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صفحه سخن بزرگان
موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم 

موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا می گذاریم

آگهی

علمى

کریس ماسگرو

اظهار  اخیرشان  مطالعه  در  آمریکا  بولدر"  کلرادو  "دانشگاه  محققان 
کردند طول موج خاصی از اشعه فرابنفش می تواند به مهار شیوع بیماری 

کووید-۱۹ کمک کند.
به گزارش مهر و به نقل از تی ای، استفاده از فناوری های پیشرفته برای 
سندرم  کروناویروس  با  مقابله  در  سزایی  به  تاثیر  می تواند  عفونی  ضد 
کند.  کمک  ویروس  انتقال  سرعت  کاهش  به  و  داشته   ۲ تنفسی  حاد 
نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که استفاده از دستگاه های فرا 
بنفش)UV( که اشعه UVC  را ساطع می کنند برای ضد عفونی کردن 
برخی  وجود  دلیل  به  حال  این  با  هستند.  موثر  ویروس  بردن  بین  از  و 
این  تاثیر  از  اطالعات کمی  آزمایشات،  در  ایمنی  اقدامات  و  مشکالت 

روش در  کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ موجود است.
که  است  آن  از  حاکی  آمریکایی  محققان  جدید  مطالعه  یافته های  حال 
 Far("یک طول موج خاصی از اشعه فرابنفش به نام "فرا بنفش دور سی
ultraviolet-C( در محدود ۲۲۲ نانومتر، در از بین بردن این ویروس 
بسیار موثر است. همچنین استفاده از آن در مکان های عمومی نیز ایمن تر 

است.
محققان طی این مطالعه اظهار کردند که اشعه فرابنفش همانند یک تغییر 
از  بسیاری  در  آن  از  می توان  آن  بر  عالوه  می کند.  عمل  بازی  دهنده 

مکان های عمومی و شلوغ به راحتی استفاده نمود.
ارشد  نویسنده  مهندس محیط زیست و   )Karl Linden("لیندن "کارل 
داده ایم  قرار  بررسی  مورد  را  بسیاری  پاتوژن های  ما  گفت:  مطالعه  این 

به  که  است  مواردی  آن  از  یکی  ویروس  این  بگویم  می توانم  بنابراین 
راحتی با دوز کمی از اشعه فرابنش از بین می رود که این امر نشان دهنده 
آن است که فناوری فرابنفش می تواند یک راه حل مناسب برای محافظت 

از فضاهای عمومی باشد.
البته گفتنی است اشعه فرابنفش در برخی موارد برای موجودات زنده مضر 
است و هنگامی که توسط ژنوم یک موجود زنده جذب می شود، سبب 

تغییراتی در آن می شود که از تولید مثل آن موجود جلوگیری می کند.
در برخی از محصوالت از اشعه فرا بنفش ساخته دست بشر استفاده می شود 
که باید گفت چون در داخل این محصوالت از یک پوشش فسفری سفید 
فرابنفش  اشعه  برابر  در  افراد  از  پوشش  این  بنابرابن  است  شده  استفاده 
محافظت می کند. از بین بردن این پوشش سبب می شود تا آن محصول به 

پوست و چشم انسان ها آسیب برساند.
نتایج مطالعه جدید از آن جهت که محققان موفق به یافتن یک طول موج 
خاصی از اشعه فرابنفش شده اند که به انسان آسیب نمی رساند و بی خطر 

است اما برای ویروس مضر است، خاص است.
با یکدیگر  این مطالعه دانشمندان طول موج های مختلف فرابنفش را  در 
مقایسه کردند و دریافتند که این ویروس به طور کلی نسبت به اشعه فرا 
بنفش و به طور خاص طول موج خاصی از امواج فرا بنفش دور سی در 
محدوده ۲۲۲ نانومتر حساس است. استفاده از اشعه فرابنفش در این طول 
موج خاص نه تنها بی خطر است بلکه موثرترین روشی است که می توان 

در این زمینه از آن استفاده نمود.

تاثیر شگرف اشعه فرابنفش در مهار کروناویروس

یک ماده جدید که از دسته نوارهای نازک پیچیده شده به دور خود برای 
دارای  همزمان  می کند،  استفاده  الیه ها  بین  حرارت  نفوذ  از  جلوگیری 

رسانایی گرما است!
به گزارش ایلنا و به نقل از نیو اطلس، مدیریت گرما یک چالش عمده 
با استفاده از موادی که گرما  الکترونیک و مهندسی است و  در صنایع 
با  جدید  ماده  یک  اکنون  می شود.  کنترل  می کنند،  عایق  یا  هدایت  را 
مسدود کردن گرما در یک جهت، رسانایی گرمایی را در جهت دیگر 

فراهم می کند.
وسایل الکترونیکی حین کار، داغ می شوند. این یک عارضه جانبی آزار 
تأثیر می گذارد، چرا که داغ شدن  بر طراحی سیستم ها  دهنده است که 
دستگاه ها در عملکرد آنها اختالل ایجاد می کند. امروزه با کوچک شدن 
قطعات الکترونیکی، فضای کمتری نیز برای سیستم های خنک کننده یا 
به چالشی  از گرما  اجزای حساس  داشتن  نگه  دارد و دور  تهویه وجود 

بزرگتر تبدیل شده است.
محققان دانشگاه "شیکاگو" در این مطالعه جدید، راهی برای ساخت موادی 
جدید پیدا کردند که به شکل ویژه برای این منظور مناسب است. این مواد 

جدید به جای اینکه یا عایق یا رسانا باشند، می توانند همزمان هر دو باشند 
و از حرکت حرارت در یک جهت جلوگیری کرده، اما اجازه می دهند 

گرما آزادانه در جهت دیگر حرکت کند.
"شی اِن کیم" سرپرست این مطالعه می گوید: یکی از بزرگترین چالش های 
صنایع الکترونیکی کنترل گرما است، زیرا برخی از قطعات الکترونیکی 
در دمای باال بسیار ناپایدار هستند. اما اگر بتوانیم از موادی استفاده کنیم 
که هم گرما را عبور دهد و هم آن را عایق بندی کند، می توانیم گرمای 
حاصل از منبع گرما را خارج کرده و در عین حال از قسمت های حساس 

دستگاه مراقبت کنیم.
این ماده به  نوارهای نازک "مولیبدن دی سولفید" است.  راهکار آن در 
طور معمول یک رسانای گرمایی عالی است، اما محققان دریافتند که با 
چسباندن ورق هایی از این ماده و پیچاندن آنها به دور خود، گرما قادر 
به نفوذ بین الیه ها نیست. با این حال، همچنان می تواند به صورت افقی 

حرکت کند.
استفاده  برای ساخت سپرهای حرارتی  این تکنیک می توان  از  در عمل 
کرد که نه تنها حرارت را مسدود می کند، بلکه آن را منتقل نیز می کند. 

ماده جدید که همزمان رسانا و عایق گرما است!

جو زمین در حال تغییر است و این باعث می شود که زمین کم نورتر 
شود و این موضوع تاکنون موجب شده تا میزان نور منعکس شده از 

سیاره آبی رنگ ما 0.5 درصد کاهش یابد.
تازگی  به  مقاله ای که  اساس  بر  از آی ای،  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
در مجله Geophysical Research Letters منتشر شده، تحقیقات 
نور  انعکاس  باعث  هوایی  و  آب  تغییرات  که  دهد  می  نشان  جدید 

کمتری از زمین می شود.
محققان در این مطالعه جدید نوشتند: بازتاب زمین یک پارامتر اساسی 
بر" "بیگ  خورشیدی  رصدخانه  از  را  آن  ما  که  است  هوایی  و   آب 
)Big Bear( بین سال های 1998 تا 2017 با مشاهده زمین با استفاده 
از تکنیک های مدرن نورسنجی اندازه گیری کردیم تا تغییرات روزانه، 
از  را  زمین  آلبدوی  یا  سپیدایی  در  را  دهه ای  و  سالیانه  فصلی،  ماهانه، 
تدریجی  کاهش  با  ما  که  دریافتیم  و  کنیم  تعیین  دقیق  طور  به  زمین 
0.5 درصدی در آلبدوی زمین از نظر اقلیمی طی دو دهه مواجه هستیم.

سپیدایی یا آلبِدو )Albedo( به معنی درصد بازتاب نور از سطح یک 
جسم است. مقادیر این کمیت می تواند از صفر )تاریک مطلق( تا یک 
)روشن مطلق( تغییر پیدا کند. آلبدو را گاه با درصد و گاه با یک عدد 
اعشاری کوچک تر از یک نشان می دهند. دمای یک سیاره عماًل تحت 
تأثیر میزان انعکاس انرژی خورشیدی، موسوم به سپیدایِی سیاره و اثرات 

گازهای گلخانه ای است.
انرژی  درصد   ۳۷ که  معنی  بدین  است،   ۰٫۳۷ زمین  سیاره  سپیدایی 
خورشیدی را سریعًا منعکس می کند. برهمین اساس ۶۳ درصد از آن را 
جذب می نماید. این در حالی است که سپیدایی سیاره زهره حدود ۰٫۷۰ 
است )مقدار ذکر شده در منابع مختلف از ۰٫۶۵ تا ۰٫۸۵ متغیر است(، 
در نتیجه تنها ۳۰ درصد از انرژی خورشیدی توسط سیاره زهره جذب 
قدری  به  شده  تشکیل  دی اکسید  کربن  از  که  زهره  جو  اما  می شود. 
می رود.  باال  مالحظه ای  قابل  به  طور  آن  سطح  دمای  که  است  غلیظ 
سپیدایی مریخ برابر با ۰٫۱۵ است، از این  رو بیشتر انرژی خورشیدی را 
جذب می کند، اما جو رقیق کربن دی اکسیدی مریخ )حدود ۰٫۰۱ زمین( 
سطح  هم اکنون  دلیل  بدین  اندازد،  دام  به  را  زیادی  گرمای  نمی تواند 
از حد سرد  بیش  برپایه آب/کربن  بقای گونه های حیات  برای  مریخ 
است. با این وجود، در گذشته زمانی که آتش فشان های عظیم مقادیر 
گسترده ای گاز )شامل بخار آب، کربن دی اکسید و متان( را در جو 
منتشر می کردند، دمای آن به میزان قابل توجهی باالتر بوده و احتمااًل 

امکان پا گرفتن حیات در آنجا وجود داشته  است.
بازتاب زمین یک عامل اساسی تعیین کننده آب و هوای زمین است، 
خورشید،  نور  شدت  همزمان  تکامل  از  هوایی  و  آب  تغییرات  زیرا 

سپیدایی زمین و عایق گازهای گلخانه ای ناشی می شود.
دانشمندان برای این که به نتیجه برسند، داده های رصدخانه خورشیدی 
بازتاب  نوسانات  و  بررسی کردند  را  بر" در کالیفرنیای جنوبی  "بیگ 
با  را  داده ها  این  آنها  سپس  کردند.  ارزیابی   1998 سال  از  را  زمین 
که    "CERES" به  موسوم  ناسا  زمین  تابشی  انرژی  پروژه  مشاهدات 
از سال 1997 فعال است و همچنین با ابزارهایی از چند ماهواره ناسا و 

سازمان ملی اقیانوسی و جوی)NOAA( ترکیب کردند.
نشان  که  است  داده  رخ  سال گذشته  در  زمین  بازتاب  تغییرات  اغلِب 
می دهد تأثیرات تغییرات آب و هوایی به طور تصاعدی در حال افزایش 
است. محققان این میزان از پیشرفت تغییرات را عمدتا به تغییر ابرهای 

زمین نسبت می دهند.
مطالعه ابرها بسیار دشوار است، زیرا دانشمندان ارتباط آنها را با عناصر 
کاهش  مطالعه  این  در  محققان  حال،  این  با  درنیافته اند.  کاماًل  زمین 

بازتاب زمین را به ابرهای باالی اقیانوس آرام نسبت می دهند.
ابرها تقریبا نیمی از نور خورشید را که به آنها برخورد می کند، منعکس 
می کنند، در حالی که برف و یخی که از ابرها فرو می ریزد مهم ترین 

وظیفه را در این امر بر عهده دارند.
این یافته های جدید برای سیاره ما و تغییرات آب و هوایی چه معنایی 
دارد؟ خیلی زود است که دانشمندان بتوانند به این سوال پاسخ روشنی 
بدهند، اما ما می توانیم تصور کنیم که هرگونه تغییر ناشی از گرمایش 

زمین موجب نگرانی می شود.

زمین در حال کم نور شدن است!

پژوهشگران "دانشگاه کمبریج" در بررسی جدید خود دریافتند که شاید 
دادن خاطرات و پاک کردن  تغییر  امکان  بتواند  پروتئین خاص  یک 

خاطرات بد را نشان دهد.
به گزارش ایرنا و به نقل از سایتک دیلی، دانشمندان "دانشگاه کمبریج" 
)Cambridge University( در بررسی جدیدی دریافته اند که یک 
تا  بگیرد  قرار  استفاده  مورد  نشانگر  عنوان  به  می تواند  پروتئین خاص 
فراموش  یا  داد  تغییر  را  عاطفی  خاطرات  می توان  آیا  که  دهد  نشان 
کرد. اگرچه این پژوهش روی حیوانات انجام شده است، اما دانشمندان 
امیدوارند که این یافته ها نهایتا به افراد مبتال به "اختالل اضطراب پس 
برسند.  متعادل تری  زندگی  به  تا  کنند  کمک   )PTSD( سانحه"  از 
دانشمندان باور دارند که می توان خاطرات عاطفی را تغییر داد؛ بنابراین 

شاید بتوان اختالل اضطراب پس از سانحه را نیز درمان کرد.
با  حیوانات  اگر  که  داد  نشان  شد،  انجام   2004 سال  در  که  پژوهشی 
"پروپرانولول" )Propranolol( تحت درمان قرار بگیرند، این امکان 
به دست  این،  با وجود  فراموش کنند.  را  یافت که آسیب  را خواهند 
آوردن دوباره نتایج گاهی اوقات دشوار بود و به تردید در مورد قابل 

تغییر بودن خاطرات منجر شد.
یک  وجود  که  داده اند  نشان  کمبریج  دانشگاه  دانشمندان  اکنون 
پروتئین خاص موسوم به پروتئین "Shank" که مانند چارچوبی برای 
می تواند  می کند،  نورون ها عمل  اتصال  قدرت  تعیین کننده  گیرنده های 
شاخصی برای تعیین این موضوع باشد که آیا می توان خاطرات را در 
یا  داد  تغییر  قرار می گیرند،  درمان  پروپرانولول تحت  با  حیواناتی که 
خیر. اگر این پروتئین کاهش یابد، خاطرات قابل تغییر می شوند اما اگر 
پروتئین وجود داشته باشد، نشان می دهد که خاطرات نمی توانند تغییر 
پیدا کنند. نتیجه به دست آمده می تواند توضیحی برای این موضوع باشد 

که چرا پروپرانولول همیشه به فراموشی منجر نمی شود.
دکتر "ایمی میلتون" )Amy Milton(، سرپرست این پژوهش گفت: 
در موش ها  مالیم  الکتریکی  با کمک یک شوک  را  ترس  ما خاطره 
تا  کردیم  فعال  آنها  در  دوباره  را  خاطره  سپس  و  آوردیم  وجود  به 

تزریق  یادآوری،  از  بالفاصله پس  ما  شود.  یادآوری  آنها  برای  ترس 
از  سپس  نکردیم.  مشاهده  را  فراموشی  اما  دادیم  انجام  را  پروپرانولول 
وجود پروتئین Shank استفاده کردیم تا بفهمیم که آیا خاطرات در 
نبوده  طور  این  که  دریافتیم  و  خیر  یا  شده اند  ناپایدار  ابتدایی،  مراحل 

است.
به عنوان یک  معناست که پروتئین Shank می تواند  بدان  نتیجه  این 
ما  استفاده قرار بگیرد.  انعطاف مورد  قابل  برای حافظه  نشانگر زیستی 
هنوز نمی دانیم که آیا این پروتئین مستقیما در تنزل حافظه نقش دارد یا 
محصول جانبی یک واکنش عمیق تر است. آنچه پروتئین انجام می دهد، 

این است که امکان درک بیوشیمی حافظه را فراهم  کند.
این مکانیسم ها واقعا پیچیده هستند و ما باید در نظر داشته باشیم که این 
پژوهش در مورد حیوانات انجام شده؛ در حالی که مغز انسان ها بسیار 
پیچیده تر است. ما نمی توانیم انتظار شرایطی را داشته باشیم که در آن 
گذشت  با  که  امیدواریم  اما  کرد  پاک  را  خاطرات  از  برخی  می توان 
زمان بتوانیم عواملی را که به تغییر خاطرات در حیوانات منجر می شوند، 
شناسایی کنیم و آنها را به انسان های بیمار انتقال دهیم. ما انتظار داریم 
که نهایتا بتوانیم تاثیر ناخودآگاه خاطرات عاطفی آسیب زا را در افراد 
مبتال به اختالل اضطراب پس از سانحه کاهش دهیم و گامی برای درمان 

آنها برداریم.

گامی به سوی یافتن راه حلی برای پاک کردن خاطرات بد

آگهی مفقودی
سند و شناسنامه خودرو پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 مدل 1388 رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک 83  154 س 14 ایران به شماره موتور 
12487212826 و شماره شاسی NAAM01CA09R286015 به نام منصور عطایی به شماره ملی 6579800747 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.                                                                                                                      36756/194705

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره ماهیانه  امالك شهرداری آباده
نوبت  اول : 1400/07/14                                                                                    نوبت دوم : 1400/07/21

شهرداری آباده درنظر دارد  با استناد به مصوبه شماره 3و2 جلسه 573  مورخ   1400/04/20   شورای اسالمی شهر وبر مبنای نظر قیمت 
کارشناسی امالک  خود را به شرح زیر به صورت اجاره ماهیانه به مدت یک سال  از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان 

دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1400/08/01  به واحد مالی مراجعه نمایند .

مبلغ کارشناسیپالک ثبتیاقالم مزایدهردیف
اجاره ماهیانه/ ریال

مبلغ سپرده
شرکت درمزایده/ ریال

1805/2024/800/0005/760/000واحد تجاری شماره 65پاساژ ستاره1

1805/2034/800/0005/760/000واحد شماره 64 پاساژ ستاره2

73917135831/700/0002/040/000واحد تجاری پاساژمدبر3

3/700/0004/440/000-7391713685واحد تجاری پاساژمدبر4

126/360/000152/000/000--------ترمینال مسافربری5

oبرندگان اول و دوم و سوم مزایده  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب  به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
oمبلغ پیشنهادی نباید كمتر از مبلغ پایه باشد .

oسپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله در حساب سپرده شهرداری باقی خواهد ماند .
oبه پیشنهادات مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

oكلیه هزینه ها اعم از مالیات ، عوارض ، چاپ آگهی و غیره به عهده برنده  مزایده می باشد. 
o آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری  شنبه  مورخ 1400/08/01 می باشد.
oتاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی روزدو شنبه ساعت14 مورخ 1400/08/03می باشد.

oمدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.
oسایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده  در اسناد مزایده  مندرج است.

oمحل اخذ اسناد مزایده واحد مالی و محل تحویل اسناد واحد حراست شهرداری آباده می باشد .
oشهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .                          1202201                       36752

  شهرداری آباده


