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مشاهير
آدام اس��ميت ،اقتصاددان و فيلسوف انگليسي در پنجم
ژوئ��ن 1723م در اس��كاتلند به دني��ا آمد و تحصيالت
خود را در رش��ته اقتصاد به پايان ب��رد.وي پس از اتمام
تحصيالت ،به مقام استادي در دانشگاه گالسكو رسيد
و به تدريس منطق ،فلس��فه و اخالق پرداخت.اسميت
همزمان به تحقيق پيرامون فلسفه و اقتصاد مشغول شد
تا اينكه در سال 1759م كتب فلسفه اخالق و عواطف
اخالقي را منتش��ر نمود.بدين ترتيب ،فلسفه خويش را
ك��ه عبارت از حكمفرمايى رحم و انصاف و مهرباني در
جامعه بود ،بيان كرد و همدردي را اساس همه عواطف
اخالقي معرفي نمود.كتابهاي اخالقي او كه بنيادهاي
تازه و محكميبراي اخالق ميگذاش��ت ،وي را سخت
مش��هور كرد.اسميت در سالهاي بعد راهي فرانسه شد
و با متفكران و شخصيتهاي بزرگي آشنايى يافت.وي
سيره بزرگان

آدام اسميت که بود؟

در سال 1766م به اسكاتلند بازگشت و ده سال در انزوا
و تفكر به س��ر برد كه محصول اين دوره ،كتابي با نام
تحقيق در ماهيت و علل ثروت ملل بود.اين كتاب معتبر
كه سرچشمه اصلي علم اقتصاد سياسي زمان نويسنده
و پس از آن بود و مبناي محكم و اس��تواري در ادبيات
انگليس به ش��مار ميآيد ،آدام اسميت را در دنيا مشهور
س��اخت.مضمون اصلي كتاب بزرگ اسميت ،حاكي از
اين اس��ت كه پيش��رفت هر ملت با وجود آزادي ابتكار
شخصي در چهارچوب قوانين ،بهتر تضمين ميشود و
آزادي ذوق و قريحه فردي در محدوده قانون ،بهترين راه
پيشرفت قومياست.كتاب ثروت ملل ،نقشي اساسي در
تفهيم اين واقعيت به جهانيان داشت كه اقتصاد ،دانشي

مستقل و جداگانه است.اسميت در اين كتاب كوشيد با
تجزيه و تحليل عقايد اقتصادي ،اقتصاد سياس��ي را به
مرز حل مسائل اجتماعي بكشاند.شعارهايى چون نظام
ساده و نظام آسان ،برگرفته از عقايد اوست.در حقيقت،
وي در اي��ن تالش بود كه ب��ه اقتصاد جنبه علميدهد
و كوش��ش وي جهت روش��ن س��اختن اين مطلب كه
چگونه ثروت ملتي افزايش مييابد و به چه طريق توزيع
ميشود ،هنوز هم از مسائل مهم اقتصاد سياسي است.
هرچند در حال حاضر ،بسياري از تئوريهاي اسميت كنار
گذاشته شده اس��ت ،ولي باز هم معروفترين كتاب در
زمين��ه علم اقتصاد ،همين كتاب بود و مطالعه آن براي
اقتصاددانان سياسي ضروري است ،چرا كه اين كتاب را

بارگراني با حذف بارکد!

ترميم زخمهاي سلولي با نوعي پماد گياهي

پيشرو پيدايش علم نوين اقتصاد سياسي ميدانند.اسميت
بيش از فلسفه ،به اقتصاد دلبستگي داشت و از اين جهت،
عقايدش در مورد فلس��فه محدود است.وي مدتي قبل
از مرگ ،دس��تور داد كليه نُس��خ خطي آثارش را به جز
چند مقاله پراكنده بس��وازنند ،با اين حال ،كتابهاي او،
بارها به زبانهاي زنده دنيا ترجمه شده است.آدام اسميت
س��رانجام در هفدهم ژوئيه 1790م در ش��صت و هفت
سالگي در ادينبورو اسكاتلند درگذشت.
اثر :تسنيم

دوستىهاى ناپايدار

ام��ام ص��ادق (ع) ميفرماي��د :به دوس��تىها و
رفاقته��اى ناپاي��دار مخصوص�� ًا دوس��تانى كه
مگس��انند گرد ش��يرينى مغرور مباش كه عاقبت
اي��ن روابط فراق و جدايى اس��ت و به عزت پوچ
و توخالى كه س��رابى بيش نيست گول مخور كه
عاقبتش ذلت اس��ت و به وق��ارى كه آخرش جفا
و حياتى كه آخرش حس��رت اس��ت مغبون مشو.
مؤمن ،دل به آنچه فانى اس��ت نمى بندد و عشق
ب��ه مصرف آنچه زوال پذير اس��ت نمى رس��اند.
مؤمن ،عم��ر را در راهى خرج مى كند كه در آن
راه كس��ب خير دنيا و آخرت كن��د و از آن راه به
رضايت و خشنودى حق برسد.مؤمن ،فريب نمى
خورد ،مغرور نمى گردد ،به ذلت و هوان و خوارى
نمى رس��د به حس��رت و ندامت و پشيمانى دچار
نم��ى گردد.مؤمن با هرچه در ارتباط ش��ود آن را
وس��يله اى براى رس��يدن به حق قرار مى دهد.
مؤمن ،دنيا را مزرعه آخرت دانسته و هستى خود
را در راه عش��ق به حضرت حق خرج كرده و نثار
مى كند.

درمان نسبي نابينايي با ايمپلنت مغز

مناقصه عمومی (نوبت اول)

«اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب بلوار جانبازان و بلوار قانع واقع درشهرضا»
مناقصه شماره 98-2-102/2
-1شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد مناقصه عمومی اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب بلوار جانبازان و
بلوار قانع واقع درشهرضا به شماره ( )2098001434000051را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
-2کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکتها ازطریق
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درس��ایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت
درمناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  97/04/23می باشد.
ساعت
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مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

محققان در يک شرکت دانش بنيان موفق به توليد محصولي براي سرعت درمان و ترميم زخم ،فرآيند تکثير و
رشد سلول شدند.به گزارش مهر ،غالمحسين محمدي ،مديرعامل يک شرکت دانشبنيان ،گفت :فعاالن فناور
اين ش��رکت دانشبنيان با همکاري مرکز تحقيقات سوختگي دانشگاه شيراز پمادي را توليد کردهاند که ضمن
درمان سوختگي به تکثير سلولي کمک ميکند.اين فعال فناور با اشاره به اينکه پايه اين محصول گياهي است،
عنوان کرد :اين درمان براس��اس خواص منحصر به فرد گياه «برازمبل» ابداع ش��ده است.اين محصول که در
شکل پماد ارائه ميشود ،توانسته است کارآمدي خود را در درمان و ترميم عارضههاي پوستي همچون سوختگي
به خوبي نشان دهد.محمدي با اشاره به اينکه داروي توليدشده ،عاري از عوارض سميو مضر است ،افزود :در
مراحل گوناگون آزمايشهاي انجام شده روي اين دارو ،رشد سلولي با سرعت بسيار باالتري صورت گرفته است.
همچنين تاييديه مرکز مطالعات مقايسهاي دانشگاه علومپزشکي شيراز ،ضد باکتري عفونتي و سميبودن اين
ف��رآورده دارويي را تأييد ميکند.وي در خصوص کاربردهاي متن��وع پاد برازمبل گفت :اين محصول عالوه بر
زخمهاي سطحي ميتواند در درمان زخمهاي پوستي و سلولي ،زخمهاي ديابتي و زخم بستر به خوبي کارآمدي
خود را نشان دهد.وي اين محصول توليدشده را منحصر به فرد و بدون نمونه مشابه خارجي عنوان کرد و افزود:
اين پماد با توجه به ويژگيهاي يادشده و برخورداري از خواص ويژه ،در نوع خود مشابه ديگري ندارد.اين محصول
همچنين داراي ويژگي انعطاف دمايي بااليي است و در دماهاي مختلف قابل نگهداري بوده و فاسد نميشود.
ضمن اينکه فرآيند ترميم سلولي را به طور کامل محقق ميکند.
يک تيم از متخصصان آمريکايي در مطالعه اخيرشان با ايمپلنت مغز موفق به بازگرداندن نيمياز بينايي به شش
فرد نابينا شدهاند.به گزارش ايسنا ،طي اين جراحي بسيار حساس پژوهشگران "دانشکده پزشکي بيلور"در تگزاس و
"دانشگاه کاليفرنيا لسآنجلس" آمريکا موفق به کاشت چند الکترود در قشر بصري مغز اين افراد شدند.الکترودهاي
کاشته شده تصاوير ويدئويي را مستقيم ًا به مغز منتقل ميکنند".الکس شرت" از کالج دانشگاهي لندن که در اين
مطالعه دخيل نبود در گفتگو با ديلي ميل گفت :اين جراحي يک پيشرفت حيرت انگيز و مهم است.پيش از اين تمام
تمرکز پژوهشگران ايجاد پروتزهاي بينايي و کاشت آن در داخل چشم بود و اين نيز نيازمند اعصاب بينايي سالم بود.
اين فناوري به طور کامل از چشم و اعصاب بينايي عبور ميکند و اطالعات حسي را به مغز منتقل ميکند.شرت در
ادامه افزود :اين عمل واقع ًا يک "تحول انگاره"در درمان افراد نابينا محسوب ميشود.واقع ًا پيامياميدوار کننده است.
البته هنوز اثبات نشده است که آيا ميتوان از اين فناوري براي افرادي که نابينا متولد شدهاند استفاده کرد يا خير.
متخصصان آمريکايي اين مطالعه از تک تک شرکت کنندگان که سالها نابينا بودند خواستند تا به صفحه نمايش
کام ً
ال سياه رايانه نگاه کنند و مربعهاي سفيدي که به طور تصادفي در مکانهاي مختلف مانيتور ظاهر ميشد،
شناسايي کنند.در اکثر مواقع ،آنها موفق به شناسايي مربعها شدند".پال فيليپ" ،که براي تقريب ًا يک دهه نابينا بود،
گفت :هنگاميکه عينک را به چشم زدم تا غروب با همسرم به پياده روي روم توانستم محل سنگ فرشها و چمن
را بگويم.عالوه بر اين توانستم محل قرار داشتن مبل سفيدم را نيز بگويم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

عنوان

يک سيستم هوش مصنوعي براي نخستين بار به تنهايي دارويي را ابداع کرده است.اين دارو واکسني براي آنفلونزا
اس��ت که هم اکنون آزمايشهاي کلينيکي انس��اني آن در آمريکا آغاز ش��ده است.به گزارش مهر ،بيشتر اوقات
دانش��مندان ميلياردها دالر و س��اعتهاي متمادي صرف توسعه داروهاي جديدي ميکنند که بيشتر آنها قبل از
آنکه حتي روي انسان آزمايش شوند ،شکست ميخورند.در سالهاي اخير برخي از توسعه دهندگان دارو مشغول
بررسي روشهاي جديدي بودند تا با استفاده از هوش مصنوعي داروهاي جديدي کشف کنند.اکنون يک سيستم
هوش مصنوعي توانس��ته به تنهايي دارويي جديد توس��عه دهد.اين دارو نيز واکسن جديدي براي آنفلونزا است.
سيس��تم هوش مصنوعي مذکور «الگوريتمهاي هوشمند براي کش��ف پزشکي» يا  SAMنام دارد و محصول
پژوهشهاي محققان دانشگاه «فليندرز» در استراليا است«.نيکالي پتروفسکي» يکي از محققان اين پژوهش
ميگويد :ما اطالعاتي درباره ترکيبات شيميايي که سيستم ايمني بدن انسان را فعال ميکنند و همچنين ترکيباتي
که هيچ تأثيري بر اين سيستم ندارند را به هوش مصنوعي وارد کرديم.در مرحله بعد محققان يک برنامه رايانهاي
توسعه دادند که قابليت توليد هزاران ميليارد ترکيب شيميايي را داشت و به  SAMاجازه داد درباره انتخاب بهترين
و تاثيرگذارترين ترکيبات تصميم گيري کند.محققان برخي از برترين گزينههاي انتخابي سيستم هوش مصنوعي
را ترکيب کردند و آنها را روي سلولهاي خون انسان در آزمايشگاه آزمايش کردند.يکي از اين ترکيبات شيميايي
گزينشي يک واکسن آنفلونزا بود که آزمايشات بعدي نشان داد روي حيوانات بسيار تأثيرگذار است.
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 -3اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
-1-3آدرس:اصفهان،خیابان شیخ کلینی،خیابان جابرابن حیان ،دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان،
تلفن ،031-36680030-8:اتاق()292
-4اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
-1-4مرکز تماس021-41934:
 -2-4دفتر ثبت نام  88969737:و 85193768
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر استانها،در سایت س��امانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام/پروفایل /تامین
کننده/مناقصه گر موجود است.

ش��هرداری باغستان درنظردارد نسبت به زیرسازی و آس��فالت خ امیر المومنین – خ مطهری نسترن  13- 27متری آزادگان کوچه
خانی – آزادگان  27ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط (دارا بودن حداقل رتبه  5در رشته
راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی) جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
 -1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -2تاریخ توزیع اسناد :ازتاریخ  1398/05/02تا تاریخ  1398/05/13مهلت دریافت اسناد و تحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.
 -3مبلغ برآورد قرارداد تا سقف  5/000/000/000ريال
 -4سپرده شرکت در مناقصه  250/000/000ريال
 -5برندگان اول و دوم مناقصه درصورت حاضر نشدن جهت انعقاد قرارداد،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -6مشروح جزئیات شرایط مناقصه دراسناد مندرج است.
 -7هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -8تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده در تاریخ ( 1398/05/14روز دوشنبه)
 -9محل دریافت اسناد:شهریار -باغستان-بلوار امام خمینی(ره)-بلوار ولیعصر(عج) خیابان الله دوم اصلی – شهرداری باغستان-
امور قراردادها تلفن  021-65238006سایت شهرداری baghestan.ir
تاریخ چاپ نوبت اول1398/04/26:
تاریخ چاپ نوبت دوم1398/05/02:
حسن رنجبرـ شهردار باغستان

((آگهي))
باس��تناد سند شماره  21060و شناسه  139611456976000007مورخ 96/2/16دفترخانه اسناد
رس��مي شماره  21تنگس��تان  ،آقای محمد محمدی به شماره ملی  3559885991نسبت به انتقال
دو دانگ ش��ناور باری به شماره ثبت  17925بوش��هر به آقای نصرت نجف پور به شماره ملی
 3559516544اقدام نموده اند .مراتب به استنـاد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
م الف 1188

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال  97و پرداخت مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.irحداکثر تا پایان تیرماه سال جاری است.

سازمان امور مالیاتی کشور  021- 35019ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

م الف1290
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