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مناجات

اى کسى که گره هر سختى به دست تو گشوده شود و اى که تندى
شدائد به عنايتت مىشکند ،اي که راه بيرون شدن از تنگي و رفتن به
سوي آسايش از تو خواسته شود دشواريها به لطف تو آسان گردد و
وسايل زندگي و اسباب حيات به رحمت تو فراهم آيد و قضا به قدرتت
جريان گيرد و همه چيز به اراده تو روان ش��ود ،تنها به خواست تو بي
آنک��ه فرماندهي همه چيز فرمان برد و هر چي��ز محض اراده ات بي
آنکه نهي کني از کار بايس��تد ،در تمام دشواريها تو را ميخوانند و در
بليات و گرفتاريها به تو پناه جويند ،غير از باليي که تو دفع کني باليي
برطرف گردد و گرهي نگشايد مگر تواش بگشايي الهي ،باليي بر من
فناوري

دعا به وقت مهمات و رنج

فرود آمده که سختي و ثقل آن مرا در هم شکسته و گرفتاريهايي بر
من حمله ور شده که تحملش براي من دشوار است و آن را تو از باب
قدرت��ت بر من وارد کردهاي و به اقتدار خود متوجه من نموده اي ،اله
من ،چيزي را که تو آوردهاي کسي نبرد و آن چه تو فرستادهاي ديگري
باز نگرداند ،و بس��ته تو را کس��ي نگش��ايد و چيزي را که تو بگشايي
ديگري نبندد و آنچه را تو دشوار نمودهاي کسي آسان نکند و آن را که
تو ذليل کردهاي ياوري نباشد ،پس بر محمد و آلش درود فرست و به
رحمتت الها در آسايش را به رويم باز کن و به قدرتت صولت سلطان
غم را در ميدان حيات من بشکن و مرا در موردي که از آن شکوه دارم

به عنايت و احس��انت کامياب کن و به درخواست من شيريني اجابت
بچشان و از سوي خودت رحمت و گشايشي دلخواه نصيبم فرما و برايم
نجات و خالصي سريع از گرفتاريها مقرر کن و مرا به خاطر چيرگى غم
از رعايت واجبات و به کار بستن مستحبات خود بازمدار ،چراکه من به
سبب آنچه به سرم آمده بي تاب و توان شده و قلبم از تحمل آنچه در
زندگيم رخ نموده لبريز از اندوه گشته ،و تو به رفع گرفتاريهايم و دفع
آنچه در آن درافتادهام توانايي پس قدرتت را درباره من به کار بر گرچه
از جانب تو مستحق آن نيستم.اي صاحب عرش عظيم.

علت سيل ،ضعف مديريتي!

نهج الفصاحه

اثر :تسنيم

پروتئيني که افراد مبتال به ديابت را
از افت قند نجات ميدهد

پژوهشگرانآمريکاييدربررسيجديديدريافتند
ش��ايد نوعي پروتئين بتواند از افت شديد قند در
بيماران مبتال به ديابت پيشگيري کند.به گزارش
ايسنا ،افراد مبتال به ديابت که براي کنترل قند
خون خود از انس��ولين استفاده ميکنند ،ممکن
است در معرض خطر ابتالء به شرايط خطرناکي
موسوم به "هيپوگليسمي()hypoglycemia
" قرار بگيرند که در آن س��طح قند خون ،بيش
از ح��د اف��ت ميکند.پژوهش جدي��دي که در
"دانش��گاه سنت لوئيس "( )SLUآمريکا انجام
شده ،نشان ميدهد ش��ايد پروتئيني موسوم به
"نورونوس��تاتين"( )neuronostatinبتواند
راههاي جدي��دي براي درمان و پيش��گيري از
هيپوگليسميارائه دهد.پژوهشگران دريافتند که
تزريق نورونوستاتين به موشها موجب افزايش
قند خ��ون آنها ميش��ود.آنها باف��ت پانکراس
انس��ان را نيز مورد بررسي قرار دادند و دريافتند
هنگاميکه س��طح قند خون پايين اس��ت ،اين
بافت ،نورونوستاتين بيشتري آزاد ميکند.

دانشنامه
دستيابي به دانش فني توليد پروبيوتيک گياهي با سويههاي بوميقارچ

محققان پژوهشگاه بيوتکنولوژي کش��اورزي به دانش فني توليد و فرموالسيون
جدي��د پروبيوتي��ک گياه��ي (بيوکنترل/بيوفرتيالي��زر) مبتن��ي بر س��ويههاي
بوميقارچ تريکودرما دس��ت يافتند.به گزارش مه��ر ،مژگان کوثري ،عضو هيئت
علميپژوهش��گاه بيوتکنولوژي کش��اورزي و مجري اين طرح با بيان اينکه قارچ
تريکودرما ازجمله موفقترين عوامل کنترل بيولوژيک اس��ت ،اظهار داشت :قارچ
«تريکودرما» با داش��تن خاصيت آنتاگونيستي شديد عليه بس��ياري از قارچهاي بيماريزا گياهي ازجمله
 Rhizoctonia Fusarium,PhytophthoraPythiumAlternariaوMacrophomina
حدود  ۶۰درصد از عوامل بيوکنترل قارچي را به خود اختصاص داده است.به گفته وي ،اين قارچ با ترشح
آنتي بيوتيکها ،آنزيمها و همچنين پارازيتيسم باعث متالشي شدن هيفها و اختالالت فيزيولوژيکي در
قارچهاي بيماريزاي گياهي ميشود.تريکودرما ازجمله اولين کلنيزاتورهاي خاک بوده و از سرعت رشد و
قدرت رقابت و بقا ساپروفيتي بسيار خوبي نيز برخوردار است.کوثري ادامه داد :اين قارچ به سهولت روي پس
ماندههاي گياهي قابل دسترس و ارزان تکثير شده و پس از وارد شدن در خاک به خوبي در خاک استقرار
پيدا ميکند.مناسب بودن براي توليد صنعتي ،سازگاري با صنعت تخمير ،تحمل به طيف وسيعي از ترکيبات
حيات کش ( )Biocideو امکان کاربرد در کنترل تلفيقي از ديگر برتريهاي اين قارچ نسبت به ساير
آنتاگونيستها است.وي با اشاره به تالشهاي  ۱۵ساله در راستاي دستيابي به عوامل بيوکنترلي و محرک
رشدي با منشأ قارچ تريکودرما در پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي که به کسب دانش فني و فروش آن
به بخش خصوصي منجر شده است ،گفت :اولين گام براي ايجاد توليدات موفق بر پايه ميکروارگانيسمها
يافتن و خالص سازي ميکروارگانيسم بوميمتناسب با شرايط اکولوژيکي آن منطقه است.کوثري اضافه کرد:
ميکروارگانيسمهاي بوميقدرت سازگاري بهتر و بيشتري به منطقه طبيعي خود دارند؛ لذا براي دستيابي
به بيوکنترل و بيوفرتياليزر تريکودرمايي مناسب بوميحدود  ۶۰۰جدايه قارچ تريکودرما از مناطق مختلف
ايران جمع آوري ،خالص سازي و شناسايي شد.کوثري خاطرنشان کرد :پس از جداسازي و خاص سازي
جدايههاي ق��ارچ تريکودرما ،جدايههايي با قدرت بيوکنترلي باال در برابر پاتوژنهاي مهم گياهي جهت
بررسي اثر آنتاگونيستي جدايههاي تريکودرما بر بيمارگرهاي مهم گياهي تقابل بين جدايههاي تريکودرما و
تعدادي از بيمارگرهاي مهم گياهي انجام شد.وي گفت :تستهاي گلخانهاي و مزرعهاي فرموالسيون به
دست آمده حاکي از کارايي  ۸۰تا  ۱۰۰درصدي آن عليه عوامل بيمارگر گياهي بود.
پيشگيري از «گندخوني» با کمک يک مدل رايانهاي

پژوهش��گران انگليس��ي ،نوعي مدل رايانهاي طراحي کردهان��د که ميتواند به
پيشبيني «گندخوني» در بيماران کمک کند.به گزارش ايس��نا ،ممکن اس��ت
يک مدل رايانهاي بتواند «گندخوني» يا «سپتيس��مي»( )sepsisرا شناس��ايي
کند.سپتيس��مي ،نوعي التهاب اس��ت که سراس��ر بدن را فرا ميگيرد و به دليل
عفونت پيش ميآيد.سپتيسمي ،يکي از داليل اصلي مرگ در بيمارستان به شمار
ميرود؛ در صورت شناسايي زودهنگام آن ميتوان از مرگ افراد مبتال پيشگيري کرد.هر ساعت تأخير
در تالش براي توقف سپتيس��مي ،فرصت نجات بيمار را تا هفت درصد کاهش ميدهد.پژوهش��گران
«دانش��گاه برادف��ورد»( )University of Bradfordانگلس��تان ،يک مدل رايانهاي موس��وم به
«سينيوز»( )cNEWSابداع کردهاند که ميتواند امکان افزايش فرصت پيشبيني سپتيسميرا فراهم
کند.پروفسور «محمد محمد» ( ،)Mohammed Mohammedاستاد دانشگاه برادفورد گفت:
مزيت اصلي اين مدلهاي رايانهاي اين است که براساس دادههاي مربوط به سابقه پزشکي بيمار طراحي
شدهاند؛ در نتيجه نيازي نيست که بيمارستان ،کار جمعآوري دادهها را انجام دهد.از آنجا که دادههاي مورد
استفاده ،به صورت روزانه و الکترونيکي گردآوري ميشوند ،سينيوز ميتواند به راحتي طي  ۳۰دقيقه،
سپتيسميرا شناسايي کند.محمد افزود :ما اميدواريم اين مدل رايانهاي بتواند آگاهي در مورد سپتيسميرا
افزايش دهد و به پيشگيري از اين عارضه جدي کمک کند.پژوهشگران قصد دارند به زودي سينيوز را
براي ارزيابي و بررسي ،به بيمارستانها معرفي کنند.
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ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی درنظر دارد عملیات مربوط به تولید و آبرس��انی ش��هرهای مرند – یامچی –

کشکس��رای و نگهداری ش��بکه آب و اصالح شبکه مرند – کشکسرای – بناب مرند – زنوز – یامچی و قرائت کنتور و پخش قبوض
آب ش��هرهای مرند – کشکس��رای – یامچی و بناب مرند را از محل اعتبارات غیرعمرانی یا از طریق مناقصه (عمومی ) از طریق

س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد ش��رایط و دارای رتبه آب یا تاسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت از دفتر
بهبود روش��های بهره برداری فاضالب ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشورواگذار نماید  .کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ
خواهد شد

الف)به پیشنهادهای فاقد امضا  -مشروط – مخدوش – مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
ب)مبلغ برآورد اولیه معادل  71785500000ریال

ج)مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل  3589275000ریال می باشد
د)سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج اسد

ه)پیش��نهاد دهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ سپرده – تضمین های معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و

حس��ب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به
پیش��نهاد های فاقد س��پرده – سپرده های مخدوش – س��پرده های کمتر از میزان مقرر – چک و نطایر آن ترتیب اثر داده نخواهد
شد

سایت www.abfa-azarbaijan.ir
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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