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در آينه قرآن

حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

روزي انوشــيروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانهاي تاريک به زندانش افکند و فرمود او را به زنجير
بستند.چون روزي چند بر اين حال بود ،کسري کساني را فرستاد تا از حالش پرسند.آنان بزرگمهر را ديدند
با دلي قوي و شادمان.بدو گفتند :در اين تنگي و سختي تو را آسوده دل ميبينيم!گفت:معجوني ساختهام
از شش جزء و به کار ميبرم و چنين که ميبينيد مرا نيکو ميدارد.گفتند :آن معجون را شرح بازگوي که
ما را نيز هنگام گرفتاري به کار آيد.گفت :آري جزء نخست اعتماد بر خداي است ،عزوجل ،دوم آنچه مقدر
است بودني است ،سوم شکيبايي براي گرفتار بهترين چيزهاست.چهارم اگر صبر نکنم چه کنم ،پس نفس
خويش را به جزع و زاري بيش نيازارم ،پنجم آنکه شايد حالي سخت تر از اين رخ دهد.ششم آنکه از اين
ساعت تا ساعت ديگر اميد گشايش باشد چون اين سخنان به کسري رسيد او را آزاد کرد و گراميداشت.
دزد باورها

گويند روزي دزدي در راهي بستهاي يافت که در آن چيز گرانبهايي بود و دعايي نيز پيوست آن بود.آن
شخص بسته را به صاحبش بازگرداند.او را گفتند :چرا اين همه مال را از دست دادي؟گفت :صاحب مال
عقيده داشــت که اين دعا ،مال او را حفظ ميکند و من دزد مال او هســتم ،نه دزد دين! اگر آن را پس
نميدادم و عقيده صاحب آن مال خللي مييافت ،آن وقت من ،دزد باورهاي او نيز بودم و اين کار دور از
انصاف است.

سوره مائده

فناوري

حدیث رسول
معجون آرامش

به يقين كســانى كه كافر شــدند ،اگر تمام
آنچه روى زمين است و همانند آن ،مال آنها
باشــد و همه آن را براى نجات از كيفر روز
قيامت بدهند ،از آنان پذيرفته نخواهد شــد و
مجازات دردناكى خواهند داشت)36(.پيوسته
مىخواهند از آتش خارج شوند ،ولى نمىتوانند
از آن خارج گردند و براى آنها مجازاتى پايدار
است)37(.دست مرد دزد و زن دزد را ،به كيفر
عملى كه انجام دادهاند ،به عنوان يك مجازات
الهى ،قطع كنيد! و خداوند توانا و حكيم است.
()38اما آن كس كه پس از ستم كردن ،توبه
و جبران نمايد ،خداوند توبه او را مىپذيرد؛ (و
از اين مجازات معاف مىشــود ،زيرا) خداوند،
آمرزنده و مهربان است)39(.

دانشنامه

سوره رعد

عدالت

-1از آنكه تو را عيادت نمى كند عيادت كن
و به آن كس كه هديه به تو نميدهد هديه
بده-2.يك ساعت عدالت از يك سال عبادت
بهتر است-3.وعده مؤمن چون تسليم كردن
اســت-4.عذاب اين امت را بدست خودشان
در دنيايشــان نهاده اند-5.سركشى طفل در
دوران كودكى مايه فزونى عقل او در بزرگى
است-6.هرچه خواهى بمان كه خواهى مرد،
هركه را خواهى دوســت بــدار كه از او جدا
خواهى شــد و هرچه خواهى بكن كه سزاى
آن را خواهى ديد-7.مصيبت را پاداش بزرگ
دهنــد و چون خدا گروهى را دوســت دارد
مبتاليشــان كند-8.عفو خــدا از گناهان تو
بزرگتر است.

عزلیات سعدی

تحریم آبی روستاها با سدسازی!

شناسايي زلزله با کابلهاي فيبرنوري!

اگر تا به حال تصــور ميکرديد که کابلهــاي فيبرنوري تنها براي
دسترســي به اينترنت و انتقال داده قابل اســتفاده هستند ،سخت در
اشــتباه بوديد.به گزارش مهر ،دانشــمندان فناوري تــازهاي را ابداع
کردهاند که با استفاده از آن ميتوان حرکتهاي غيرعادي در خطوط
فيبرنوري را که ناشــي از وقوع زلزله هســتند ،شناسايي کرد و از اين
طريــق از چنين پديدهاي در نقاط مختلف زمين مطلع شــد.در روش
يادشــده از ليزر براي شناســايي حرکت کابلهاي فيبرنوري و ارســال اطالعات مربوط به آن
اســتفاده ميشود.از اين طريق هم ميتوان شــدت زلزله رخ داده و هم جهت وقوع لرزش را
شناســايي کرد.سيستم جديد عالوه بر شناســايي انواع مختلف امواج لرزه اي ،قابليت برآورد
شدت تهديد و ميزان جدي بودن آن و همين طور تعيين موقعيت نسبتا دقيق محل وقوع زمين
لرزه را دارد.با استفاده از اين شيوه ميتوان از وقوع زلزله در مناطقي مطلع شد که با استفاده از
روشهاي ديگر به دشواري قابل تشخيص و شناسايي است.تالش براي استفاده از کابلهاي
فيبر نوري براي شناسايي زمين لرزه روش جديدي نيست.اما پيش از اين از حسگرهاي صوتي
جاسازي شده در نوارهاي سيماني بدين منظور استفاده ميشد که روش چندان دقيقي نبود.اما
در روش جديد بدون ايجاد تغييرات بيش از حد در کابل کشــي فيبرنوري و با هزينهاي اندک
ميتوان از وقوع زلزله مطلع شد.
اين پهپاد خودروي در حال حرکت را شارژ ميکند

به تازگي حق امتياز اختراع پهپادي در آمريکا ثبت شده که پس از اتصال
به خودروي برقي در حال حرکت ،آن را شــارژ ميکند.به گزارش مهر،
شــرکت آمازون حق امتياز اختراع پهپادي را ثبت کرده که به خودروي
الکتريکي در حال حرکت متصل ميشــود و آن را شارژ ميکند!در يکي
از تصاوير اين حق امتياز خودرويي با سيســتم اتصال روي ســقف آن
نشــان داده شده اســت.اين فناوري ميتواند چند مشــکل مربوط به
بــازار خودروهاي الکتريکي را حل کند.طبق اين حق امتيــاز ،پهپاد قابليت مکان يابي خودروي
الکتريکي را دارد.همچنين پهپاد با اســتفاده از حسگرهاي مختلف موانع خطرساز در فرآيند شارژ
مانند درختان را شناســايي ميکند.از سوي ديگر براي اجتناب از دزدي انرژي ،فرآيندهاي احراز
هويت در نظر گرفته شده تا پهپاد نوع خاصي از انرژي را براي خودروي در نظرگرفته شده تامين
کند.در همين راســتا پهپاد از خودرو اطالعاتي را درخواســت ميکند تا فرآيند ارسال انرژي را با
دقت بيشتري انجام دهد.

نهج الفصاحه

اثر :فارس

عينک هوشمند
عملکرد شناگر را رصد ميکند

به تازگي عينکي براي استفاده زير آب ساخته
شــده که مجهز به يک نمايشــگر با کيفيت
اســت و به شــناگر اجازه ميدهد اطالعات
عملکرد خود را به طــور واقعي رصد کند.به
گزارش مهر ،به تازگي شــرکت Fiscally
در آمريکا عينکي به نام  Zwimساخته که
به شناگر اجازه ميدهد زير آب راحت ببيند و
اطالعات عملکرد خود را هنگام تمرين به طور
واقعي دريافت کند.در حقيقت اين گجت مانند
نمايشگر يک هدست عمل ميکند.به اعتقاد
مدير ارشد اين شــرکت ،ساعتهاي ضدآب
نميتواننــد عملکرد شــناگر را به طور کامل
رديابي کنند.زيرا کاربر مجبور اســت در ميانه
شنا توقف کند و اطالعات موجود در ساعت را
بررسي کند.به اين ترتيب عملکرد او مختلف
ميشود.عينک مذکور براي رديابي مدت زمان
شنا ،فواصل ،ضربان قلب و حتي ميزان کالري
مصرفي کاربر طراحي شده است.اين اطالعات
در نمايشــگر رنگي و با وضوح باالي گجت
به نمايش درميآيند.همچنين گجت به وسيله
بلوتــوث به موبايل متصل ميشــود و کاربر
از طريق يک اپليکيشــن ميتواند اطالعات
دلخواه از نمايشگر را در موبايل ذخيره کند.

دستبند هوشمند براي زائران اربعين ساخته شد

دستبند هوشــمند همراه زائران اربعين توســط جمعي از فعاالن حوزه
فناوري ساخته شد.اين ابزار تکنولوژي ،جلوي گم شدن افراد را ميگيرد.
به گزارش مهر ،يکي از نگرانيهايي که در هر ســفري مخصوصا ايام
پياده روي اربعين به وجود ميآيد فاصله گرفتن از همســفر است که با
توجه به حضور خيل عظيم عاشقان حضرت اباعبدا ...در مسير پيادهروي
و مراجعه افــراد به موکبها يا هر مورد ديگر ايــن نگراني پررنگ تر
و حتي منجر به گم شــدن افراد نيز ميشــود.اگر بتوان راه حلي ارائه داد که اين فاصله گرفتن
ناخواسته ،اتفاق نيفتد ديگر نياز به پيدا کردن افراد گم شده نيست.در اين مسير همدلي معموال
کودکان ،افراد مسن و افرادي که تلفن همراه ندارند بيشتر در معرض گم شدن قرار دارند.خصوصا
آنکه با توجه به تراکم جمعيت در آن مکان ،شــبکههاي تلفن همراه به سختي آنتن ميدهند و
معموال اينترنت همراه و يا  WiFiنيز هميشه در دسترس نيستند.از همه مهم تر استفاده زياد از
گوشــي همراه نياز به شارژ را افزايش ميدهد.مسئله گم شدن براي وسايل همراه ازجمله کيف
و وســايل قيمتي نيز اتفاق ميافتد.به عالوه آنکه هيچ متولي براي پيدا شــدن آن وجود ندارد.با
تالش جهادي جمعي از جوانان و فعاالن حوزه فناوري و با دغدغه تســهيل و اشــاعه فرهنگ
پياده روي اربعين ،مطالعات ميداني و بررسيهايي در حوزه تخصصي انجام شده است که منتج
به طراحي سيستميبراي برطرف کردن اين مشکالت با بهرهگيري از تکنولوژي ( BLEبلوتوث
کم مصرف) شــده است.اين سيستم شامل يک دستبند هوشمند (يا تگ) و برنامه موبايلي است
که فاصله فرد را از همسفر يا شي مورد نظر نشان ميدهد و چنانچه خارج از محدوده مجاز شوند
بالفاصله اخطار ميدهد.مصرف انرژي دســتبند همراه و تگ به حدي پايين است که نزديک به
يکسال نياز به تعويض باتري نخواهد داشت.

بـازارچه

آگهي مناقصه شماره 96/5

كد 11/03-1B2-ICTL-FO :
مديريت مخابرات منطقه لرستان در نظر دارد نگهداري شبكه كابل و هوايي با تامين مصالح مراكز شهري و روستايي سطح
استان (مراكز  15گانه شهرستانهاي تابعه) را از طريق مناقصه عموميو طبق موارد مشروحه ذيل براي مدت يکسال به
بخش خصوصي واگذار نمايد  .لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط  ،دعوت ميشود جهت دريافت و تحويل اسناد مناقصه
به اداره تدارکات و پشتيباني واقع در خرم آباد – ميدان تختي – بلوار جانبازان (ميدان تير) – ساختمان مرکزي مخابرات

قيمتهاي مندرج در جداول ذيل به روز و از
شدهاند.
سايتهاي معتبر خبري و تحليلي استخراج 
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منطقه لرستان مراجعه و يا با شماره تلفن  066 -33321004تماس حاصل نمايند.
شهرستان

ارز

رديف

مركز

مبلغ ضمانتنامه (ريال)

1

قائم (عج)

2

امام (ره)

3

شهيد رحيميو مراكز روستايي

245/000/000

4

آيت ا ...بروجردي

115/000/000

5

امام (ره) و مراكز روستايي

6

شهيد قندي و انديشه

206/000/000
خرم آباد

بروجرد

154/000/000

154/000/000
144/000/000

7

قائم(عج) و امام(ره) و مراكز روستايي

دورود

118/000/000

8

امام(ره) و مراكز روستايي

ازنا

92/000/000

9

امام(ره) و مراكز روستايي

اليگودرز

144/000/000

10

امام(ره) و مراكز روستايي

الشتر

90/000/000

11

امام(ره) و مراكز روستايي

نورآباد

108/000/000

12

امام(ره) و مراكز روستايي

كوهدشت

166/000/000

13

امام(ره) و مراكز روستايي

پلدختر

89/000/000

يادآوري :
1ـ ســپرده شركت در مناقصه بشــرح جدول بصورت ضمانتنامه بانكي ،چك تضميني و يا سپرده نقدي واريز به حساب
بشماره  1600002162با شناسه واريز  2900080497159نزد بانك ملت خرم آباد در وجه شركت مخابرات ايران
(مخابرات منطقه لرستان) (واريزي در كليه شعب بانك ملت)ميباشد .
تبصره  :ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه براي هر مركز بصورت مجزا و مستقل الزاميست .
 2ـ به پيشنهادات مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده و مدارك شركت در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 3ـ زمان فروش اسناد و تحويل پاكات از تاريخ  1396/08/ 2لغايت  1396/08/15بمدت  10روز کاري ميباشد .
 4ـ بهاي خريد اســناد مناقصه مبلغ  500/000ريال ميباشــد ( .حســاب بشــماره  1600002162با شناســه واريز
 2900080497159نــزد بانك ملت خرم آباد در وجه شــركت مخابرات ايران (مخابرات منطقه لرســتان) (واريزي در
كليه شعب بانك ملت))
 -5داشتن تاييديه صالحيت انجام كار از مراجع ذيصالح ((اداره كل كار و امور اجتماعي يا رتبه ارتباطات معاونت برنامه
ريزي و راهبردي رياست جمهوري)) براي شرکت کنندگان الزاميميباشد.
 6ـ بديهي است مخابرات منطقه لرستان در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود .
7ـ هزينه انتشار آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد .
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تــومـــان

تــومـــان
دالر آمريکا

4014

يورو

4795

پوند انگليس

5355

درهم

1112

دينار كويت

13250

روبل روسيه

71

يوآن چين

630

لير تركيه

1110

ريال عربستان

1070

روپيه هند

64

كرون سوئد

490

دالر استراليا

3210

دالر كانادا

3255

فرانك سوئيس

4160

صد ين ژاپن

3585

درام ارمنستان
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ريال عمان

10400

رينگيت مالزي

982

منات آذربايجان

2350

دينار عراق

3.3

ريال قطر

1077

انــــرژي
نفت برنت (دالر/بشكه)

58

نفت خام وست تگزاس (دالر /بشكه)

52

نفت خام اوپک (دالر/بشكه)

56

نفت كوره (دالر/گالن)
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بنزين (دالر/گالن)

1/68

الكل اتانول (دالر/گالن)

1/41

گازوئيل (دالر/گالن)

1/81

رويدادهاي تاريخي امروز
آغاز به كار سازمان ملل متحد (1945م)

پس از جنگ جهاني دوم سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترين سازمان بينالمللي دنيا،
جانشــين جامعه ملل شــد كه در فاصله بين دو جنگ جهاني ،فعاليت ميكرد.نمايندگان
دولتهاي متفقين در جنگ جهاني دوم شــامل آمريكا ،شوروي ،انگلستان و فرانسه ،در
مذاكراتي كه در زمان جنگ انجام داده بودند ،مقدمات تشــكيل ســازمان ملل متحد را
فراهم آوردند.بعدها در جلساتي كه در واشنگتن ،يالتا و مسكو تشكيل شد ،زمينه تشكيل
اين ســازمان فراهم گرديد.سرانجام در كنفرانس سانفرانسيســكو در آمريكا ،نمايندگان
پنجاه كشــور جهان ،تأسيس سازمان ملل متحد و اساسنامه آن را تصويب كردند.منشور
ســازمان ملل كه در  26ژوئن 1945م تنظيم شد اعالم داشت كه سازمان مزبور كانوني
از كشــورهايى خواهد بود كه هدفشــان حفظ صلح و ثبات و همكاري بينالمللي است و
سرانجام در  24اكتبر 1945م با تأييد منشور آن ،توسط  29كشور جهان ،تحقق پيدا نمود.
مقر ســازمان ملل متحد در نيويورك و داراي شش ركن اصلي است كه عبارتنداز :مجمع
ّ
عمومي ،شوراي امنيت ،شوراي اقتصادي و اجتماعي ،شوراي قيموميت ،ديوان بينالمللي
دادگستري و دبيرخانه.در حالي كه مجمع عمومياين سازمان در برگيرنده تمام كشورهاي
عضو اســت اختيارات چنداني ندارد ،در همان حال شوراي امنيت با پنج عضو ثابت و ده
عضو موقت ،قدرت فراواني دارد و وجود حق وتو آن را ابزاري جهت اعمال زور و فشــار
اعضاي آن قرار داده اســت 24.اكتبر برابر با دوم آبان هر ســال ،سالروز تأسيس سازمان
مللمتحد ،در سراسر جهان روز ملل متحد ناميده شده است.
وقوع بحران خطرناك موشكي بين آمريكا و شوروي بر سر كوبا (1962م)

آمريكا و شوروي كه به عنوان نماد بلوكهاي شرق
و غرب پس از جنگ جهاني دوم ،درگير جنگ سرد
بودند ،از رويارويى نظاميبا هم اجتناب ميكردند.با
اين حال مهمترين و خطرناكترين بحران در روابط
اين دو ابرقدرت كه جهان را در آستانه جنگي ديگر
قرارداد ،بر سر استقرار پايگاههاي موشكي شوروي
در كوبا ايجاد شــد.وقوع اين حادثــه در  24اكتبر 1962م عكسالعمل تند مقامات آمريكايى
را برانگيخت و به محاصره دريايى كوبا توســط نيروي دريايى آمريكا انجاميد.همزمان با اين
محاصره ،چندين كشتي حامل موشكهاي روسي عازم كوبا بودند.اما خروشچف ،رهبر شوروي
ســابق ،بياعتنا به محاصره ،فرمان ادامه حركت را صادر كرد.خروشچف سپس اعالم كرد در
صورتي موشكهاي روسي از كوبا برچيده خواهند شد كه آمريكا هم پايگاههاي موشكي خود
در نزديكي مرز تركيه با شــوروي را جمعآوري كند.با رد اين خواسته شوروي ،هر آن احتمال
برخورد بين شوروي و آمريكا وجود داشت كه در نهايت خروشچف تن به مصالحه داد و جهان
از خطر يك جنگ جهاني ديگر رهايي يافت.مصالحه آمريكا و شوروي مبتني بر اين توافق بود
كه شوروي ،پايگاههاي موشكي خود را از كوبا برچيند و آمريكا هم متقاب ً
ال اطمينان دهد كه
كوبا را به طور مستقيم يا غيرمستقيم ،مورد حمله قرار نخواهد داد.
پايان جنگ چهارم اعراب و اسرائيل موسوم به جنگ رمضان (1973م)

در ششم اكتبر 1973م ،محمد انور سادات رئيس جمهور وقت مصر ،براي جبران شكست
جنگ اعراب و اسرائيل در سال 1967م ،حمله غافلگيرانهاي را به مواضع اسرائيل در طول
كانال ســوئز انجام داد.به فاصله كميپس از آغاز حمله نيروهاي مصري ،سربازان سوريه
نيــز در ارتفاعات جوالن كه در جنگهاي ســال 1967م به تصرف رژيم صهيونيســتي
درآمده بود ،دســت به حمله زدند و سربازان اسرائيلي را از تمام مناطق متصرفي خود در
جنگ  1967بيرون راندند.با اعالم وضع فوقالعاده و بســيج نيروها در اســرائيل و ارسال
كمكهاي فوري آمريكا به اين رژيم ،اسرائيليها موفق شدند پيشروي نيروهاي مصر و
سوريه را در روز سوم جنگ متوقف كنند و در پايان نخستين هفته جنگ ،دست به حمله
متقابل بزنند.در نهايت پس از گذشت سه هفته از آغاز جنگ ،در حالي كه در مراحل اوليه
نبرد ،موفقيت با مصريها بود ،ولي با سرازير شدن سيل كمكهاي آمريكا ،اين جنگ نيز
در  24اكتبر 1973م ،با شكســت و عقب نشيني اعراب خاتمه يافت.پس از اين شكست،
سادات چارهاي جز تغيير كلي سياستهاي خارجي خود و نزديكي به غرب نديد و به دنبال
بهبود رابطه با آمريكا ،در يك ســفر خفتبار به ســرزمينهاي اشغالي در نوزدهم نوامبر
1977م ،باب مذاكرات مســتقيم را با اسرائيل گشود.ســرانجام علي رغم مخالفت شديد
ساير كشورهاي عرب ،انورسادات در مارس 1979م ،به عقد قرارداد صلح كمپديويد و به
رسميت شناختن رژيم صهيونيستي تن در داد.

