وند ،در کاربردهاي کلينيکي نيز ورود پيدا کردهاند.به گفته وي ،اين نوع پروتزهاي عصبي نقش بسيار مهميدر عملکرد سامانههاي واسط
عصبي داشته و بستر مناسبي را براي ثبت فعاليتهاي عصبي و ميزان کردن رفتار آنها از طريق تحريک الکتريکي فراهم ميآورند.عضو هيأت علميدانشگاه صنعتي
سهند تبريز گفت :در حال حاضر ،زمينههاي نوظهور در دنيا در علم ساخت پروتزهاي عصبي متمرکز شدهاند که در بين اين روشها ،سودمندترين آنها نسل جديدي
از آرايههاي ميکروالکترودي ( )MEAsنفوذي هستند که امکان دسترسي بي سابقهاي را به نورونهاي سيستم عصبي مرکزي ( )CNSفراهم ميآورند.
توليد انبوه کيتهاي بوميتشخيص کرونا در آينده نزديک

ن کرونا در دانشگاه علوم پزشکي ايران ،از
رئيس مرکز فناوريهاي راهبردي معاونت علميو فناوري رياس��ت جمهوري با اش��اره به آغاز تحقيق براي ساخت واکس 
توليد انبوه کيتهاي بوميتشخيص کرونا در آيند ه بسيار نزديک خبر داد.به گزارش ايسنا ،اسماعيل قادريفر درباره عملکرد و حمايتهاي معاونت علميو فناوري
رياست جمهوري با توجه به پيک همهگيري ويروس کرونا ،گفت :معاونت علميهمپا با ساير ارکان کشور براي مقابله مؤثر با ويروس کرونا از طريق حمايت از توسعه
فناوريهاي مرتبط ،برنامههايي را تدارک ديده است.وي افزود :يکي از بخشهاي مهم حمايت ،توليد انواع کيتهاي تشخيصي بيماري کرونا است که خوشبختانه
ستاد توسعه فناوري معاونت علميسعي کرده در روزهاي اخير چند شرکت فناور و دانشجوياني که در اين حوزه فعال هستند را شناسايي کند.رئيس مرکز فناوريهاي
راهبردي معاونت علميو فناوري رياست جمهوري ادامه داد :طبيعت ًا چون اين کيتها نياز به تأييديه اداره کل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت دارند ،همکاري و
تعامل بسيار نزديکي بين معاونت علميو وزارت بهداشت صورت گرفته تا کيتهايي که طرحهاي اوليه پيشنهادي آنها داده شده سريع ًا در ستاد زيست فناوري مورد
بررسي قرار گيرد و مراحل توليد انبوه کيتها به زودي شروع شود.قادريفر درباره توليد انواع ماسکهاي نانويي گفت :ماسک نانويي يا فيلتردار يکي از حوزههاي
پرمصرف اين روزهاي کشور در شرايط خاص است.خوشبختانه يک شرکت دانشبنيان بسيار خوب که در سالهاي گذشته در حوزه توليد ماسک نانويي  N95و
 N99با حمايت و کمک معاونت علميفعاليت داشته توانسته ظرفيت توليد را به حداقل سه برابر افزايش دهد.اين شرکت تقريب ًا روزي  ۲۰هزار ماسک نانويي توليد
ميکند و با افزايش مقياس توليد آن ،بخش��ي از نيازهاي کش��ور در اين حوزه فراهم ميشود.وي ادامه داد :معاونت علميسعي کرده همه نوآوريها و فناوريهايي
که از سوي محققان ،دانشمندان ايراني و شرکتهاي استارتاپي پيشنهاد ميشود را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد تا بتوانيم در حوزه توسعه فناوريهاي مرتبط با
ويروس کرونا به صورت جدي وارد عمل شويم.رئيس مرکز فناوريهاي راهبردي معاونت علميو فناوري رياست جمهوري ،افزود :مجموعه دانشگاه علوم پزشکي
ايران در حال انجام تحقيق و پژوهش در حوزه ساخت واکسنهاي  MRNAعليه ويروس کرونا است.قادريفر يادآور شد :وزارت بهداشت در کنار تالشهاي همه
جانبهاي که در کادر پزشکي ،پرستاري و خانواده جامعه وزارت بهداشت براي مقابله با شيوع و درمان بيماران مبتال انجام ميدهد ،همکاري خوبي با معاونت علميبه
عنوان توسعهدهنده فناوريهاي مرتبط با شرکتهاي دانشبنيان داشته است.وي افزود :سعي ميکنيم در کوتاهترين زمان ممکن بحث ارزيابيهاي فني را انجام
دهيم و اگر کس��ي مدعي س��اخت کيت ،دارو ،واکسن يا حتي ساير اقالم مورد نياز براي مقابله با بيماري کرونا است او را مورد حمايت جدي قرار دهيم تا انشاءا...
همپا با ساير ارگانهاي کشور با رويکرد و روحيه بااليي که مردم عزيزمان و اصحاب علم دارند ،اين بحران را با سربلندي طي کنيم.

اصالحیه

پیرو آگهی مناقصه عمومی منتش��ر ش��ده در روزنامه های کلید و عصر
ایرانیان در مورخ  98/12/5و  98/12/06بدینوس��یله واجدین ش��رکت در
مناقصه به شرح ذیل اصالح می گردد:
واجدین شرکت در مناقصه :شرکت هایی تعیین صالحیت در رتبه  5آب یا
 4تأسیسات و تجهیزات

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

