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حکایت

حکایت مال زین العابدین سلماسی

در کتاب دارالس�لام روایت اس��ت که :خبر داد مرا
عالم صالح تقی ،میرزا محمد باقر سلماس��ی ،خلف
صاحب مقام��ات عالیه و مراتب س��امیه آخوند مال
زی��ن العابدین سلماس��ی ک��ه جناب می��رزا محمد
عل��ی قزوینی مردی بود زاه��د و عابد و ثقه و او را
می��ل مفرطی بود به عل��م جفر و حروف و به جهت
تحصیل آن س��فرها کرده و به بالدها رفته و میان
او و والد(ره) صداقتی بود.پس آمد به س��امره در آن
اوقات که مش��غول تعمیر و ساختن عمارت مشهد و
قلعه عسکریین (ع) بودیم.پس در نزد ما منزل کرد
و بود تا آنکه برگش��تیم به وطن خود کاظمین و سه
س��ال مهمان ما بود.پس روزی به من گفت« :سینه
دانشنامه

ام تنگ شده و صبرم تمام گشته و به تو حاجتی دارم
و پیغامی نزد والد معظم تو».گفتم :چیس��ت؟ گفت:
در آن ایام کهدر سامره بودم ،حضرت حجت(عج) را
در خواب دیدم.پس سوال کردم که کشف کند برای
م��ن علمی را که عمر خ��ود را در آن صرف کردم.
پس فرمود که« :آن نزد مصاحب تو است ».و اشاره
فرم��ود به والد تو.پس عرض کردم :او س��ر خود را
از من پوش��یده می دارد.فرمود :این چنین نیست.از
او مطالبه کن که از ت��و منع نخواهد کرد.دنبال چه
خدماتی در کدام محدوده هس��تی؟پس بیدار ش��دم
و برخاس��تم که به نزد او بروم.دی��دم که رو به من
میآی��د در طرف��ی از صحن مقدس.پی��ش از آنکه

س��خن گویم ،فرمود« :چرا ش��کایت کردی از من
در نزد حجت (عج)؟ کی از من سوال کردی چیزی
را ک��ه در نزد من بود پس بخل کردم؟»پس خجل
ش��دم و سر به زیر انداختم.و حال سه سال است که
مالزم و مصاحب او شدم ،نه او حرفی از این علم به
من فرموده و نه مرا قدرت بر س��وال است و تا حال
به احدی ابراز ننمودم ،اگر توانی این کربت را از من
کش��ف نما.پس از صبر او تعجب کردم و به نزد والد
رفتم و آنچه ش��نیدم گفتم و پرس��یدم که« :از کجا
دانستی که او در نزد امام (عج) شکایت کرده»گفت
ک��ه «آن جناب در خواب به من فرمود» و خواب را
نقل ننمود.

خطر شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تاالب میقان اراک

عکس :مهر

خواص ضد میکروبی نقره برای تصفیه آب به کار گرفته شد

محققان از خاصیت ضد باکتری نقره برای تصفیه آب اس��تفاده کردند.
آنها در پژوهش��ی نوع جدید از نانوکامپوزیت مغناطیس��ی نقره را تهیه
کردند.ب��ه گزارش مهر ،تهیه نانوکامپوزیت نقره برای بررس��ی خواص
ض��د باکتریای��ی آن و ح��ذف آالیندهه��ای آب ه��دف آنه��ا از انجام
ای��ن ط��رح بود.این طرح پژوهش��ی با پش��تیبانی صن��دوق حمایت از
پژوهش��گران توس��ط محققان پژوهشکده زیس��ت فناوری و مهندسی
اصفهان انجام ش��د«.تهیه نانوکامپوزیت مغناطیس��ی نقره با س��اختار
 Co۰.۷Zn۰.۳Fe۲O۴@PET@Agبه منظور استفاده از خاصیت
ضدباکتری آن در فرآیند تصفیه آب» عنوان این طرح پژوهش��ی است.
سید امیر حسین جاللی مجری این طرح پژوهشی گفت :در این طرح از
کامپوزیت با هدف پوشش دهی نقره استفاده شد تا خواص ضدمیکروبی
نقره حفظ ش��ود و در محیط آبی کاربرد داشته باشد.همچنین با پوشش
دهی نانو اثرات باکتری کشی و ضدعفونی کنندگی از خود بروز میدهد.
وی همچنین بیان کرد :از س��ویی در این طرح از آهن اس��تفاده ش��ده
اس��ت.آهن خاصیت مغناطیسی دارد و با ایجاد میدان مغناطیسی باعث
جم��ع آوری آالیندهها میش��ود.کاربرد نتایج این تحقی��ق ابتدا از بین
بردن پاتوژنهای بیم��اریزای آب برای تصفیه آب و نهایت ًا تعمیم این
خاصیت در زمینه پزشکی ،تولید نانوداروها یا طراحی دارو و حتی تصفیه
پسابهای صنعتی و بیمارستانی می تواند باشد.

فناوری
طراحی سیستم پایش و پیشبینی ایست ناگهانی قلب

پژوهشگران گروه مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی یک
مدل پیشآگهی ایست قلبی برای بیماران مبتال به سپسیس ارائه کردند.به گزارش مهر ،ایست قلبی ناشی از سپسیس
یک رویداد شایع با نرخ نجات پایین است.پیشبینی زود هنگام ایست قلبی زمان الزم برای انجام مداخالت ضروری
جهت پیشگیری از وقوع ایست قلبی را فراهم میآورد.دکتر سمانه الیقیان که این پژوهش را در قالب رساله دکتری
تخصصی در رشته مهندسی فناوری اطالعات (سیستمهای اطالعاتی) انجام داده است ،گفت :از آنجا که پزشکان
نمیتوانند به طور مداوم خطر ایست قلبی برای همه بیماران تحت مراقبت را بررسی کنند ،خودکارسازی جمعآوری
و تحلیل دادههای سالمت و اعالم هشدارهای الزم به بیمار و پزشک میتواند گام بزرگی در کاهش میزان مرگ
و میر و هزینهها باش��د.وی افزود :در این پژوهش با اس��تفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی به توسعه یک مدل
پیشآگهی ایست قلبی برای بیماران مبتال به سپسیس پرداختیم.الیقیان تشریح کرد :در این راستا  ۳۰ساعت از
دادههای بالینی بیماران سپسیس از پایگاه داده  MIMIC IIIاستخراج شد ( ۷۹مورد ایست قلبی ۴۵۳۲ ،رکورد
نرمال) و سه مجموعه داده چندمتغیره ،سری زمانی و ترکیب چند متغیره و سری زمانی ایجاد شد مدلهای یادگیری
ماشین مختلف ،با رویکردی سیستماتیک بر این سه مجموعه داده آموزش یافتند.نهایت ًا استفاده از روش یادگیری
عمیق نتایج بهتری تولید کرد.وی در ادامه گفت :مدل پیشنهادی در بازه  ۳۰ساعت قبل از رخداد ایست قلبی ،وقوع
آن را با مقدار  sensitivityباالتر از  ۷۰درصد پیشبینی میکند.مقایسه خروجی این مدل با نتایج حاصل از دو
سیستم هشداردهنده استاندارد  Apache IIو  MEWSنشان داد مدل پیشنهادی بهبود قابل توجهی نسبت به
سیستمهای استاندارد موجود تولید میکند.در این پژوهش تاثیر پویایی سریهای زمانی عالئم حیاتی ،به عنوان یک
عامل پیشگو برای پیشبینی ایست قلبی نیز با رویکردهای مختلف مورد آزمون قرار گرفت.تحلیل سریهای زمانی
برای پیشبینی ایست قلبی یک ساعت قبل از رخداد ،مقدار  ۷۷=sensitivityدرصد را تولید کرد.در گام بعد ،به
منظور هوشمندسازی عملیات جمعآوری و تحلیل دادهها ،با استفاده از فناوریهای نوین به طراحی نمایی سطح باال
از یک معماری ،IOTبرای نظارت زمان واقعی بر افراد بستری در بخش مراقبتهای ویژه پرداختیم.
اختراع مادهای که به سرعت جلوی خونریزی را میگیرد

محققان دانشگاه هاروارد ماده جدیدی را اختراع کردهاند که میتوان از آن برای متوقف کردن سریع خونریزی افراد سانحه
دیده استفاده کرد.به گزارش مهر ،خونریزیهای ناشی از تصادف ،سوانح طبیعی ،بریدگی و ضربوجرح در صورت متوقف
نشدن سریع میتوانند منجر به مرگ افراد شوند.البته حل این مشکل در بیمارستانها ساده است.اما در صورت وقوع
ناگهانی نمیتوان بر چالش مذکور غلبه کرد.محققان دانشگاه هاروارد برای حل این مشکل ماده لخته کننده جدیدی را
ابداع کردهاند که هم قابل حمل بوده و هم ذخیره سازی آن ساده است.ماده یادشده میتواند جلوی خونریزی افراد سانحه
دیده را تا زمان رسیدن به بیمارستان بگیرد و آنها را از مرگ حتمی نجات دهد.الصاق این ماده لخته کننده ،باعث تشدید
فعالیت پالکتهایی در بدن میش��ود که وظیفه لخته کردن خون را برعهده دارند.آزمایشهایی که بر روی این ماده
صورت گرفته موفقیتآمیز بوده و انتظار میرود کاربرد آن بر روی بیماران در آینده نزدیک ممکن شود.ماده یاد شده به
اختصار  HAPPIنام گرفته که مخفف عاملهای هموستاتیک از طریق مداخله پلیمر پپتید است.
مولکولهایی که با اثرات پیری مقابله میکنند

پژوهشگران اسپانیایی سعی دارند با کمک مولکولهای خاصی ،به مقابله با بیماریهای مزمن کلیوی و پیامدهای
ناشی از پیری بپردازند.به گزارش ایسنا ،پژوهشگران اسپانیایی موفق شدهاند بودجه "شورای تحقیقات اروپا"()ERC
را ب��رای پژوه��ش خود دریافت کنند.ای��ن بودجه که مبلغ آن  ۱۵۰هزار یورو اس��ت ،به پژوهشهایی اختصاص
مییاب��د که برای جامعه مزایایی دارند.هدف این پژوه��ش ،ارائه داروهایی برای درمان "بیماریهای فیبروتیک"
( )fibrotic diseasesمانند "فیبروز ریوی ایدیوپاتیک" ( )IPFو بیماریهای مزمن کلیوی است.پژوهشگران
برای این کار ،بر سلولهای پیر تمرکز کردند.این سلولها تحت تاثیر آسیب یا استرس ،به طور دائم از چرخه سلولی
خارج میشوند و به التهاب دائم و بروز بیماریهای مرتبط با افزایش سن میانجامند.سلولهای پیر ،اثرات درمانی
خود را در موشهای مبتال به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک و بیماریهای مزمن کلیوی نشان دادهاند.پژوهشگران سعی
دارند تا برنامهای را برای کش��ف مولکولهای موس��وم به "سنولیتیکها"( )senolyticsارائه دهند که موجب
مرگ سلولهای پیر میشوند".مانوئل سرانو"( ،)Manuel Serranoپژوهشگر "موسسه تحقیقات و مطالعات
کاتالونیا"( )ICREAو سرپرست این پروژه گفت :سلولهای پیر ،سلولهای آسیب دیدهای هستند که در اندامها
باقی میمانند و به تخریب بافتها و اندامها منجر میشوند.سنولیتیکها به ما امکان میدهند که این سلولها را در
صورت عدم توانایی سیستم ایمنی حذف کنیم و به پیشگیری از بروز بیماریهای مرتبط با افزایش سن بپردازیم.در
واقع ،سنولیتیکها به گزینهای امیدوارکننده برای مقابله با بیماریهای ناشی از افزایش سن تبدیل شدهاند.
نوبت دوم
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نوع تضمين  :صرف ًا به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب شماره  0107500667006بنام شركت توزيع برق استان كردستان
محل خريد اسناد  :شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس  www.setadiran.irاز تاريخ  99/09/03لغايت ساعت  19مورخ  99/09/08قابل دانلود ميباشد.
محل تحويل پاکات الف  :دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج ،بلوار جانبازان ،سايت اداري
هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برندگان مناقصه ميباشد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه ،در اسناد مناقصه مندرج است.
براي كس��ب اطالعات بيش��تر به سايت توانير ( ( www.tavanir.org.irش��ركت توزيع برق ( )www.kurdelectric.irيا سايت پايگاه ملي مناقصات ( )iets.mporg.irمراجعه و يا با شماره تلفن هاي  087 –33283601-9داخلي
 2074تماس حاصل فرماييد.
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شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

ایران راه ترانزیت مواد مخدر را باز بگذارد ،تمام غرب را مواد مخدر فرا میگیرد

ی نشود و از همه ظرفیتهای
رئیس قوه قضائیه گفت :وزارت بهداشت گرفتار حاشیهساز 
علمی ،پژوهشی و امکانات و نیروی انسانی کارآمد مجموعه برای خدمت و تأمین امنیت
جانی مردم استفاده کند .آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه
قضاییه که در اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکلهای بهداشتی
در دو سالن جداگانه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد ،با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و
خاطره شهدای بسیجی تأکید کرد :مادامی که بسیج باشد و روحیه بسیجی بر کشور حاکم
باشد ،دشمن به این کشور طمع نخواهد کرد.
کادر درمان و پرستاران ما با روحیه بسیجی به یاری مردم برخاستهاند


رئیس قوه قضاییه از ایمان ،اخالص ،صداقت ،بصیرت ،مردمداری ،دشمن شناسی و دشمن
ستیزی و تالش برای تحقق شعار «ما میتوانیم» به عنوان شاخصههای فرهنگ بسیج یاد
کرد و گفت :امروز کادر درمان و پرستاری ما با روحیه بسیجی به مبارزه با ویروس منحوس
کرونا و یاری مردم برخاسته اند.
وزارت بهداشت گرفتار حاشیهسازیها نشود؛ کشور نیازمند انسجام است


آیتاهلل رئیسی با بیان این که در این شرایط کشور نیازمند انسجام و همدلی و هماهنگی
است ،به مسئوالن وزارت بهداشت توصیه کرد که درگیر حاشیهها نشوند و در یک کار جمعی
همه ظرفیتهای علمی و پژوهشی و امکانات و نیروی انسانی کارآمد این مجموعه را در
جهت تأمین امنیت جانی مردم به کار گیرند.
حقوقدانان بسیجی اطالعات حقوقی مردم را باال ببرند


رئیس قوه قضاییه توجه به فرهنگ بسیج را برای پیشبرد مأموریتهای دستگاه قضا ضروری
دانس��ت و اظهار داشت :روحیه بسیجی و اس��تفاده از نیروهای قدرتمند ،متدین و انقالبی
میتواند ما را در پیشگیری و کشف جرم و همچنین آسیب شناسی و آسیب زدایی و حل
اختالفات و اصالح مجرمین یاری دهد و مشکالتمان را بکاهد.آیتاهلل رئیسی افزود :بسیج
به عنوان سازمانی کارآمد ،از مهمترین ظرفیتهای مردمی است که قانون زمینه همکاری
آن با دستگاه قضایی را فراهم کرده و بسیج حقوقدانان به عنوان یکی از ارکان این مجموعه،
میتواند با آموزش همگانی و افزایش اطالعات حقوقی مردم به دستگاه قضایی در انجام
مأموریت هایش کمک کند.وی خاطرنشان کرد :روحیه بسیجی در هر بخشی حاکم باشد،
آن بخش کارآمد و موفق خواهد ش��د و با فرهنگ بس��یج میتوانیم بر همه مشکالت و
توطئهها و فتنهها و نقشههای دشمنان فائق آییم.
 قطعنامه ابزار سیاسی نظام سلطه علیه کشورهای مستقل است


رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر
سازمان ملل که با هدایت کانادا و حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی کشورهای
اروپایی صادر شده است ،اظهار داشت :امروز بر همگان ثابت شده غربیها از قطعنامهها به
عنوان ابزاری سیاس��ی علیه کشورهای مستقل استفاده میکنند.آیتاهلل رئیسی بر همین
اس��اس متذکر ش��د :این که اکثریت کش��ورها از میان  ۱۹۳کشور موافق این قطعنامه به
اصطالح حقوق بشری نبودند ،نشانگر رو شدن دست طراحان این قطعنامه برای آنهاست و
کشورها متوجه شده اند که حقوق بشر دستخوش سیاست زدگی جدی شده است.
قربانی مبارزه با مواد مخدریم ،اما به جای تقدیر علیه ما قطعنامه میدهند


رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخورد دوگانه غربیها با عملکرد جمهوری اسالمی ایران در
مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،گفت :سازمان ملل از سویی از عملکرد ایران در مبارزه با مواد
مخدر تقدیر میکند و میگوید صداقت شما در این زمینه بیشتر از دیگر کشورهاست و در
این راه خسارتهای مالی و جانی زیادی متحمل شدید ،اما از سوی دیگر علیه ما قطعنامه
میدهند.آیتاهلل رئیسی با بیان این که اگر ایران راه ترانزیت مواد مخدر را باز بگذارد ،تمام
اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرا میگیرد ،افزود :جوانان ما با ازخودگذشتگی در برابر قاچاق
مواد مخدر و باندهای قاچاق میایستند و ما قربانی این مسأله هستیم و این که به جای تقدیر
علیه ما قطعنامه میدهند ،پدیده عجیبی است.
کانادا هم ناقض حقوق بشر و هم پناهگاه تبهکاران است


رئیس قوه قضاییه با اشاره به آشفتگی وضعیت اجتماعی آمریکا تصریح کرد :امروز به خاطر

آزادی سالح گرم در آمریکا هزاران نفر به خاک و خون کشیده میشوند و فضای آنجا ناامن
اس��ت ،اما کسی برای این مسأله و بسیاری از کارهای ضد حقوق بشری در آمریکا و اروپا
قطعنامه صادر نمیکند.آیتاهلل رئیسی ادامه داد :کانادا به عنوان بانی قطعنامه ضد ایرانی از
بزرگترین ناقضان حقوق انسان است که هم حقوق مردم خودش را تضییع میکند و هم
به پناهگاهی برای مفس��دان و تبهکاران تبدیل شده است و باید علیه آن قطعنامه بدهند.
رئیس دستگاه قضا این نکته را هم متذکر شد که جمهوری اسالمی ایران بر اساس مبانی
و آموزههای دینی و تأکیدات امامین انقالب اس�لامی و اصول قانون اساسی به کرامت و
حقوق انسان اعتقاد دارد و به معنای واقعی کلمه به رعایت حقوق بشر پایبند است.آیتاهلل
رئیس��ی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاران دستگاه قضا در رعایت اصول
بهداشتی در مواجهه با کرونا خاطر نشان کرد :همه بخشهای قضایی و اداری قوه قضاییه
ضمن حفظ س�لامت همکاران و ارباب رجوع ،باید از همه ظرفیتها استفاده کنند تا روند
دادرسی و رسیدگی به کار مردم دچار وقفه یا اختالل نشود.رئیس دستگاه قضا همچنین با
تقدیر از خدمات دکتر محمدباقر ذوالقدر معاون سابق راهبردی قوه قضاییه ،ابراز امیدواری
کرد با تالش دکتر صاحبکار معاون راهبردی جدید و همکاری با مرکز ف ّناوری قوه قضاییه،
روند حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند با سرعت بیشتری پیگیری شود.آیتاهلل رئیسی
اس��تفاده از ف ّناوریهای نوین و هوشمندسازی دستگاه قضا را از ضرورتهای دوره تحول
قضایی عنوان کرد و آن را گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی مردم به دادرسی الکترونیک
و تحقق عدالت قضایی دانست.
ثبت  ۲هزار قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیکی ظرف  ۲روز


در این نشست ،دکتر زارعپور رئیس مرکز آمار و ف ّناوری اطالعات قوه قضاییه با ارائه گزارشی
از فعالیتهای سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت ،اظهار داشت :از ابتدای آغاز به کار
این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه ،حدود  ۸هزار قرارداد در سامانه ثبت شده ،اما تنها
هزار و  ۵۰۰مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود.وی با اشاره به اجباری شدن
ثبت قراردادهای وکالت در این س��امانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تنها در هفته آخر
آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته ،بیش از  ۲هزار
قرارداد ،یعنی روزانه  ۱۰۰۰قرارداد در این سامانه ثبت شده است».
 هر هفته؛ بهره برداری از یک طرح فنّاورانه جدید در دستگاه قضا


رئیس مرکز آمار و ف ّناوری اطالعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس
دستگاه قضا برای استفاده از راهکارهای ف ّناورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی
و تسریع در رسدیگی به پرونده ها ،از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه ف ّناورانه
جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.

بازداشت  ۱۲کارمند متخلف و یک کارچاقکن حرف های توسط حفاظت و اطالعات قوه

قضاییه

حجت االسالم عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه از اقدامات صورت
گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطین با دستگاه قضا از جمله وکالی رسمی
دادگس��تری گزارشی ارائه کرد و گفت :در ماههای اخیر  ۱۲نفر از کارکنان دستگاه قضا در
بخشهای مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر شده اند .همچنین با  ۱۸نفر از وکالیی که در
بخشهای مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پروندهها با پرداخت رشوه تالش میکردند
بازداشت شدند و در همین زمینه یک کارچاقکن حرفهای که به صورت علنی در مقابل یکی
از مجموعههای قضایی فعالیت داشت ،دستگیر شد.
وضعیت برای فعالیتهای ناسالم در قوه قضاییه قرمز است


رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تأکید بر لزوم برخورد با افراد فاسد در مجموعه
مرتبطین با دستگاه قضا ،تصریح کرد :مفسدین باید بدانند که وضعیت برای هر گونه فعالیت
ناسالم در قوه قضاییه قرمز است .ما اجازه نمیدهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات آن
بعض ًا به صورت شبانه روزی در آن مشغول خدمت هستند و با اجاره نشینی و سختی زندگی
خود را میگذرانند ،با این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نش��ان داده شود .انتظار این
است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی در این مجموعه رخ ندهد.

