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مشاهير

در آينه قرآن

به نام خداوند رحمتگر مهربان

پربركت و زوالناپذير است كسى كه حكومت جهان
هس��تى به دست اوس��ت ،و او بر هر چيز تواناست.
()1آن ك��س كه م��رگ و حيات را آفريد تا ش��ما را
بيازمايد كه كدام يك از ش��ما بهتر عمل مىكنيد ،و
او شكستناپذير و بخشنده است)2(.همان كسى كه
هفت آس��مان را بر فراز يكديگ��ر آفريد؛ در آفرينش
خداون��د رحمان هي��چ تضاد و عيب��ى نمىبينى! بار
ديگ��ر نگاه كن ،آيا هيچ ش��كاف و خللى مش��اهده
مىكنى؟!()3ب��ار ديگر (به عالم هس��تى) نگاه كن،
سرانجام چش��مانت (در جس��تجوى خلل و نقصان
ناكام مانده) به س��وى تو باز مىگ��ردد در حالى كه
خسته و ناتوان است!()4ما آسمان پايين (نزديك) را
با چراغهاى فروزانى زينت بخشيديم ،و آنها (شهابها)

را تيرهايى براى ش��ياطين ق��رار داديم ،و براى آنان
عذاب آتش فروزان فراهم ساختيم!()5و براى كسانى
كه به پروردگارشان كافر شدند عذاب جهنم است ،و
بد فرجامى است!()6هنگامى كه در آن افكنده شوند
صداى وحش��تناكى از آن مىشنوند ،و اين در حالى
است كه پيوسته مىجوشد!()7نزديك است (دوزخ) از
شدت غضب پاره پاره شود؛ هر زمان كه گروهى در
آن افكنده مىشوند ،نگهبانان دوزخ از آنها مىپرسند:
«مگ��ر بيمدهنده الهى به س��راغ ش��ما نيامد؟!»()8
مىگويند« :آرى ،بيمدهنده به س��راغ ما آمد ،ولى ما
او را تكذي��ب كرديم و گفتي��م :خداوند هرگز چيزى
نازل نكرده ،و شما در گمراهى بزرگى هستيد!»()9

فناوري

سوره ملک


«كريستوفر شولز» که بود؟

كريس��توفر التِ��م ش��ولْ ْز ،مبتك��ر آمريكاي��ى در
چهاردهم فوريه 1815م در آمريكا به دنيا آمد.وي
در ابت��دا مدتي كارگر چاپخانه بود و لذا با ش��وق
و عالقه ،درب��اره پديد آوردن دس��تگاهي كوچك
كه كار نوش��تن را به جاي دس��ت انج��ام دهد ،به
تفك��ر پرداخت.در س��ال 1864م به كمك يكي از
دوس��تانش توانست طرح دس��تگاهي را بريزد كه
صفحات كتاب را شمارهگذاري ميكرد ،ولي چون
ساختمان آن را جالب نديد ،خود به ساختن ماشين
بهتري ه ّمت گماشت و نزديك به سه سال بر روي
اين طرح كار كرد.با اين حال پس از چندي به اين
نتيجه رس��يد كه اگر كليد ماشين تحريرش داراي
محوري باش��د كه بر آن حرفي حك شود ميتواند

روي كاغذ نقش بياندازد و هر گاه ماش��ين چندين
كليد داشته باشد و هر كليد براي يك حرف ،ديگر
به اس��توانه گردان نيز احتياجي نيست.او نمونهاي
از اين دس��تگاه را ساخت كه فقط داراي يك كليد
بود ،ولي مدتي بعد در س��ال 1868م شولز اختراع
خود را كه تمام حروف الفبا را دربرداش��ت به ثبت
رس��اند.با اين حال چون در تنگن��اي مالي بود لذا
امتياز آن را به بهايي اندك به يك شركت فروخت
و بدين ترتيب ماش��ين تحرير رواج پيدا كرد.بعدها
اين شركت ،ماشين تحريرهاي كاملتري از روي
مدل ش��ولز س��اخت و دنيا را با اين اختراع آش��نا
نمود.كريستوفر شولز سرانجام در سال 1890م در
75سالگي درگذشت.

رسوايي دروغگوييهاي ترامپ در باره ضربات موشکي ايران!

اثر :تسنيم

ارزيابي ميزان باروري مردان در خانه
با گجت ساخت محققان کشور

محققان پارک علم و فناوري اردبيل موفق به طراحي نرمافزار
و گجت ارزيابي ناباروري مردان بر پايه الگوريتم بينايي ماشين
ش��دند.به گزارش ايسنا ،متاس��فانه بيش از  ۸۰ميليون زوج در
جه��ان با ناب��اروري درگير هس��تند و از ه��ر  ۸زوج در جهان
يک زوج نميتوانند بچهدار ش��وند.فاکتورهاي مردانه ناباروري
 ۵۰درص��د علت ناباروري هس��تند و از ه��ر  ۲۵مرد ،يک نفر
اختالل کم بودن تعداد اس��پرمها را دارد.مراجعه نکردن مردان
ب��ه کلينيکها جهت ارزيابي باروري ب��ه دليل روحيه مردانه و
خجالت و به تعوي��ق انداختن ارزيابي ،علت بيش از  ۳۰درصد
نابارويهاست.براس��اس اعالم وزارت علوم ،فناوري محققان
پارک علم و فناوري اردبيل ،يک گجت ارزيابي باروري مردان
در خانه با اس��تفاده از گوش��يهاي هوش��مند است که ميزان
باروري مردان را براس��اس تحرک نمونههاي دريافتي با دقت
 ۹۸درصد گزارش ميدهد.کاهش ريسک ،انجام بدون استرس،
امکان گزارشگيري ،قيمت خيلي پايين و شخصيسازي برنامه
از مزيتهاي محصول نسبت به نمونههاي آمريکايي ،اسرائيلي
و ژاپني اس��ت که ب��ا قيمت باالي دو ميلي��ون تومان در بازار
وجود دارند.

پيشبيني پيشرفت بيماري پارکينسون با يک آزمايش خون

پژوهشگران "دانشگاه نيوکاسل" و دانشگاه کمبريج" در مطالعه اخيرشان موفق به توسعه يک
آزمايش خون شدهاند که ميتواند پيشرفت بيماري پارکينسون را پيشبيني کند.به گزارش
ايسنا ،پژوهشگران اخيرا آزمايش خونياي را توسعه دادهاند که توسط آن به راحتي ميتوانند
چگونگي پيشرفت بيماري پارکينسون را دريابند.آنها اميدوارند آزمايششان بتواند به افراد مبتال
در مديري��ت بهتر اين بيماري کمک کند.طي اين مطالعه پژوهش��گران ۲۵۰ ،فرد را که در
بيش از  ۱۵۰نفر از آنها اخيرا بيماري پارکينس��ون تشخيص داده شده بود ،مورد بررسي قرار دادند.ايده اين بود که
نمونه خون از بيماران گرفته شود و برخي از نشانگرهاي زيستي را اندازهگيري کنند تا دريابند آيا ميتوانند پيشرفت
اين بيماري را طي سه سال آينده پيشبيني کنند يا خير.پژوهشگران به طور خاص به دنبال عالئم التهاب و پيري
سلول (يعني زماني که سلولها توانايي تقسيم را از دست دادهاند) بودند.بررسي نمونههاي خون افراد نشان داد :افراد
مبتال به بيماري پارکينسون تلومرهاي کوتاهتر که يکي از نشانههاي پيري سلول است را نسبت به ديگر افراد دارند.
پژوهشگران توانستند وضعيت پيري سلول در اين بيماران را تا  ۱۸ماه آينده نيز پيشبيني کنند.تلومر ()Telomere
پايانه فيزيکي کروموزمهاي خطي است که از يک توالي غير کدکننده تشکيل يافتهاست.در پستانداران تلومر مرکب
از تعداد متغيري تواليهاي تکراري ،با رمز  TTAGGGاست.بيماري پارکينسون با مرگ تدريجي سلولهاي
عصبي دوپامين مغز مشخص ميشود.اعتقاد بر اين است که اين موضوع به دليل تجمع تودههاي ناسازگار کروي
شکل پروتئين "آلفا سينوکلين" ( )alpha-synucleinايجاد ميشود.اين پروتئين سمياغلب به عنوان اجسام
لويي شناخته ميشوند.بيماري پارکينسون همان لرزش در وضعيت استراحت است که شيوع آن بيشتر در سنين
پيري است؛ اما در جوانان هم ديده ميشود.شيوع آن در تمام مناطق دنيا يکسان است؛ يعني درصد شيوع بيماري با
تغيير در منطقه خيلي فرق نميکند.بهطور کلي اين بيماري بر اثر از بين رفتن سلولهاي ترشحکننده مادهاي به نام
دوپامين (که يک انتقالدهنده عصبي است) و تجمع آلفا-سينوکلئين رخ ميدهد.
توليد چسب موقت تروماي چشمي

محققان در يک شرکت دانش بنيان موفق به ساخت چسب موقت چشميشدهاند که در تروماي
چشميقابل کاربرد است و در کمتر از يک دقيقه از کوري فرد جلوگيري ميکند.اعظم زارع ،مدير
اجرايي يک شرکت دانش بنيان نوپا در گفتگو با مهر ،با بيان اينکه ما در حال تحقيق و توسعه
روي محصول چسب زخم چشميهستيم ،اظهار داشت :اين محصول در تروماهاي چشميکاربرد
دارد و ميتواند مانع از نابينايي فرد در مدت زمان کوتاهي شود.اين محقق خاطرنشان کرد :وقتي
چشم دچار تروما شده و کره چشم دچار پارگي ميشود پزشک ميبايست در مدت زمان کوتاهي اين تروما را درمان
کند؛ زمانيکه اين چسب روي چشم آسيب ديده قرار ميگيرد ميتواند در کمتر از يک دقيقه کره چشم را ببندد و مانع از
کوري فرد شود.وي با بيان اينکه در توليد اين چسب از پليمرهاي سنتزي استفاده کرديم ،گفت :تمام مواد اوليه توليد اين
چسب موقت چشمياز داخل کشور تهيه شده است.زارع با بيان اينکه چسب موقت چشمينمونه خارجي دارد ،گفت :اما
نمونه داخلي آن در کشور وجود ندارد و ما توانستيم دانش فني آن را بدست آوريم.
تشخيص بيماري «ام اس» با کمک هوش مصنوعي و بررسي حرکات چشم

فناوري جديدي براي رديابي حرکات چشم ساخته شده که با ماشين يادگيري همخوان
ميش��ود و با کمک آن ميتوان بيماري «ام اس» را تش��خيص داد.به گزارش مهر ،به
مدت چند دهه پزشکان با بررسي حرکات چشم سالمت مغز را تعيين ميکردند.الگوهاي
حرکات چشم نشان دهنده شرايطي مانند سکته يا ضربه مغزي بوده است.اکنون شرکت
«س��ي اليت تکنولوژيز» تصميم دارد به پزشکان کمک کند تا بيماريهاي عصبي را با
سرعت و دقت بيشتري رديابي کنند.اين شرکت در حوزه نوروتک (فناوري عصبي) و هوش مصنوعي فعاليت
ميکند«.سي اليت تکنولوژيز» در همين راستا يک فناوري رديابي چشم ساخته که با ماشين يادگيري همخوان
ميشود و با کمک آن ميتوان بيماري «ام اس» را تشخيص داد.براي اين منظور کافي است بيماران به مدت
 ۱۰ثانيه به نقطهاي تعيين شده ،چشم بدوزند.سيستم مذکور ويدئويي از اين روند ثبت ميکند و با کمک ماشين
يادگيري وجود اختالل عصبي را پيشبيني ميکند.س��اير فناوريهاي رديابي چشم ،حرکات مردمک را رصد
ميکنند ،اما فناوري «س��ي اليت تکنولوژيز» شبکيه را رديابي ميکند و ميتواند حرکاتي به اندازه يک صدم
موي انس��ان را تش��خيص دهد.در اين فرآيند نيازي نيس��ت بيماران از قطره چشمياستفاده کنند و پلک زدن
طي انجام اين روند هيچ اختاللي ايجاد نميکند.ش��رکت مذکور اميدوار اس��ت در آينده بتواند بيماري آلزايمر،
پارکينسون و  ALSرا شناسايي کند.

گامیبلندبرایخدمتیصادقانه:

گزارش :اکرم داداش زاده
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پروژه های عمرانی شهرداری قدس در دهه فجر سال 98

مس��عود مختاری ش��هردار قدس ضمن تبریک دهه فجر به مردم ش��ریف ش��هرقدس یادآور ش��د :در تاریخ
شکوهمند انقالب اسالمی ایران ،ماه بهمن ،ماه همدلی و همزبانی ملتی حماسی و شورآفرین است که با الهام
و پیروی از رهنمونهای رهبر کبیر انقالب و با تکیه بر حبل المتین الهی بر طاغوت زمان و خودکامان س��تم
شاهی با ایستادگی و مجاهدت ،پیروز شدند و با شعار» نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی» تجلی راستین
استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشتند .فرارسیدن دهه ی فجر ،برای ملت ایران اسالمی،
یادآور بازگش��ت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به وطن؛ فروریختن ابهت پوشالی طاغوت و تحقق وعده
الهی پیروزی حق بر باطل است که هیمنه پوشالی استکبار با امواج تظلم خواهی و عدالت طلبی مظلومان و
رنج کش��یدگان در هم شکس��ت و سرمشق ملت های آزاده برای رهایی از استبداد ،استعمار و سرآغاز بیداری
اس�لامی در جهان ش��د .شهردار قدس ،از هدف گذاری پروژه های متعدد عمرانی در زمینه های فضای سبز
شهری ،فرهنگی ،هدایت آبهای سطحی و ساماندهی معابر شهری برای افتتاح در دهه فجر سال جاری خبر
داد .وی اظهار داشت :مجموعه شهرداری در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان ،ارتقای سرانه های
استاندارد و دستیابی به توسعه پایدار شهری طرح های متعدد عمرانی را در زمینه های فرهنگی ،فضای سبز
ش��هری و ساماندهی معابر شهری در دس��ت اجرا دارد که همزمان با دهه فجر به بهره برداری رسید .وی با
اش��اره به پروژه های عمرانی در دس��ت اجرا در زمینه احداث بوستانها و فضاهای سبز شهری ،گفت :با توجه
به اهمیت و ضرورت وجود فضاهای س��بز در سطح شهر پروژه هایی چون احداث بوستان بانوان در زمینی با
مس��احت  2هکتار ،احداث پارک زنبق با مس��احت  1500متر مربع واقع در میدان نبوت ،احداث پارک محله
ای واقع در محله ش��هید افراس��یابی با مس��احت  3400متر مربع و احداث پارک خانواده با مساحت  10هزار
متر مربع برای افتتاح در دهه فجر سال جاری هدف گذاری شد .شهردار قدس افزود :همچنین ادامه تکمیل
پارک البرز کاووس��یه با مس��احت  2200متر مربعی ،احداث فاز نخس��ت پارک آبشن با مساحت  4/5هکتار و
تعمیرات و بهس��ازی پارک شهدای کاووسیه با مس��احت  3000متر مربعی نیز از دیگر اقداماتی است که در
راستای تقویت و ارتقای سرانه های فضای سبز و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان اجرایی گردید و در دهه
فجر امس��ال به بهره برداری رس��ید .مختاری با بیان اینکه در زمینه فرهنگی نیز با توجه به لزوم گسترش و
توس��عه مراکز فرهنگی ،این ش��هرداری احداث و توسعه فرهنگسراها را با هدف توانمندسازی و ارتقای سطح
علمی -فرهنگی ش��هروندان در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت ،ادامه داد :احداث خانه فرهنگ جواد آباد با
مس��احت  1980متر مربع زیربنا در  330متر مربع زمین و در  6طبقه از پروژه های فرهنگی در حال اجرای
ش��هرداری اس��ت .وی با بیان اینکه در زمینه هدایت و دفع سیالب های فصلی و آبهای سطحی نیز اقدامات
متعددی اجرایی شده است ،افزود :در زمینه هدایت ،جمع آوری و دفع آبهای سطحی نیز احداث کانال هدایت

آبهای س��طحی خیابان ش��هید باهنر با اجرای عملیات لوله گذاری به طول  400متر و احداث کانال زردآب
با لوله گذاری از ابتدای محله ش��هید افراس��یابی تا خیابان توسعه به طول  490متر به منظور جمع آوری و
هدایت آب های سطحی و جریانات حاصل از بارندگی در مسیر صحیح و پیشگیری از بحران های احتمالی
فصول بارش��ی اجرایی گردیده اس��ت .ش��هردار قدس ،در ادامه تصریح کرد :همچنین بازسازی غرفه های
تجاری س��ازمان میادین با مس��احت  1500متر مربع ،احداث بلوار  35متری با مساحت  12هزار متر مربع
جنب دانش��گاه آزاد اسالمی شهر ،جدولگذاری خیابان س��احل به طول  430متر ،احداث ساختمان الحاقی
منطقه  2با مس��احت  470متر مربع نیز از دیگر پروژه های هدف گذاری ش��ده این شهرداری برای افتتاح
و بهره بردرای در دهه فجر س��ال جاری می باش��د .وی با اش��اره به اقدامات مجموعه شهرداری در زمینه
ساماندهی و بهسازی معابر شهری ،افزود :همچنین با توجه به نیاز برخی از معابر به ساماندهی و بهسازی
با اجرای اقدامات متعدد در زمینه ارتقای کیفیت معابر شهری ،در  9ماه نخست سال جاری  444هزار متر
مربع اجرای عملیات آسفالت ریزی ،اجرای عملیات جدولگذاری به طول  50هزار متر 113 ،هزار متر مربع
اجرای عملیات پیاده روسازی و کفپوشگذاری اجرایی شده است .مختاری در خاتمه بیان داشت :با توجه به
اینکه یکی از مهمترین دغدغه های ش��هرداری و شورای اسالمی شهر تأمین رضایتمندی شهروندان بوده
اس��ت ،امیدواریم با بهره برداری از پروژه های هدف گذاری ش��ده و تأمین و ارتقای زیرساختهای شهری،
خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه دهییم.
افتتاح پروژه بازس�ازی و س�اماندهی پارک ش�هدای کاووس�یه ش�هر قدس


پروژه بازس��ازی و ساماندهی پارک شهدای کاووسیه ش��هر قدس همزمان با ایام اهلل دهه فجر افتتاح شد.
به منظور تقویت و ارتقای س��رانه های حوزه فضای س��بز شهر قدس و همزمان با چهل و یکمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،پروژه بازسازی و تعمیرات بوستان شهدای محله کاووسیه با حضور امام
جمعه شهرس��تان ،شهردار و اعضای شورای اسالمی ش��هر ،معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
فرمانداری ،معاونین و مدیران عامل سازمانهای تابعه شهرداری و سایر مسئولین شهری و شهرستانی افتتاح
شد .عملیات بازسازی و ساماندهی این بوستان  3هزار متر مربعی با اقداماتی نظیر تخریب و اجرای پیاده
رو با مساحت  1500متر مربع ،ترمیم جداول به طول  150متر ،ساخت  5عدد آالچیق ،ساماندهی و اصالح
زمین بازی کودکان توسط شهرداری قدس صورت پذیرفته است.
 آیین کلنگ زنی پروژه احداث س�اختمان پارلمان ش�هری


آیین کلنگ زنی پروژه ساختمان پارلمان شهری قدس با حضور مسئولین شهری و شهرستانی برگزار شد.
کلنگ زنی پروژه ساختمان پارلمان شهری قدس در زمینی با مساحت تقریبی  1000متر مربع با حضور امام
جمعه شهرس��تان ،شهردار ،اعضای شورای اسالمی شهر ،معاونین و مدیران مناطق ،مدیران عامل سازمان
های تابعه شهرداری و جمعی از شهروندان در خیابان جمهوری جنب اداره گاز برگزار شد.
 بوس�تان گل زنبق واقع در میدان نبوت ش�هر قدس افتتاح ش�د


بوستان گل زنبق واقع در میدان نبوت شهر قدس با مساحت  ۱۸۴۲متر مربع به مناسبت ایام اهلل دهه فجر
افتتاح شد .در دهمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر ،بوستان محله ای گل زنبق واقع در میدان نبوت با
مس��احت  ۱۸۴۲متر مربع و با حضور امام جمعه شهرستان ،شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر ،معاون
برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،معاونین و مدیران عامل س��ازمانهای تابعه ش��هرداری و
سایر مسئولین شهری و شهرستانی افتتاح شد .مجموعه شهرداری قدس در سال جاری و با هدف افزایش
نش��اط اجتماعی شهروندان ،فراهم کردن زمینه مناسب برای تفریح و سرگرمی ساکنین محالت و خانواده
ها ،احداث این بوس��تان را با مس��احت  ۱۸۴۲متر مربع ،شامل امکاناتی چون وسایل بازی کودکان ،وسایل
ورزش صبحگاهی ،مبلمان پارکی و فضای سبز اجرایی کرده است.

