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حکایت

در جريان جنگ دوم ايران و روس ،هنگاميكه قواي روسيه وارد تبريز
شدند ،فرماندهان قشون روس تصميم گرفتند به سوي ميانه پيشروي
و تم��ام منطقه آذربايجان را به تصرف خود در آورند.در اين وضعيت
ك��ه روسها منزل به منزل پيش��روي ميكردند دولت ايران مجبور
شد شرايط صلحي را كه دولت روسيه تحميل ميكرد كام ً
ال بپذيرد.
فتحعلي شاه قاجار ،براي خاتمه جنگ و انعقاد پيمان صلح ،روز معيني
را مش��خص و به بزرگان و اكابر و اعاظم قوم و درباريان و اشراف و
نمايندگان اقشار مختلف مردم اعالم عموميداد.براي اينكه مراسم
«روز سالم» به خير و خوشي برگزار گردد قب ً
ال تعهداتي انديشيدند و
دستوراتي صادر گرديد راجع به اينكه در مقابل هر جمله از فرمايشات
شاه چه پاسخي بايد داده شود!در وقت مقرر و ساعت معهود ،شاه آمد
و بر تخت سلطنتي جلوس كرد و فرمود« :اگر ما امر كنيم كه اياالت
جنوب و اياالت شمال همراهي كنند و يك مرتبه به روس منحوس
فناوري

بدا به حال روس

بتازند و دمار از روزگار اين اقوام بي ايمان در بياورند ،چه پيش خواهد
آمد؟»مخاطبان تعظيم س��جده مانندي كرده و گفتند« :بدا به حال
روس! بدا به حال روس!»شاه مجدداً گفت« :اگر فرمان قضا،شرف
صدور يابد كه قشون خراسان با قشون آذربايجان يكي شود و توامان
ب��ه اين گروه بيدين و ملحد حمله كنند چه خواهد ش��د؟»جملگي
عرض كردند« :بدا به حال روس! بدا به حال روس!»فتحعلي ش��اه
مجدداً پرسيد« :اگر توپچيهاي خمسه را به كمك توپچيهاي مراغه
بفرس��تيم تا با توپ خود تمام دار و ندار اين كفار را با خاك يكس��ان
كنند چه خواهد ش��د؟»باز جواب آمد كه« :بدا به حال روس! بدا به
ح��ال روس!»خالصه چندين فقره از اين قماش اگرهاي ديگر رد و
بدل شد و جواب آمد« :بدا به حال روس! بدا به حال روس!»دو نفر از
درباريان متملق كه در سمت چپ و راست شاه ايستاده بودند خود را
به روي پاي قبله عالم انداخته گفتند« :قربان! مكش! مكش! كه عالم

زير و رو خواهد شد!»ش��اه كه تا اين لحظه بر روي تخت نشسته و
پشت به دو عدد متكاي مرواريد دوزي شده الماس نشان داده بود از
اظهارات چاپلوسانه مشتي درباري و نزديكان مافنگي خود به هيجان
آمده ،ناگهان روي دو زانو بلند شد ،شمشير خود را که به كمر بسته
بود به قدر يك وجب از غالف بيرون كش��يد و اين شعر را با صداي
بلند خواند :كش��م شمشير مينايي ،كه ش��ير از بيشه بگريزد ،زنم بر
فرق پاس��كويچ ،كه دود از پطر برخيزد.دو نفر از درباريان متملق كه
در س��مت چپ و راست شاه ايستاده بودند خود را به روي پاي قبله
عالم انداخته و گفتند« :قربان! مكش! مكش! كه عالم زير و رو خواهد
شد! ش��اه قاجار پس از لحظهاي سكوت ،گفت« :حاال كه اين طور
صالح ميدانيد ما هم دس��توري ميدهيم با اين قوم بيايمان كار را
به مسالمت ختم كنند و مجدداً شمشير را غالف كرد!»و بدين شکل
عهدنامه ترکمانچاي امضاء شد.
اثر :تسنيم

«ابوبکر البغدادي» در زرهپوش آمريکايي؛ سرکرده داعش تحت نظارت آمريکاست

اختراع پماد التيامبخش سريع
زخمهاي سوختگي

پژوهشگران دانش��گاه ايالم ،موفق به اختراع
پماد التيامبخش زخمهاي سوختگي شدند که
نس��بت به پمادهاي موجود عملکرد و سرعت
بهبودي باالتري دارد.به گزارش ايس��نا ،دکتر
سلمان سلطاني دکتراي بافتشناسي دانشگاه
تهران و کارشناس آزمايشگاه مرکزي دانشگاه
ايالم در اين خصوص گفت :با توجه به اينکه
گياهان دارويي اساس فارماکولوژي مدرن به
حس��اب ميآيند ،لذا قبل از سنتز مواد دارويي
جدي��د ،گياه��ان داروي��ي تنها منب��ع درمان
بيماريها به حساب ميآمدند.وي افزود :پس
از ايجاد ضايعه در پوست و ساير نسوج ،التيام
يا ترميم زخم يک فرآيند بهبودي است و يکي
از اهداف علم پزش��کي ،ترميم زخم در زمان
کوتاهت��ر و با عوارض جانبي کمتر اس��ت ،لذا
کاهش زمان بهبود زخم و کاهش هزينهها از
اهميت بس��زايي برخوردار است.دکتر سلطاني
تصريح کرد :هدف از اختراع اين پماد ،رسيدن
به محصولي بود که داراي باالترين سرعت در
ترميم و کمترين اثرات سو بر روي زخمهاي
سوختگي باشد و نس��بت به پمادهاي موجود
عملکرد و س��رعت بهبودي باالتري داش��ته
باشد.
شماره1397–42 :

آگهی مزایده عمومي مرحله دوم

(نوبت دوم)

ردیف

مجوز
ش��هرداری پارس آباد مغان در نظر دارد به اس��تناد ماده  13آیین نامه مالی ش��هرداری ها و
ّ
ش��ماره  97/760ش  1397/11/28 -شورای اسالمی ش��هر  ،شش دانگ عرصه تعداد 1قطعه زمین
با كاربري مس��كوني را از پالك ثبتي 116/14/16از قطعات مس��کن مهر و یک باب مغازه را از طریق
مزایده عمومي به فروش رساند.
شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

کاربری

موقعیت و معبر دسترسي

قیمت پایه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

1

464

180

مسکونی

طبق نقشه تفکیکی

1/600/000/000

160/000/000

2

10

11

تجاری

پاساژ نگهدار – زیر پله

800/000/000

80/000/000

( الزم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت).
 -1واریز نقدی س��پرده شرکت درمزایده به شماره حس��اب 3100000883006یاارائه ضمانت نامه
بانکی معتبر(حداقل با اعتبارسه ماهه)
اول تا س��وم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت
 -2س��پرده نفرات ّ
انصراف هرکدام سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهرداری مختار است.
 -4کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال ،ثبت ،پروانه س��اختماني  ،هزینه نشر آگهی و سایر هزینه
ها برعهده برنده مزایده می باشد.
ّ -5
کل قيمت پيش��نهادي ش��خص برنده قبل از عقد قرارداد از برنده به صورت نقد و یکجا دریافت
خواهد شد .در صورت برنده شدن احتمالی طلبکاران شهرداری با پرداخت  50درصد قیمت پیشنهادی
بصورت نقد  ،مابقی قیمت را میتواند از طلب قطعی خود تهاتر نماید.
مقرر قانونی به هیچ
 -6به پیش��نهادهای مخدوش ،مبهم ،مشروط ،فاقد فیش سپرده و خارج از مهلت ّ
عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7نحوه ارائه پیش��نهاد  :شرکت کنندگان می بایست بعد از تكميل مشخصات و ارائه پيشنهاد قيمت
از طريق س��امانه ستاد  ، WWW.SETADIRAN.IRس��پرده و یا ضمانت نامه شرکت در مزایده
را در پاکت (الف) اس��ناد مزایده را در پاکت(ب)و پیش��نهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر س��ه پاکت را
به صورت الک ش��ده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهرداری تحویل داده و
رسید دریافت دارند.
 -8مهلت دریافت اس��ناد ش��رکت در مزایده :ازمورخه  1397/12/20تا آخر وقت اداری روزمورخه
1397/12/24
 -9مهل��ت قبول پیش��نهادها و تحویل اس��ناد  :از مورخه  1397/12/25تا آخ��ر وقت اداری مورخه
1398/01/10
 -10بازگش��ايي و بررسي پیش��نهادها  :در مورخه  - 1398/01/11دفتر شهردار  -ساعت  11قبل
از ظهر .
 -11نحوه تهيه و خريد اس��ناد مزایده و ارائه پيش��نهاد قيمت و كسب اطالعات و نحوه اطالع رساني
صرف ًا از طريق س��امانه تداركات الكترونيك دولت (س��تاد)  WWW.SETADIRAN.IRامكانپذير
است.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/12/20:
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/12/25 :
احمد مالئی مطلق -سرپرست شهرداری پارس آباد مغان
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شيشه دوجداره رفلکس سبز با فناوري نانو توليد شد

محققان کش��ور موفق به توليد شيشههاي دوجداره رفلکس سبز با فناوري
نانو شدند.به گزارش مهر ،بررسي محصوالت نانو و ارائه تاييديه نانو مقياس
به آنها ازجمله فعاليتهاي مهم س��تاد توسعه فناوري نانو از  ۴سال گذشته
بوده اس��ت.در واقع بررس��ي مواد و محصوالت توليد و عرضهشده در حوزه
فناوري نانو ،س��بب ش��فافيت بازار محصوالت نانو شده و به ارتقاي کيفي
اين محصوالت و افزاي��ش اعتماد مصرف کنندگان کمک ميکند.يکي از
اين محصوالت که توس��ط يک ش��رکت دانش بنيان به توليد رسيده ،شيش��ه دوجداره رفلکس سبز
نانوساختار است.استفاده از شيشه در نماي ساختمان و دکوراسيون داخلي در دهههاي اخير بسيار مورد
توجه طراحان و معماران قرارگرفته است.شيشه ميتواند عالوه بر تأمين کردن نور محيط ،باعث ارتباط
بصري داخل ساختمان با محيط بيروني خود شود و به همين دليل از جايگاه ويژهاي برخوردار است.
با داش��تن ش��ناخت صحيح از نور و انتخاب شيشه مناسب ميتوان تأثير قابل توجهي بر زيبايي فضا،
آرامش س��اکنين و هزينههاي سرمايش و گرمايشي س��اختمان داشت.با انتخاب نوع مناسبي از انواع
شيشه ميتوان جريان نور و ورود و خروج انرژي از ساختمان را کنترل کرد.يکي از انواع شيشه که با
هدف فراهم آوردن محيطي دلپذير با نور کنترل شده در ساختمان طراحي و توليد شده شيشه رفلکس
است.شيش��ههاي رفلکس با اس��تفاده از فناوري نانو و پوششدهي مواد فلزي و اکسيدهاي فلزي در
ضخامتهاي نانومتري روي يک طرف شيشه معمولي توليد ميشوند.اين شيشهها به گونهاي ساخته
شده است که ميتواند محيط داخلي خانه را از بيرون همانند يک پرده مخفي کند اما افراد داخل خانه
به راحتي ميتوانند محيط بيرون را مش��اهده کنند.از ديگر ويژگيهاي مثبت شيشه رفلکس ،کاستن
ميزان گرماي ورودي به فضاي داخلي ساختمانها در تابستان بهوسيله بازتاب اشعه خورشيد است.در
نتيجه اين ويژگي باعث صرفهجويي در هزينههاي احداث ،راهاندازي و نگهداري سيستمهاي تهويه و
خنکسازي محيط خواهد شد.شيشههاي رفلکس در رنگهاي گوناگوني در بازار شيشه عرضه ميشود
که از رنگهاي پراستفاده و محبوب آن ميتوان به دودي ،نقرهاي ،آبي ،سبز ،صورتي و برنز اشاره کرد.
اين شيشهها محصولي نانويي بوده که مورد تأييد ستاد توسعه فناوري نانو است و تاييديه نانو مقياس
دريافت کرده است.اين محصول اکنون در بازار موجود است.
بهبود آلزايمر با کمک تحريک امواج مغزي

پژوهشگران دانشگاه "ام.آي.تي" در بررسي جديدي دريافتند که ميتوان
نشانههاي آلزايمر را با کمک تحريک امواج مغزي کاهش داد.به گزارش
ايس��نا ،متخصصان علوم اعصاب دانش��گاه "ام.آي.ت��ي"( )MITبا قرار
دادن موشه��ا در معرض ترکيب منحصر به فردي از نور و صدا ،نش��ان
دادند که امکان بهبود نقصهاي ش��ناختي و حافظه اين موجودات وجود
دارد.ش��ايد نتايج اين بررس��ي بتوانند به بهبود بيم��اران مبتال به آلزايمر
کم��ک کنند.اين درم��ان غيرتهاجميکه امواج مغزي را تحت تأثير قرار ميدهد" ،نوس��انات گاما"
( )gamma oscillationsن��ام دارد و ميتوان��د تع��داد پالک آميلوئيد(عام��ل اصلي آلزايمر و
تخريب سلولهاي عصبي) را در مغز موشها کاهش دهد.پالکهاي آميلوئيد ،در مغز به خصوص
در نواحي از مغز که بر فعاليتهايي مانند يادگيري و حافظه تأثير دارند ،ايجاد ميش��وند.اين گروه
پژوهش��ي در س��ال  ،۲۰۱۶اثر مثبت نوسانات گاما را بر مغز موشهايي که نشانههايي از آلزايمر در
خود داش��تند ،گ��زارش دادند.آنها موشها را به مدت يک س��اعت در روز در معرض نور قرار دادند
و دريافتن��د که اين درمان ميتواند س��طح پالک آميلوئيد و ديگر نش��انگرهاي مرتبط با آلزايمر را
کاهش دهد.پژوهش��گران در آزمايش جديد خود با اس��تفاده از محرک صوتي ،امکان دسترسي به
نواحي گوناگون مغز را بررس��ي کردند و دريافتند قرار گرفتن در معرض ميزان مش��خصي از صدا
در هر روز و تکرار اين فرآيند به مدت يک هفته ،ميتواند ميزان آميلوئيد را در قش��ر ش��نوايي مغز
که مس��ئول پردازش صداست ،کاهش دهد.آنها اثر تحريک شنوايي را بر توانايي شناختي موشها
ني��ز مورد آزمايش قرار دادند و دريافتند موشها پ��س از يک هفته درمان ،عملکرد بهتري دارند و
ميتوانند اشيا را بهتر از قبل تشخيص دهند".لي هويي تساي"( ،)Li-Huei Tsaiاز نويسندگان
اي��ن پژوهش گف��ت :هنگاميکه محرکهاي ديداري و ش��نيداري را به م��دت يک هفته ترکيب
کرديم ،ش��اهد نقش قشر پيشپيشاني و کاهش شگفتانگيز آميلوئيدها بوديم.وي با تاکيد بر لزوم
انجام شدن پژوهشهاي بيشتر افزود :ما بايد مطمئن شويم که اين روش ،روي انسان هم کارآمد
اس��ت؛ به همين دليل ،آزمايشهاي ايمني ابتدايي را روي انس��انهاي سالم آغاز کردهايم".نانسي
کوپل"( ،)Nancy Kopellاستاد رياضيات و آمار گفت :اگرچه تفاوتهاي مهميميان گونههاي
جاندار وجود دارد اما ميتوانيم به کارايي اين روش در انسانها خوشبين باشيم.اين گونه پژوهشها،
تأثير باليني قابل توجهي بر بيماري آلزايمر و انواع التهاب مغزي خواهند داشت.

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران

نوبت دوم

()97-459

سازمان قطار شهری تبریز و حومه درنظردارد انجام خدمات مهندسی با اطالعات عمومی بشرح ذیل را به شرکت مهندسین مشاور
واجد شرایط و صالحیت دار واگذار نماید
-1کارفرما  :سازمان قطار شهری تبریز و حومه
-2عنوان خدمات  :انجام مطالعات نقش��ه برداری و تهیه نقش��ه  1/500بلوکی به روش مس��تقیم زمینی مسیراصالحی خط  3قطار
شهری تبریز
-3محل اجرای پروژه  :تبریز
-4پایه و رشته مورد نیاز  :پایه  3در تخصص نقشه برداری زمینی (صادره از سازمان برنامه و بودجه )
-5محل و زمان فروش اسناد ارزیابی کیفی  :اسناد از تاریخ  1397/12/23لغایت ( 1397/12/28درساعات اداری )بفروش می رسد
واجدین ش��رایط جهت خرید اس��ناد با ارائه گواهینامه صالحیت ش��رکت معرفی نامه کتبی و رس��ید واریز مبلغ  300/000ریال به
حساب جاری  9100065به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه  29بهمن تبریز (کد  )518به آدرس  :تبریز بلوار 29
بهمن سازمان قطار شهری تبریز و حومه – دفتر قراردادها (تلفن  041-33290001:و  041-33290427و فاکس مراجعه نمایند
-6محل و زمان تحویل اس��ناد تکمیل ش��ده ارزیابی  :محل تحویل اس��ناد به آدرس تبریز – بلوار  29بهمن دبیرخانه سازمان قطار
شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت  14ظهر روز شنبه مورخ  1398/1/24می باشد
ضمنا این آگهی در س��ایت س��ازمان به نش��انی  www.tabrizmetro.irدرج می گردد و هزینه درج  2نوبت آگهی به عهده مشاور
منتخب می باشد

سازمان قطار شهری تبریز و حومه

w w w. t e j a r a t o n l i ne . i r

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

