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محققان "دانشگاه اوتاگو" نیوزلند در مطالعه اخیرشان موفق به شناسایی 
نخستین نشانگر زیستی اختالل اضطراب شده اند.

به گزارش مهر و به نقل از تی ان، یکی از محققان دانشگاه اوتاگو اخیرا 
از کشف یک سیگنال مغزی که به تشخیص و درمان اختالالت اضطرابی 

کمک خواهد کرد، خبر داده است.
پروفسور "نیل مک ناتون")Neil McNaughton( و دیگر همکاران 
آخرین  اخیرشان  مطالعه  در  اوتاگو  دانشگاه  روانشناسی  دانشکده  از  او 
از  ناشی  مغزی  ریتم  یک  که  زیستی  نشانگر  این  آزمایشات  مرحله 

تعارضات احساسی در بیماران مبتال به اضطراب است را تکمیل کردند.
اضطراب  اختالالت  به  مبتال  بیماران  که  داد  نشان  مطالعه  این  یافته های 
دارای تعارض پرنواختی)conflict rhythmicity( باالیی هستند که 

میزان آن در میان بیماران مبتال به این اختالل مختلف است.
محققان دریافتند افرادی که نمرات باالیی در این تعارضات دارند به نوع 
خاصی از اختالل اضطراب مبتال هستند که به احتمال زیاد اختالل آنها 
با کمک داروهای ضد اضطراب خاصی بهتر خواهد شد اما بیمارانی که 
دارای نمرات بسیار باالتری هستند احتماال به نوعی از این اختالل مبتال 

مقاومند.پروفسور مک  نیز  معمولی  درمان های  این  برابر  در  که  هستند 
سال   ۵۰ از  بیش  که  نظریه ای  براساس  زیستی  نشانگر  می گوید،  ناتون 
این یک پیشرفت  در حال تکامل بوده، شناسایی شده است.وی گفت: 
از  بیشتر  به عالئم  روانپزشکی  بیماری های  تشخیص   در  زیرا  است  مهم 
ندارد.  وجود  خاصی  درمانی  اهداف  بنابراین  و  می شود  توجه  علت ها 
و  جدید  تشخیصی  آزمایشات  توسعه  به  می تواند  جدید  زیستی  نشانگر 
درمان اختالالت اضطرابی کمک کند و این به آن معنا است که بیماران 

سریع تر بهبود می یابند.

نخستین نشانگر زیستی اختالل اضطراب شناسایی شد

شرکت "جنرال داینامیکس" در حال ساخت کالس جدیدی از وسایل 
نقلیه زرهی رباتیک است که از آگاهی محیطی، ظرفیت حمل بار زیاد 

و بسیاری از ویژگی های دیگر بهره می برد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، خودروهای زرهی رباتیک دارای 
معماری جدید و ماژوالر خواهند بود که سخت افزار و نرم افزار مقیاس 
پذیر را برای پشتیبانی از ماموریت های آینده فراهم می کنند. خودروهای 
زرهی آینده از یک سیستم نرم افزاری جدید به نام "NGEA" استفاده 
می کنند که به طور قابل توجهی افزایش تحرک و کارآیی در نبرد، غلبه 

بر موانع و مسیریابی کارآمد را تجربه می کنند.
این  به  تنها  نه  بود،  نقلیه زرهی همچنین کشنده تر خواهند  این وسایل 
دلیل که می توانند اشیا را تشخیص دهند و شناسایی کنند، بلکه به این 

دلیل که می توانند الگوریتم اولویت بندی هدف را خودکار کنند.
آنها در نهایت، از قابلیت بقا و شناسایی و اکتشاف باالتری برخوردار 

هستند و دارای آگاهی موقعیتی ۳۶۰ درجه هستند.
سیستم "NGEA" ترکیبی از توانایی های اصلی از جمله رایانش، ترکیب 
قدرت  مدیریت  و  توزیع  کارآمد  روش  یک  و  پردازش  و  حسگرها 
این خودروهای رباتیک همچنین می توانند عملکردی  ارائه می دهد.  را 

استثنایی را با توجه به اندازه، وزن، قدرت و هزینه خود ارائه دهند.
شرکت "جنرال داینامیکس" ادعا می کند که این خودروی زرهی موسوم 
به "TRX" یک نمونه جدید برای ظرفیت حمل بار توسط خودروهای 
برای  نیاز  مورد  تجهیزات  از  وسیعی  طیف  تا  می کند  ایجاد  نظامی 
نیز  اندازه آن  و  قدرت  دهد.  در خود جای  را  تاکتیکی  ماموریت های 

محقق  را  منظوره  چند  نقلیه  وسیله  یک  عنوان  به  آن  عملکرد  امکان 
می کند.

از  جدید  کالس  این  است:  آمده  شرکت  این  مطبوعاتی  بیانیه  در 
خودروهای زرهی دارای تفکر خالقانه از طراحی تقویت شده با هوش 
هیبریدی  محرکه  سیستم  و  سبک  و  پیشرفته  مواد  تا  گرفته  مصنوعی 
الکتریکی هستند. "TRX" بهترین ظرفیت حمل بار را در کالس خود 

برای جمل تجهیزات مورد نیاز محقق می کند.
شرکت "جنرال داینامیکس" همچنین یک پلتفرم رباتیک نیمه مستقل 
به نام "MUTT" را معرفی کرده است که برای کاهش بار فیزیکی بر 

دوش سربازان پیاده نظام طراحی شده است.
فعال  دفاعی  سیستم  دارای  همچنین  سیستم  این  که  است  ذکر  قابل 
خواهد  هسته ای  و  رادیولوژیکی  بیولوژیکی،  شیمیایی،  حمالت  برای 
بود. اگرچه تصور اینکه هرگونه تجهیزات نظامی بتواند از یک انفجار 

هسته ای جان سالم به در ببرد، دشوار است.

»جنرال داینامیکس« در حال ساخت کالس جدیدی از وسایل نقلیه زرهی رباتیک

از  استفاده  با  را  فضا  در  بعدی  سه  چاپ   )ESA(اروپا فضایی  آژانس 
ضایعات فلزات روی ماه با همکاری سه شرکت آزمایش می کند.

به گزارش ایرنا و به نقل از آی ای، شاید زندگی کردن بر روی ماه هنوز 
مفهومی دور از ذهن باشد، اما این امر مانع از آماده شدن سازمان های 
با  تازگی  به   )ESA(اروپا برای آن نشده است. آژانس فضایی  فضایی 
 Lithoz" و "Incus(، "OHB System AG("سه شرکت "اینکوس
سه  چاپ  آزمایش  و  توسعه  برای  مشترک  پروژه  یک  در   "GmbH
است،  ماه  شرایط  به  شبیه  که  کم  بسیار  جاذبه  با  محیطی  در  بعدی 

همکاری می کند.
این پروژه از نیاز به تأمین قطعات یدکی روی ماه که از زمین به ماه برده 
نشده اند، الهام گرفته است. این فناوری جدید از پودرهای بازیافت شده 
از فلزات ضایعاتی که به آسانی در ماه در دسترس هستند برای تولید 

مواد جدید استفاده می کند.
شرکت  به  متعلق   )LMM(لیتوگرافی بر  مبتنی  فلز  ساخت  فرآیند 
"Incus" نوعی فناوری چاپ سه بعدی برای ایجاد قطعات فلزی پیشرفته 
شرکت ها  این  می کند.  استفاده  نوری  پلیمریزاسیون  اصل  از  که  است 
این نوع چاپ سه بعدی را برای این برنامه خاص، بسیار پایدار می دانند.
تکنیک های لیتوگرافی مانند تکنیک های توسعه یافته توسط شرکت های 
"Incus" و "Lithoz" امکان ترکیب چاپ سه بعدی با دقت باال را با 
فلزات و سرامیک با کارایی باال فراهم می کند، در حالی که از نظر منابع 
با موفقیت در زمین  این مفاهیم  نیز بسیار کارآمد است. در حالی که 
آزمایش شده اند، فعالیت چنین پروژه هایی برای پر کردن شکاف های 
فناوری و امکان اجرای تولید مواد افزودنی در یک محیط فضایی بسیار 

مهم است.این پروژه در مجموع ۱۸ ماه به طول خواهد انجامید و برای 
ارزیابی امکان پردازش ضایعات موجود در سطح ماه برای تولید یک 
محصول نهایی با کیفیت باال با استفاده از یک فرآیند سازگار با محیط 
زیست و بدون زباله استفاده می شود.در صورت موفقیت آمیز بودن این 
پروژه، مأموریت های آینده بر روی ماه وابستگی به زمین را در همه 
چیز از ایجاد زیستگاه های قمری گرفته تا مواد تحقیقاتی به میزان قابل 
توجهی کاهش می دهد.این پروژه به این معنی است که مهاجران آینده 
ماه می توانند هر چیزی را که برای سفرهای خود نیاز دارند به صورت 
سه بعدی چاپ کنند و از آنها خواسته می شود که مواد کمتری را در 
فضاپیما با خود حمل کنند. این امر آنها را مستقل می کند و سفرهای 
از  اولیه  مواد  که  چرا  می کند،  محقق  ماه  به  را  و سبک تری  راحت تر 
زمین به ماه برده نمی شوند و از مواد موجود در سطح ماه بدین منظور 

استفاده می شود.

چاپ سه بعدی در فضا با استفاده از فلزات روی ماه

آگهی مفقودی 
 NAS411100G3625008  و شماره شاسی M13  / 5759884131 مدل 1395 به شماره پالک  ایران 73   468 م 61 به شماره موتورSE شناسنامه خودرو پراید

به نام سیده معصومه علوی به شماره ملی 5259260463 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.                                  36782/194760

آگهی مناقصه عمومی
1400-709

نوبت اول آگهی: 1400/07/18شیرازنوین                                                                        نوبت دوم آگهی 1400/07/19طلوع 
شهرداری شیراز)منطقه ۲(در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز حفظ و نگهداری محدوده F فضای سبز منطقه دو را  از طریق مناقصه عمومی و با 

شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا ازكلیه شركتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز بلوار 
رازی-پارک مروارید-شهرداری منطقه دو مراجعه نمایند. ضمنًا در صورت نیازبه اطالعات بیشتر شماره تلفن 07137259817 آماده پاسخگوئی میباشد.

1-مبلغ برآورد اولیه: ۶۰,۹۰۲,۵۳۷,۰۳۰ریال 
2-مدت انجام کار: دو سال می باشد

3-مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است كه باید به یكی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت ) الف ( به دستگاه مناقصه 
گزار تسلیم شود. 

الف - ضمانتنامه به نفع شهرداری شیرازبا شناسه ملی: 14002091671 و کد اقتصادی 411364877455و کد پستی 7164788341            
ب – فیش واریز نقدی به حساب سازمان به شماره بانک  شهر شعبه بین الحرمین شماره حساب ۷۰۰۷۹۴۶۹۶۶۷۷ بانک شهر

4-ارائه حداقل رتبه 5 کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه  یا  ارائه گواهی صالحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه  از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس 
الزامی می باشد .

5-الزم به ذکر است شرکتهایی که گواهی صالحیت )مجوز فعالیت( از استانهای دیگر را داشته باشند می بایست مجوز فعالیت در استان فارس را از اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان فارس اخذ و همراه با سایر اسناد در پاکت ب ارائه نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهادی آنان بازگشایی نخواهد شد.

6-مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت الزامًا می بایست دارای مدرك کارشناسی از دانشکده های کشاورزی یا منابع طبیعی در رشته های مرتبط با موضوع 
مناقصه و سهام دار ودارای حق امضا در اسناد و مدارک مالی و قراردادها باشد. 

7-خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز می بایست جزء موضوع اساسنامه شرکت باشد .
8-ارائه سه سال سابقه  اجرایی در خصوص حفظ و نگهداری و یا احداث فضای سبز توسط شرکت ، الزامی می باشد .

9-زمان بازدید میدانی ساعت 9 روز دوشنبه مورخه 1400/07/26 و محل تجمع بلوار رازی می باشد .
10-آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت ۱۴:۱۵روز دوشنبه مورخ 1400/08/03به آدرس  شیرازبلوار رازی-پارک مروارید-شهرداری منطقه دو می باشد .

بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۳:۰۰روز چهار شنبه مورخ 1400/08/05در محل سالن جلسات واقع درچهارراه خلدبرین، اداره کل حقوقی  11-زمان تشکیل کمیسیون 
شهرداری شیرازخواهد بود.

12-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 
13-شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.

14-شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
15-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

16-آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.                 1204097                               36778
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداری شيراز

آگهی دعوت مجمع فوق العاده انجمن صنفی کارگری رانندگان شهرستان کازرون
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم انجمن صنفی میرساند جلسه مجمع فوق العاده نوبت دوم انجمن مذکور، روز یکشنبه مورخ 1400/08/09 ساعت 16:00 در محل 

دفتر انجمن صنفی کارگری رانندگان شهرستان کازرون واقع در خیابان دارالسالم روبروی مدرسه مفید برگزار می گردد.
از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.

دستور جلسه 
1-تغییر ماده 7 اساسنامه تعیین حق عضویت و ورودیه اعضاء 

2-تصویب مواردی که در اختیارات مجمع فوق العاده می باشد.                                                                                       36781/194764                       
هيئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان شهرستان کازرون 

آگهی ابالغ اجرایيه
بدینوسیله به خانم سیده عصمت سعیدیان فرزند سید ماشااله به شماره ملی 2370256923 مدیون پرونده اجرایی کالسه 140000354 
اجرای ثبت اسناد کازرون ابالغ می گردد که خانم ستاره کوه کن فرزند غریبعلی بابت بدهی شما موضوع سند نکاحیه شماره 20239-

89/9/4 دفترخانه ازدواج شماره 52 کازرون جهت وصول مبلغ 6/027/500/000 ریال بابت مهریه به انضمام نیمعشر اجرایی متعلقه، علیه 
شما اجرائیه صادر نموده است که پس از تشکیل پرونده اجرایی به کالسه مذکور، چون بنا به اظهار مامور اداره پست مشاهده و شناخته 
نگردیده اید و وکیل بستانکار آدرس دقیقی از شما سراغ نداشت لذا حسب درخواست وکیل بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای 
اسناد رسمی الزم االجرا به شما ابالغ می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اقدام به پرداخت بدهی خود و یا جلب 
رضایت بستانکار ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما ادامه خواهد یافت و غیر ازاین آگهی و آگهی مزایده ) چنانچه الزم باشد( 

آگهی دیگری صادر نخواهد شد.                                                         36779/194763                                242 م الف 
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کازرون – داود انصاری 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای جواد مزارعی فرزند آزاد به اتهام سرقت و کالهبرداری و تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت 1- محمد شفیعی فرزند 
فغان 2- ابراهیم شفیعی فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 9900934/ب 2 شعبه دوم بازپرسی دادسرای کازرون تحت 
تعقیب می باشد و ابالغ اوراق احضاریه بواسطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسر نگردید بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار این آگهی به منظور 
پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کازرون حاضر شوید. در غیر این صورت 

بازپرس شعبه پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع  رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
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احمد حسين تمدن – بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کازرون 

آژانس فضایی اروپا اخیرا با انتشار چند تصویر در حساب کاربری خود 
در اینستاگرام نوشت: آیا برای گیاهان خود موسیقی پخش می کنید؟

انجام  به  روزانه  بین المللی  فضایی  ایستگاه  فضانوردان  ایلنا،  به گزارش 
آزمایش ها  این  نتایج  که  می پردازند  مختلفی  آزمایش های  و  فعالیت 
می تواند به طور قابل توجهی درک دانشمندان در زمینه های مختلف را 
افزایش دهد. مطالعات مواد پیشرفته، بهبود و افزایش منابع مواد غذایی 
ایستگاه  در  فضانوردان  که  هستند  کارهایی  جمله  از  همگی  فضا  در 

فضایی بین المللی انجام می دهند.
همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید، فلفل های قرمز تند در ایستگاه 
پسکه  توماس  گفته  بنابر  و  می کنند  رشد  خوبی  به  بین المللی  فضایی 
فضانورد فرانسوی آژانس فضایی اروپا، مگان مک آرتور فضانورد ناسا 
دوست دارد برای این فلفل ها در فضا آهنگی از گروه رد هات چیلی 
پپرز را پخش کند. شاید ارتباطی میان رشد گیاه و موسیقی وجود داشته 

باشد؟

پیش بینی  نوشت:  گیاهان  این  رشد  درباره  ادامه  در  پسکه  توماس 
حد  این  تا  بین المللی  فضایی  ایستگاه  در  گیاهان  این  دیدن  نمی کردم 
می تواند خوب باشد. مشاهده یک موجوده زنده در میان این همه فناوری 
انگیزی که  تمام غذاهای شگفت  برای زمین و  دلم  دارد.  حس خوبی 

می توان در آنجا خورد، تنگ شده است.

تاثیر موسیقی برای رشد گیاهان


