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مشاهير

«ميخائيل الماناسوف» که بود؟

ميخائيل الماناسوف اديب و نويسنده مشهور روسي در
 19نوامبر 1711م به دنيا آمد.وي تحصيالت خود را در
مسكو و سن پترزبورگ به پايان رسانيد.الماناسوف در

 20سالگي در آكادميزبانهاي خارجي (اسالو ،يوناني،
التي��ن) ثبت نام كرد و از موفقيت در دروس ،به س��ال
1736م در آكادميسلطنتي علوم پترزبورگ پذيرفته شد
و از طريق همين آكادميعازم آلمان گرديد.وي در كنار
كس��ب علم و دانش به مطالعه و پژوهش در آثار ادبي،
كالسيك يونان ،روم و آلمان پرداخت.الماناسوف در 31
سالگي استاديار آكادميش��د و اين امر زمينهاي گرديد
براي رشد سريع وي و كسب دستآوردهاي علمي ،به
نحوي كه  3سال پس از ورود به آكادميبه عنوان استاد
شيميپذيرفته شد.وي در سال 1748م يك آزمايشگاه
ش��يميبه راه انداخت و هفت س��ال بعد در تأس��يس
دانشگاه مسكو مش��اركت نمود كه اين دانشگاه اينك

فناوري

به نام وي "دانش��گاه الماناسوف" خوانده ميشود.وي
همچنين در س��ال 1757م به رياست آكادمينائل آمد.
كارهاي علميالماناسوف مشتمل 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
براي اولين بار ،انجماد جيوه را در  46درجه سانتيگراد
زير صفر مشاهده و ثبت كرد.او همچنين درسال 1761م
جو س��ياره زهره را هنگام عبور از خورشيد رصد نمود.
فعاليتهاي علميالماناس��وف به حدي رسيد كه او را
باني علوم جديد در روس��يه نيز پنداشتهاند.در كنار اين
مسائل الماناسوف به عنوان يك اديب و نويسنده آثاري

مراسم تشییع و تدفین آیت اهلل فقیه ایمانی(ره)

اولين دستگاه دومنظوره نوري جهان ساخته شد

يک ش��رکت دانش بنيان موفق به توليد گياهان با کش��ت بافت ش��ده که عاري از هرگونه ويروس است.به
گزارش مهر به نقل از معاونت علميو فناوري ،حرکت به سوي کشاورزي مدرن توليد محصوالت پربازده و با
کيفيت باالتر را به همراه دارد.در اين مسير شرکتهاي دانش بنيان با ارائه فناوريهاي جديد نقش مهميرا
ايفا ميکنند.يکي از آنها با توليد پايههاي نهالهاي کش��ت بافت و رويش��ي به سرعت حرکت در اين مسير
افزوده است.خسارت ناشي از سرمازدگي ،کاهش بارندگي و افت منابع آبي تنها برخي از مشکالتي است که
کشاورزان با آن دست و پنجه نرم ميکنند.اما توليد انواع پايه و نهال رويشي اصالح شده و عاري از بيماري
و منش��ا گياهان دارويي به روش کشت بافت ميتواند اين مشکالت را رفع کند.کاري که محققان با فعاليت
در يک شرکت دانش بنيان انجام ميدهند.رقيه سلطاني مديرعامل شرکت دانش بنيان گفت :انواع گياهان به
روش کشت بافت را توليد ميکنيم.محصوالتي که عاري از ويروس هستند و در اين زمينه نيز شرکت براي
نخستين باز در کشور موفق به دريافت ليبل عاري از ويروس براي پايههاي کشت بافتي شد.سلطاني با اشاره
به اينکه اين ش��رکت فناور س��ال گذشته به دليل ظرفيت توليد يک ميليون اصله پايه و نهال کشت بافتي به
عنوان واحد نمونه ملي انتخاب شد ،بيان کرد :پشتوانه شرکت نيروي انساني قدرتمندي است که توانستهاند
دانش فني توليد بسياري از پايههاي رويشي مورد نياز در کشور را به دست آورند.محصوالتي که قدرت رقابت
با استانداردهاي بازارهاي جهاني را دارند.وي در ادامه به تکنيک کشت بافت و توسعه آن اشاره کرد و افزود:
به کش��ت اندام ،بافت ،س��لول ،پرتوپالست ،جنين و بذر در محيط درون شيشهاي کشت بافت گفته ميشود.
اکنون بسياري از گياهان در دنيا با اين روش توليد ميشوند و آن را به بخش مهمياز کشاورزي مدرن تبديل
کرده اس��ت.به گونهاي که در  ۷۰درصد آزمايشگاههاي تجاري هدف اصلي ازدياد سريع گياهان است که در
اين موضوع مهم را مدنظر قرار دادهايم.

احمد مسعود:

برای گفتگو با «طالبان» و برقراری صلح آماده هستم
بر اساس این گزارش ،وی اظهار داشت :ما آماده گفتگو
با طالبان هستیم و با آنها تماس داریم .حتی پدرم نیز با
طالبان گفتگو کرد .او در سال  ۱۹۹۶با رهبران طالبان در
خارج از کابل صحبت کرد و به آنها گفت که اجازه دهید
با یکدیگر همکاری کنیم .مس��عود اف��زود :با این حال،
طالبان میخواهد چیزهایی را با س�لاح تحمیل کند که
ما قبول نمیکنیم .اگر آنها صلح میخواهند ،با ما گفتگو
و همکاری کنند .ما همه افغانس��تانی ب��وده و به دنبال

برقراری صلح هستیم .فرزند احمدشاه مسعود همچنین
گفت :در دوران پدرم پس از آنکه طالبان نتوانست محور
ش��مالی را تصاحب کند ،القاع��ده او را ترور کرد .اما من
میخواهم از خون پدرم بگذرم تا صلح ،امنیت و ثبات به
ارمغ��ان آید .ما آمادهایم تا از طریق مذاکرات یک دولت
جامع با طالبان تشکیل دهیم .اما آنچه قابل قبول نیست
تش��کیل دولتی در افغانستان اس��ت که مبتنی بر افراط
گرایی بنا شود.

کشتی ایرانی در راه لبنان

اسرائیل در بد مخمصه ای گرفتار شده است

یک رسانه لبنانی به مخمصه سختی که رژیم صهیونیستی
با توجه به حرکت کش��تی حامل سوخت ایران به مقصد
لبنان ،بدان گرفتار شده ،اشاره کرده است .به گزارش مهر،
االخبار در مطلبی آورده اس��ت :تل آویو در برابر معضلی
سخت قرار دارد .آیا مسیر عبور کشتی حامل سوخت را که
به سمت لبنان حرکتش را شروع کرده میبندد یا دست به
اقدامی نمیزند؟ منفعت اسرائیل در این است که معترض
این کشتی شود تا هرآنچه که درباره محاصره اقتصادی
لبنان رشته است و روی آن حساب زیادی باز کرده است،
از بین نرود و در مقابل از آن می ترسد که هرگونه اقدام
علیه این کشتی واکنش حزب اهلل را به دنبال داشته باشد
و به تش��دید درگیری منجر شود که خواهان آن نیست.
این رسانه مینویسد :تل آویو در برابر آزمون سخت و دو
گزینه قرار دارد یا مانع کشتی شود یا اقدامی انجام ندهد.
یکی از ابتدایی راهها این است که سکوت کند و از تهدید
خودداری کند که این مش��کل را ح��ل نمیکند .االخبار
آورده است :اسرائیل در پشت سر آمریکا قرار دارد و از این

رو اسرائیل باید منتظر تصمیم آمریکا درباره کشتی ایرانی
باش��د هر چند که معمو ًال تصمیمات واشنگتن با رایزنی
میان طرفین درباره لبنان صورت میگیرد .این رسانه در
ادامه به نگرانی صهیونیستها که در رسانههای این رژیم
انعکاس یافته و هشدار درابره تبعات منفی موفقیت اقدام
ح��زب اهلل و از دس��ت رفتن هر آنچه ک��ه درباره بحران
اقتص��ادی لبنان در تحقق منافع رژیم صهیونس��یتی به
آن دلبس��ته اند ،اش��اره کرده و آورده است :خواه تصمیم
اسرائیل خودداری از بس��تن راه کشتی باشد (به احتمال
زیاد همینطور است) یا اعتراض و بستن راه آن (فرضیهای
که آنرا نمیتوان بعید دانست) ،تهدید سید حسن نصراهلل
دبی��ر کل حزب اهلل لبنان به تل آویو رس��یده اس��ت؛ به
ویژه که به این رژیم و آمریکا هش��دار داده است .االخبار
نوشت :این یعنی توس��عه معادالت بازدارندگی حاکم بر
اقدامات اسرائیل در عرصه لبنان است که تضمین کننده
کش��تیهای ایرانی است و مانع از حمله به آن میشود و
س��بب کاهش بحران لبنانیها خواهد شد .این رسانه در

ادامه با اش��اره به اینکه صهیونیس��تها نمیدانند که در
صورت اقدام علیه کش��تی ایران��ی ،واکنش حزب اهلل در
چه س��طحی است و آیا به رویاریوی میان طرفین منجر
میشود ،آورده است :اسرائیل در برابر سوالی قرار دارد که
پاس��خ دادن به آن برایش دشوار است؛ موضوعی که در
تحلیل دانی استترنویسز تحلیلگر امور امنیت داخلی این
رژیم هویدا ست که گفت :اسرائیل باید تصمیم بگیرد که
آیا اعتراض کشتی به درگیری احتمالی در مرز شمالی با
لبن��ان میارزد؟ االخبار در ادامه با اش��اره به مخمصهای
که رژیم صهیونیس��تی بدان گرفتار شده است ،به نقل از
یک پایگاه خبری امور امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی
مینویسد :نصراهلل اسرائیل را در بد مخمصهای قرار داده
اس��ت اگر به نفتکش حمله کند در نظ��ر مردم لبنان به
عنوان طرفی که مانع حل بحران سوخت لبنان از طریق
حزب اهلل ش��ده اس��ت ،قلمداد خواهد شد که این سبب
تثبی��ت وجهه حزب اهلل به عنوان طرفی که با اس��رائیل
میجنگند ،خواهد شد.

دریادار خانزادی:

تجهیزات نیروی دریایی ارتش را احیا کردیم

فرمانده س��ابق نی��روی دریایی ارتش ب��ا تاکید بر اینکه
تجهیزات نداجا را احیا کردیم گفت :حضور در دریای سرخ
و اقیانوس اطلس بیانگر دانش و توانمندی نیروی انسانی
متخصص و متعهد نیروی دریایی ارتش است .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،امیر دریادار حس��ین خانزادی در مراسم
معارفه و تکریم فرماندهان جدید و س��ابق نیروی دریایی
ارتش جمهوری اس�لامی ایران ،گفت :روزی که فرمانده
کل ارت��ش بنده را جهت فرماندهی نیروی دریایی احضار
کردند ،به بنده گفتند یکی از ارزشهایی که موجب انتخاب
ش��ما در این سمت شد ،این بود که در صف هیچ صنفی
نایستادید و همواره در سلسله مراتب فرماندهی و تبعیت
از فرماندهی معظم کل قوا قرار داشتید و امروز نیر بنده از
این حیث که تدبیر و دس��تور فرمانده معظم کل قوا اجرا

عکس :مهر

توليد گياهان کشت بافتي عاري از ويروس

گروه��ي از محقق��ان بينالمللي موفق به س��اخت ديوده��اي مبتني بر
پروس��کايت ( )perovskiteش��دهاند ک��ه همزم��ان توانايي س��اطع
کردن و شناس��ايي نور را دارند.به گزارش ايس��نا ،منابع نوري و رديابها
مؤلفههاي اصلي دس��تگاههاي بي شمار فناوري در بازار هستند.به عنوان
مثال ،ديودهاي س��اطع کننده ن��ور( )LEDمعمو ًال به عنوان منبع نور در
نمايشگرها و س��اير فناوريها مورد اس��تفاده قرار ميگيرند ،در حالي که
از فوتوديودها براي تش��خيص نور در حسگرها ،تصويربرداري و ابزارهاي
ارتباطي فيبر نوري اس��تفاده ميشود.منابع نوري و رديابهاي موجود ،دو
نوع دس��تگاه متمايز با عملکردهاي متفاوت هس��تند.در حالي که توسعه
دس��تگاهي که هم بتواند نور را توليد کند و هم تش��خيص دهد ،ميتواند
منجر به طراحي فناوريهاي فشردهتر و هوشمندتر شود.محققان دانشگاه
"لينکوپينگ" ( )Linköpingدر س��وئد ،دانشگاه شنژن چين و چندين
دانشگاه ديگر در چين به تازگي ديودهاي کارآمدي توليد کردهاند که قادر
به انتش��ار و تشخيص همزمان نور هستند.اين دس��تگاه جديد با استفاده
از يک ماده پروس��کايت فرآوري ش��ده در محلول س��اخته ش��ده است.
پروسکايت ( )Perovskiteبا فرمول شيميايي  CaTiO۳از مجموعه
کانيها و راديواکتيويته کامل اس��ت.اين ماده آلي اولين بار در سال ۱۸۳۹
توسط "گوس��تاو روز" در کوههاي اورال در روسيه کشف شد و به افتخار
"پروسکايت" زمينشناس روسي نامگذاري شدهاست.

فرزند فرمانده جهادی افغانستان در سخنانی تصریح کرد:
برای گفتگو با «طالبان» آماده هستم و حاضرم در صورت
فراهم شدن شرایط برای برقراری صلح و امنیت ،از خون
پدرم بگذرم .به گزارش مهر به نقل از الش��رق االوسط،
«احمد مسعود» فرزند احمدشاه مسعود ،فرمانده جهادی
افغانستان در س��خنانی گفت :آماده ام در صورت فراهم
ش��دن شرایط برای برقراری صلح و امنیت از خون پدرم
که  ۲روز پیش از حمالت  ۱۱سپتامبر ترور شد ،بگذرم.

ارائه نموده اس��ت ازجمله كتاب دس��تور زبان روس��ي،
راهنم��اي كوچك فصاحت و تاريخ قديم روس��يه.وي
زبان ادبي روس��ي را دگرگون نمود و ادبيات را به سوي
تص ّنع و طمطراق س��وق داد به همين دليل وي را پدر
ادبيات روس ميدانند.در كتاب چكامههاي المانوسوف
موضوعات مذهبي جايگاه ويژهاي دارند ،گرچه در اشعار
و آثار وي انعكاسي از دانشهاي كالسيك سراينده به
چشم ميخورد.الماناسوف ش��اعري بود كه از طبقات
پايين اجتماع برخاس��ته ب��ود و در عرصه علم و ادبيات
روس��يه قرن هجدهم چهرهاي ش��اخص و برجسته به
حساب ميآمد.ميخائيل واسيليويچ المانوسوف سرانجام
در  15آوريل 1765م در  54سالگي درگذشت.

سرپرس��ت طرح پالس��ما درماني کرونا با بيان اينکه تاکنون ۳۰۰نفر براي درمان کرونا پالسما اهدا کرده اند،
گفت :نتيجه پالس��ما درماني اين بود که به ميزان  ۴۰درصد مرگ و مير بيماران کرونايي کم شد.به گزارش
مهر ،دکتر حس��ن ابوالقاس��ميبيماران مبتال به کوويد  ۱۹در گفتگوي ويژه خبري با موضوع بررسي بيماري
کرونا گفت :واقعيت اين است که وقتي با پاندميو همهگيري بيماري روبرو ميشويم کسي آمادگي ندارد اما
اولويت کادر پزشکي اين است که بيماران بدحال را نجات دهد.وي با تاکيد بر اينکه تحقيقات در اين شرايط
بس��يار سخت است ،بيان کرد :ما توانستيم در يک کارآزمايي باليني از مکانيزم پالسما درماني استفاده کنيم.
بدين ش��کل که وقتي فرد مبتال به کرونا بهبود مييابد از پادتنهاي وي براي درمان بيماران کرونا اس��تفاده
کنيم.سرپرست طرح پالسما درماني خاطرنشان کرد :فردي که بهبود يافته حتم ًا سيستم دفاعي بدنش خوب
کار کرده که توانس��ته اين بيماري را شکس��ت دهد از اين رو پالسماي خون فرد بهبود يافته قابل استحصال
اس��ت تا در درمان بيماري فرد ديگر مبتال به کوويد  ۱۹مورد اس��تفاده قرار گيرد.به گفته ابوالقاسمي ،پالسما
درمان��ي در س��وابق بيماريهايي همچون س��ارس ،ابوال و مرس بوده و نتيجه داده اس��ت؛ ام��ا تا قبل از ما
سازمانهاي بين المللي بر اين موضوع نظري نداشتند.وي با بيان اينکه در ابتداي شيوع ويروس کرونا ،ظرف
يک هفته مجوزهاي اخالقي و پزشکي را اخذ کرديم ،گفت :از  ۴۰روز پيش اين روش را در بيمارستان بقيه ا...
با در نظر گرفتن استانداردها اجرايي کرديم و تا االن  ۳۰۰نفر پالسما اهدا کردند تا در درمان بيماران کرونايي
بکار بگيريم.وي تاکيد کرد :در حال حاضر بيمارس��تانهاي مسيح دانشوري ،لبافي نژاد و بيمارستانهاي قم
اين اقدام را انجام ميدهند.ابوالقاس��ميافزود :نتيجه پالسما درماني اين بود که  ۴۰درصد مرگ ومير بيماران
کم شد زيرا ميتواند ويروس را در بدن افراد بدحال از بين ببرد.وي ادامه داد :آمريکا سه هفته بعد از شروع کار
ما در ايران فراخوان کرد که پزشکان ميتوانند از پالسما درماني براي درمان مبتاليان به کوويد  ۱۹استفاده
کنند.به ترتيب فرانس��ه ،آلمان ،هلند و کش��ورهاي اروپايي اين کار را ش��روع کردند و از ما درخواست داشتند
که تجربههاي خود را به آنها اطالع دهيم.به گفته سرپرس��ت طرح پالس��ما درماني از وقتي درمان با پالسما
را ش��روع کرديم مطمئن بوديم که  IVIGمخصوص بيماران کرونايي را بايد بسازيم.وي افزود :ميبايست
بدترين س��ناريو را براي کرونا مد نظر قرار دهيم که اين بيماري مخفي ميماند و ش��عله ور ميشود.بايد اين
را بدانيم که واکس��ن ممکن اس��ت تا  ۱۸ماه يا دو سال ديگر وارد بازار نشود؛ بهترين راه اين است که پادتن
اختصاصي داشته باشيم و در شروع بيماري به افراد تزريق کنيم تا درصدي به سمت بدحالي و آي سيو نروند.
سرپرست طرح پالسما درماني ادامه داد :اکنون اين موضوع در حال تحقيق است و احتمال اينکه بتوانيم آنتي
بادي اختصاصي درست کنيم وجود دارد؛ شرکتهايي اعالم کردند که ميتوانند آن را توليد کنند.به گفته وي
االن فرصت طاليي است که مردم پالسما اهدا کنند.

میش��ود خرسند هس��تم .وی افزود :خدا را شاکرم که تا
آخرین س��اعاتی که این تغییر در نیروی دریایی بخواهد
اتفاق بیفتد بنده در همان مسیر سلسله مراتب فرماندهی و
تبعیت از والیت بودم و لحظهای از این ارزش دور نشدم.
فرمانده س��ابق نیروی دریایی ارتش اظهار داشت :در این
دوره  ۴س��اله ظرفیتها و تالشهای فزاینده ای را برای
س��ازماندهی و س��اخت درونی نیروی دریایی که یکی از
حوزههای فعالیتی ما محسوب میشد و همواره مورد تاکید
مقام معظم رهبری قرار داش��ت انج��ام دادیم و در حوزه
ساخت درونی بر روی نیروی انسانی اهتمام ویژهای کردیم.
دریادار خانزادی با اش��اره به اهمیت توجه به تجهیزات در
نیروی دریایی ،گفت :در حوزه تجهیزات س��الها بود که
موض��وع عمر ده��ی انقالبی به تجهیزات و بازس��ازی و

احیا را مد نظر قرار داده و در این راس��تا گامهای مناسبی
برداشتیم .وی گفت :در دوره فرماندهی ،یک مسئله واضح
و روشنی را پیش رو داشتیم که با حرکت شجاعانه نیروی
دریایی از خلیج فارس به شرق تنگه هرمز و دریای عمان
و در امت��داد آن به خلیج عدن این حرکت ش��کل گرفت؛
چرا که بالغ بر چندین س��ال بود که این حضور مقتدرانه
در این منطقه وجود داش��ت اما موضوع ناامنی در دریای
سرخ موضوعی بود که خطوط مواصالتی نیروی دریایی و
مجموعه شرکت ملی نفت و کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران را به شدت آزار میداد ،لذا مجموعه تالشهایی در
این زمینه برای اینکه امنیت برقرار شود شکل گرفت و در
نهایت با ورود نیروی دریایی به این منطقه غائله ناامنی تا
حد بسیار زیادی فروکش کرد.

اطالعیه

مهلت تحویل مدارک آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران و انبوه سازان (طرح اقدام ملی شهرستانهای نایین و کاشان) تا
پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1400/6/3تمدید شد.
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آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده 12
قانون زمین شهری

نوبت دوم

کمیس��یون تش��خیص ماده  12قانون زمین شهری به موجب نظریه ش��ماره  400/201ک مورخ  1400/5/10میزان  1046مترمربع از
پالک ثبتی  258فرعی ،مفروزی از پالک  37فرعی ،از  353اصلی به نشانی خط  3حصار به استناد ماده  5قانون زمین شهری دایرباغ
تش��خیص و اعالم نموده اس��ت .لذا به استناد مصوبه مورخ  70/11/20مجمع تش��خیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله
 10روز به اطالع مالک و صاحب س��ایر حقوق قانونی پالک مطروحه می رس��اند تا در صورت اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب
اعتراض خود را ظرف مدت  3ماه از تاریخ انتشار آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند .بدیهی است در صورت اعتراض در مهلت
مذکور این نظریه قطعی و الزم االجرا است.
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