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مشاهیر
جان كوئين��زي آدا ْم ْز ،شش��مين رئيسجمهور آمریکا،
فرزن��د جان آدامز دومين رئيسجمهور اين كش��ور ،در
يازده��م ژوئي��ه 1767م در ايالت ماساچوس��ت آمریکا
ب��ه دنيا آم��د.وي به دليل موقعيت پدر ،ب��ه زودي وارد
فعاليتهاي سياسي ش��د و مدارج ترقي را طي كرد تا
اينكه در انتخابات رياست جمهوري پائيز سال 1824م،
شركت جس��ت.در اين انتخابات هيچيك از كانديداها
نتوانس��تند اكثريت آراء را براي احراز اين مقام به دست
آورند ،در نتيجه براساس قانون اساسي آمریکا ،مجلس
كشور خود رأس ًا در گزينش رئيسجمهور
نمايندگان اين
ْ
تصميمگيري كرد و جان كوئينزي آدامز ،وزير امور خارجه
دولت جانز مونروئه را با اكثريت آرا به رياستجمهوري
آمریکا برگزيد.وي نخستين رئيسجمهوري آمریکاست

ك��ه بر اثر ع��دم توافق در مجمع انتخابات��ي ،از طرف
مجلس نمايندگان به اين س��مت انتخاب گرديد.اعتبار
وي كه منجر به انتخابش از س��وي نمايندگان مجلس
آمریکا شد بيشتر به خاطر نقشي بود كه وي در توجيه
دكتري��ن مونروئه در ميان كش��ورهاي آمریکا مركزي
و جنوب��ي و دولتهاي اروپايى ايفا كرد.براس��اس اين
دكتري��ن ،اياالت متح��ده به كش��ورهاي غربي اجازه
دخال��ت در منطقه مركزي و جنوب��ي آمریکاي التين
را نم��يداد و قيموميت خ��ود را بر اين مناطق تحميل
ميكرد.اما آدامز به عنوان رئيسجمهور در حل و فصل
مش��كالت داخلي كش��ور خود موفق نبود.اقدام وي در
افزاي��ش بهاي تعرفههاي گمركي بر كاالهاي وارداتي
موجي از خشم و نفرت مردم ايالتهاي جنوبي آمریکا

فناوري
کامیون برقی با الیاف کتان تجزیه پذیر تولید شد

"جان كوئينْزي آدا ْم ْز" که بود؟

شرکت سوئدی ولتا تراکس از تولید کامیون برقی جدیدی با
استفاده از الیاف درهم تنیده کتان خبر داده است.به گزارش
مهر ،افزایش انتش��ار گازهای گلخانهای منجر به گسترش
تالشها به منظور استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر شده
و تولید وسایل نقلیه برقی با همین هدف صورت میگیرد.
کامیون یاد ش��ده نه تنها برقی است ،بلکه در تولید قطعات
آن نیز از موادی اس��تفاده ش��ده که به راحتی قابل تجزیه
هس��تند و محیط زیس��ت را آلوده نمیکنند.مهمترین ماده
تش��کیل دهنده قطع��ات بدنه این کامی��ون را الیاف کتان
تشکیل میدهد.این کامیون  ۱۶تنی تمام برقی دارای یک
باتری  ۱۶۰تا  ۲۰۰کیلووات ساعتی است و با یک بار شارژ
مسافتی  ۲۰۰کیلومتری را طی میکند.حداکثر سرعت این
کامیون به  ۹۰کیلومتر در س��اعت میرس��د.صندلی راننده
ای��ن کامیون در وس��ط قرار گرفته تا دو نف��ر دیگر بتوانند
در طرفین وی بنش��ینند.پنجرههای بزرگ این کامیون دید
 ۲۲۰درجه را ممک��ن میکند.ظرفیت بخش حمل بار این
کامیون  ۳۷.۳مترمربع اس��ت و حداکثر میتوان  ۸.۶تن بار
را در آن جای داد.این کامیون در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱
به بازار میآید.

بِ ِرنج و بِ َرنج

را كه عموم ًا مزرعه دار و كشاورز بودند ،برانگيخت.اين
عكس العملها تا آنجا پي��ش رفت كه اياالت جنوبي
ادام��ه روند افزايش بهاي تعرفههاي گمركي و حمايت
دول��ت از توليدات صنعتي اياالت ش��مالي را غيرقابل
قبول دانس��ته و زمزمههاي جدايى از حكومت متحده
را ساز كردند.عواقب اين نارضايتي تنها در برخوردهاي
اقتصادي خالصه نميشد ،بلكه تصميمات آدامز دقيق ًا
واكنشهاي سياس��ي و حزبي را به همراه داشت.آدامز
كه خود عضو حزب جمه��وري خواهان دموكرات بود،
حتي از سوي اكثريت اعضاي حزب خود نيز مورد حمله
قرار گرفت كه مخالف سياستهاي او در افزايش حقوق
گمرك��ي بودند.از اين رو آدام��ز بدون توجه به حمالت
تبليغاتي ،هم��راه با گروه قابل مالحظهاي از همفكران

خود ،از حزب جدا ش��ده و حزب جدي��دي با نام حزب
جمهوري خواهان ملي به وجود آورد.اقدامات جان آدامز
در سيستم اقتصادي كشور با كارشكنيهاي فراواني از
سوي مسؤوالن مخالف وي توأم گرديد.هدف اين بود
كه با اثبات عدم موفقيت طرح افزايش بهاي تعرفههاي
گمركي و تبليغات توأم با آن مانع پيروزي كوئينزي آدامز
در دور جديد انتخابات رياست جمهوري آمریکا گردند و
همين نيز ش��د.جان آدامز كه تنها چهار سال حكومت
كرد و در انتخابات پائيز سال 1828م از رقيب سرسخت
خود ،آندرو جكسون با اختالف فاحشي شكست خورد.
جان كوينس��ي آدام��ز پس از اين شكس��ت از صحنه
سياست آمریکا كنار رفت و سرانجام بيست سال بعد در
 23فوريه 1848م در  81سالگي درگذشت.
عکس :حمید رضا نیکومرام-فارس

حکایت
مرد سنگ شکن

روزي روزگاري سنگ شکن فقیري بود که زیرآفتاب و باران ،روزگار را به خرد کردن سنگ هاي کنار جاده می
گذرانید.روزي با خود گفت":آه!اگر می توانس��تم ثروتمند شوم،آن وقت می توانستم استراحت کنم".فرشتهاي
در آس��مان پرسه می زد.صدایش را ش��نید و به او گفت ":آرزویت اجابت باد"همین طور هم شد.سنگ شکن
فقیر ناگهان خود را در قصري زیبا یافت که تعداد زیادي خدمتکار به اوخدمت می کردند.حاال می توانس��ت
هرچقدر که می خواست استراحت کند.اما روزي آمد که سنگ شکن به این فکر افتاد که تا نگاهی به آسمان
بیندازد.آن وقت چیزي را دید که هرگز به عمرش ندیده بود:خورشید را! آهی کشید و گفت":آه!اگر می توانستم
خورشید شوم ،دیگر این همه خدمتکار موي دماغم نبودند!" این بار هم فرشته مهربان خواست او را خوشحال
کند.به او گفت":خواسته ات اجابت باد!"اما وقتی آن مرد خورشید شد ،ابري از برابر او گذشت و درخشش او را
تیره و تار کرد.با خود فکر کرد ":اي کاش ابر بودم! ابر از خورشید هم نیرومندتر است!"اما این خواسته اش هم
که اجابت ش��د ،باد وزید و ابر را در آس��مان پراکند".دلم می خواهد باد باشم که هر چیزي را با خود می برد".
فرشته با کمال میل خواسته اش را اجابت کرد.اما به باد بی پروا و خشمگین که تبدیل شد ،به کوه برخورد که
در مقابل باد هم تکان نخورد.کوه که شد ،متوجه شد که کسی با کلنگ پایه اش را خرد می کند.گفت":کاش
می توانس��تم آن کسی باش��م که کوه ها را خرد می کند".فرشته براي آخرین بار خواسته اش را اجابت کرد.
چنین ش��د که س��نگ شکن دوباره خود را کنار جاده و در همان قالب پیشین کارگر ساده اي که بود ،یافت و
دیگر پس از آن زبان به شکوه نگشود.
رویدادهای تاریخی امروز
روز ملي و استقالل "مغولستان" از چين (1921م)

كش��ور مغولس��تان در ابتدا جزئي از خاك چين بود ،كه در س��ال 1911م به دنبال
س��قوط دولت منچو در چين ،اعالم اس��تقالل نمود و نوع حكومت خود را سلطنتي
اعالم كرد.ولي چند سال بعد با انعقاد موافقتنامهاي ميان چين و روسيه ،مغولستان
تحتالحمايه چين گرديد و روسيه ،كنترل امور خارجه اين كشور را به عهده گرفت.
به دنبال وقوع انقالب كمونيس��تي در روس��يه ،چين درص��دد ضميمه كردن خاك
مغولس��تان به خود برآمد كه با مداخله نيروهاي ش��وروي ،مواجه شد و چين مجبور
به خروج از خاك اين كش��ور گرديد.در ادامه ،در يازدهم ژوئيه 1921م ،حكومت پادش��اهي در مغولس��تان بار
ديگر اعالم اس��تقالل كرد.در س��ال 1924م به دنبال مرگ پادشاه ،به تحريك شوروي به حكومت سلطنتي
در مغولستان خاتمه داده شد و اين كشور با برگزيدن حكومت جمهوري خلق ،به عنوان دومين كشور داراي
نظام كمونيستي پس از شوروي شناخته شد ،هرچند پس از فروپاشي شوروي با اصالح قانون اساسي ،عنوان
"خلق" از نظام سياسي اين كشور حذف شد 11.ژوئيه ،سالروز استقالل مغولستان از چين ،به عنوان روز ملي
اين كشور به حساب ميآيد.
فتح بيتالمقدس توسط مسلمانان در جريان جنگهای صليبی (1244م)

جنگهای صليبي كه از اواخر قرن يازدهم ميالدي از جانب اروپاييان بر مسلمانان
تحميل ش��د داراي چندين مرحله بود و اشغال سرزمينهاي شرق و به ويژه تسلط
ب��ر منطقه بيتالمقدس و آزادي عمل مس��يحيان در آن منطق��ه را دنبال ميكرد.
ششمين مرحله از جنگهاي صليبي را نميتوان از ديدگاه نظامي ،جنگ ناميد چرا
كه پس از هجوم امپراتور آلمان براي تصرف بيتالمقدس ،حاكم مصر و فلس��طين
دريافت كه توانايى مقاومت در برابر وي را ندارد.از سوي ديگر ،امپراتور آلمان براي
اس��تردا ِد بدون خونريزي بيتالمقدس حركت كرده بود.در نهايت ،در پي مذاكرات صلح نمايندگان دو طرف
قرار شد شهرهاي بيتالمقدس و بيت اللحم و مناطق ديگر به قلمرو صليبيان بپيوندند ولي مسجداالقصي و
الصخْ ره در اختيار مسلمانان باقي بماند.در اين زمان ،فروپاشي خوارزمشاهيان در ايران و هرج و مرجهاي
ق َّبة َّ
داخل س��رزمينهاي اس�لامي و نيز عدم وجود دولت قدرتمند اسالمي باعث شد تا فرصتطلبان صليبي به
تس��خير كامل بيتالمقدس فكر كنند.در اين ميان ،درگيريهاي پراكنده مسلمانان و مسيحيان در شهرهاي
مختلف فلس��طين ،بيشتر با پيروزي مس��لمانان همراه بود.همچنين بروز ضعف مسيحيان و ظهور توانمندي
مسلمانان باعث شد تا حاكم مصر با سپاهي گران به جانب بيتالمقدس حركت نموده و در يازده ژوئيه 1244م
به فتح آنجا دست يابد و بيتالمقدس را براي هميشه از چنگ متجاوزان صليبي به درآورد.

دانشنامه
ساخته بزرگترین تراشه کوانتومی به وسیله اتم های مصنوعی

محققان دانش��گاه ام آی تی با تولید اتم های مصنوعی ،روش��ی هیبریدی برای تولید بزرگترین تراش��ه کوانتومی در نوع خود ابداع کرده اند.به گزارش مهر،
محققان دانش��گاه ام آی تی روش��ی برای تولید و یکپارچه س��ازی اتم های مصنوعی ابداع کرده اند.اتم های مصنوعی با استفاده از مدار فوتونی روی الیه ای
بس��یار نازک از الماس س��اخته ش��ده اند و بزرگترین تراشه کوانتومی در نوع خود را به وجود آورده اند.دیرک انگالند استادیار بخش مهندسی الکترونیک و علوم
رایانشی دانشگاه ام آی تی می گوید :این دستاورد نقطه عطفی در حوزه پردازشگرهای کوانتومی است.برای تولید یک رایانه کوانتومی به میلیون ها پردازشگر
کوانتومی نیاز است.در همین راستا تحقیق جدید نیز روشی نوین برای ارتقای تولید پردازشگر را نشان می دهد.در رایانه های معمولی پردازش و ذخیره اطالعات
با اس��تفاده از صفر و یک انجام می ش��ود.اما در رایانه های کوانتومی این عملیات با اس��تفاده از بیت های کوانتومی یا کیوبیت انجام می شود که همزمان نشان
دهنده صفر ،یک یا هر دو آنها هس��تند.این ویژگی عجیب به رایانه های کوانتومی اجازه می دهد همزمان چند محاس��به را انجام دهند و چالش هایی را حل
کنند که با رایانه های معمولی ممکن نیست.کیوبیت در تراشه تازه توسعه یافته در حقیقت همان اتم های مصنوعی است که از نقصان های موجود در الماس
ساخته می شود.می توان با استفاده از نور و امواج میکروویو اتم های مصنوعی را برانگیخت تا فوتون هایی حاوی اطالعات کوانتومی را منتشر کنند.این فرآیند
یک روش ترکیبی اس��ت که طی آن چیپلت های میکرو کوانتومی که به دقت انتخاب ش��ده اند و حاوی چند کیوبیت هس��تند ،در یک مدار یکپارچه فوتونیک
نیترید آلومینیوم قرار می گیرند.انگالند و همکارانش با اس��تفاده از این روش هیبریدی توانس��تند یک سیستم  ۱۲۸کیوبیتی بسازند که بزرگترین تراشه یکپارچه
اتم مصنوعی-فوتونیکی است.
تصفیه آب با آفتاب ،چوب و باکتری!

محققان چینی نوع جدیدی از یک دس��تگاه خورش��یدی چوبی را ابداع کردهاند که آب را با کمک باکتری برای نوش��یدن تصفیه میکند.به گزارش ایسنا ،تبخیر
یکی از رایجترین روشهای تصفیه آب برای نوشیدنی کردن آن است.اکنون محققان دانشگاه علم و فناوری چین دستگاه چوبی جدیدی ساختهاند که میتواند
با اس��تفاده از باکتریها برای کمک به س��اختن نانوس��اختارهای کلیدی دقیق ًا همین کار را انجام دهد.ایده اصلی این تصفیه کننده آب تبخیری ،چیزی است که
اکثر ما از کالس علوم در مدرس��ه ابتدایی به یاد میآوریم که در آن ،متمرکز کردن آفتاب بر روی آب ،آن را گرم و در نهایت بخار میکرد تا هرگونه آلودگی
به جا بماند.س��پس بخار را میتوان به درون یک ظرف هدایت کرد که در آن مجدداً به آب تمیز و قابل آش��امیدن تبدیل ش��ود.ما در گذش��ته با استفاده از انواع
مواد و پیکربندیها ،این مفهوم اساسی را بارها و بارها عملی کردهایم.این دستگاه و روشها شامل ماشینهایی که بر روی سطح یک دریاچه شناور میشوند،
آب را از زیر جذب میکنند و آن را تصفیه میکنند یا سازههای فومی ساخته شده از پوستههای گرافیتی یا سازههای خورشیدی ساخته شده با کاغذ آغشته به
کربن و هواژلهای س��لولزی بوده اس��ت.اما در این مطالعه ،دستگاه جدید از چند الیه تشکیل شده است.الیه باالیی آن از نانولولههای کربنی ساخته شده است
که در جذب گرما از نور خورش��ید مؤثر هس��تند.در الیه وس��ط ،الیهای از حبابهای شیش��های ریز قرار دارد که یک هواژل عایق حرارتی را تشکیل میدهد.در
الی��ه زیری��ن نی��ز یک قطعه چوب قرار دارد که آب زیر آن قرار دارد.هواژل یا ایروژل( )Aerogelیک ماده تولیدی اس��ت که کمترین چگالی را در میان مواد
جامد دارد.این ماده از یک ژل به دست میآید که در آن قسمت مایع ژل با گاز جایگزین میشود.نتیجه این فرآیند ،مادهای جامد با چگالی بسیار کم و در عین
ل توجه در زمینه عایق گرمایی اس��ت.هواژل در فرهنگ عامه مردم تحت نامهای دیگری همچون دود منجمد ،دود جامد ،هوای جامد یا دود
حال ،ویژگی قاب 
آبی نیز ش��ناخته میش��ود که این نامگذاریها به دلیل ظاهر ش��فاف و نیز نحوه پخش نور در این ماده است.اما جزء اصلی این دستگاه ،باکتری است.محققان با
قرار دادن باکتریهای مختلف روی س��طح چوب ش��روع به کار کردند و آنها را برای تخمیر رها کردند.هنگامی که حبابهای شیشهای و الیههای نانولوله کربن
افزوده شدند ،این باکتریها نانو الیاف سلولزی را در اطراف خود شاختند که کل این مواد را کنار هم نگه داشت.آب با استفاده از این طرح ،از ساختار متخلخل
طبیعی چوب که به درختان در آبرسانی کمک میکند ،باال میرود و هنگامی که به الیه نانولوله کربنی جاذب نور در الیه باال میرسد ،گرم و تبخیر میشود.
در عین حال ،الیه هواژل شیشهای در وسط ،به عنوان عایق عمل میکند و باعث میشود گرما به پایین منتقل نشود.
عرضه سطلهای زباله آنتیباکتریال نانویی

یکی از ش��رکتهای فناور صنعتی س��طل زبالههای آنتیباکتریال را به بازار عرضه کرده که به دلیل اس��تفاده از نانومواد آنتیباکتریال عالوه بر جلوگیری از
رشد عوامل بیماریزا ،قابل استفاده در محیط اتاق است.به گزارش ایسنا ،سطل زباله به دلیل ماهیت کارکردی خود ،ازجمله فضاهای آلوده در اماکن عمومی
و فضای داخل منزل اس��ت ،به طوری که میتوان س��طلهای زباله را ازجمله کانونهای تشکیل عوامل بیماری زا دانست و جلوگیری از رشد باکتریها و
میکروبها در داخل س��طل زباله یکی از نکات مهمی اس��ت که در طراحی و س��اخت این محصوالت به آن توجه میشود.استفاده از خواص آنتیباکتریال
نانومواد کمک زیادی به تولیدکنندگان این محصول میکند و در این راستا ،یکی از شرکتهای صنعتی ،سطلهای زباله نانو با خواص آنتیباکتریال را تولید
و به بازار عرضه کرده که دارای خواص آنتیباکتریال و قابل استفاده در قسمتهای مختلف خانه ازجمله اتاق کودک ،حمام ،آشپزخانه و محیطهای اداری
است.این محصول که مطابق با استاندارد ملی شماره INSO ۲۱۱۴۵و با مواد اولیه  FOOD GRADEو  BPA FREEتولید شده دارای خواص
ضدمیکروبی بس��یار قوی اس��ت.کم جا بودن ،کیفیت باال ،طراحی نوآورانه و قیمت پایین نسبت به نمونههای داخلی و خارجی ازجمله مزایای این محصول
اس��ت.در تولید این س��طلهای زباله از نانوذرات اکس��ید روی ( )ZnOاستفاده شده اس��ت.خاصیت آنتی باکتریال که با استفاده از نانوذرات اکسیدروی در
ساخت سطل آنتی باکتریال ایجاد شده ،مانع از تجمع و رشد باکتری و قارچ میشود.اثر ضد باکتریایی اکسید روی به صورت چشمگیری در بعد نانومتری
افزای��ش مییاب��د ،بهطوریکه قادر به از بین بردن انواع مختلفی از باکتریها اس��ت.فعالیت ضد باکتریایی ،ش��اخصی از میزان توانایی محصول در از بین
بردن باکتریهای در تماس با آن اس��ت؛ که از مقایس��ه لگاریتمی تعداد باکتریهای موجود بر روی نمونه ش��اهد و نمونه محصول بعد از  ۲۴ساعت تماس
با باکتری بدس��ت میآید.طبق اس��تاندارد ،هنگامی که فعالیت ضدباکتریایی محصول بین دو تا سه باشد ،اثرگذاری معنیدار است؛ اگر فعالیت ضدباکتریایی
بیش از س��ه باش��د اثرگذاری قوی دارد.میزان "فعالیت ضد باکتریایی" این محصول مطابق با استاندارد به شماره INSO ۱۰۹۰۰مورد ارزیابی قرار گرفته
و بیش از دو گزارش شده است.

