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فناوري

ساخت دستگاه «اکسيمتر انگشتي» در روزهاي کرونايي

محققان کشور موفق به ساخت دستگاهي
شدند که سالمت افراد را با اندازهگيري ضربان
قلب و اکسيژن خون پايش ميکند.به گزارش
مهر ،يکي از شرکتهاي دانش بنيان پيشرو در
طراحي و ساخت دستگاههاي مختلف پايش

وضعيت و پايش سالمت ،در روزهاي حساس
اپيدميابتال به ويروس کرونا نيز به مدد افراد
جامعه آمده است و از دستگاه «پالس اکسيمتر
انگشتي» با نام تجاري «»PO-MED19
رونمايي کرد.اين تجهيز وسيلهاي است که
ميتواند با کمک دادههاي دريافتي از انگشت
فرد اطالعات مفيدي از ضربان قلب و درصد
اکسيژن اش��باع خون به کاربر ارائه کند.اين
دادهها و روند تغييرات آن ميتواند تفاس��ير
مختلفي از وضعيت سالمت فرد به پزشک
يا کاربر دهد.استفاده از اين دستگاه در مراکز
بهداشتي و درماني ،در تماميادارات ،شرکتها

مشاهير

و مراکز مختلف تجاري و سياسي و همچنين
در تماميمن��ازل جهت چک ک��ردن روزانه
وضعيت عموميافراد توصيه ميش��ود.نکته
قابل توجه اين است که ضرورت استفاده از
اين دستگاه جهت تشخيص و يا غربالگري
در طرحه��اي قرنطين��ه يا فاصل��ه گذاري
اجتماعي حتي بيش از تب س��نج مثمر ثمر
خواهد بود.چراکه بعضا بيماري عالئميچون
تب و کوفتگ��ي را پس از درگيري ش��ديد
سيستم ايمني با ويروس از خود بروز خواهد
داد اما در بسياري از موارد چک کردن ميزان
اکسيژن خون دادههاي ارزشمندتري به لحاظ

بررسي وضعيت سالمت فرد جهت اقدامات
بعدي محسوب ميشود.بديهي است استفاده
از اين دس��تگاه تضمين ۱۰۰درصد و دقيق
ابتال يا عدم ابتال به بيماري کرونا نبوده ولي
در صورتي که عدد  SPO۲باالي  ۹۵واحد
باشد نشان ميدهد هنوز مشکل خاصي براي
سيستم تنفس��ي فرد پيش نيامده است.افت
اکسيژن به کمتر از ۹۴واحد ميتواند هشدار
اوليهاي جهت بررس��ي دقي��ق تر وضعيت
ريههاي فرد مش��کوک باشد.همچنين افت
اکس��يژن به زير  ۹۰واحد هش��دار جدي و
الزام به بررس��ي در واحدها و مراکز درماني

حضور عوامل تیراندازی خیابان وحدت اسالمی در محل وقوع جرم

«ابن دَ ّهان» که بود؟

ابوبكر ،مبارك بن ابيطالب بن مبارك بن سعيد ملقب به
وجيه واسطي و مشهور به ابن َدهان ،اديب و شاعر نابيناي
مس��لمان در جمادي الثاني  532يا 534ق در شهر واسط
در عراق به دنيا آمد.او پس از مدتي به همراه پدر رهسپار
بغداد ش��د و از محضر دانشمندان نامآوري همچون ابن
خَ شّ اب و ابوالبركات ابن االنباري استفاده برد و از عالماني
نظير يحيى بن ثابت و احمد بن مبارك نيز حديث شنيد.او
در هم ه علوم متداول زمان خود ازجمله فقه ،تفسير قرآن،
طب و نجوم از مهارتي بس��يار برخوردار بود و اش��عاري
دلنشين ميس��رود و به زبانهاي فارسي ،تركي ،رومي،
هندي و ارمني تس��لط داش��ت.ابن َد ّه��ان را در هوش،
دانش ،فروتني و بردباري و چيرهدس��تي در علوم متداول
زمان ستودهاند.گفتهاند كه هيچگاه خشمگين نشد و حتي
آنگاه كه به عمد ميخواستند وي را به خشم آورند موفق
نگرديدند.اگرچ��ه از آثار ابن د ّهان جز چند قصيده ،اثري
ديگر باقي نمانده است ،اما برخي از مورخان معتقدند كه
او در علم نحو نيز داراي تأليفاتي است.ابن َد ّهان سرانجام
در هش��تاد سالگي در بغداد درگذشت و در همان شهر به
خاك سپرده شد.

آزاد کردنش��ان] فدیه و ع��وض بگیرید تا آنجا که جنگ
بارهای سنگینش را بر زمین نهد .این است [فرمان خدا]؛
و اگر خدا می خواس��ت [خود بدون فرمان جنگ] از آنان
انتقام می گرفت [ولی به جنگ فرمان داد] تا برخی از شما
را به وس��یله برخی دیگر بیازماید ،و کسانی که در راه خدا
به شهادت رسیده اند ،خدا هرگز اعمالشان را باطل و تباه
نمی کند( .قران؛ مترجم استاد شیخ حسین انصاریان) مورد
دوم :اگر کفران نعم��ت صورت گرفت قربه الی اهلل منت
گذاشتن برای بازگشت به حقیقت و تذکر خوب و بالمانع
اس��ت چنانچه در مفردات الفاظ قرآن آمده است :کفرت
النعمه حسنت المنه اگر نعمت کفران شود م ّنت نیکو است.
در ق��رآن کریم واژه م ّنت و مش��تقات آن  ۲۵مرتبه امده
اس��ت .نمونه هایی از م ّنت های خداوند بر مخلوقات.۱ :
بعثت پیامبری از جنس بش��ر :در سوره مبارکه ال عمران
ایه شریفه  ۱۶۴یقین ًا خدا بر مؤمنان م ّنت نهاد که در میان
آنان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان

می خواند و [از آلودگی های فکری و روحی] پاکشان می
کن��د ،و کتاب و حکمت به آنان می آموزد ،و به راس��تی
که آنان پیش از آن در گمراهی آش��کاری بودند .۲.عزت
بخشی به مومنان؛ سوره مبارکه قصص آیه شریفه  :۵و ما
می خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانی و زبونی
گرفته ش��ده بودند ،نعمت های ب��ا ارزش دهیم ،و آنان را
پیشوایان مردم و وارثان [اموال ،ثروت ها و سرزمین های
فرعونیان] گردانیم .۳.الهام به مادر حضرات موسی وهارون
علیهما السالم؛ س��وره مبارکه طه آیات  ۳۷الی  ۳۹و بی
تردید یک بار دیگر هم به تو احسان کردیم .آن زمان که
به مادرت آنچه را که باید الهام می ش��د ،الهام کردیم .که
او را در صندوق بگذار ،پس او را به دریا بینداز تا دریا او را
به ساحل اندازد ،تا دشمن من و دشمن او ،وی را برگیرد.
محبوبیتی از سوی خود بر تو انداختیم تا [همگان به تو
و
ّ
عالق��ه و محبت ورزند و آنچه را انجام دادم برای این بود
که] با مراقبت کامل من پرورش یابی [و ساخته شوی].

راه «حاج قاسم» تا نابودی آمریکا و صهیونیسم ادامه دارد
راه علمای اس�لام است .وی اظهار کرد :حاج قاسم به تاثر
از مکتب اسالم ،اوایل انقالب در مقابل صدام و بعد از آن
در مقابل رژیم صهیونیس��تی و آمریکا قد علم کرد .او در
حوزهی برنامهریزی ،سازماندهی و اقدام و عمل به موقع در
صحنههای گوناگون خوش درخشید و برنامههای دشمنان
به خصوص دش��منان نیابتی مثل داع��ش را به ناکامی و
نابودی کشید .جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره
به اینکه ش��هید سلیمانی در حوزه تفکر و تصمیم ،انسانی
با اراده بود ،تصریح کرد :ش��خصیت حاج قاس��م را در دو
حوزه باید تعریف کرد ،در حوزه شخصیتی او خدامحور بود،
والیتمدار بود و ایمانی راس��خ داشت .همچنین در حوزه

مدیریتی ،استراتژیس��ت و در عین حال تاکتیکمحور بود.
سردار فالحزاده تصریح کرد :او هم فردی میدانی بود و هم
در حوزههای گوناگون برنامههای دراز مدت یعنی راهبرد
استراتژی را ترسیم میکرد .حاج قاسم برای اجرا در حوزه
حقیقی مس��تقل از خدامحوری انس��ان شجاعی بود .وی
افزود :امیرالمومنین (ع) درباره مالک اشتر فرمودند :معاویه و
اصحابش در مرگ مالک شاد شدند و من و شما عراقیها
در مرگ مالک محزون شدیم .حاج قاسم مالک اشتر زمان
ما بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگران از شهادتش
ش��اد شدند ،اما رهبر انقالب و ملت عزیز ایران اسالمی و
همهی آزادیخواهان جهان از این فقدان ناراحت شدند.

آیتاهلل جنتی:

امام (ره) اسالم سیاسی و مردمساالری دینی را احیا کرد

دبیر ش��ورای نگهبان گفت :غربیه��ا و پیروان آنان در
ایران ،زمان طاغوت س��الها تالش کرده بودند که دین
را از عرص��ه اجتماع��ی حذف کنند؛ ام��ام این توطئه را
برهم زد و اسالم سیاسی و مردم ساالری را احیا کرد.به
گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از شورای نگهبان ،آیت
اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه این شورا
با تبریک میالد حضرت زه��را (س) و امام خمینی (ره)
گفت :حضرت زهرا (س) هم مقامات عالی انسانی را دارا
بود و در یک کلمه تجلی کامل اسم ًا و صفات الهی بود.
وی در تشریح ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) گفت:
ایشان اگرچه طول حیات مبارکشان کوتاه بود اما عمق
زندگی ایش��ان بسیار زیاد و پر برکت بود؛ ایشان در کل

فضاپيمايي که از گرماي بسيار زياد جان سالم به در ميبرد

يک مهندس هوافضا «دانشگاه رايس» يک فضاپيما به نام «کپسول ويودرايور» ( )capsule waveriderطراحي
کرده است که به هنگام عبور از آتش هيچ صدمهاي به ساختار آن وارد نميشود.به گزارش ايسنا ،اين فضاپيما 10
برابر سريعتر از هواپيماهاي معمولي است.با چنين سرعتي ،هواي موجود در اطراف هواپيما به گونهاي عمل ميکند
که اساس ًا با نحوه گردش هوا در اطراف هواپيماي معمولي متفاوت است».پاتريک رودي» ( )Patrick Rodiاستاد
گروه مهندسي مکانيک دانشگاه رايس و طراح اين فضاپيما گفت :هنگاميکه يک جريان فراصوت داريد ،امواج شوک
ايجاد ميکنيد.به عنوان يک طراح ،ميتوانيد شکل آن هندسه را طوري انتخاب کنيد که موج شوک درست در لبه
فضاپيما باشد.موج شوک ( )Shock waveيک اغتشاش پيش رونده است.موج شوک هنگاميبه وجود ميآيد که
يک موج در يک محيط مايع ،گاز يا پالسما (به صورت کلي در يک محيط سيال) با سرعتي سريع تر از سرعت صوت
حرکت ميکند.امواج شوک همانند يک موج عادي با خود انرژي حمل ميکنند و ميتوانند در يک محيط انتشار يابند.
از مشخصههاي اين نوع موج ميتوان به تغيير ناگهاني و ناپيوسته در فشار ،دما ،و چگالي محيط اشاره کرد.رودي
افزود :طراحي ويو رايدر باعث ميشود که هواي پر فشار از بين نرود.شما در حال صرف انرژي براي فشرده سازي هوا
هستيد و اکنون از هواي پر فشار در حد امکان استفاده ميکنيد.شما آن نيروي برا را گم نميکنيد.شما با شکل دادن
هندسه ،موج آن را ضبط ميکنيد.نسبت نيروي برا به نيروي پسا باال است و هنگاميکه اين فضاپيما براي اولين بار
وارد جو ميشود ،بسيار به فضاي عميق ميرود و داغ ميشود.در آن لحظه فشار زياد و گرماي زيادي وجود دارد اما
اين فضاپيما در برابر گرماي بسيار زياد هم مقاوم است.از يک طرف طراحي ظاهري فضاپيما ويورايدر به شکلي است
که يادآور فضاپيماهاي معمولي است و از طرفي ديگر ،يک فضاپيما پيشرفته بال مانند است.
سيستميبراي کنترل دورزدن خودکار ماشين

سردار فالحزاده:

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه گفت :راه «حاج قاسم»
به پرچمداری س��ردار قاآنی و هم��ه فرماندهان و رهبران
جبهه مقاومت روشن است و تا نابودی آمریکا و همچنین
رژیم صهیونیس��تی ادامه پی��دا خواهد کرد .ب��ه گزارش
«عصر ایرانیان» ،س��ردار محمدرضا فالحزاده جانش��ین
فرمان��ده نیروی قدس س��پاه در گفتگو با برنامه «س�لام
س��ردار» رادیو مقاومت با اش��اره به اینکه سردار سلیمانی
تربی��ت یافته علمای ش��اخصی از مراجع بزرگ همچون
امام خمینی (ره) و رهبر انقالب بود ،گفت :صبر ،بردباری،
مقاوم��ت و مقابله با زیادهخواهان و مس��تکبران تاریخ که
حاج قاس��م در عصر حاضر این مس��یر را ادامه داد ،همان

عکسyjc :

اعالم نتايج اوليه آزمايش داروي «رمديسيوير» روي بيماران کرونايي

نتاي��ج اولي��ه آزمايش داروي «رمديس��يوير» روي  ۵۳بيمار مبتال ب��ه ويروس کرونا در آمري��کا ،اروپا و کانادا
نويدبخش بوده و  ۶۸درصد اين بيماران بهبود يافتند.به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ ،نتايج اوليه تست داروي
«رمديس��يوير» روي بيماران بدحال مبتال به ويروس کرونا رضايتبخش بوده است.اين امر محققان را اميدوار
کرده که «رمديس��وير» احتما ًال نخستين درمان براي ويروس کرونا بوده است.شرکت گيليد ساينس اين دارو
را توليد کرده اس��ت.اين تحقيق در نشريه « »New England Journal of Medicineمنتشر شده
و براساس پيگيري درمان  ۵۳نفر در آمريکا ،اروپا و کانادا است.اين بيماران به تنهايي قادر به تنفس نبودهاند،
به طوري که نيمياز آنها از دستگاههاي ونتيالتور مکانيکي و  ۴نفر از ماشينهاي باي پس قلب و ريه استفاده
ميکردند ۸.بيمار نيز از اين تحقيق کنار گذاشته شدند؛ يکي از اين افراد به دليل دريافت دوز اشتباه دارو و  ۷نفر
ديگر به دليل نبود اطالعات درباره چگونگي بهبود آنها.تمام اين بيماران به مدت  ۱۰روز دوزي از «رمديسيوير»
دريافت کردند.پس از  ۱۸روز ۶۸ ،درصد بيماران بهبود يافتند و  ۱۷تن از  ۳۰بيماري که به دستگاه ونتيالتور
متصل بودند نيز از آن جدا ش��دند.تقريب ًا نيمياز بيماران ش��رکت کننده در اين تحقيق از بيمارس��تان مرخص
شدند و  ۱۳درصد آنها فوت کردند.در اين ميان نرخ مرگ و مير ميان بيماراني که به دستگاه ونتيالتور متصل
بودند نيز باال بود.به طوري که  ۱۸درصد آنان فوت کردند.جانات گرين مدير اپيدمولوژي بيمارستاني در مرکز
پزشکي سدار سيناي در لس آنجلس ميگويد :با توجه به اين اطالعات نميتوانيم به نتيجهاي قطعي برسيم اما
مشاهدات مربوط به گروهي از بيماران بستري شده که «رمديسيوير» دريافت کردهاند ،نويد بخش بوده است.
البته برخي محققان نسبت به اين نتايج ترديد دارند.

سيستمهاي هوشمند کنترل خودرو ،امروزه در سطح صنعتي در حال گسترش هستند و بسياري از کمپانيهاي
بزرگ خودروسازي ،توليدات خود را به اينگونه سيستمها تجهيز کردهاند.در ايران نيز با وجود مسير طوالني که تا
افزايش کيفيت خودروهاي توليدي باقي مانده ،محققان بيکار ننشسته و سيستميبراي دورزدن خودکار ساختهاند.
به گزارش ايسنا ،امروزه با افزايش تصادفات رانندگي و افزايش خسارات جاني و مالي ناشي از اين حوادث ،توجه
به سيس��تمهاي حملونقل هوشمند شهري افزايش يافته است.اين سيستمها بهعنوان يک روش کارآمد براي
بهبود مسئله حملونقل بکار گرفته ميشوند.هوشمندسازي سيستم حملونقل را ميتوان به رانندگي خودکار،
پارک گاراژ ،پارک موازي و مواردي نظير اينها تعريف کرد.از آنجا که حدود  ۵۰درصد تصادفات رانندگي مربوط
به اشتباهات شخص راننده است ،از اينرو محققان به دنبال يافتن راههاي جديد در جهت کاهش ميزان تلفات
رانندگي هستند.استفاده از سيستمهاي کنترلي هوشمند ،باعث بهبود سيستم حملونقل شده و رانندگي بسيار
ايمنتر و س��ريعتري را براي رانندگان فراهم ميکند.پژوهشهاي متعددي در زمينه سيس��تمهاي حملونقل
هوشمند انجامشده که هريک در زمينه تکميل و رفع مشکالت اين سيستمها گام برداشتهاند.

شرح دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

دعای ب��رای اوالد و اصول تربیتی فرزن��د :امام العارفین
حضرت زین العابدین علی بن الحسین سالم اهلل علیه دعا
را با درخواس��ت منت الهی آغاز می کند :اللَّ ُه َّم َو ُم َّن َعلَ َّي
… م ّن��ت در لغت معانی متفاوتی دارد ولکن در اصطالح
یعنی :شخص احسان کننده احسان خود را به رخ احسان
شده بکش��د .م ّنت از ناحیه ی حضرت خالق ممدوح و از
ناحی��ه ی جناب مخلوق جز دو مورد مذموم اس��ت :مورد
اول :آنگاه که دستور بخشش اسیران از کفار را صادر می
کند که اثر این بخشش رشد و هدایت آنان و تقویت بنای
اقتصادی اس�لام می شود .سوره مبارکه محمد صلی اهلل
علیه و آله و س��لم آیه شریفه  ۴می فرماید :پس هنگامی
که [در میدان جنگ] با کافران روبرو شدید ،گردن هایشان
را به شدت بزنید تا آن گاه که بسیاری از آنان را با سختی
و غلظت از پای درآورید ،در این هنگام [از دش��من اس��یر
بگیرید و] آنان را محکم ببندید[ ،پس از اس��یر گرفتن] یا
بر آنان منت نهید [و آزادش��ان کنی��د] ،یا از آنان [در برابر

را به عنوان يک پيشنهاد به فرد ارائه خواهد
کرد.اي��ن محصول حاصل بيش از  ۳س��ال
تحقيق و توسعه يک تيم کامل از مهندسان
و متخصصان ايراني و انجام انواع تس��تهاي
باليني و دريافت اس��تانداردهاي الزم است،
توانسته از بخشي از نياز تجهيزاتي کشور را
مرتفع گردان��د.در حال حاضر خط توليد اين
دس��تگاه با حمايت معاونت علميو فناوري
رياست جمهوري در حال راه اندازي است.اين
محصول در نمايشگاه دستاوردهاي مربوط
کرونا در حاش��يه هيئت دول��ت به نمايش
گذاشته شد.

دانشنامه

اعصار مایه افتخار و الگوی زنان عالم هستند .دبیر شورای
نگهبان با ابراز تأسف از اینکه الگوی امیرالمومنین علی
(ع) برای مردان و حضرت صدیقه زهرا (س) برای زنان
عالم همچنان به درستی تبیین نشده است ،خاطرنشان
کرد :باید همه تالش کنیم تا الگوی این دو چهره ممتاز
تاریخ و بش��ریت در سراس��ر عالم فراگیر شود .آیت اهلل
جنتی در ادامه به تبیین شخصیت امام خمینی (ره) اشاره
کرد و گفت :ایش��ان گرچه بیش از  ۳۰س��ال است که
از می��ان ما رفته اما افکار و اندیش��ههای ایش��ان همان
طور که در صحیفه امام هم آمده ،زنده اس��ت و همواره
برای همگان قابل استفاده خواهد بود .وی افزود :همه از
جمله وزرای آموزش و پرورش و علوم باید برای شناخت

بیشتر راه و رسم امام خمینی (ره) به نسل جدید به ویژه
دانش آموزان و دانشجویان تالش مضاعفی کنند ضمن
آنک��ه حوزههای علمیه و روحانیون نی��ز باید حافظ آثار
امام (ره) باش��ند .دبیر ش��ورای نگهبان در پایان در کنار
برشمردن صفات ممتاز شخصیتی امام ،آشتی دادن دین
و سیاس��ت در عصر جدید را از جمله اقدامات بسیار مهم
ایش��ان دانست و گفت :غربیها و پیروان آنان در ایران،
زمان طاغوت س��الها تالش ک��رده بودند که دین را از
عرصه اجتماعی و سیاس��ی حذف کنند که امام بزرگوار
این توطئه را برهم زد و اس�لام سیاسی و مردم ساالری
دین��ی را احیا ک��رد از این رو همه باید در نش��ر افکار و
اندیشههای ایشان به وظایف خود عمل کنیم.

