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دانشنامه
طراحي سيمهاي آنتيبيوتيکي براي بيماريهاي لثه

محققان دانشگاه "مارتين لوتر" سيمهايي از آنتي بيوتيک طراحي کردهاند که ميتواند
براي درمان عفونتهاي لثه به راحتي به محل عفونت بچسبد.به گزارش ايسنا ،بيماري
لثه يک بيماري بس��يار شايع است و معمو ًال در اثر وجود باکتري ايجاد ميشود.اگرچه
از آنتي بيوتيکهاي خوراکي براي درمان موارد ش��ديد استفاده ميشود ،اما يک روش
درماني جديد ميتواند با عوارض جانبي کمتر بسيار مؤثر باشد.مشکل مصرف قرصهاي
آنتي بيوتيک براي بيماري لثه در اين واقعيت نهفته است که دارو به جاي اينکه به محل عفونت متمرکز شود،
در سراس��ر بدن منتشر ميش��ود.اين بدان معني است که دوزهاي نسبت ًا زيادي از آنتي بيوتيک مورد نياز است
که به طور بالقوه باعث ميش��ود عوارض جانبي شديدتر شوند و مقاومت آنتي بيوتيکي توسعه يابد.دانشمندان
دانشگاه مارتين لوترهال-ويتنبرگ آلمان با همکاري دو نفر از مؤسسه تحقيقاتي " "Fraunhoferبا توجه به
اين مشکل ،سيمهاي پليمري انعطاف پذير ايجاد کردند که در شکاف لثه بيمار که بين دندان و لثه هنگاميکه
لثه ملتهب ميش��ود ،ايجاد ميشود ،قرار داده ميشوند.اين سيمهاي زيست تخريب پذير با يک آنتي بيوتيک
معروف به "مينوس��يکلين" که درون يک ماده حامل به نام اس��تيرات منيزيم موجود است ،بارگيري ميشوند.
پس از تزريق ،دارو به تدريج مستقيم ًا در ناحيه آسيب ديده آزاد ميشود و سيمها نيز بدون ضرر در بدن تجزيه
و حل ميشوند.اين درمان در آزمايشاتي که تاکنون انجام شده است ،نسبت به روشهاي سنتي بسيار مؤثرتر
نشان داده است.از آنجا که هم آنتيبيوتيک و هم پليمر از قبل تأييد شدهاند و براي مصارف پزشکي در دسترس
هستند ،در آيندهاي نه چندان دور ميتوان توليد انبوه اين سيمها را شاهد بود.
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مشاهير

يوجين اونيل ،نويس��نده بلن��دآوازه آمريكايى در 16
اكتب��ر 1888م در نيويورك متولد ش��د.پدرش عضو
فناوري

ي��ك گ��روه از بازيگران س��يار بود و در بس��ياري از
س��فرها ،فرزند خود را به همراه داش��ت.اونيل ،هفت
سال نخستين زندگيش را پيوسته همراه با پدر و مادر
ِ
خ��ود به مس��افرت پرداخت و تجربههاي��ى اندوخت.
اونيل مدتي در مش��اغل گوناگون مشغول به كار شد
كه اين تجارب بعده��ا زمينههاي متضاد و رنگارنگ
نمايشنامهه��اي او را ايجاد كردن��د.وي تحصيالت
نامرتبي داش��ت و علي رغم ورود به دانش��گاه ،پس
از مدتي ترك تحصي��ل كرد.با اين حال ،اونيل براي
نخس��تين بار در س��ال 1916م دو نمايش��نامه كوتاه
نوش��ت كه بر روي صحنه رفت.در ادامه ،نخس��تين
نمايش��نامه بلن��د خ��ود با عن��وان آن س��وي افق را

«يوجين اونيل» که بود؟

نگاشت كه آن نيز با اس��تقبال عموميمواجه گرديد.
اين پيش��رفت در كار به آن جا انجاميد كه در س��ال
1922م ،جايزه ادبي پوليت ِزر را نصيب وي س��اخت.او
عالقه فراواني به تئاتر داش��ت و به همين دليل او را
فرزند تئاتر ناميدند.اونيل در ادامه كارهاي ادبي خود،
رمانهاي مش��هوري به رش��ته تحرير درآورد كه در
نهايت به اخذ جايزه ادبي نوبل در س��ال 1936م نائل
آمد.مجموعه آثار اونيل ،به س��بب تجربههاي فراوان
و برخورد ب��ا خصوصيتهاي اخالقي افراد مختلف و
در عين حال آميختگي با روح ش��اعرانه نويس��نده ،از
تنوع بسيار برخوردار است و در همه آنها فكر و روح
حس انسان دوس��تياش كه با خواستها و جريان
و ّ

انارِ «قصرالدشت»

عصر او تناسب داش��ت منعكس است.اونيل در تئاتر
آمريكا سهم بزرگي دارد و به سبب استاديش در فنون
نمايش و بصيرت در عمق روح بش ِر امروزي و تازگي
بي��ان ،يك��ي از بزرگترين نمايشنامه نويس��ان قرن
بيستم به ش��مار ميآيد.وي سه بار موفق به دريافت
جايزه پوليتزر ش��د و شهرتي جهاني يافت.سفر دور و
دراز به وطن ،روزهاي بيپايان ،تش��نگي ،اخطار و مِه
و طناب و ...ازجمله آثار اوست كه بسياري از آنها به
زبانهاي ديگر ازجمله فارسي ترجمه شدهاند.يوجين
اونيل س��رانجام در  27نوامبر 1953م در  65سالگي
درگذشت.وي درباره زندگي گفته است كه سرنوشت
درون آدميجاي دارد ،نه در خارج از وجود او.

وقتي يک حسگر پوشيدني جاي آزمايش خون را ميگيرد

پژوهشگران آمريکايي ،نوعي حسگر پوشيدني ابداع کردهاند که ميتواند به ارزيابي بدن و
سطح بيماري کمک کند و جايگزيني براي آزمايش خون باشد.به گزارش ايسنا ،مراجعه
به پزشک معموال با طي کردن مراحلي مانند هماهنگ کردن زمان مالقات ،صبر کردن
در اتاق انتظار و قرار گرفتن در کنار بيماراني که سرفه ميکنند همراه است.شايد يکي از
مشکالت بررسي توسط پزشک براي بسياري افراد ،تحمل درد سوزن باشد.آزمايش خون،
يک روش معمول براي ارزيابي وضعيت بدن اس��ت اما بسياري از افراد به خاطر درد سوزن ،آن را ناراحتکننده
ميدانند.دانشمندان "موسسه فناوري کاليفرنيا"( )Caltechسعي دارند تا اين ناراحتي را از بين ببرند.پژوهشگران
موسسه فناوري کاليفرنيا به سرپرستي "وي گائو"( ،)Wei Gaoاستاديار مهندسي پزشکي اين دانشگاه ،يک
حس��گر پوش��يدني ابداع کردهاند که ميتواند س��طح متابوليتها و مواد مغذي موجود در خون افراد را با تحليل
عرق آنها بررسي کند.پيش از اين نيز حسگرهايي براي ارزيابي عرق بدن ابداع شدهاند اما اين حسگرها معموال
ترکيباتي مانند الکتروليتها ،گلوکز و اسيد الکتيک را مورد بررسي قرار ميدهند که در تراکم باال ظاهر ميشوند.
حسگري که گائو و گروهش ابداع کردهاند ،ميتواند ترکيبات عرق بدن را که تراکم پايينتري دارند ،بررسي کند.
ابداع چنين حسگرهايي ،به پزشکان امکان ميدهد تا وضعيت بدن افراد مبتال به بيماريهايي مانند بيماريهاي
قلبي -عروقي ،ديابت و يا کليه را به طور پيوسته بررسي کنند زيرا در همه اين بيماريها ،سطح غيرمعمولي از مواد
مغذي يا متابوليتها در جريان خون ديده ميشود.پزشکان با کمک اين حسگرها ميتوانند اطالعات بهتري در
مورد بيماري به دست بياورند و نيازي به استفاده از روشهاي تهاجميو دردناک نخواهند داشت.گائو در اين باره
گفت :حسگرهاي پوشيدني که عرق بدن را بررسي ميکنند ميتوانند تغييرات صورت گرفته در سالمت فرد را در
سطح مولکولي مورد ارزيابي قرار دهند.شايد اين حسگرها بتوانند به بررسي شخصيسازي شده بيماري ،تشخيص
زودهنگام و مداخله به موقع کمک کنند.تمرکز اين گروه پژوهشي ،بر ابداع ابزاري بود که براساس ريزسيالها
ابداع شدهاند.ريزس��يالها ،روش ايدهآلي براي اس��تفاده در اين روش بررسي هستند زيرا ميتوانند تاثير و دقت
بررسي را به باالترين اندازه ممکن برسانند.با جريان يافتن عرق بدن ،اين حسگر ميتواند بررسي دقيقتري روي
آن انجام دهد و تغييرات صورت گرفته در ترکيبات آن را ارزيابي کند.گائو و گروهش تا پيش از اين باور داشتند
که حسگرهاي پوشيدني مبتني بر ريزسيالها ،به فرآيند ساخت پيچيده و پرهزينهاي نياز دارند.آنها براي ساخت
اين حسگر جديد ،از گرافين استفاده کردند و حسگر خود را طوري تنظيم کردند که بتواند سطح تنفس ،ضربان
قلب ،اس��يد اوريک و تيروزين را بررس��ي کند.پژوهشگران براي بررسي ميزان دقت حسگر خود ،از نمونه خون
افراد مبتال به نقرس و افراد سالم استفاده کردند و دريافتند که بررسيهاي حسگر ،ارتباط بسيار نزديکي با سطح
ترکيبات موجود در خون دارد.گائو باور دارد که حساسيت باالي اين حسگر ميتواند نهايتا به بيماران کمک کند تا
سطح بيماريهايي مانند نقرس ،ديابت و بيماريهاي قلبي-عروقي را در خانه مورد بررسي قرار دهند.شايد داشتن
اطالعات دقيق در مورد سالمتي بتواند به بيماران در تنظيم سطح مصرف دارو و رژيم غذايي کمک کند.

عکس :محمدرضا فربود-فارس

پوست مصنوعي که اسپري ميشود

يک ش��رکت ژاپني نوعي پوس��ت مصنوعي ابداع کرده
که پس از اس��پري روي پوس��ت هرگونه ل��ک ،خال و
کبودي را ميپوش��اند.طبق ادعاي ش��رکت ،اين اسپري
در حوزه پزش��کي نيز کاربرد دارد.ب��ه گزارش مهر ،يک
توليدکننده محصوالت بهداش��تي در توکيو به نام Kao
 Corpفناوري ابداع کرده که پوس��تي مصنوعي روي
صورت ايجاد ميکند.اين پوست مصنوعي براي پوشاندن
خال و لکهاي پوس��تي ب��ه کار ميرود.فناوري مذکور
 Fine Fiberنام دارد و ش��امل يک دماغه مخصوص
اس��ت که فيبرهايي بس��يار نازک را روي پوست اسپري
ميکند و غش��ايي روي آن به وجود ميآورد.اين شرکت
ژاپني محصول جديد خود (شامل يک لوسيون زيبايي و
دستگاه اس��پري) را تحت برندBiomimesis Veil
در دس��امبر به بازار عرضه ميکند.مويرگهاي موجود در
غشاء به سرعت لوسيون زيبايي را جذب کرده و ظاهري
متعادل را حفظ ميکنند.اليهاي بسيار نازک از غشا روي
پوس��ت به وجود ميآيد ک��ه س��اعتها دوام ميآورد و
رطوبت آن را حفظ ميکند.قيمت اين لوسيون زيبايي۱۲
هزار ين و دستگاه اسپري آن  ۵۰هزار ين است.

آگهی مزایده شماره 98/46

آگهی فرخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی
به شماره آگهی 1398-19

نوبت دوم

 -1مزایده گزار  :شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور -اداره کل استان چهارمحال و بختیاری به شناسه ملی 14002771736
و شماره اقتصادی 411113673771
به نشانی  :شهرکرد ،خیابان آیت اهلل کاشانی ،ساختمان منابع طبیعی
-2موضوع مزایده  :فروش مرغ مادر گوشتی نژاد آرین (  ) ERROR SEXبه صورت زنده
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مزایده 6098001014000001
-3نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شبا
 IR 900100004001039806370564با کد شناسه شماره  931203900100000000000000000011خزانه بانک مرکزی قابل
واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مزایده گزار ( کلیه بانکها به جز بانک
س��رمایه و بانک ایران زمین ) و یا اوراق مش��ارکت بی نام تضمین ش��ده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید (
موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده تا ساعت  14/30روز
چهارشنبه مورخ  98/9/6به مزایده گزار تسلیم گردد.
 -4قیمت پایه مزایده  :به ازای هر کیلوگرم ( زنده )  (75,000هفتاد و پنج هزار) ريال .
-5مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار 30,000,000:ريال ( س��ی میلیون ريال ) به نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام
کشور.
-6زمان دریافت اسناد  ،ارائه پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی :
-6-1مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد  :تا ساعت  18روز چهارشنبه مورخ 98/9/6
-6-2مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد  :تا ساعت  18روز چهارشنبه مورخ 98/9/6
-6-3مهلت تحویل پاکت الف محتوی اصلی تضمین  :تا ساعت  14 :30روز چهارشنبه مورخ98/9/6
-6-4زمان بازگشایی ورسیدگی به پیشنهادها :تا ساعت 10صبح روزپنج شنبه مورخ  98/9/7واقع درنشانی مزایده گزار.
-7خرید اس��ناد  :متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند پس از واریز مبلغ  ( 500,000ريال غیر قابل اس��ترداد به ش��ماره
حس��اب IR 310100004001039804006087با کد شناسه شماره  377039882203900800000000001103به صورت پایا
به خزانه بانک مرکزی از طریق س��امانه س��تاد ) در زمان مهلت دریافت اس��ناد ( ردیف  6-1آگهی ) به آدرس اینترنتی www.
 sctadiran.irمراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
-8فیش /رس��ید پرداخت مبلغ  500,000ريال خرید اس��ناد در مهلت ارایه پیش��نهاد ( ردیف  6-3آگهی ) به همراه پاکت الف به
دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت تحویل گردد.
-9مراحل برگزاری مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.sctadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مزایده محقق سازند .تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز سه شنبه مورخ  98/9/5می باشد.
-10سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
نوبت دوم چهارشنبه مورخ 98/9/6
نوبت اول سه شنبه مورخ 98/9/5
روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

اداره کل نوسازی مدارس استان ایالم در نظر دارد پروژه های موجود در جدول شماره  2را مطابق زمانبندی شماره  1از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناصه از دریافت اسناد مناقصه ا ز دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد  .و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه ) از طریق آدرس ایالم بلوار شهید بهشتی روبروی
انبار غله اداره کل نوسازی مدارس استان ایالم شماره تماس  08432223222انجام می پذیرد  .پیمانکاران محترم میبایست تنها پاکت ضمانتنامه را به
صورت فیزیکی ارائه دهند.هزینه این این آگهی روزنامه و روزنامه های قبلی مربوط به این پروژه به عهده برنده مناقصه میباشد.

جدول  1زمانبندی مناقصه

دریافت اسناد

از تاریخ
دوشنبه  4آذر 1398

جدول  2مشخصات پروژه ها
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تا تاریخ
یک شنبه  10آذر 1398

عنوان پروژه
اجرای مقاوم سازی
مدرسه شهید مصطفی
خمینی محله بانبرز
احداث دبستان یک
کالسه چم شاالن
موروری
احداث دبستان 2کالسه
دار پروشه هلیالن
تکمیل مرکز کانون
پرورش فکری سراب باغ
تکمیل مجتمع شبانه
روزی مورموری آبدانان
احداث مدرسه دو کالسه
نهر خان ایوان
تخریب و بازسازی
مدرسه  2کالسه گرم آباد
ماژین
احداث دبستان  6کالسه
فجر موسیان
تخریب و بازسازی
مدرسه یک کالسه در
چپی چرداول

عودت اسناد در صورت انصراف
چهارشنبه  20آذر 1398

تسلیم پیشنهاد تا آخر وقت
اداری
چهارشنبه  20آذر 1398

کمیسیون مناقصه
شنبه  23آذر 1398

مبلغ تضمین(ریال)

رشته و رتبه پیمانکار

مدت
پیمان(مدت)

612/564/292

مطابق گواهی صالحیت
برنامه و بودجه

6

آبدانان

2/291/176/881

114/558/845

مطابق گواهی صالحیت
برنامه و بودجه

6

چرداول  /هلیالن

3/910/928/278

195/546/415

آبدانان سراباغ

5/171/766/201

258/588/311

آبدانان

22/600/785/632

1/133/039/283

ایوان  /زرنه

5/299/904/927

264/995/247

محل اجرا
ایالم/مرکزی

مبلغ براورد(ریال)
12/251/285/826

مطابق گواهی صالحیت
سازمان برنامه و بودجه
مطابق گواهی صالحیت
سازمان برنامه بودجه
مطابق گواهی صالحیت
سازمان برنامه و بودجه
مطابق گواهی صالحیت
برنامه و بودجه

6
3
6
6

دره شهر

3/795/295/325

189/764/767

مطابق گواهی صالحیت
برنامه و بودجه

6

دهلران  /موسیان

18/517/909/279

925/895/465

مطابق گواهی صالحیت
برنامه و بودجه

6

چرداول

3/044/220/056

152/211/004

مطابق گواهی صالحیت
برنامه و بودجه

6

روابط عمومی اداره کل نوسازی  ،توسعه ندارس استان ایالم

نوبت دوم

ش��هرداری اسالمش��هر در نظر دارد به اس��تناد بودجه سال  98نس��بت به واگذاری پروزه تهیه و اجرای بتن جهت پارک شش هکتاری ش��هرک امام حسین (ع) از
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام نماید.متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری اسالمشهر
 www.eslamshahr.irمراجعه نمایند.

حسین طال شهردار اسالمشهر

www.tej aratonli n e. i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

