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در آيينه قرآن

حکايت
ارزش آدمي

يک س��خنران معروف در مجلسي که دويس��ت نفر در آن حضور داشتند ،يک صد دالري را از جيبش
بيرون آورد و پرسيد :چه کسي مايل است اين اسکناس را داشته باشد؟ دست همه حاضرين باال رفت.
س��خنران گفت :بس��يار خوب ،من اين اسکناس را به يکي از شما خواهم داد ولي قبل از آن ميخواهم
کاري بکنم و س��پس در برابر نگاههاي متعجب ،اسکناس را مچاله کرد و پرسيد :چه کسي هنوز مايل
است اين اسکناس را داشته باشد؟ و باز هم دستهاي حاضرين باال رفت.اين بار مرد ،اسکناس مچاله
ش��ده را ب��ه زمين انداخت و چند ب��ار آن را لگد مال کرد و با کفش خود آن را روي زمين کش��يد.بعد
اسکناس را برداشت و پرسيد :خوب ،حاال چه کسي حاضر است صاحب اين اسکناس شود؟ و باز دست
همه باال رفت.سخنران گفت :دوستان ،با اين بالهايي که من سر اسکناس در آوردم ،از ارزش اسکناس
چيزي کم نشد و همه شما خواهان آن هستيد و ادامه داد :در زندگي واقعي هم همين طور است ،ما در
بسياري موارد با تصميمــاتي که ميگيريم يا با مشکالتي که روبرو ميشويم ،خم ميشويم ،مچالــه
ميشويم ،خاک آلود ميشويم و احساس ميکنيم که ديگر پشيزي ارزش نداريم ،ولي اين گونه نيست
و صرف نظر از اين که چه باليي سرمان آمده است هرگز ارزش خود را از دست نميدهيم و هنوز هم
براي افرادي که دوستمان دارند ،آدم با ارزشي هستيم.
فناوري

به نام خداوند رحمتگر مهربان

كافران پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد ،بگو« :آرى به پروردگارم سوگند كه همه شما برانگيخته
خواهيد ش��د ،سپس آنچه را عمل مىكرديد به ش��ما خبر داده مىشود و اين براى خداوند آسان است!»()7
حال كه چنين است ،به خدا و رسول او و نورى كه نازل كردهايم ايمان بياوريد و بدانيد خدا به آنچه انجام
مىدهيد آگاه اس��ت!()8اين در زمانى خواهد بود كه همه ش��ما را در روز اجتماع گردآورى مىكند؛ آن روز
روز تغاب��ن اس��ت! و هركس به خدا ايم��ان بياورد و عمل صالح انجام دهد ،گناهان او را مىبخش��د و او را
در باغهايى از بهش��ت كه نهرها از زير درختانش جارى اس��ت وارد مىكند ،جاودانه در آن مى مانند و اين
پيروزى بزرگ اس��ت!()9اما كسانى كه كافر ش��دند و آيات ما را تكذيب كردند اصحاب دوزخند ،جاودانه در
آن مىمانند و سرانجام بدى است!()10هيچ مصيبتى رخ نمىدهد مگر به اذن خدا! و هركس به خدا ايمان
آورد ،خداوند قلبش را هدايت مىكند و خدا به هر چيز داناست!()11اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر
را و اگر رويگردان شويد ،رسول ما جز ابالغ آشكار وظيفهاى ندارد!()12خداوند كسى است كه هيچ معبودى
جز او نيس��ت ،و مؤمنان بايد فقط بر او توكل كنند!()13اى كس��انى كه ايمان آوردهايد! بعضى از همسران و
فرزندانتان دشمنان شما هستند ،از آنها برحذر باشيد و اگر عفو كنيد و چشم بپوشيد و ببخشيد( ،خدا شما را
مىبخشد)؛ چراكه خداوند بخشنده و مهربان است!()14
سوره تغابن


اثر :محمدعلي رجبي-فارس

ناو تلفن بر ترامپ!

گجتي که مسيريابي را براي نابينايان
راحت تر ميکند

يک گجت پوش��يدني براي کاربران نابينا ابداع شده
است.اين گجت هدفوني مجهز به دوربين است و با
ثبت تصاوير ،توصيفي صوتي از محيط فراهم ميکند
تا فرد بتواند راحت تر مسيريابي کند.به گزارش مهر،
يک ش��رکت ه��وش مصنوعي در س��وئيس به نام
 Eyraيک گجت پوشيدني ابداع کرده که به افراد
نابينا کمک ميکند در ترددهاي روزانه خود راحت تر
جهت يابي کنند.اين گجت  Horusنام دارد و شامل
يک هدست است.در اين هدست دوربينهايي تعبيه
شده که به يک رايانه کوچک متصل است.دوربينها
تصاويري از مسير و محيط را ثبت و به رايانه ارسال
ميکنند.از اطالعات مربوط به اين تصاوير براي خلق
توصيفات صوتي اس��تفاده ميش��ود.از سوي ديگر
 Horusبا يک دستيار هوشمند مرتبط ميشود و
ميتواند صورتها را شناسايي کند ،متون را بخواند و
حتي در خيابانهاي شلوغ مسيريابي کند.جالب آنکه
با هر بار استفاده اين گجت هوشمندتر و با عادتهاي
کاربر خود بهتر همخوان ميشود.

آگهی مناقصه عمومی

دانشنامه
کشف روشي براي ترميم ضايعات نخاعي

محققان کشور با بررسي اثر کلريد ليتيم و پيوند سلولهاي بنيادي عصبي تاثير آن
را در ترميم ضايعات نخاعي در حيوان مدل آزمايشگاهي کشف کردند.به گزارش
مهر ،س��لولدرماني هم��واره به عنوان يک روش درماني ب��راي درمان ضايعات
نخاعي مطرح بوده است.کلريد ليتيم نيز به عنوان مادهاي مؤثر در بهبود وضعيت
نخاع و افزايش واسطههاي عصبي شناخته ميشود.به منظور يافتن روشي براي
ترميم ضايعات نخاعي ،محققان کش��ور پژوهش��ي را طراحي کردند که طي آن
اثر پيوند س��لولهاي بنيادي عصبي در کنار اس��تفاده از کلريد ليتيم بر زندهماني ،تقس��يم و تمايز س��لولها
در مدل آزمايش��گاهي داراي ضايعه نخاعي مورد بررس��ي قرار گرفت.در اين پژوهش ابتدا در حيوانات مدل
آزمايش��گاهي ضايعه نخاعي ايجاد شد.س��پس مدلهاي ايجاد شده به چهار گروه تقسيم شدند؛ گروه کنترل
که هيچ درماني دريافت نميکرد ،گروهي که س��لولهاي بنيادي عصبي به آنان پيوند زده ش��د ،گروهي که
کلريد ليتيم دريافت ميکرد و گروهي که پيوند س��لولهاي بنيادي عصبي و کلريد ليتيم را همزمان دريافت
ميکرد.نتايج اين پژوهش که در مجله بينالمللي  Cellular Physiologyبه چاپ رس��يده است ،نشان
داد ،گروهي که س��لولهاي بنيادي عصبي و کلريد ليتيم را همزمان دريافت کرده بود و گروه دريافت کننده
کلريد ليتيم به تنهايي ،به صورت معنيداري در توان حرکتي خود بهبود يافتند.همچنين بررس��يهاي بافت
شناس��ي نشان داد ،سلولهاي بنيادي عصبي پيوند شده تمايز يافته و در طول نخاع مهاجرت کردهاند.عالوه
بر اين ،سلولهاي بيان کننده «نستين» در گروه دريافت کننده کلريد ليتيم به شکل معنيداري بيشتر از ساير
گروهها تقسيم و تکثير يافته بودند.نتايج اين پژوهش نشان داد ،استفاده از کلريد ليتيم به تنهايي يا همزمان با
پيوند سلولهاي بنيادي عصبي بهترين اثر را در ترميم و بازيابي توان حرکتي مدلهاي دچار ضايعه نخاعي
و القا ترميم درونزاد دارد.
رونمايي از اولين لپتاپ با نمايشگر تاشو

شرکت لنوو( )Lenovoبا رونمايي از نمونه اوليه اولين لپتاپ تاشو در دنيا نشان
داد در حال کار بر روي س��اخت يک لپتاپ از س��ري  ThinkPadاين بار با
نمايشگر منعطف و تاشو است که شايد پنجرهاي رو به آينده رايانههاي شخصي
باشد.به گزارش ايسنا ،مطمئن ًا گوشيهاي قابل انعطاف جذاب هستند ،اما آيا تا به
حال به لپتاپهاي قابل انعطاف فکر کردهايد؟ لنوو مدتي اس��ت که به اين فکر
افتاده اس��ت و امروز آماده ارائه پيشنمايش از آخرين تالش خود در اين راس��تا
است.اين شرکت در کنفرانس Accelerateخود در فلوريدا اولين نمونه از لپتاپ تاشو را به نمايش گذاشت.
اين دستگاه به عنوان بخشي از خانواده  ThinkPad X۱به عنوان جايگزيني براي لپتاپ در نظر گرفته
شده است.اگرچه نمونه اوليه هنوز ناقص است اما لنوو زمان زيادي براي اصالح آن تا قبل از عرضه رسميآن
در س��ال  ۲۰۲۰دارد.از آنجايي که روزهاي آغازين توس��عه آن اس��ت اين ش��رکت جزئيات زيادي را در مورد
مش��خصات آن ارائه نداده است ،اگرچه انتظار ميرود اطالعات بيشتري در نمايشگاه  CESآتي به اشتراک
گذاشته شود.لنوو در مورد اين لپتاپ داراي اسرار زيادي است که ميخواهد آنها را حفاظت کند تا رقبا نتوانند
برخي از ويژگيهاي آن را س��رقت کنند.اما چيزهايي که هم اکنون راجع به اين دس��تگاه ميدانيم اين است
که داراي نمايشگر  ۱۳.۳ OLEDاينچي است که از وسط تا ميشود و روي خود بسته ميشود.نمونه اوليه
اين دستگاه همانند گوشي گلکسي فولد سامسونگ به صورت مغناطيسي چفت ميشود و يک فاصله کوچک
در نزديکي لوالي آن ميافتد.لنوو ميگويد تالش زيادي براي ثبت اختراع لوال و افزايش بهرهوري نمايشگر
نس��بت به سيس��تمهاي موجود کرده است ،هرچند به جزئيات دقيقتري اش��اره نکرد.سخنگوي اين شرکت
ميگويد مسائل مربوط به لوال ،حفاظت و دوام صفحه نمايش همه مورد توجه قرار گرفته است.اگرچه لوالي
محکميدارد اما باز هم باز و بس��ته کردن آن آسان است.اين دستگاه وقتي بسته باشد به دليل اندازه مناسب
و پوشش چرميبه راحتي با يک دست قابل حمل است.ضمن اين که شرکت اعالم کرده است که محصول
نهايي کمتر از  ۹۰۰گرم وزن خواهد داشت.همچنين لنوو در اين محصول از قلم مخصوص خود استفاده کرده
است تا بتوان به راحتي مثل يک دفتر ،دستگاه را با يک دست گرفت و با دست ديگر بر روي آن نوشت.اين
قلم بسيار روان و واکنشپذير است ،به طوري که گفته ميشود روانتر از  S Penسامسونگ است.البته اين
دس��تگاه فقط براي استفاده روي دست طراحي نشده است ،بلکه ميتوان آن را مانند يک لپتاپ متعارف بر
روي يک ميز نشاند يا اين که نمايشگر را از وسط تا کرد و از هر نيمه به صورت دلخواه استفاده کرد.مث ً
ال مانند
يک لپتاپ عادي از نيمه بااليي به عنوان نمايشگر و از نيمه پاييني به عنوان صفحه کليد استفاده کرد.
سال ،98رونق تولید
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شهرداری اردبیل در نظر دارد نسبت به خرید دال بتنی مورد نیاز مناطق چهار و پنج را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
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.1محل تامین اعتبار:منابع داخلی شهرداری
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.2مناقصه گران واجد شرایط میتوانند اسناد مناقصه را از آخرین تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در مقابل فیش واریزی به مبلغ  100/000ريال به

شماره حساب سپهر  0106630749002بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش از مدیریت پیمان و مناقصه واقع در اردبیل خیابان سی
ام تیر ساختمان شهرداری مرکز خریداری کنند مبلغ واریزی شده غیرقابل استرداد است و اطالعات تکمیلی مناقصه فوق ازطریق وب سایت پایگاه ملی اطالع

رسانی مناقصات کشوربه آدرس  http//iets.mporg.irقابل دسترسی می باشد.

-3ش��رایط شرکت درمناقصه :پیشنهاد دهندگان مبلغ تضمین قیدشده درجدول رابه شماره حساب س��پهر  0106630762004بنام شهرداری اردبیل نزدبانک
صادرات شعبه میدان ورزش واریز وفیش واریزی ویابه همان مبلغ ضمانت نامه بانکی رادر پاکت تضمین (پاکت الف)مدارک مربوطه و سوابق کاری و شرایط

مناقصه رادر(پاکت ب)وبرگ پیشنهاد قیمت (پاکت ج)ومجموع رادرپاکت لفاف و مهرشده تحویل نمایند.

-4ش��رایط ش��رکت کنندگان درمناقصه:ازشرکتهای واجد شرایط که دارای رتبه راه و یا ابنیه ازس��ازمان برنامه و بودجه دعوت می گردد اسناد مناقصه راتا
10روز پس ازآخرین تاریخ انتشارآگهی وتاساعت  13بنشانی اردبیل-میدان ورزش-شهرداری مرکز-دبیرخانه تحویل گرددپیشنهادهایی که دیرترازاین مهلت

Ê°b¿Y|¿{cZ»|yÄÌ¸¯ÄWYY

تسلیم گردددریافت نخواهد شد.

-5بدیهی اس��ت شرکت درمناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول ش��روط و تکالیف مقرردراسناد مناقصه بوده وشهرداری دررد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات

 ÃËÁcZ¿Z°»YZ]½Z¯{Â¯ÁµZ¨YÊzecZ»|y

مختاراست.
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-6سایرجزئیات و شرایط دراسنادمناقصه درج شده است.
-7هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

-8محل تحویل دال های خریداری شده انبارشهرداریهای مناطق چهارو پنج می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی

حمید لطف اللهیان – شهردار اردبیل

نوبت اول

ش��هرداری ش��هرقدس در نظر دارد نسبت به تکمیل خانه فرهنگ اس��تقالل با برآورد اولیه  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت ( شرکتهای دارای حداقل
رتبه  ۵ابنیه) اقدام نماید.
متقاضیان می توانند ظرف مدت  ۱۰روزکاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد ش��د با مراجعه به امور قراردادهای ش��هرداری واقع در  :ش��هرقدس،بلوار انقالب
اسالمی،ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس،طبقه دوم با ارائه معرفی نامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
ـ خرید اوراق مناقصه به مبلغ  ۵۰۰/۰۰۰ریال قابل واریز به حساب  ۰۱۰۵۷۰۸۲۹۸۰۰۰بانک ملی شعبه شهرقدس
ـ سپرده شرکت در مناقصه معادل  %۵برآورد اولیه به مبلغ  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.
ـ سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
ـ هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
ـ پرداخت مبلغ قرارداد به صورت  ۵۰درصد نقد و  ۵۰درصد تهاتر می باشد.
ـ متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی  HSEاز اداره آموزش شهرداری می باشند.
ـ سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
ـ تاریخ انتشار نوبت اول ۹۸/۲/۲۵ :
ـ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۸/۳/۱ :

روابط عمومی شهرداری شهرقدس

