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افزایش بهرهوری آبگرمکنهای
خورشیدی با جوهر رسانا

محققان در موسســه فناوری الگون مکزیک ،از نوعی
جوهر ابررسانا که با نانوذرات غنی شده ،برای عایقسازی
لولههای آبگرمکن خورشیدی استفاده کردند تا بهرهوری
آنها را  70درصد افزایش دهند.
این پوشــش جدید بــه تازگی در سیســتم گرمایش
خورشیدی اســتخر مجموعه ورزشی مکزیک که در آن
دو میلیــون متر مکعــب آب از  26درجه ســانتیگراد به
 37درجه سانتیگراد گرمادهی میشود ،مورد استفاده قرار
گرفته است.
این ماده به دلیل ســرعت در زمان خشــک شــدن و
توانایی چندین الیه رنگآمیزی به صورت فوری،در طبقه
ت
بندی جوهر قــرار میگیرد .الیه داخلی یکی از نانوذرا 
تیتانیوم مغناطیســی است که گرما را حفظ میکند؛ الیه
باالیی شامل نمک تنگستن نانو با الکل پلی وینیل است
و کل اینها با الیهای از مس پوشیده میشوند.
به گفته ســاندرا کاســیاس بوالنوس ،اســتاد موسسه
فناوری الگون و رهبر این پروژه  ،لولهای که در معرض
آفتاب قرار میگیرد به دمای  40درجه سانتیگراد میرسد،
امــا اگر جوهر ابررســانا را به آن بیفزاییــم دمای آن به
 68درجه سانتیگراد میرسد.
برای کمک به گرمادهی ،الیه بیرونی سوزانده میشود؛
بنابراین به منظور به دام انداختن و نگه داشتن حرارت در
درون ذرات داخلی ،با سرعت بیشتر و به طور کارآمدتری
گرم میشــود .با گرم شدن شدید مرکز آن ،اول تیتانیوم،
سپس تنگستن و در نهایت مس حرارت میبیند.
این روش بسیار کارآمد اســت ،محققان ادعا میکنند
درخانههایی که این مواد در آنها اعمال میشــود ،جریان
آب به میزان فقط پنج متر ،از طریق لوله پوشــیده شده
با جوهر ،تقریبا بالفاصله به  68درجه سانتیگراد میرسد.
حتــی در هوای ابری ،جوهر برای جذب حرارت ،بســیار
موثرتر از سیستمهای دیگر عمل میکند.
جوهر ابررســانا که در حال حاضر به ثبت رسیده ،قرار
اســت در بازار با قیمت  40دالر برای هر لیتر به فروش
برسد.
بــه گفته بوالنــوس ،با این حال ،نقاشــی کردن تمام
لوله کشــی آب گرم خورشــیدی یک خانه استاندارد باید
تنها حدود  10دالر هزینه دربر داشته باشد.
بوالنوس اظهــار کرد :تفــاوت بین مواد گــروه او و
پوشــشهای دیگر که به بازار خواهد آمد ،این است که
برای ســاخت آنها از فلزات بسیار گران قیمتتر از فلزات
تنگستن گروه موسســه فناوری الگون استفاده میشود،
به این معنی که مواد گروه بوالنوس در حدود  40درصد
ارزانتر است.
مرحلــه نهایی ،جایگزینی گام به گام روند فعلی با الیه
دقیق تنظیم شــده نانوذرات و بهینه سازی ایجاد آن به
منظور تولید در حجم بیشتر است.

پژوهشــگران دانشــگاه تهران برای تولید
نانــوذرات مورد نیاز در صنایــع دارویی موفق
به طراحی و ســاخت میکروراکتوری شدند که
قابلیــت تولید نانو ذرات در ســایزهای کنترل
شــده را دارد .مینا اشرفی مقدم ،مجری طرح
گفت :تقریبا  40درصد از داروها دارای حاللیت
پایین و نفوذ پذیری باال و یا دارای حاللیت و
نفوذپذیری پایین هســتند که در این دسته از
داروها «فراهمی زیستی» به دلیل حاللیت کم
آنها محدود است.
وی با بیان این که برای غلبه بر این مشکل
روشهای مختلفی مــورد مطالعه قرار گرفته
است ،اظهار داشــت :اســتفاده از لیپوزومها،
امولســیونها و ســایر ترکیبات نیاز به مقادیر
زیــادی افزودنی دارد که به لحــاظ ایمنی با
محدودیتهایی مواجه هستیم.
اشــرفی مقدم ،تهیه نانــو ذرات را یکی از
جدیدترین روشها برای تهیه فرموالســیون
داروها ذکــر کرد و گفــت :در صنایع دارویی
مورفولوژی داروی تولید شــده بسیار اهمیت
دارد؛ چراکه ممکن اســت یک فــرم از دارو
سمی ولی فرم دیگر اثرات درمانی داشته باشد.
عالوه بر آن توزیع انــدازه ذرات دارو در بدن
بسیار مهم است .در این راستا در مطالعات اخیر
اقدام به طراحی و ساخت دستگاه میکرو راکتور
برای تهیه نانو ذرات دارویی کردیم.
وی میکرو راکتور ســاخته شــده را از نوع
میکــرو راکتورهــای  Yشــکل و از جنس
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سال بیستم

ساخت میکروراکتور تولید
نانوذرات صنعت دارو در کشور

پلکسی گالس دانست و یادآور شد :این دستگاه
دارای دو کانال ورودی و خروجی است و از آن
جایی که دما بر فرآیند رسوبگیری تاثیر گذار
اســت ،این سیســتم به گونهای طراحی شده
که به طــور مجزا قابلیت کنتــرل هر یک از

جریانهای ورودی و خروجی را دارد.
ایــن محقــق تاکید کــرد :پــس از انجام
واکنش در این دســتگاه ،مواد به صورت نانو
سوسپانســیون خارج و جمع آوری میشود که
میتوان مواد را خشــک کــرد و یا به صورت

تیمی از دانشــمندان یک ترکیب شیمیایی
جدید را شناســایی کردهاند کــه میتواند در
قطره چشــم برای معکوس کردن آب مروارید
کــه یکی از دالیل اصلی نابینایی در سراســر
جهان است ،مورد استفاده قرار بگیرد .ترکیب
تازه کشف شده ،نخستین نمونه قابل حل برای
ایجاد پایه یک داروی قطره چشمی برای آب
مروارید اســت .تیم محققان دانشگاه کالیفرنیا
در ســان فرانسیسکو ،دانشــگاه میشیگان و
دانشــگاه واشــنگتن با  2450ترکیب آغاز به
کار کرده و در نهایت بر روی  12مورد تمرکز
کردند که اعضای یک گروه شیمیایی موسوم
به استرولها هستند.
یکی از آنها موســوم به النوسترول نشان
داد کــه آب مروارید را معکوس میکند ،اما از
آنجایی که این مــاده از حلپذیری محدودی
برخوردار است ،ترکیب باید درون چشم تزریق
میشد تا تاثیرش را اعمال کند.

ترکیب جدیدی که
آبمروارید را معکوس میکند

تیمی از دانشــمندان اســترالیایی ژنی را در
یــک گیاه بومی شناســایی کردهاند که راه را
برای تولید غذا در فضا بویژه در ماموریتهای
سرنشــیندار فضای عمیق مانند سفر به مریخ
هموار خواهد کرد.
پروفســور پیتــر واترهــاوس ،دانشــمند
گیاهشــناس دانشــگاه فناوری کوئینزلند ،این
ژن را در گیاه باســتانی و بومی تنباکو موسوم
بــه  Nicotiana benthamianaو
حین بررسی تاریخچه آن کشف کرد که برای
چندین دهه توســط ژنتیکشناسان به عنوان
گیاه مدل برای آزمایش ویروسها و واکسنها
مورد استفاده بوده است.
واترهاوس طی بیانیهای اظهار کرد :این گیاه

تولید غذا در فضا با گیاه باستانی
زمینی

آگهی مناقصه (شماره )94-69

به نوعی موش آزمایشــگاهی جهان مولکولی
گیاهی اســت .ما آن را به عنــوان یک گیاه
جادویی با ویژگیهای خارقالعاده میشناسیم.
وی افــزود :با توالی دادن ژنــوم این گیاه و
بررسی ســوابق تاریخی توانستیم تعیین کنیم
که گیاه اصلــی از منطقه گرانیک در نزدیکی
غرب استرالیا و مرز شمالی منشأ گرفته است.
محققان با اســتفاده از یک ساعت مولکولی

و سوابق فســیلی دریافتند که این گیاه خاص
برای حدود  750هزارسال در شکل کنونیاش
باقی مانده اســت .این یافتهها میتواند تاثیر
بزرگی بــر تحقیقات فناوری زیســتی گیاهی
آینده داشته باشد.
این گیاه سیستم ایمنی خود را از دست داده
و ایــن کار را برای متمرکــز کردن انرژیاش
به منظور رشــد مجدد و سریع ،گلدهی فوری
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نانو سوسپانسیون از آن استفاده کرد.
اشــرفی مقدم خاطرنشــان کرد :دســتگاه
میکروراکتــور برای تولید نانــو ذرات دارویی
ســاخته شــده که حاللیت داروها را افزایش
داده و در نتیجــه موجــب افزایش زیســت
دسترس پذیری (فراهمی زیستی) دارو خواهند
شــد .این دستگاه قابلیت کنترل فرم کریستال
دارو و تولید دارو با اندازه یکسان را دارد.
این محقق بــه نوآوریهــای طراحی این
دستگاه اشــاره کرد و گفت :سیســتم انتقال
حرارت این دستگاه در فضایی کوچک طراحی
شده است و بر خالف بســیاری از دستگاهها
برای سرمایش نیاز به سیال مبرد ندارد ضمن
آن کــه امکان تولیــد کنترل شــده ذرات با
مورفولوژی و اندازه مطلوب فراهم است.
مجــری طرح بــا اشــاره بــه کاربردهای
میکروراکتور تولید شــده ،گفت :از این دستگاه
میتوان برای تولید طیف گســتردهای از نانو
ذرات دارویی برای افزایش انحالل اســتفاده
کرد و عــاوه بر آن میتوان با توســعه این
دستگاه ،اقدام به پوشش دهی نانو داروها برای
دارو رسانی هدفمند در صنایع دارویی کرد.
اشــرفی مقدم ،تولید افزودنیهای نانو مانند
ذرات آلی ،معدنی و پلیمری و پوشــش دهی
کنترل شــده آنهــا در افزودنیهــای صنایع
مختلف شــیمیایی و تولید دستگاه برای مراکز
تحقیقاتی جهت آزمایشــات تجربی را از دیگر
کاربردهای این میکرو راکتور نام برد.
محققان از النوسترول و سایر استرولها به
عنوان یک سرنخ استفاده کرده و  32استرول
دیگر را مونتــاژ و آزمایش کردنــد .آنها در
نهایت به یک ترکیب موســوم به ترکیب 29
رســیدند که محتملترین کاندیــد با قابلیت
حلپذیری موثر و قابل اســتفاده در قطرههای
چشم منحل کننده آب مروارید بود.
آنها ســپس این ترکیب را در یک فرمول
قطره چشــم بر روی موشهای دارای جهش
ژنتیکی که آنها را در معرض آبمروارید قرار
میداد ،آزمایش کردند.
محققان دریافتند که این قطرههای چشــم
تا حدی شــفافیت عدسی موشها را که تحت
تاثیر آب مروارید قرار گرفته بود ،بازیابی کرد.
نتایج مشــابه در زمان اعمال این ترکیب بر
روی موشهای مبتال به آبمروارید ناشــی از
پیری و همچنین بافت عدسی انسان جدا شده
طی جراحی آبمروارید مشاهده شد.
و دانهریزی پــس از مقادیر کمی بارش انجام
داده است .به گفته محققان ،تمرکز این گیاه بر
روی تولید گلهای کوچک اما دانههای بزرگ
و قرار دادن این دانههــا در خاک برای باران
بعدی است .این گونه از گیاه تنباکو به خوبی با
خشکسالی مبارزه میکند تا برای چندین نسل
باقی بماند .دانشمندان میتوانند از این کشف
برای بررســی ســایر محیطهای رشد استریل
یا ایزولــه که در آنها گیــاه در برابر بیماری
محفوظ اســت و همچنین فضا به عنوان یک
گزینه جذاب استفاده کنند.
این یافتهها همچنیــن از کاربردهایی برای
تحقیقات آینــده ژنتیکی در زمیــن برخوردار
است.
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تولید شیشه محکمتر از فوالد

محققان ژاپنی نوعی شیشه ابداع کردهاند که محکمتر
از گونه فلز بوده و تقریبا به استحکام فوالد است.
دانشــمندان دانشگاه توکیو و موسسه تحقیقاتی تابش
ســنکروتون ژاپن از شــناور ایرودینامیکی برای ایجاد
شیشه آغشته به مقدار اضافی از اکسید آلومینیوم استفاده
کردند .شیشهای که در زمان افتادن یا برخورد با اجسام
دیگر نمیشــکند ،کاربردهای بسیار گستردهای در موارد
گوناگون از شیشههای خودرو گرفته تا برجها و تلفنهای
هوشمند و تبلتها دارد.
یکی از راههای مستحکمتر کردن شیشههای قدیمی،
افزودن مقادیر بیشتر از یک اکسید آلومینیوم به ترکیب
به ویژه آلومیناســت زیرا از یکی از باالترین انرژیهای
تفکیک در میان اکسیدها برخوردار است.
تحقیقات پیشین نشان داده که شیشه تولید شده با این
افزودنی بســیار محکمتر از شیشه عادی خواهد بود .اما
زمانی که آلومینای بیشتر به ترکیب اضافه شود ،بلورهای
دیاکســید ســیلیکون در زمان برخورد ترکیب با سطح
حاوی آن ایجاد شده و محصول نهایی را به شکل شیشه
درمیآورد.
در فرآیند جدید ،ترکیب در زمان شــکلگیری با فشار
وارد کردن به آن از زیر توســط گاز اکسیژن در هوا نگه
داشته شده و ســپس از یک لیزر به عنوان کفگیر برای
ترکیب کردن مواد با یکدیگر استفاده میشود.
نتیجه نهایی شیشــهای اســت که آلومینای درون آن
بیشــتر از سایر موارد تولید شــده تا به امروز است و به
گفته محققان ،شفاف ،بدون رنگ و بشدت سخت است.

تحولی در فناوری دید در شب
با کمک گرافن

دانشمندان موسســه فناوری ماساچوست گرافن را با
سیســتمهای میکرو الکترومکانیکی ســیلیکون ادغام
کردند و یک سیستم بصری مادون قرمز شفاف ،منعطف
و کم هزینه ساختند.
آزمایشات نشــان داد که میتوان از این فناوری برای
شناسایی نشــانههای حرارتی یک انسان در دمای اتاق
بدون سردکننده برودتی استفاده کرد.
یک حسگر گرمایی میتواند بر روی یک الیه گرافن
قرار گرفته که آن را شفاف و منعطف میکند.
مفهوم توانایی مشاهده در نور مادون قرمز برای کمک
به مبارزه با دشــمنان در تاریکی برای چندین دهه مورد
بررســی بوده اســت .این فناوری در زندگــی واقعی به
ارتش ،پلیس ،آتشنشــانان و سایرین برای انجام موفق
عملیاتشــان در شب و شرایط دودگرفتگی کمک خواهد
کرد .فناوری مذکور همچنین به ســازندگان و بازرسان
ساختمان در شناسایی تجهیزات یا مدارات با حرارت باال
کمــک خواهد کرد .اما در حال حاضر ،بســیاری از این
سیستمها به سردکننده برودتی برای فیلتر کردن تابش
زمینه یا نویز برای ســاخت یک تصویــر قابل اطمینان
نیاز دارنــد .اما این رویکرد ،طراحی این دســتگاههای
تصویربــرداری را پیچیدهتر کرده و بــر هزینه و حجم
دستگاه افزوده است.

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله اعالم میشــود محمدرضا حسینی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت امیر سرخوش فرزند ارشد تسلیم دادگاه عمومی نموده
که به شعبه اول ارجاع و به کالسه  940489ثبت و وقت رسیدگی برای تاریخ  94/9/30ساعت  10صبح تعیین شده است .اینک به علت مجهول المکان
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یکماه به دفتر این دادگاه واقع در بولوار بسیج مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد .در غیر این صورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/19782م الف
منشی شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ممسنی
شهرام گودرزی سخا
آگهی حصر وراثت
علیاصغر فرزانه کارگر دارای شناسنامه شماره  155متولد 1350
به شرح دادخواست از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم فرزانه کارگر به
شماره شناسنامه  4162در تاریخ  94/2/12در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2اسماعیل به شماره شناسنامه  501صادره از حوزه یک فرزند
متوفی
 -3زهرا به شــماره شناســنامه  29صادره از حوزه یک فرزند
متوفی
 -4محبوبه به شــماره شناسنامه  256صادره از حوزه یک فرزند
متوفی
 -5فاطمه ناصری به شــماره شناسنامه  133صادره از حوزه یک
همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظــرف یک ماه از تاریخ
انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء
مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /456م الف
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف داراب
احمد گودرزیان

آگهی تغییرات مؤسسه تعاون و خیریه سیدالشهداء (ع) شیراز به شماره ثبت  996و
شناسه ملی 10861911952
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  93/10/18به استناد نامه
شــماره  2514/516/1/211مورخ  93/11/11پلیس اطالعات و امنیت عمومی
ف.ا.استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
-1سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
صمد عدومیزاده به ســمت رئیس هیأت مدیــره و علیاکبر متحدزاده
به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمدعلی عدومیزاده به ســمت
خزانهدار و صمد عدومیزاده به ســمت مدیرعامل و مریم عدومیزاده و
وجیههاله محمدی به ســمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند.
 -2دارنــدگان حق امضا :حق امضاء کلیه اســناد و اوراق بهــادار و بانکی و
تعهدآور با امضاء رئیس هیأت مدیره و خزانهدار همراه با مهر مؤسســه
و نامههای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر مؤسســه معتبر
است.
 -3مهدی راستی و علیاکبر شــهرکی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و
علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیأت مدیره ،تعیین
دارندگان حق امضاء ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.
 /19730م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

