
فناوری

ایده یک دانشمند برای سکونت در مریخ
پیشــنهاد یک دانشمند برای سکونت در مریخ ساخت جنگلی درون 

یک حباب روی این سیاره است.
به گزارش ایســنا و به نقل از فیوچریزم، تالش انســان برای تبدیل 
شدن به یک گونه بین سیاره ای صرفاً به این دلیل نیست که ما بیش 

از حد فیلم های »جنگ ستارگان« را تماشا کرده ایم.
در طول یک قرن اخیر یا فراتر از آن، ما ســیاره خود را تحت فشــار 
فزاینــده ای قرار داده ایم. فضا و منابع محــدودی وجود دارد و حتی 
اگر ما برای جلوگیری از تبدیل شــدن زمین به یک محل دفن زباله 
غول پیکر فعالیت های زیست محیطی انجام دهیم، رشد جمعیت هیچ 

نشانه ای از توقف نشان نمی دهد. برخی بر این باورند که اسکان در سیارات دیگر و در نتیجه، از نظر تئوری کاهش فشار 
فزاینده بر منابع زمین حتی غنی ترین آنها، تنها راه برای حفظ گونه ما است.

همانطور که گفته شــد، انســان ها به دلیل وجود این منابع توانســته اند روی زمین رشد کنند و این موضوع استعمار 
سایر سیارات را بسیار چالش برانگیز می کند. البته با فرض اینکه بتوانیم راهی برای انتقال گروه های بزرگی از مردم به 

جهان های جدید پیدا کنیم.
خوشبختانه، پل اسمیت، مهندس عمران دانشگاه بریستول، برنامه ای دارد: او می خواهد یک جنگل زمینی را در یک 

حباب روی سطح مریخ به طور طبیعی بسازد.
اسمیت در مقاله ای می نویسد: اگر رشد جمعیت انسان کنترل نشود، مناطق طبیعی باید قربانی شوند. یک جایگزین، 
ایجاد زیستگاه بیشتر و تغییر شکل مریخ است. واضح است که مریخ سیاره ای بسیار متفاوت با زمین است. این سیاره 
سردتر و خشک تر بوده و جو بسیار متفاوتی با زمین دارد. اما اعتقاد بر این است که مریخ دارای مخازن بزرگی از یخ 
در زیر ســطح خود است. با این فرض که انســان ها بتوانند به آن مخازن دسترسی پیدا کنند و از آنها استفاده کنند، 
چالش های ذکر شده را می توان با ایجاد یک محفظه کنترل شده با جو کاهش داد. یا طور دیگر بگوییم با یک حباب. 
خاک مریخ غنی از برخی از عناصر مورد نیاز برای کشاورزی زمینی، به ویژه فسفر است. البته شایان ذکر است که در 
مورد برخی ریزمغذی های ضــروری و همچنین میکروبیوت های غنی کننده خاک و موجودات مهمی مانند کرم های 

خاکی کمبود وجود دارد.
نکته حائز اهمیت این اســت که اسمیت نمی گوید که انســان ها باید تمام سطح مریخ را به شکل زمین در آورند. در 
عوض، حباب ها که او تصور می کند مدل های مشــابه جنگل های زمینی هستند می توانند به طور موثر به عنوان واحه 

عمل کنند و هم از نظر عاطفی و هم عملی برای زمینی ها مزایایی داشته باشند.
اسمیت می نویسد: این)حباب( به عنوان یک ذخیره گاه طبیعی فرازمینی)ETNR(، پناهگاه روانی و باغ گیاه شناسی 

مفید عمل می کند.
ســطوح فوق العاده باالی تابش در مریخ احتماالً بزرگ ترین مشــکل در نقشه اسمیت است. این سوال وجود دارد که 
چگونه میدان مغناطیســی متفاوت همسایه ســرخ غبارآلود ما ممکن است بر روی پوشش گیاهی در حال رشد تاثیر 
بگذارد. اما مطمئناً، طبیعی است که سؤاالتی از این دست با گسترش قلمرو بین سیاره ای ما پیش بیاید و اگر انسان ها 
روزی به ماه بازگردند و به مریخ و فراتر از آن بروند، بسیاری از موارد دیگر این  چنینی نیز در راه خواهد بود و صرف 
نظر امکان پذیر بودن پیشــنهاد اســمیت، پیامی که از مقاله او منتقل می شود امیدوارکننده است و آن پیام این است 
که ما در کاوش جهان های جدید و حتی سکونت در آن ها، می توانیم جهانی را که در حال حاضر داریم، حفظ کنیم.

اســمیت می نویســد: از یک دیدگاه زیســت محور، رهبران جهان باید نگران آینده زندگی در کیهان و نقش بشر در 
حفاظت و ترویج آن باشند. در سیاره ای با قابلیت سکونت محدود، این وظیفه مهمی است. بقای حیات، در هر شکلی، 

اولویت نهایی زیست محوری است.

چهرهها

زین العابدین رهنما؛ نویسنده و مترجم
زین العابدیــن رهنمــا )۱۵ آذر ۱۲۷۳ یــا ۱۲۶۹ در کربــال - ۱۲ تیــر ۱۳۶۸ در 
تهران( نویســنده، مترجم، روزنامه نگار و پژوهشگر اهل ایران بود. او در دهه ۱۳۲۰ 
مدیرمسئول روزنامه ایران، رئیس انجمن قلم ایران و از برجسته ترین روزنامه نگاران 
ایران بود. رهنما چندین دوره نماینده مجلس شــورای ملــی، وزیرمختار ایران در 
فرانســه و سفیر ایران در کشورهای عربی نیز بوده اســت. او به جز زبان فارسی، به 
زبان های عربی و فرانســوی نیز تسلط داشــت. او بیشتر به خاطر دو کتاب پیامبر و 
حســین مشهور اســت. رهنما پیش از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ و به قدرت رسیدن 
رضاشاه مدیر روزنامه ایران شد و سپس به وکالت پنجمین دوره مجلس شورای ملی 
رسید. او بعدا معاون مخبرالسلطنه )نخست وزیر( شد و از سال ۱۳۰۸ نمایندگی شهر 

ری را در دوره های هشتم و نهم مجلس داشت.
در ســال ۱۳۱۴، به دلیل نوشتن مقاالت انتقادی علیه رضاشاه و دودمان پهلوی در 
روزنامه ایران، در زندان قصر زندانی شــد. روزنامه او توقیف شد و اموالش را مصادره 
کردند. با وساطت مخبرالسلطنه از زندان آزاد شد و تا شهریور بیست در عراق و لبنان زندگی کرد. پس از پایان حکومت 
رضاشــاه، رهنما به ایران بازگشت و انتشار روزنامه را از ســر گرفت. او در این دوره وزیرمختار ایران در فرانسه و سفیر 
ایران در چند کشورهای عربی شد. رهنما همچنین قرآن را به زبان فارسی ترجمه نموده است )چاپ ۱۳۴۶( که ترجمه 
او »از نظر توجه خاص به رعایت دســتور زبان فارســی« قابل توجه است. از دیگر سوابق اجرایی وی می توان به ریاست 
پردیس فارابی دانشگاه تهران اشاره کرد. رهنما در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. جایزه نوبل در آن سال 
به میخاییل شــولوخوف تعلق گرفت. زین العابدین رهنما در تیرماه ۱۳۶۸ در تهران درگذشت و در بهشت زهرا تهران 

آرامگاه خانوادگی شماره ۴۵۸ به خاک سپرده شد.

عبدالرحمن صوفی؛ ستاره شناس برجسته ایرانی
ابوالحســن عبدالرحمن صوفی رازی در ۹ محــرم ۲۹۱ قمری برابر با ۱۵ آذر ۲۸۲ 
خورشــیدی و ۷ دســامبر ۹۰۳ میالدی )و به روایتی دیگر در ۱۴ محرم ۲۹۱( در 
شهر ری زاده شد. او استاد ریاضی و ستاره شناس برجسته ایرانی سده چهارم بود که 
در دوران دیلمیان در فارس می زیســت و برای همیشه شیوه نگاه ما به ستارگان در 
آسمان را تغییر داد و به عنوان یکی از ستاره شناسان با نفوذترین در جهان شناخته 
می شــود، او زندگی خود را به پیشــبرد درک ما از ستارگان و صور فلکی اختصاص 
داد و مشــاهدات دقیــق او پس از بیش از یک هزاره هنوز معتبر اســت. وی کتاب 
صورالکواکب را که نســخه تصحیح شــده ای از المجسطی بطلمیوس بود، بر اساس 
مشــاهدات رصدی خودش تألیف کرد و در آن موقعیــت، رنگ و قدر ۱۰۸۱ جرم 
ســماوی را توصیف کرد. وی نخستین ستاره شناسی است که کهکشان آندرومدا را 
کشــف و گزارش رصدی ابر ماژالنی بزرگ را ثبت کرد. بدین ترتیب وی نخســتین 
کسی است که گزارش رصدی کره های آسمانی خارج از کهکشان راه شیری را ثبت نمود. صوفی همچنین کاربردهای 

بسیار زیادی برای اسطرالب پیدا کرد که یافته هایش در آثار به جا مانده از او مکتوب باقی مانده است. 
او در ســال ۹۸۴ کتاب معروفش را که »صورالکواکب« نام دارد به رشته تحریر درآورد و در آن بسیاری از کارهایش را 

همراه با تصویر تشریح کرد. 
در این کتاب او ستارگان را با نام های عربی شان مشخص کرده و جدولی از قدرهای دقیق ستارگان هر صورت فلکی و 
نمای صورت فلکی ارائه کرده است. در توصیفات و تصاویری که از صورت فلکی آندرومدا کشیده است به یک ابر کوچک 
اشاره نموده که در حقیقت همان کهکشان آندرومدا یا ۳۱M است. البته ظاهرا منجمان اصفهانی سال ها قبل از صوفی 
بــه حضور آن »ابر« در صورت فلکی آندرومدا پی برده بودند. انجمن بین المللی نجوم به پاس تجلیل از خدمات علمی 
صوفی، یکی از دهانه های ماه را به نام او ثبت نمود. این منجم بزرگ در ۸ محرم ســال ۳۷۶ هجری قمری برابر با ۲۵ 

مه ۹۸۶ میالدی در شهر شیراز دیده از جهان فروبست و در همان شهر به خاک سپرده شد.

شباهت زندگی اجتماعی زنبور عسل و انسان شگفت آور است
محققان می گویند زندگی اجتماعی زنبور عسل و انسان بسیار شبیه 
به هم اســت و یافتن چنین شــباهت هایی می تواند به کشف اصول 
جهانی زیست شناســی کمک کند. به گزارش آی ای، در یک اتفاق 
جالب، محققان شــباهت غیر منتظره و بســیار جالبی را بین زندگی 
اجتماعی انســان و زنبور عســل کشــف کرده اند. محققان دانشگاه 
»ایلینوی اوربانا« مدتی است که مشــغول تحقیقات روی زنبورهای 
عســل هســتند و اکنــون در جدیدترین مطالعه خود، شــبکه های 
اجتماعی زنبورهای عســل و نحوه رشد آنها را اندازه گیری کرده اند. 
محققان در این مطالعه متوجه برخی شــباهت های دقیق و عینی با 
شبکه های اجتماعی انسان ها شــدند. عالوه بر این، این شباهت ها با 

مدل سازی نظری جدید که ابزار فیزیک آماری را برای زیست شناسی سازگار می کند، به طور کامل توضیح داده شد. این تئوری که 
در آزمایشات تأیید شده است، حاکی از آن است که بین زنبورهای عسل تفاوت های فردی وجود دارد، همانطور که بین انسان ها نیز 
وجود دارد. محققان در کارهای قبلی خود این پرسش را برای خود مطرح کرده بودند که زنبورهای عسل در هنگام مالقات با سایر 
زنبورها چقدر وقت می گذارند. »نایجل گلدنفلد« از محققان این مطالعه گفت: ما نشان دادیم که آنها به شیوه ای غیر یکنواخت با 
هم تعامل دارند. ما به یک مجموعه داده نگاه کردیم و پرسیدیم که مدت زمان تعامل متقابل آنها چقدر است و این بار به مدت زمان 
بین این تعامالت توجه نداشتیم. محققان مشاهده کردند که زمان صرف شده در تعامالت فردی از تعامالت کوتاه تا تعامالت طوالنی 
متفاوت اســت. آنها دریافتند که در مدت زمانی که هر زنبور عسل با یک زنبور عسل دیگر در حین وقایع مختلف مانند انتقال غذا 
می گذراند، تفاوت آشــکاری وجود دارد. در حالی که برخی از زنبورها مدت زمانی طوالنی را با زنبور دیگر سپری می کردند، برخی 
دیگر از زنبورها از دیگران رویگردان می شــدند و به ســراغ زنبور دیگری می رفتند. محققان شباهت هایی را با انسان در این زمینه 
مشاهده کردند، چرا که انسان ها نیز بیشتر از اینکه تمایل به ارتباط با غریبه ها داشته باشند، ترجیح می دهند با دوستان یا اعضای 

خانواده خود ارتباط برقرار کنند.

بدون شرح

یک رژه خیابانی آیینی در انگلیس
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دانستنیها

کنستانتین کیوسو

PA

هشت نفرت انگیز

»هشت نفرت انگیز« عنوان فیلمی ضد وسترن و معمایی به 
نویسندگی و کارگردانی کوئنتین تارانتینو است. در این فیلم 
بازیگرانی همچون ساموئل ال. جکسون، کرت راسل، جنیفر 
جیسن لی، والتون گوگینس، دمیان بیچیر، تیم راث و مایکل 
مدســن ایفای نقش می کنند. در این فیلــم انیو موریکونه، 
آهنگساز شــهیر ایتالیایی، برای چهارمین بار برای فیلمی از 
تارانتینو موسیقی ساخته است. داستان فیلم در دوران پسا-

جنگ داخلی آمریکا می گذرد. زمانی که جنگ و جدل های 
نژادی کماکان وجود داشتند و داستان هشت فرد را تعریف 
می کند که در طی اتفاقاتی مجبور می شــوند برای مدتی در 
یک مهمانسرا در کنار هم بمانند که این مسئله باعث به وجود 
آمدن اتفاقات بسیار جالبی بین آن ها می شود. داستان فیلم 
درباره مأمور چوبه دار سابقی است که یک خالفکار زن را برای 
دار زدن به شهر صخره سرخ می برد و با یک جایزه بگیر دیگر 
همسفر می شــود. در بین راه فردی که ادعا می کند کالنتر 
جدید شــهر صخره سرخ است هم با آن ها همراه می شود. به 
دلیل کوالک شدید این سه تن به همراه کالسکه چی مجبور 
به اقامت در خواربار فروشی بین راه می شوند. ۳ نفر مسافر و 
یک نفر مسئول نگهداری از خواربار فروشی از قبل رسیده اند. 
مأمور دارزن اعتقاد دارد حداقل یک نفر این از مسافران قبلی 
خواربار فروشــی با خالفکار زن همکار است و می خواهد در 

موقعیت مناسب همه آن ها را بکشد... 

روزنامه کیهان - 15 آذر 1358

»طرح حذف بهره بانکی برای تائید تســلیم امام می شــود«. 
روزنامــه کیهان با این تیتر خبر داد کــه بانکها در هم ادغام 
می شوند و در ایران بیش از ۵ یا ۶ بانک وجود نخواهد داشت 
و از همه مهمتر داســتان حذف بهره بود. از آن زمان ۴۳ سال 
می گذرد و اگرچــه امروز چیزی با عنوان »بهره« وجود ندارد 
ولی ســود بانکی و جریمه دیرکرد هست!  خبر دیگر روزنامه 
کیهان، کناره گیری قطب زاده از رادیو تلویزیون و اداره شورایی 
این سازمان بود. محمد موسوی خوئینی ها یکی از اعضای این 
شــورا اعالم کرد که از این پس رادیــو تلویزیون در خط امام 
خواهد بود.  پنج نفری اعضای شــورا عبارت بودند از: محمد 
موســوی خوئینی ها، بهزاد نبوی، غالمعلی حدادعادل، احمد 
عزیزی و ابراهیم پیراینده، ســه نفر آخری پیش از آن نیز در 
ارتباط مستقیم با رادیو و تلویزیون بودند و دو تن اول از خارج 

از کادر رادیو و تلویزیون در این سازمان حضور پیدا کردند.

فیلمبازی

روزنامهبازی

»آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور 
به شماره 2001003007000119«

معاونت  نیاز  مورد  اقالم  تجدید خرید  به  نسبت  دارد  نظر  در  مناقصه شماره 2001005014000028  پیرو  ایران  اسالمي  احمر جمهوري  جمعیت هالل 
بهداشت درمان و توانبخشی خود به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله اي اقدام نماید.الزم به ذکر است کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها عالوه بر ارائه پاکت الف به صورت فیزیکی از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ، جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند . زمان انتشار مناقصه درستاد مورخ  

1401/09/14 می باشد.

نوع تضمینتضمین شرکت در فرایند ارجاع کارموضوعردیف

ضمانتنامه بانکی1/248/390/000 ریالخرید انواع مفاصل پروتزی)چند  محوره زانو و هیپ(1

- مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت 19 مورخ 17/ 1401/09 
- مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه : حداکثر تا ساعت 19 مورخ  1401/09/27    

- زمان تحویل فیزیکی پاکت الف : تا پایان وقت اداری  مورخ  1401/09/28     
- زمان بازگشایی پاکات  ساعت 9/00 صبح مورخ  1401/09/29     

نشانی و شماره تماس : تهران- خیابان ولي عصر)عج(- باالتراز خیابان میرداماد- نبش خیابان رشید یاسمي- ساختمان صلح جمعیت هالل احمر- 
طبقه اول- دبیرخانه کمیسیون معامالت و تلفن  85632057

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456  دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768
شناسه آگهی:1420961

م.الف:3472
                                                                                                                                                          معاونت توسعه منابع انساني و  پشتیباني

                                                                                                                                                          جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران

   آگهی تجدید مناقصه عمومي یک  مرحله اي 
شماره: 2001005014000047  

 نوبت دوم

 
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 

پروژه نظارت بر اجرای پروژه زیر ساخت شبکه مخابراتی 
و دوربین های مدار بسته )cctv( بنادر تیاب و هرمز

ســازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( پروژه نظارت بر اجرای پروژه 
 )cctv( زیر ساخت شبکه مخابراتی و دوربین های مدار بسته
بنادر تیاب و هرمز به شــماره 1401/20 را از طریق ســامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه 
www. ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت شــرکت در 
مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

1401/09/15 باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز سه شنبه 

تاریخ 1401/09/22
مهلت زمانی ارســال پیشــنهاد: روز سه شــنبه تاریخ 

1401/09/29
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ 

1401/09/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 

بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اســتان هرمزگان، شــهر بندرعباس، بلوار پاسداران، 
 میــدان قائم، اداره بنــادر و دریانوردی شــهید باهنر و تلفن:

076-32129271
اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737
اطالعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها، در سایت 
ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش ثبت نام/ پروفایل 

تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.
شناسه آگهی: 1421183

حدیثروز

حضرت محمد )ص(: 
تا آنجا که می توانید مجازات ها را از مسلمانان بازدارید

 زیرا اگر پیشوائی در بخشش خطا کند بهتر از آن است که 
)نهج الفصاحه(در مجازات خطا کند.

اذان صبح: 5/28 طلوع آفتاب: 6/59   اذان ظهر: 11/55   اذان مغرب: 17/10

سه شنبه 15 آذر 1401- 11 جمادی االولی 1444 - 6 دسامبر 2022-  شماره  5874

روزنامه اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و اقتصادی 
صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی هنری مردم ساالری 

مدیرمسئول: مصطفی کواکبیان 
www.mardomsalari.net:نشانی اینترنتی

mardomsalaridaily :نشانی تلگرام
mardomsalaridaily1:نشانی اینستاگرام
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تلفن: 29- 88288226
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