طرح روز

داستان هفته

دیوید بنازی

واسطه

علییار زارعی

باران یکباره شروع به باریدن کرد .هیچکس به فکر باریدن
باران نبود ،آسمان صاف بود و بیابر .مدتها بود که باران
نباریده بود اما ناگهان هوا ابری شد .معلوم نبود ابرها از کجا
آمدند ،جمع شــدند و بارانی باریدند که سیل به راه افتاد،
سیلی ناگهانی و بیخبر.
آب که از کوهستان ســرازیر شد و به راه افتاد جویهای
کوچک بههم پیوستند و سیلی به راه افتاد که همه چیز را
در ســر راه ،با خود برد .رجبعلی توی مزرعه بود مرزعهای
که حاال دیگر مزرعه نبود ،زمینی گلآلود بود .یادش آمد
چند ماه پیش بود .ماشینی کنار مزرعه ایستاد ،مردی بلند
قد و الغر اندام پیاده شــد ،نگاهی به مزرعه انداخت و به
بوتههای تازه گلداده و پرسید:
 «این مزرعه مال شماست»؟رجبعلی گفت:
 «بله این مزرعه مال منه».مرد نگاهی به بوتهها انداخت ،نگاهی کنجکاوانه .گفت:
 «بوتهها دارن گل میدن».رجبعلی لبخند ب ه لب گفت:
 «بله بوتهها دارن کم کم گل میدن همینا چن وقت دیگهمیشن گوجه».
مرد خط نگاهش را کشیده تا دورها ،تا آن جا که مزرعهی
گوجه بود.
 «مزرعه بزرگیه اگه مشکلی پیش نیاد ،محصول زیادیمیده».
رجبعلی کنجکاوانه پرسید:
 «مثال چه مشکلی ممکنه پیش بیاد»؟مرد الغراندام گفت:
 «مثال»یه دفعه آفت بزنه بهشــون ،دیگه چیزی ازشوننمیمونه».
رجبعلی دستها رو به آسمان گفت:
 «امید به خدا ایشاال که آفت نمیزنه بهشون».مرد الغراندام لبخند به لب گفت:
«امید به خدا درســت اما باید یه کار اساســی کرد .اینمزرعه اگه سمپاشی بشه هیچ وقت آفت نمیزنه » .
دستهای باغبان با حرکت لبهایش تکان خورد:
«ای آقــا ما که این چیــزا رو نمیدونیم .ســم از کجابیاریم؟»
مرد الغراندام گفت:
« خب من کمکت میکنم .میدم میان تمام مزرعهت روسمپاشی میکنن».
لبخند شادمانه به چهرهی آفتابسوختهی پیرمرد باغبان
طراوت داد.
« دســتت درد نکنه ُخدا خیرت بده ،اما ما پولی نداریمکه به شما بدیم».
مرد الغراندام خندید ،خندهای بد و موذی و چندشآور
.
«-پدرجان الزم نیست پولی به من بدید»

رجبعلی گفت:
« اینطور که نمیشــه .اون سم هم شــما میخرید بایدپولشرو بگیرید» .
مرد الغراندام گفت:
«باشه من تمام گوجههات رو پیش پیش میخرم پولشرو هم همین حاال یک جا نقد بهت میدم » .
رجبعلی گفت:
 «آقا شاید آفت بزنه شاید گوجه عمل نیاد».مرد الغراندام گفت:
«همــهش با من ،تو پولت رو میگیــری .دیگه کاری بههیچی نــداری .گوجه که عمل اومد من میام گوجه هارو
میبرم».
اما حاال او مانده بــود و مزرعهای که دیگر نبود .مزرعهای
که زمین صاف گل آلود شــده بود بی بوتهای گوجه .حاال
آمده بود تا گشتی توی بازار بزند .گوجه هایی که می دید
از جاهایی دیگر آورده شــده بودنــد؛ از جاهایی که باران
سیلآســا نباریده بود .بازار شــلوغ بود .از هر سو فریادی
شــنیده میشــد .میوهفروشها ،ماهیفروشها ،خواربار
فروشها همه برای جنس خود تبلیغ میکردند تا خریدار
را به سوی خود جلب کنند .رجبعلی آرام در میان بازار راه
میرفت و به صداها و فریادها گوش میداد .قیمتها برایش
عجیب و باور نکردنی بود .آنچه میدید و آنچه میشــنید
با آنچه تصور میکرد تفاوت بســیار داشت .فرشندهها را
نمیشــناخت .حتی آنهایی را که گوجــه میفروختند
یادش نمیآمد که به آنها گوجه داده باشد .کسان دیگری
گوجههای او را خریده بودند اما با چه قیمتی؟
قیمتها را نمیدانســت .هیچ وقت پرس وجو نکرده بود
تا قیمتهــا را در بازار بداند .چه کلنجــاری میرفت با
کســانی که آمده بودند گوجههایش را پیش خرید کنند.
همیشه ته دلش راضی نبود اما مجبور بود .چارهای نداشت.
زندگیاش با فروش همین گوجهها میگذشت .گوجههایی
که گاه هنوز گل نداده یا هنوز بوتهاش از خاک در نیامده
بایــد میفروخت تا مخارج زندگیش را تامین کند .او بود
وهمین مزرعهی گوجه.
روزی همان مرد الغراندام ،مرد بلندقد آمده بود برای خرید
گوجهها .با او بگو مگویش شد .اعتراض آمیز گفت:
«قیمــت گوجهها بیشتر از این اســت .شــما از ما کممیخرید».
مرد الغراندام گفته بود:
«بیشتر یا کمتر تو اینها را پیش فروش کردی».میدانســت که مرد درست میگوید .پولش را گرفته بود.
پول گوجهای که هنوز عمل نیامــده بود و هنوز بوتهاش
توی خاک بود .با لحنی التماسآمیز گفت:
«شما درســت میگید اما قیمت گوجهها از اون روز کهپیش خرید کردی تا امروز فرق کرده .به خدا وضع زندگیم
خوب نیست.

فیلم بازی
من،فرانکنشتاین

مــن ،فرانکنشــتاین (انگلیســیI, :
 )Frankensteinفیلمــی در ژانــر
ترســناک ،علمی – تخیلی ،اکشــن،
و فانتزی اســت که در ســال ۲۰۱۴
منتشر شد.
فرانکنشتاین دانشــمند جوان و جاه
طلبی اســت که با اســتفاده از کنار
هم قــرار دادن تکههای بدن مردگان
و اعمــال نیروی الکتریکــی جانوری
زنده به شــکل یک انسان و با ابعادی
اندکی بزرگتر از یک انسان معمولی
میسازد.
موجودی با صورتی مخوف و ترسناک
که بر همه جای بدنش رد بخیههای ناشی از دوختن به چشم میخورد.
هیوالی فرانکشتاین همسر او را به قتل میرساند و فرانکشتاین به دنبال او تا قطب میرود و او میمیرد و پس از  ۲۰۰سال
بعد از تولد هیوال را نشان میدهد در این داستان که هیوال  ۲۰۰سال دارد و با فرشتهها متحد میشود و در پایان داستان
هم پسر شیطان را نابود میکند.

روزنامه اجتماعی -سیاسی -فرهنگی و اقتصادی
صاحب امتیاز :حزب مردم ساالری
مدیرمسئول :مصطفی کواکبیان

نشانیاینترنتیwww.mardomsalari.net:
نشانی تلگرامmardomsalaridaily :
نشانیاینستاگرامmardomsalaridaily1:
آدرستحریریه :اتوبان شیخفضلاهلل نوری شمال به جنوب
خروجی خیابان سازمان آب  -خیابان حاجیپور امیر  -کوچه چهارده  -پالک 1
تلفن88288226 -29 :
فکس88263094 :
رتبه روزنامه3:
چاپ :نشر ریحان -تلفن65607917 :

اذان صبح 4/05 :طلوع آفتاب 5/53 :اذانظهر 13/09 :اذان مغرب20/44 :
چهارشنبه  12مرداد  5 -1401محرم  3 - 1444آگوست  -2022شماره 5776

دانستنیها
اثر منفی خواب کمتر از  ۹ساعت
بر رشد مغزی کودکان

بدون شرح

فناوری
تبدیل ضایعات ماهی به نانومواد کربنی!

پژوهشــگران ژاپنی در بررســی جدید خود نشا 
ن
دادهانــد که میتوان از ضایعــات ماهی برای تولید
نانومواد کربنی استفاده کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس بالگ ،نانومواد
مبتنــی بر کربن به لطف ســمیت کــم ،پایداری
شــیمیایی و خواص الکتریکی و نوری قابل توجه،
کاربردهای بیشــتری در تجهیــزات الکترونیکی،
تبدیل و ذخیره انرژی ،کاتالیز و زیستپزشکی دارند.
نانــو پیازهای کربنی یقینا از این قاعده مســتثنی
نیستند .نخستین بار در ســال  ۱۹۸۰گزارش شد
که نانو پیازهای کربنی ،نانوســاختارهایی متشکل
از پوســتههای متحدالمرکز فولرن هســتند که به
قفسهایی درون قفسهای دیگر شباهت دارند .آنها
کیفیتهای جذاب متعددی را مانند رســانایی الکتریکی و حرارتی باال ارائه میدهند .روشهای مرسوم برای تولید نانو پیازهای کربنی،
مشکالت جدی دارند .برخی از آنها به شرایط تولید دشواری مانند دمای باال یا خالء نیاز دارند؛ در حالی که برخی دیگر نیازمند زمان و
انرژی زیادی هستند .برخی از روشها میتوانند این محدودیتها را دور بزنند اما در عوض به کاتالیزورهای پیچیده ،منابع کربن پرهزینه
و شرایط اسیدی یا بازی خطرناک نیاز دارند .این امر ،توانایی نانو پیازهای کربنی را تا اندازه زیادی محدود میکند .گروهی از پژوهشگران
موسسه فناوری ناگویا در ژاپن ،راهی ساده و راحت برای تبدیل کردن ضایعات ماهی به نانو پیازهای کربنی با کیفیت باال یافتهاند .آنها
یک روش تولید ابداع کردهاند که در آن ،فلسهای استخراجشده از ضایعات ماهی پس از تمیز کردن ،در عرض چند ثانیه از طریق پیرولیز
مایکروویو به نانو پیازهای کربنی تبدیل میشوند.
اما چگونه میتوان فلسهای ماهی را به این راحتی به نانو پیازهای کربنی تبدیل کرد؟ اگرچه دلیل دقیق آن کامال مشخص نیست اما
پژوهشگران بر این باور هستند که این امر به کالژن موجود در فلسهای ماهی مربوط میشود که میتواند تشعشعات مایکروویو کافی را
برای افزایش سریع دما جذب کند .این فرآیند به تجزیه حرارتی یا پیرولیز میانجامد و گازهای خاصی را تولید میکند که از تولید نانو
پیازهای کربنی پشتیبانی میکنند .نکته قابل توجه در مورد روش مذکور این است که به کاتالیزورهای پیچیده ،شرایط سخت و زمان
انتظار طوالنی نیاز ندارد .فلسهای ماهی را میتوان در کمتر از  ۱۰ثانیه به نانو پیازهای کربنی تبدیل کرد.

«آگهي ارزيابي كيفي تولیدکنندگان كاال»
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحلهاي
شماره RNL-0148002-MH

شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره)
شازند «سهامی عام»

شركت پااليش نفت امام خميني (ره) در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری
مناقص ه عمومی یک مرحلهاي (خرید پوتین ایمنی) به شماره مناقصه ()RNL-0148002-MH
و شماره فراخوان… .را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحويل اســناد اســتعالم ارزيابي كيفي تا ارسال
دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ،از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)

(نوب
تد
و
م
)
شناسه آگهی1355767 :

شماره مجوز1401 - 2842 :

به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران در صورت
عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را
جهت شــركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1401/05/13
ميباشــد .اطالعات و اســناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال
دعوتنامه از طريق سامانه ستاد برای مناقصهگران ارسال خواهد شد.

رديف

شماره مناقصه

شرح مختصر كاال

تعداد

برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

1

RNL-0148002-MH

خرید پوتین ایمنی

 5700جفت

34،200،000،000

1،710،000،000

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي 5 :روز تا تاريخ 1401/05/20
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي 14 :روز تا تاريخ 1401/06/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار:
آدرس :اراک ،کیلومتر  ۲۰جاده بروجرد ،ســه راهی شازند ،شرکت پاالیش نفت امام خمینی
(ره) شازند ،اداره تدارکات و امور کاال .تلفن 33492840 :و 086-33492842

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند
آدرس اينترنتيWWW.IKORC.IR :

(فراخوان آگهی ارزیابی کیفی)01-32

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان (سهامی خاص)

(فاز دوم اسکن اسناد و تغذیه اطالعات اسناد بایگانی بهرهبرداری
شرکت گاز استان کرمان)

شرکت گاز اســتان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه (فاز دوم
اســکن اسناد و تغذیه اطالعات اســناد بایگانی بهرهبرداری شرکت گاز اســتان کرمان) به شماره
 2001093164000056از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا
ارســال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت
در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1401/05/11میباشد.
اطالعات و اســناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه اي تهران

بررسی جدید پژوهشگران دانشــگاه مریلند نشان میدهد که
خواب کمتر از  ۹ساعت میتواند رشد مغزی کودکان و توانایی
شناختی آنها را تحت تاثیر قرار دهد .به گزارش ایسنا و به نقل
از ســاینمگ ،پژوهش جدیدی که به سرپرســتی پژوهشگران
دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند انجام شده است ،نشان میدهد
کودکان دبســتانی که کمتر از  ۹ساعت در شب میخوابند ،در
مقایســه با کودکانی که  ۹تا  ۱۲ســاعت خواب توصیهشده در
شبانهروز را دارند ،در مناطق خاصی از مغز که مسئول حافظه،
هوش و تندرستی هستند ،تفاوت قابل توجهی را نشان میدهند.
چنین تفاوتهایی ،با افزایش مشــکالت ســامت روانی مانند
افســردگی ،اضطراب و رفتارهای تکانشی در افرادی که کمبود
خواب داشــتند ،مرتبط بودند .خواب ناکافی با بروز مشــکالت
شــناختی در حافظه ،حل کردن مســئله و تصمیمگیری نیز
مرتبط بود .آکادمی پزشــکی خواب آمریکا توصیه میکند که
کودکان شــش تا  ۱۲ساله باید  ۹تا  ۱۲ساعت در شبانهروز به
طور منظم بخوابند تا ســامتی مطلوبی را داشته باشند .هیچ
پژوهشی تاکنون تاثیر بلندمدت خواب ناکافی را بر رشد عصبی-
شــناختی کودکان بررسی نکرده است .پژوهشگران برای انجام
دادن این مطالعه ،دادههای مربوط به بیش از  ۸۳۰۰کودک  ۹تا
 ۱۰ساله را جمعآوری کردند که در مطالعه رشد شناختی مغز
نوجوانان ثبت نام کرده بودند .آنها تصاویر امآرآی ،سوابق پزشکی
و نظرسنجیهای تکمیلشده توسط شرکتکنندگان و والدین
آنها را در زمان ثبتنام و طی مالقات بعدی با آنها در  ۱۱تا ۱۲
سالگی بررســی کردند .مطالعه  ABCDکه توسط مؤسسه ملی
بهداشت حمایت میشود ،بزرگترین مطالعه بلندمدت در مورد
رشــد مغز و ســامتی کودک در آمریکا است .دکتر زی وانگ،
اســتاد رادیولوژی تشخیصی و پزشکی هســتهای در دانشکده
پزشــکی دانشگاه مریلند و از پژوهشــگران این پروژه گفت :ما
دریافتیم کودکانی که خواب ناکافی کمتر از  ۹ساعت هنگام شب
را در ابتدای مطالعه داشــتند ،در مقایسه با کودکانی که عادات
خواب سالم داشتند ،دارای ماده خاکستری کمتری در مناطق
خاصی از مغز هســتند که مســئول توجه ،حافظه و کنترل به
شمار میروند .این تفاوتها که پس از دو سال نیز ادامه یافتند،
نتیجهای نگرانکننده به شــمار میروند که حاکی از آســیب
بلندمدت برای کسانی هستند که خواب کافی ندارند .این یکی
از نخستین یافتههایی است که تأثیر بلندمدت کمبود خواب را
بر رشد عصبی-شناختی کودکان نشان میدهد .به گفته دکتر
وانگ و همکارانش ،این یافتهها از توصیههای کنونی مربوط به
خواب در کودکان نیز پشــتیبانی میکنند .این گروه پژوهشی
در ارزیابیهای بعدی دریافتند که شرکتکنندگان گروه خواب
کافی ،به تدریج طی دو ســال تمایل دارند کمتر بخوابند که با
ورود کودکان به سالهای نوجوانی ،امری طبیعی است.

متن آگهي تملك حريم خط  63كيلوولت چهارمداره ارتباطي
شهرک صنعتی اميد البرز و شهرک صنعتی كوثر (ماهدشت)

شرکت برق منطقه اي تهران بمنظور اطالع صاحبان اراضي و امالك واقع در حريم مسیر خط  63کیلوولت ارتباطي شهرکهای صنعتی امید البرز
و کوثر ،مطابق نقشه و توضیحات ذيل و جلب توجه آنان به اجراي مواد  18و  19قانون سازمان برق ايران مصوب  1346و برابر ماده  11تصويب نامه
شماره /12727ت50732هـ مصوب  1394/1/30هیئت وزيران در مورد حريم خطوط هوايي انتقال نیروي برق مبادرت به درج اين آگهي مي نمايد.
اين شرکت در نظر دارد در مسیر نشان داده شده در نقشه ذيل اين آگهي از پست  400کوثر (واقع در حد فاصل  3کیلومتری جنوب غربی ماهدشت
و در ضلع شرقی رود شور) که از ضلع غربی اين پست شروع و پس از طي مسافت حدودا ً  9کیلومتر بسمت شمالغرب بموازات و در ضلع جنوبی
جاده ماهدشت  -اشتهارد و همچنین گذر از ضلع جنوبی آرامستان بهشت علی به پست آتی االحداث شهرك صنعتی امید البرز رسیده و سپس با
امتداد همچنان به سمت شمالغرب و طي مسافت حدودا  6/3کیلومتر به پست آتی االحداث شهرك صنعتی کوثر (واقع در حد فاصل  2کیلومتری
و جنوبی جاده مذکور) امتداد می يابد ،اقدام به احداث خط انتقال  63کیلوولت نمايد.
حريم خط مذکور برابر  16متر از هر طرف مسیر خط (يا  8متر از سیم هاي بیروني طرفین برج) مي باشد .هرگونه عملیات ساختماني و اقداماتي
نظیر ايجاد تأسیسات صنعتي ،مسكوني ،مخازن سوخت ،انبارداري و تأسیسات دامداري يا باغ يا درختكاري در مسیر و حريم زمیني و هوايي خط
انتقال نیروي برق فوق ممنوع است.
مالكین اراضي و ابنیه در مسیر مذبور جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام مي توانند ظرف مدت يكماه از تاريخ درج اين اطالعیه در
روزنامه ،به دفتر حقوقي شرکت برق منطقه اي تهران مراجعه و يا مكاتبه نمايند.

(نوب
تد
وم)

شناسه آگهی1358506 :

سامانه ستاد به مناقصهگران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی01/05/22 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی01/06/05 :
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار  22بهمن  -حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره
تماس 034-31326000 :شماره فکس034-33239661:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مدت زمان اجرا(روز)

365

تاریخ چاپ نوبت اول

1401/05/11

کد فراخوان

2001093164000056

تعداد مرحله

یک

تاریخ چاپ نوبت دوم

1401/05/12

مبلغ تضمین(ریال)

1/350/000/000

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

شناسه آگهی1358485 :
م.الف1748:

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران

از راهكارهاي كاهش مصرف  ،بازبيني نوار الستيك در يخچال مي باشد

