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مشاهير

«باروخ اسپينوزا» که بود؟

باروخ اس��پينوزا ،فيلس��وف معروف هلندي ،در 24
نوامب��ر 1632م در آمس��تردام هلن��د ،در خانوادهاي
يه��ودي و ثروتمند ب��ه دنيا آم��د.وي در ابتدا علوم
عالي و زبانهاي قديميمانن��د عبري را فرا گرفت
و در سياس��ت و نقد آيين يه��ود ،مهارتي تام يافت.
اس��پينوزا پس از چندي به دين يهود بيعالقه شد
و به همي��ن دليل مورد نفرت و دش��مني يهوديان
ق��رار گرفت.از اي��ن رو نام خود را ب��ه بِنِديت تغيير
داد و ب��ا كنارهگيري از همه اديان ،گوش��هگيري و
ان��زوا اختيار نمود.او زندگي خود را در تفكر و تعمق
و مطالع��ه و تالي��ف گذراني��د و از راه صيقل دادن
شيشه جهت س��اخت ذرهبين ،امرار معاش ميكرد.
فناوري

اس��پينوزا طريقه و فلسفه مخصوص به خود را دارد
و افكار فلس��فياش نزديك به افكار صوفيه اس��ت.
او از تفحص درباره خداوند به اين نتيجه رس��يد كه
خداوند در همه چيز جاري و ساري است و همه چيز
در خداوند است.او عقلي است كه عالم را ميآفريند
و عالمياست كه به وسيله آن ،عقل آفريده ميشود.
هم عاقل است و هم معقول.به عقيده اسپينوزا خدا
وجدان و ش��عور صرف اس��ت نه ناظري در آسمان.
اراده خ��دا ،قان��ون طبيع��ت اس��ت و م��ا مخلوق
مقتضيات و ثمره محيط خويش هس��تيم.در فلسفه
اس��پينوزا ،هر انس��ان جزئي از خدا و جزئي از يك
واحد الهي اس��ت.او معتقد است كه غرض از حيات

آن است كه آدمياز راه خوشبخت ساختن ديگران
بر خوشبختي خود بيفزايد.اسپينوزا در زندگي خود
دو رس��اله منتشر كرد كه يكي درباره فلسفه دكارت
و ديگري رس��اله الهيات كه در آن ،عقايد خود را در
تفسير تورات و ترتيب زندگاني اجتماعي مردم بيان
كرده اس��ت.اما چون اين كتاب ب��ا تعليمات علماي
يهود س��ازگار نبود سر و صدايي به پا نمود و از اين
جهت ،ديگر اثري را منتش��ر نكرد.با اين حال كتاب
اخالق او ،پس از مرگش منتش��ر ش��د كه مجموعه
فلسفي آثار او به شمار ميرود.باروخ سرانجام
اصول
ِ
در  21فوريه 1677م ،در  45سالگي بر اثر ابتالء به
بيماري سل ،در الهه درگذشت.
اثر :عزيز بابانژاد-تسنيم

تشيع شهيد مدافع حرم اسماعيل غالميياراحمدي در خرم آباد

ابداع غشاي سلولزي براي
محافظت از ضربان ساز قلب

محققان غش��ايي ابداع کردهاند که روي دستگاههاي ضربان ساز
قلب پيچيده ميشود و از ايجاد بافت فيبروزي روي آن جلوگيري
ميکند.به گزارش مهر ،دس��تگاههاي ضربان ساز قلب هر  ۵سال
يکبار و قبل از تمام ش��دن باتري ش��ان ،باي��د طي عمل جراحي
جايگزين ش��وند.اما به زودي فرآيند جايگزين کردن ضربان ساز
قلب به وسيله غشايي که دور اين ايمپلنت پيچيده ميشود ،ساده
تر و ايمن تر خواهد بود.همزمان با قرار گرفتن ضربان ساز در بدن
بيمار ،بافتهاي فيبروزه با گذر زمان روي سطح آن را ميپوشانند.
اگر اليه اين بافت ضخيم ش��ود ،فرآيند جايگزين کردن دستگاه
سخت تر ميشود و در نتيجه عمل جراحي طوالني تر و پيچيده تر
خواهد بود و ريسک عفونت يا مشکالت ديگر نيز افزايش مييابد.
ب��راي اين منظور محققان مرکز تحقيقاتي  ETHدر زوريخ يک
غشاي شبيه کيسه ابداع کرده که قبل از نصب ضربان ساز ،روي
آن قرار ميگيرد.اين غشا از فيبرهاي سلولزي کوچک ساخته شده
که شبيه کندوي عسل است.غشاي مذکور از تجميع پروتئينهاي
تشکيل دهنده بافت فيبروز روي سطح دستگاه جلوگيري ميکند
و از س��وي ديگر وجود بافت شبيه کندو س��بب ميشود هرگونه
سلول بافت فيبروزي به غشا بچسبد.

آگهي فراخوان عمومی

دستگاه پالسما جت ايراني ساخته شد

محققان کشور موفق به طراحي و ساخت دستگاه پالسما جت ايراني شدند که در صنايع
مختلف به خصوص پزش��کي کاربرد فراواني دارد.نويد شاه حسيني سازنده دستگاههاي
پالس��مايي در گفتگو با مهر ،اظهار کرد :ما در اين ش��رکت دانش بنيان موفق ش��ديم
دس��تگاههاي پالسمايي را براي کاربردهاي مختلف طراحي و به بازار عرضه کنيم.وي
با بيان اينکه دستگاههاي ساخته شده کاربردهاي مختلفي دارند ،بيان کرد :سيستمهاي
پالس��ماي فشار پايين ،دستگاه پالسما جت ،جت پالسماي سرد اتمسفري ،طيف سنج نشر نوري ،منبع تغذيه
س��وئيچينگ ،تجهيزات خالء و...دس��تگاههاي ساخته شده در اين شرکت به ش��مار ميروند.وي افزود :يکي از
دس��تگاههايي که س��اختيم دستگاه پالسما جت است که براي پزش��کي کاربرد دارد؛ جوانسازي پوست ،ترميم
زخمهاي مزمن ،انعقاد خون ،از بين بردن عفونت ،ترميم دندان ،ايمپلنت ،سفيد کردن دندان و ...با استفاده از اين
دستگاه انجام ميشود.شاه حسيني با تاکيد بر اينکه موفق شديم اولين نمونه صنعتي شده را به فروش برسانيم،
بيان کرد :در حال حاضر يکي از اين دستگاهها در بيمارستانهاي منطقه يک بکار برده شده است؛ از اين دستگاه
براي زيباييهاي پوستي استفاده ميشود.وي با تاکيد بر اينکه اين دستگاه نمونههاي خارجي دارد که هم اکنون
در مراکز پزشکي مورد استفاده قرار ميگيرد ،خاطرنشان کرد :اين نمونه داخلي از کيفيت بااليي نسبت به نمونه
خارجي برخوردار اس��ت و قيمت آن نيز يکي از مزيتهاي رقابتي به ش��مار ميرود.اين محقق عنوان کرد :جت
پالس��ماي سرد قادر به توليد پالسما در فشار اتمسفري تحت فش��ار گازهاي مختلف ازجمله هليوم ،اکسيژن،
نيتروژن و آرگون است؛ قطر باريک اين جت و قابليت تغيير ولتاژ و فرکانس امکان استفاده از آن را براي تحقيقات
پزشکي و زيست شناسي فراهم ميکند.
يک واکسن ايدز اميدوارکننده ساخته شد

محققان موفق به س��اخت يک واکس��ن جديد براي بيماري ايدز ش��دهاند که حداقل
ب��راي دو نژاد از ويروسه��اي اچآيوي آنتي بادي توليد ميکن��د و با وفقيت بر روي
خرگوشها آزمايش پس داده اس��ت.به گزارش ايسنا ،ممکن است يک قدم به واکسن
اچآيوي( )HIVنزديکتر ش��ده باش��يم.آزمايش انجام ش��ده توسط محققان موسسه
" "Scriptps Researchو سازمان تحقيقات غيرانتفاعي واکسن " "IAVIنشان
داده است که آنتي باديهايي که تعدادي از انواع ويروس  HIVرا خنثي ميکنند ،ميتوانند با موفقيت استخراج
ش��وند.اين مطالعه نشان داد که اين واکسن آزمايش��ي حداقل دو نژاد مهم از ويروس  HIVرا هدف قرار داده
است.ويروس هميشه در حال تغيير و به سرعت در حال جهش  HIVبراي اولين بار در سال  ۱۹۸۳شناسايي
شد.از آن زمان محققان براي يافتن روشهاي موفق براي ريشه کن کردن اين ويروس تالش ميکنند که هنوز
کامال موفق به انجام اين کار نش��دهاند.پايگاه " "UNAIDSافشا کرده است که  ۳۷.۸ميليون نفر در سراسر
جهان در حال حاضر مبتال به  HIVهس��تند که  ۱.۷ميليون نفر از آنها به تازگي در س��ال  ۲۰۱۸به آن مبتال
ش��دهاند و تقريب ًا  ۳۵ميليون نفر تاکنون در اثر عفونت  HIVو بيماري ايدز جان خود را از دست دادهاند.توسعه
داروهاي ضد ويروسي به اين معني است که مبتاليان به  HIVميتوانند با اين ويروس زندگي کنند و توانايي
انتقال آنها به ديگران کاهش مييابد.اما متأسفانه هنوز هيچ دارويي ساخته نشده است که اين ويروس را به طور
کامل پاکسازي کند.نياز به يک واکسن پيشگيرانه و مقرون به صرفه براي محققاني که به دنبال از بين بردن
 HIVبه عنوان يک تهديد عمده براي سالمت عموميهستند ،اولويت اصلي است".ريچارد ويات" استاد گروه
ايمونولوژي و ميکروبيولوژي در موسسه اسکريپتس يکي از اعضاي اين گروه از محققان است.او و همکارنش
آزمايش��اتي در مورد واکسن ضد  HIVانجام دادهاند و دريافتند آنها ميتوانند انواع آنتي باديهايي را که براي
محافظت گسترده در برابر  HIVالزم است ،استخراج کنند.آنتي باديهاي خنثي کننده در واکسن جديد که به
عنوان " "bnAbsشناخته ميشوند ،چندين گونه از ويروس  HIVرا خنثي کردند و به سايتهاي مهم ويروس
متصل شدند.اين خبر از اين جهت به طور ويژهاي نويدبخش است که ميزان جهش و تغيير  HIVباال و سريع
اس��ت ،بنابراين توانايي اين واکسن يک قدم محکم براي توسعه يک واکسن پيشگيرانه موفق است.بزرگترين
چالش براي طراحان واکسن  HIVيافتن راههايي براي تحريک سيستم ايمني بدن در ايجاد  bnAbsاست
که به تعدادي از سايتهاي آسيب پذير در ويروس آسيب برساند.اين به نوبه خود ،مردم را در برابر تعداد زيادي از
نژادهاي  HIVمحافظت ميکند.محققان واکسن خود را روي  ۱۲خرگوش آزمايش کردند که نتايج آن مثبت
بود.اين تيم به سرعت فهميدند که واکسن آنها بسيار مؤثرتر از ساير واکسنهاي موجود است ،چراکه پنج خرگوش
موفق به توليد آنتي باديهايي شدند که ميتواند تعدادي از ايزولههاي  HIVرا خنثي کند.ايزوله ويروسي است
که توسط يک فرد آلوده يا حيوان حمل ميشود ،نه وقتي که در آزمايشگاه رشد ميکند.
شماره /42723:ف98/

آگهی مزایده عمومی محل های جدید

« شماره »98-02

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان نسبت به ارزیابی کیفی «انتخاب پیمانکار به منظور طراحی،تامین تجهیزات،انجام
کارهای ساختمانی وعملیات نصب،تست وراه اندازی پستهای  132و 63کیلوولت منطقه هرمزگان ».اقدام نماید.
لذا ازمتقاضيان شرکت دراین فراخوان دعوت بعمل می آید ،جهت دریافت اسناد فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.
 irمراجعه و ازتاريخ 98/09/03لغایت98/09/06یک نس��خه از اس��ناد فراخوان را دریافت نمایند  .با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اس��ناد
تا ارائه پیش��نهاد از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد  ,الزم اس��ت در صورت عدم عضویت فبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در
سایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی امضا ,الکترونیکی اقدام نمایند  .شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره076-33331700-4
داخلي ، 2298ودر خصوص س��امانه با داخلی  3000تماس حاصل فرمایند  .ثبت ش��ماره تلفن ,فکس وایمیل از س��وی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد .
ضمنا» تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد .
توضيحات:
1ـ معيارهاي ارزيابي كيفي براساس بخشنامه هاي صادره شركت توانير وماده  29آئين نامه معامالت دولتي خواهد بود(فرمهاي مربوط به پيوست است).
2ـ رسته پیمانکار :برق-توزیع وانتقال نیرو می باشد.
3ـ پس از دريافت وارزيابي مدارك ارسالي،پیمانکاران منتخب وواجدشرايط براي دوبخش  63و 132كيلوولت تائيدصالحيت خواهندشدو طی دوسال آینده نیز اعتبار
خواهدداشت.
4ـ نظارت  :معاونت طرح وتوس��عه ش��رکت برق منطقـه ای هرمزگان می باشد وشرکتهای متقاضی می تواننددر خصوص سئواالت فنی خود با تلفن داخلی2114
(آقای مهندس حیدری هوالری) یا شرکت قدس نیرومشاور پروژه با شماره تلفن 021-82404448تماس حاصل فرمایند.
5ـ حداكثـرمهلت تحويل اسنـادبه دبيرخانه اينشركت تاساعت 9صبح روز شنبه مورخ 98/09/16می باشد.
6ـ به پيشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلق ًا ترتيب اثرداده نخواهدشد.
7ـ آگهي ما درسايت سامانه ()www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر» قابل مشاهده مي باشد.

		
شناسه 647221 :

دانشنامه

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای هرمزگان

تاریخ98/8/28:

سازه های تبلیغاتی الیت باکس (نوبت سوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل برابر مصوبه شورای اسالمی شهر اردبیل و مستنداً به بند
 1ماده  26عوارض بر تبلیغات محیطی در س��ال  98و صورتجلس��ه هیأت مدیره سازمان به شماره /98ف 39523/مورخ
 98/2/24در نظر دارد نسبت به واگذاری استیجاری محل های جدید تبلیغاتی سطح شهر به شرح ذیل اقدام نماید.
ردیف

موضوع مزایده

مرغوبیت
محلی

1

واگذاری استیجاری
محل تابلوهای الیت
باکس تبلیغاتی

عالی

متراژ تابلو /قیمت پایه مزایده برای سال اول
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری
روزانه برای هر سازه  79.000ریال

نحوه محاسبه کل
قیمت
(یک سال شمسی)

سپرده شرکت در
مزایده بر اساس نوع
بسته های انتخابی

مدت واگذاری
استیجاری موضوع
مزایده

«قیمت پایه روزانه *
 365روز

 %10کل مبلغ

از تاریخ عقد قرارداد
به مدت  5سال شمسی

*محل س��ازه های تبلیغاتی الیت باکس واقع در ریفیوژ خیابان مابین مس��جد الغدر و میدان پلیس روبروی مجتمع نمونه
گردشگری شورابیل
مهلت خرید اسناد ،نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات:
1ـ شرکت کنندگان واجدالشرایط می توانند با مراجعه به واحد امور پیمان و قراردادهای سازمان سیما منظر و فضای سبز
شهری نسبت به تحویل لیست سازه های تبلیغاتی همراه با موقعیت جغرافیایی محل های مورد نظر مزایده اقدام نمایند.
2ـ از افراد واجدالش��رایط دعوت می گردد در قبال واریز مبلغ  300.000ریال به شماره حساب سپهر 0111869983004
نزد بانک صادرات ش��عبه ایس��تگاه سرعین به نام س��ازمان سیما منظر و فضای سبز ش��هری ،از واحد امور حقوقی و
قراردادهای سازمان واقع در خیابان صنعت آب – پایین تر از هتل دریا خریداری نمایند.
3ـ شرایط شرکت در مزایده :پیشنهاد دهندگان مبلغ سپرده قید شده در جدول را نسبت به واریز نقدی به شماره حساب
 0106873541007نزد بانک صادرات شعبه ایستگاه سرعین به نام سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری
اردبیل و یا اخذ ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ (دارای  3ماه اعتبار) اقدام نمایند.
4ـ مهلت خرید و تحویل اس��ناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 10 ،روز پس از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی در یکی از
روزنامه های محلی و یا سراسری خواهد بود.
5ـ جهت اخذ اطالعات و دریافت اس��ناد مزایده به واحد امور حقوقی و قراردادهای س��ازمان مراجعه و پس از واریز مبلغ
سپرده به شرح مندرج در باال ،فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی را در پاکت (الف) و کپی کارت ملی ،کپی آگهی ،سوابق
کاری و برگ شرایط مهر و امضاء شده توسط شرکت کننده و مختصات جغرافیایی محل های پیشنهادی را در پاکت (ب)
و قیمت پیش��نهادی را در پاکت (ج) و هر کدام از پاکت ها را به صورت جداگانه و سربس��ته مهر و امضاء نموده و سپس
مجموع آنها را در یک پاکت لفاف مناس��ب ،سربس��ته الک و مهر شده به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان صنعت آب –
پایین تر از هتل دریا دریافت تحویل و رسید دریافت نمایند فیش واریزی از بابت خرید اسناد غیرقابل استرداد می باشد.
6ـ تمامی پاکت های الف ،ب ،ج سربس��ته مهر و امضاء شده و پاکت لفاف می بایست اللک و مهر گردد در غیراینصورت
در کمیسیون مربوطه مفتوح نخواهد شد.
7ـ به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه
پیشنهادات مختار است.
8ـ هزینه درج آگهی مزایده در روزنامه ،هرگونه هزینه مربوط به کارشناس رسمی دادگستری ،مالیات و سایر کسورات
قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
9ـ پیش��نهادات رس��یده در کمیسیون عالی معامالت س��ازمان مفتوح و با توجه به صرفه و صالح سازمان برنده مزایده
مشخص خواهد شد.
10ـ سایر شرایط شرکت در آگهی مزایده مذکور در برگه شرایط شرکت در مزایده مندرج گردیده است.

علیرضا دباغ عبداللهی – رئیس سازمان

