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مشاهير

ميخائيل الماناس��وف اديب و نويس��نده مش��هور روس��ي در 19
نوامب��ر 1711م ب��ه دنيا آم��د.وي تحصيالت خود را در مس��كو و
س��ن پترزبورگ ب��ه پايان رسانيد.الماناس��وف در  20س��الگي در
آكادميزبانهاي خارجي (اس�لاو ،يونان��ي ،التين) ثبت نام كرد و
پس از موفقيت در دروس ،در س��ال 1736م در آكادميس��لطنتي
علوم پترزبورگ پذيرفته ش��د و از طريق همين آكادميعازم آلمان
گرديد.وي در كنار كس��ب علم و دانش ب��ه مطالعه و پژوهش در
آثار ادبي ،كالسيك يونان ،روم و آلمان پرداخت.الماناسوف در 31
س��الگي استاديار آكادميش��د و اين امر زمينهاي گرديد براي رشد
س��ريع وي و كسب دس��تآوردهاي علمي ،به نحوي كه  3سال
پس از ورود به آكادميبه عنوان اس��تاد ش��يميپذيرفته شد.وي در
حکايت

ميخائيل الماناسوف که بود؟

سال 1748م يك آزمايشگاه شيميبه راه انداخت و هفت سال بعد
در تأسيس دانشگاه مسكو مشاركت نمود كه اين دانشگاه اينك به
نام وي «دانش��گاه الماناس��وف» خوانده ميشود.وي همچنين در
سال 1757م به رياست آكادمينائل آمد.كارهاي علميالماناسوف
مش��تمل بر تحقيق در انبساط گازها و فلزات ،نجوم ،زمينشناسي،
اقتصاد و پويشهاي قطبي است.وي ضمن تدريس شيميو انجام
آزمايشات مربوط به آن ،كتبي را نيز دراينباره نگاشت.الماناسوف
ب��راي اولين بار ،انجماد جيوه را در  46درجه س��انتيگراد زير صفر
مش��اهده و ثبت كرد.او همچنين درسال 1761م جو سياره زهره را
هنگام عبور از خورشيد رصد نمود.فعاليتهاي علميالماناسوف به
حدي رس��يد كه او را باني علوم جديد در روسيه نيز پنداشتهاند.در

كنار اين مس��ائل الماناسوف به عنوان يك اديب و نويسنده آثاري
ارائه نموده است ازجمله كتاب دستور زبان روسي ،راهنماي كوچك
فصاحت و تاريخ قديم روسيه.وي زبان ادبي روسي را دگرگون نمود
و ادبيات را به س��وي تص ّنع و طمطراق س��وق داد به همين دليل
وي را پدر ادبيات روس ميدانند.در كتاب چكامههاي المانوسوف
موضوع��ات مذهبي جاي��گاه ويژهاي دارند ،گرچه در اش��عار و آثار
وي انعكاس��ي از دانشهاي كالسيك سراينده به چشم ميخورد.
الماناس��وف شاعري بود كه از طبقات پايين اجتماع برخاسته بود و
در عرصه علم و ادبيات روس��يه قرن هجدهم چهرهاي شاخص و
برجسته به حساب ميآمد.ميخائيل واسيليويچ المانوسوف سرانجام
در  15آوريل 1765م در  54سالگي درگذشت.

عزم ملي براي کنترل بحران سيل خوزستان

شايد سگ از ما شريفتر باشد

روايت ش��ده که در وادي طور به موس��ي (ع)
(از جانب خداوند) ندا رس��يد که موسي ،برو و
پستترين مخلوق مرا بياور حضرت موسي (ع)
رفت و سگي را يافت و قالدهاي را بر گردن او
بست و با خود ميآورد در بين راه با خود منکر
کرد نکند اين س��گ از من ش��ريف تر باشد؟!
قالده را باز کرد و س��گ را رها کرد.به جانب
طور روان شد.ندا رسيد که :موسي به عزت و
جاللم سوگند اگر سگ را با خود ميآوردي نور
نبوت را از وجودت خارج ميس��اختم.بنابراين،
براي رشد و بالندگي و درهم شکستن دشمن
درون و ف��رو ريختن غرور و خود بزرگ بيني
نباي��د ديگران را از خود پس��ت تر و پايين تر
تلقي کرد.روايت مذکور هشداري است به ماه
ک��ه مبادا به مقام و م��درک و ثروت و زيبايي
خود بنازيم و بباليم و در برابر آنان که به ظاهر
از ما پايين ترند ،فخرفروشي کنيم.

ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺗﺨﺼﴢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷيك آوا

اثر :محمدعلي رجبي-فارس

دانشنامه
نخستين نوزاد حاصل از پيوند رحم رباتيک متولد شد

براي نخستين بار در جهان يک زن سوئدي که از طريق جراحي رباتيک پيوند
رحم دريافت کرده بود ،پس از بارداري به شيوه « آي وي اف» يک نوزاد پسر
به دنيا آورد.به گزارش مهر ،يک زن س��وئدي که در سال  ۲۰۱۷ميالدي طي
يک عمل جراحي رباتيک پيوند رحم دريافت کرده بود ،صاحب يک فرزند پسر
ش��د.اين نخستين بار است که فردي پس از عمل جراحي پيوند رحم رباتيک
باردار و صاحب فرزند ميش��ود.طي يک جراحي رباتيک براي زني س��وئدي رحم پيوند زده شد.اين
زن اکنون نخس��تين مادري اس��ت که با يک رحم پيوندي رباتيک باردار شده است.اين زن پس از
 ۳۶هفته بارداري طي عمل س��زارين فرزند خود را به دنيا آورد.جراحي رباتيک پيوند رحم در س��ال
 ۲۰۱۷انجام و زن در ماه ژانويه باردار ش��د.پيوند رحم شامل عمل جراحي خارج کردن رحم از بدن
يک زن و پيوند آن در بدن زني است که نميتواند به طور طبيعي باردار شود.اين زن که سن او نيز
نامش��خص است در اکتبر  ۲۰۱۸ميالدي در بيمارستان دانشگاه  Sahlgrenskaدر کشور سوئد
پيوند رحم را دريافت کرد.در اين عمليات ،دو جراح حاذق با استفاده از کنترلرهاي مخصوص ،هدايت
دو بازوي رباتيک را برعهده گرفتند و موفق شدند تماميعمليات الزم را به کمک دوربينهاي روي
اين بازوها و تصوير سه بعدي پايين شکم انجام دهند.در مرحله بعد نيز شکاف ديگري ايجاد شد تا
رحم قبلي از بدن خارج ش��ود و عضو جايگزين از همين محل وارد ش��کم شود.به گفته پزشکان در
اين روش بيمار خون کمتري از دس��ت ميدهد و مدت زمان کمتري پس از جراحي در بيمارس��تان
س��پري ميکند.ده ماه پس از اين عمل جراحي ،يک جنين  IVFداخل اين رحم کار گذاش��ته شد
و اکنون نوزاد به دنيا آمده است.پزش��کان اعالم کردند مادر و نوزاد در وضعيت مناس��بي هس��تند.
همچنين عمل جراحي س��زارين نيز از قبل برنامهريزي ش��ده بود.پروفس��ور «متس بران استورم»
رهبر جراحي پيوند رحم ميگويد :اين نخستين گام به سوي توسعه جراحيهاي پيوند رحم به شکل
ايمن اس��ت.همچنين براي نخستين بار نشان داديم ميتوان از روش جراحي رباتيک در عملهاي
غيرتهاجمينيز اس��تفاده کرد.جالب آنکه تا به حال  ۵زن ديگر عمل پيوند رحم را از طريق جراحي
رباتيک در دانشگاه گوتنبرگ سوئد انجام دادند.اما هيچ کدام از آنها باردار نشدند.
سيستم ايمني بدن ميتواند باعث پوسيدگي دندان شود

محققان کانادايي دريافتهاند که سيستم ايمني بدن ميتواند به ايجاد پوسيدگي
دندان کمک کند.به گزارش ايسنا ،ما زندگي خود را مديون سلولهاي ايمني بدن
مان هستيم.بدون سلولهاي ايمني حتي کوچکترين و خفيفترين عطسهها
هم خطر مرگ برايمان ايجاد ميکنند.ولي بايد گفت که سلولهاي ايمني هم
دچار اشتباه ميشوند و منجر به بروز مشکالتي همچون آلرژيها و يا «اماس»
ميش��ود.حال محققان دانشگاه تورنتو کانادا دريافتهاند که پوسيدگي دندان که با عنوان کرمخوردگي
دندان هم شناخته ميشود ،ممکن است به خاطر فعاليت بيش از حد سيستم ايمني بدن باشد.تاکنون
تصور ميش��د که باکتريها علت اصلي ايجاد حفره و پوسيدگي در دندان هستند.در پوسيدگي دندان
بافت س��خت دندان (مينا و س��پس عاج) در اثر ترشح اس��يد از باکتريهاي پوسيدگي زا ،مواد معدني
کلسيم و فسفر را از دست داده و به تدريج از بين ميروند.ولي محققان دانشگاه تورنتو به اين نتيجه
رسيدهاند که داستان پيچيدهتر از اين است و سلولهاي ايمني دهان که «نوتروفيل» نام دارند ،در پاسخ
به هجوم باکتريها آغاز به کار ميکنند.اين محققان دريافتهاند که ممکن است اين سلولها در اين
نبرد کميبيدقت باشند.نوتروفيلها نميتوانند به تنهايي به دندانها آسيب برسانند و مشکل زماني به
وجود ميآيد که باکتريها اسيد توليد ميکنند.آنزيمهاي آزاد شده از نوتروفيل نيز پس از تضعيف شدن
دندان ،آسيب وارده به ساير مواد دندان را جبران ميکنند.دندان پزشکان نيز براي مواجهه با اين مشکل
و پوس��يدگي ،دندانها را پر ميکنند».راسل گيتاليس»( )Russel Gitalisمحقق اصلي اين پروژه
اظهار کرد ،تحقيق ما مطالعهاي مقدماتي است که نشان ميدهد نوتروفيلها ميتوانند «پرکنندههاي بر
پايه رزين» را از بين ببرند و به عاج دندان آسيب زده و موجب نابودي آن شوند».

Ava Dental Clinic
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ÕZÆ°¿Z]Ä¼Ì]Z]{Y{Y«¥
cY{ZÁd¸»,cZne

Ê°b¿Y|¿{cZ»|yÄÌ¸¯ÄWYY
 ÃËÁcZ¿Z°»YZ]½Z¯{Â¯ÁµZ¨YÊzecZ»|y

 dyY{aÃËÁËYZ]vf»Ád]ZiÊ¿{ÂeY
 {»dÌÀÌ¼·¶»Z|Àz^·yÊuYdÆmÊËZ^ËÉZÆ¿Z
Ê´¿ZyÁÊ^»½{¯|Ì¨²ÀÌrÌ¸]ÁdËÂb»Z¯Ì¿ÁÊ°Ì»Y
 Ê¯\ÄË½Z»{ÁZÅºÌ»eYÂ¿Y
ZÅ ¯Á YÂ¿Y ¶»Z vf» Á d]Zi eÁa ÉZÆ¿Z»{ -
Ê¿Y|¿{ Ê] ÉZÅZ§ dÆm ZÅ Ôa Á

 {»¹fv»½Y|À¼·ZÂz»Ê°b¿Y|¿{ÉZÆ¿Z
Äf¨Æ¿ ¶¬ ÉZÆ¿Y|¿{ ÉZÅ ÊuYm Á dÀ¸b¼ËY ½Z»{ -
...Á Äj· ÉZÅ ÊuYm, Äj· ÉË ½Ây Á [ZÆf·Y ½Z»{ Á ÉÌ³ ¹m -
«|uYÁ µÁYÄ¬^ ½ZÌZa½Z¼fyZ Ôa Ö]ÂÀmÖÆ·Y|^ÄqÂ¯^¿ Â³|¿YYÂ¸] ÄËÌ
 ava_dentalclinic¹Y³ZfÀËY
 

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسالمشهر به استناد مجوز شماره  5/2/1546مورخ  ۹۷/۱۰/۲۳شورای محترم
اس�لامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب فروشگاه با لوازم موجود ( صرف َا جهت موارد مرتبط به آتش نشانی )
بصورت اجاره بهاء از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  :بازدید ،دریافت
و تحویل اسناد شرکت در مزایده با در دست داشتن در خواست یا معرفی نامه و فیش واریزی بملبغ  545/000ریال بحساب
 ۳۱۰۰۰۰۱۷۹۹۰۰۶بنام سازمان نزد بانک ملی شعبه شهرداری اسالمشهر حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به
امور مالی سازمان واقع در اسالمشهر – خیابان شهید صیاد شیرازی مراجعه نمایند  .سایر شرایط در اسناد تجدید مزایده قید
گردیده است  .سازمان در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسالمشهر

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خرید
نرم افزار جامع مالی اداری و بودجه شرکت توزیع برق استان اصفهان
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید نرم افزار جامع مالی اداری و بودجه  ،از طریق فراخوان عمومی
و ارزیابی کیفی  ،پس از انجام تشریفات قانونی اقدام نماید .
شرایط شرکت در فراخوان :
 -1ارائه اساسنامه و مدارک ثبت شرکت مبنی بر معتبر و مرتبط بودن شرکت با پروژه مورد فراخوان
 -2ارائه ساختار تیم پرسنل فنی متناسب با نوع پروژه همراه با مدارک تحصیلی و آموزشی معتبر و مرتبط با پروژه
 -3داشتن رزومه مناسب
 -4داشتن امکانات مالی
 -5داشتن توانایی در زمینه دموی نرم افراز مشابه در جلسه فنی پس از برگزاری فراخوان
لذا بدینوسیله از کلیه شرکت هایی که دارای امکانات و تجربیات مرتبط می باشند دعوت می گردد نسبت به تکمیل اسناد این
فراخوان اقدام و مدارک و رزومه خود را بر اساس اسناد مذکور با ذکر موضوع فراخوان و مشخصات شرکت به طور کامل به
دبیرخانه این شرکت به آدرس  :اصفهان  ،خیابان چهارباغ باال  ،خیابان شریعتی  ،دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
حضورا یا به صورت پست سفارشی ارسال نمایند .
مدت دریافت اسناد مناقصه  :از روز دوشنبه مورخ  98/01/26تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/02/02
مدت تحویل پیشنهادات  :از روز سه شنبه مورخ  98/02/03تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/02/16
شرکت توزیع برق استان اصفهان پس از بررسی اسناد و مدارک تحویل شده و اطالعات مندرج در اسناد تحویلی در چارچوب
ضوابط و مقررات و اسناد فراخوان نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از واجدین شرایط جهت دریافت اسناد مناقصات فوق الذکر
دعوت به عمل خواهد آورد  .بدیهی است ارائه مدارک مربوطه هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد
نخواهد کرد .
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن
 031 – 36249075امور تدارکات – قسمت مناقصات این شرکت تماس حاصل فرمایند .
آگهی این فراخوان در صفحات داخلی روزنامه های نصف جهان و عصر ایرانیان درج می گردد همچنین آگهی و اس��ناد این
فراخوان در سایت های اینترنتی زیر نیز قابل دسترسی می باشد .
 -1سایت اطالع رسانی معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir
 -2سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir
 -3سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir
شرکت توزیع برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبارها

