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حکايت

دانشنامه

مشاهير

بشقاب

در قدي��م پلو يا چلو را در مجمعههاي بزرگي ميکش��يدند
که به آنها «قاپ» يا «قاب» ميگفتند و چند نفر با دس��ت
از يک قاپ مش��ترک ،غ��ذا ميخوردند.ممکن بود که چند
آدم ب��زرگ و پرخور با پيري يا کودکي نحيف و کمغذا در
قاپي همسفره و همغذاشوند.اين بود که تقسيم غذا عادالنه
نبود و يکي به اصطالح ،قاپ ديگري را ميدزديد و غذاي
بيشتري ميخورد.اين بود که ايده «قاپ شخصي» به ميان
آمد که براي هرکس قاپ کوچکي غذا بکش��ند و آن را در
پيش وي بگذارند.اين بود که اين «پيشقاپ» را «بُشقاب»
ناميدند.يک قاپ بزرگ پر از غذا س��ر سفره ميآمد و چند
قاپ کوچک خالي (بُش به ترکي :خالي) گِرد آن ميچيدند
و براي هر بشقاب ،جدا غذا ميکشيدند.کنايه «قاپ کسي
را دزديدن» هم از همين جاست.

ْبور ْگ ،داس��تان پرداز ،منتقد و
ايلي��ا گريگوريويچ ا ِ ِرن ْ
نمايشنامهنويس بزرگ روسي در  17ژانويه 1891م
در كيِف اوكراين به دنيا آمد و از بيس��ت س��الگي به
س��رودن اش��عار پرداخت.او از دوران دانشجويي به
فعاليته��اي انقالب��ي روي آورد و پ��س از چندي،
راهي فرانسه شد تا اينكه همزمان با پيروزي انقالب
ش��وروي در س��ال 1917م به كش��ورش بازگشت.
ا ِ ِرنبورگ س��الهاي طوالني با سمت خبرنگاري ،در
اروپاي غربي و فرانس��ه به س��ر برد و در طي دوران
جنگ داخلي اس��پانيا راهي اين كشور گرديد.از اين
رو به عل��ت فعاليتهاي هنري خوي��ش و به ويژه
خبرنگاري ،به دريافت عاليترين نش��انهاي ادبي و
اجتماعي كشور شوروي نائل آمد.در مورد ارزيابي آثار

فناوري

بور ْ
گ» که بود؟
«ايليا ا ِِر ْن ْ

ارنبورگ بايد گفت كه كيفيت و حاصل كار رمانها
و داس��تانهاي كوتاه او ،ناموزونند.ايدههاي محوري
آنها معمو ًال جالب توجه ،و طنز او ،گزنده است.با اين
همه ،شخصيتهاي داستانهاي او بد پرورده شدهاند،
به زبان خودشان سخن نميگويند و بيروح ميمانند.
بدين س��ان ميتوان گفت كه ارنبورگ ،روزنامهنگار
و خاطرهنويس��ي برجس��ته ،ش��اعري ميانماي��ه و
داستان كوتاهنويسي خوب و گاه عالي
رماننويس و
ِ
بود.ا ِ ِرنبورگ تنها نويسنده شوروي زمان خويش بود
كه درباره زندگي و فرهنگ غرب ،آگاهي وسيعي دارد
و ب��ا ادراك عميق و لحن انتقادآميز درباره آن بحث
ميكند.مقالههاي بي ش��مار وي پيوسته مورد پسند
عامه مردم قرار داشت و در مقاومت مردم شوروي در

مستاجران از تهران فرار ميکنند!

برابر ارتش آلمان در جريان جنگ جهاني دوم از نفوذ
صراحت
فراوان برخوردار بود.ا ِ ِرنب��ورگ در وصف و
ِ
بيان ،استادي و نيرومندي خاص دارد.مجموع آثارش
كه حاكي از احساس پرشور برادري و همبستگي افراد
بشر با يكديگر و نمودار ادبيات زمان جنگ است ،در
خارج از روس��يه ،محبوبيت عام يافته و به زبانهاي
متعدد ترجمه ش��ده اس��ت.از ا ِ ِرنبورگ آثار متعددي
برجاي مانده كه راههاي اروپا ،انديش��ههايي درباره
آينده ،حكايات جنگي ،صل��ح ،طوفان و رويدادهاي
زمين از آن جملهاند.همچنين ماجراهاي شگفتانگيز
ژوليو ژو ِرنيتو را كه هجو غرب اس��ت بهترين كار او
ْبور ْگ سرانجام در  31اوت 1967م در
ميدانند.ايلْيا ا ِ ِرن ْ
 76سالگي درگذشت.
اثر :تسنيم

هدست واقعيت افزوده از برخورد با موانع جلوگيري ميکند

جراحي غيرتهاجميمغز با کمک کرم رباتيک!

محققان هدس��ت واقعيت افزودهاي ابداع کردهاند که به افراد مبتال به ورم رنگيزشي
ش��بکيه چشم کمک ميکند در نور کم موانع را بهتر تشخيص دهند.به گزارش مهر،
فرد مبتال به ورم رنگيزشي شبکيه (رتينيت پيگمنتوزا) در شناسايي موانع در نور کم با
مشکالتي مواجه ميشود.اما در اين اواخر دانشمندان يک هدست ابداع کردهاند که به
مبتاليان به اين بيماري کمک ميکند از برخورد با اشيا و موانع اجتناب کنند.گروهي
از محققان دانش��گاه جنوب کاليفرنيا به رهبري آناستاس��يوس آنجلوپولوس براي اين منظور از يک هدس��ت
واقعيت افزوده مايکروسافت به نام هولولنز  ۱ARاستفاده کردند که مجهز به دوربينهاي حسگر عمق بود.
اين دانش��مندان يک نرم افزار ( SLAMنقش��ه يابي همزمان با مکان يابي) ابداع کردند که س��بب ميشود
کاربر عينک هنگام استفاده از آن يک چارچوب شبکه مانند سفيد رنگ را روي اشياي محيط ببيند.با توجه به
ميزان مسافت اشيا تا دوربينهاي هدست ،يک شبکه شفاف روي اشيا مختلف در چهار رنگ ديده ميشود.
به عنوان مثال در وضعيت «حرکت» (که براي اجتناب از برخورد فرد با اشيا ابداع شده) اشيايي که در فاصله
کمتر از  ۰.۹متر قراردارند با چارچوب سفيد ،اشيا در فاصله  ۱.۲متر با چارچوب سبز ،اشيا در فاصله  ۱.۵متر با
چارچوب آبي و اشيا در فاصله  ۱.۸متر با چارچوب قرمز ديده ميشوند.در وضعيت «کنترل» (که براي کنترل
کردن اش��يا ابداع ش��ده) اشيا تا فاصله  ۱۵.۲سانتيمتري با چارچوب سفيد ،اشيا در فاصله  ۳۰.۵سانتيمتري با
چارچوب سبز ،اشيا تا فاصله  ۴۵.۷سانتيمتري با چارچوب آبي و اشيا تا فاصله  ۶۱سانتيمتري با چارچوب قرمز
ديده ميشوند.اين سيستمها روي  ۱۰فرد مبتال به اين بيماري آزمايش شدند و آنها توانستند موانع را تشخيص
دهند.با توجه به تحليل ويديويي موجود ،مش��خص ش��د افراد شرکت کننده در اين آزمايش هنگام استفاده از
هدست  ۵۰درصد کمتر با اشيا برخورد ميکردند.دانشمندان معتقدند با پيشرفت اين فناوري ،ميتوان آن را در
طيف وسيعي از عينکهاي پيشرفته به کار برد.

پژوهشگران دانشگاه "ام.اي.تي" ،نوعي ربات کوچک ابداع
کردهاند که به يک کرم شباهت دارد و ميتواند به جراحي
غيرتهاجميمغز کمک کند.به گزارش ايس��نا ،پژوهشگران
دانش��گاه "ام.اي.تي" ( ،)MITيک کرم رباتيک کوچک
اب��داع کردهاند که ميتوان��د راه خود را در مغز پيدا کند.اين
ي
ک��رم رباتيک در ص��ورت موفقيت ميتواند ب��راي جراح 
مغز مورد اس��تفاده قرار گيرد و مي��زان تهاجميبودن آن را
کاهش دهد".يونهو کيم" ( )Yoonho Kimو "ژوآنهه
ژائو" ( ،)Xuanhe Zhaoپژوهش��گران دانشگاه ام.آي.
تي ،اين ربات را با اس��تفاده از نوعي پليمر با ذرات کوچک
مغناطيسي ابداع کردند؛ در نتيجه ميتوان اين کرم رباتيک
را با کمک يک آهنرب��ا هدايت کرد.کرم رباتيک که قطر
آن کمتر از  ۰.۶ميلي متر اس��ت ،با مادهاي پوش��يده شده
ک��ه به نرم بودن و حرک��ت روان آن کمک ميکند".کيم"
و "ژائو" ،ربات کوچک خود را روي يک مدل سيليکوني از
مغز انسان آزمايش کردند که مادهاي شبيه به خون را در بر
داشت.هنگاميکه آنها براي هدايت ربات ،از يک آهنربا در
بيرون مغز اس��تفاه کردند ،ربات توانست راه خود را از ميان
رگهاي خوني پيدا کند.

آگهي تجدید مناقصه
نوبت اول

اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل از طريق س��امانه تداركات

الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و

بازگش��ايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( س��تاد ) به آدرس  ir .www.setadiranانجام

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي

امضاي الكترونيكي راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
رديف

مبلغ برآورد (به ريال)

مبلغ ضمانت نامه (به ريال)

شماره فراخوان ستاد ايران

3,600,809,537

181,000,000

2098003377000189

2

اجرای اساس و آسفالت راه روستایی در محور تمل-سپارده

4,971,775,122

249,000,000

2098003377000190

3

اجرای گوشواره و دیوار راه روستایی لزربن

6,732,655,819

337,000,000

2098003377000191

4

بهسازی و آسفالت راه روستایی کیاده-الندان ساری

4,661,247,759

234,000,000

2098003377000192

5

بهسازی و آسفالت راه روستایی راه بند بن به الیی

46,538,518,957

2,327,000,000

2098003377000193

6,178,066,047

308,000,000

2098003377000194

7

بهسازی و آسفالت راه روستایی زنگیان سوادکوه

10,005,366,294

501,000,000

2098003377000195

8

بهسازی و آسفالت راه روستایی سنگده پاچی-میانا ساری

5,592,811,919

280,000,000

2098003377000196

9

بهسازی و آسفالت راه روستایی ملرد سوادکوه

8,870,922,690

444,000,000

2098003377000197

1

6

پروژه
اجرای الیه اساس و آسفالت راه روستایی در محور رکن کال-برج
خیل-دینه سر سیمرغ

بهسازی و آسفالت راه روستایی ول آغوز-نوکنده-نرگس زمین
ساری

محقق برگزيده بيس��تمين جش��نواره بين المللي رويان گفت :در پروژه ارسالي به اين
جشنواره موفق به کشف ۳ژني که عامل ناباروري هستند شديم.دکتر مهدي توتونچي
برگزيده داخلي بيس��تمين کنگره و جش��نواره بينالمللي روي��ان در گفتگو با مهر ،در
خص��وص تحقيقات خ��ود گفت :تخمين زده ميش��ود ک ه بي��ش از  ۴۰درصد موارد
ناباروري در مردان ،آيديوپاتيک اس��ت.علت اصلي اين مسئله ،شمار فراوان ژنهايي
اس��ت که ميتواند علت بروز «استنوزواس��پرمي» باش��د.وي با بيان اينکه تاکنون بيش از  ۲۰۰۰ژن مؤثر در
اسپرمزايي شناسايي شده که براي علت يافتن استنوزواسپرمي ،بررسي تماميآنها اجتنابناپذير و دشوار است،
افزود :با وجود اين ،روشهاي جديد آزمايشگاهي ،امکان رمزگشايي از پاتوفيزيولوژي استنوزواسپرميو يافتن
راهي براي درمان آن را فراهم ميکند.برگزيده داخلي بيس��تمين کنگره و جش��نواره بينالمللي رويان با بيان
اينکه در س��الهاي اخير براي تشخيص اين مش��کل خانوادههايي با مردان نابارور مورد توجه قرار گرفتهاند،
گفت :بررس��يهاي متداول در تشريح علت ناباروري تمام اين موارد موفق نبوده ،با اين وجود نميتوان علت
ژنتيکي اين موارد را انکار کرد به همين دليل در صدد آمديم به شکل ژنتيکي ،اين افراد را مورد بررسي قرار
دهيم تا ژنهاي مرتبط با آن را شناسايي کنيم.عضو هيئت علميگروه ژنتيک پژوهشگاه رويان گفت :عمدت ًا
رويکرد ما پيدا کردن ژنها و عوامل نازايي و ناباروري در زنان و مردان است.وي ادامه داد :در اين پژوهش،
بررسي نقص حرکت در اسپرم را مورد بررسي قرار داديم که اين موضوع باعث ناباروري ميشود.توتونچي با
بيان اينکه در اين پژوهش موفق به کش��ف س��ه ژن شديم ،گفت :اين نقص ژنها باعث عدم حرکت اسپرم
شده که منجر به ناباروري ميشوند.برگزيده داخلي بيستمين کنگره و جشنواره بينالمللي رويان با بيان اينکه
در پروسه اين تحقيقات ،جهشهاي ژنتيکي در اين ژنها را کشف کرديم ،تصريح کرد :تغيير ژنها منجر به
ناباروري در مردان ميش��ود که به طور مش��خص در اين پروژه سه ژن را شناسايي کرديم.وي با بيان اينکه
اين سه ژن ميتواند عامل نقصان ژنتيکي باشد که به نسلهاي بعدي منتقل ميشوند ،افزود :شناسايي اين
ژنها ميتواند به ما کمک کند که از انتقال نسل ژنتيکي به نسلهاي بعدي جلوگيري کنيم و با روشهاي
موجود ،به تشخيص آنها قبل از تولد بپردازيم.به گفته توتونچي ،نتيجه اين پژوهش منجر ميشود که از انتقال
اين جهش ژنتيکي به نس��لهاي بعد جلوگيري کنيم.برگزيده داخلي بيس��تمين کنگره و جشنواره بينالمللي
رويان خاطرنش��ان کرد ۱۵ :درصد عوامل ژنتيکي کش��ف نشد ه است که در حال حاضر پروژههاي متفاوت و
با رويکردهاي مختلف به اين موضوع ميپردازند و کش��ف اين س��ه ژن ،تنها بخش��ي از اين عوامل ژنتيکي
محسوب ميشود.

دارا بودن رتبه  5از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در راه و ترابري
(حمل و نقل) الزامي است.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/06/07

دستگاه مناقصه گذار :دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس
موضوع مناقصه :تهیه ،طبخ و توزیع غذایی دانشجویی
واجدین شرایط :اشخاص حقوقی
مهلت مراجعه برای اطالع از شرایط مناقصه ودریافت اسناد :از مورخ  1398/06/09لغایت 1398/06/24
تاریخ تحویل پاکات :از ساعت  8صبح لغایت  16عصر مورخ 1398/06/24
بابت دریافت اسناد به سایت یا حضوراً به آدرس زیر مراجعه فرمائید :تهران ،بزرگراه فتح ،کیلومتر  ،20شهرقدس ،انتهای بلوار شهید
کلهر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس  ،کمیسیون معامالت  -شماره تماس  021-46896000داخلی1269
مدارک مورد نیاز برای دریافت اسناد :اصل کارت ملی ،اصل معرفی نامه و فیش واریزی خرید اسناد مناقصه به مبلغ  1.000.000ریال
به حساب شماره  0109189810008و شناسه واریز  0109189820بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس کد  2416بنام
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس
مدارک مورد نیاز در زمان تحویل پاکات :اصل کارت ملی – اصل معرفی نامه
 دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد. پرداخت هزینه های آگهی به عهده برنده می باشد. شرکت در مناقصه به منزله پذیرفتن کلیه شرایط آیین نامه معامالت دانشگاه آزاداسالمی می باشد. مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه  1.400.000.000ریال می باشد. سایر شرایط و مشخصات موضوع مناقصه در فرمهای مناقصه مندرج میباشد.ومن ا ...التوفیق
عباس آسمانی ـ رئیس اداره روابط عمومی واحد شهرقدس

آگهی ابالغ اتهام
آقای دکتر فرزاد فرمانی عضو هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا
نظر به اینکه پرونده ش��ما به اتهام ( س��هل انگاری در انجام وظایف محوله  -تخلف از اجرای قوانین و مقررات
دانشگاه  -غیبت غیر موجه)  ،در این هیات تحت رسیدگی می باشد.
لذا مقتضی است ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ انتشار این آگهی ،دفاعیه کتبی و مستدل خود را بانضمام مدارک الزم به آدرس  :همدان،
ابتدای بلوار آیت اله کاشانی ،ستاد مرکزی دانشگاه ،ساختمان شماره  ، ۱طبقه دوم دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات
علمی یا کد پستی ۶۵۱۷۶۱۹۶۵۱ :تسلیم نمائید .در غیر اینصورت هیات طبق قانون مقررات انتظامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور اقدام و رسیدگی خواهد کرد .م الف ۸۷۸
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا(همدان)

روز نامه صبح ايران

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت 14/00مورخه 98/06/12

مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت 14/00مورخه 98/06/26
زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  08/00مورخه 98/06/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف

wwww.asreiranian.ir
آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

