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در آينه قرآن

تبعيض و تفاوت گذاشتن ميان فرزندان

يک محقق انگليســي دوربيني مجهز به حســگرهاي گرمايي ساخته که
احتمــال جراحت در پاي بيماران ديابتي را رديابــي ميکند و آنها را از قطع
عضــو نجات ميدهد.به گزارش مهر ،محقق انگليســي دوربيني ســاخته
کــه ميتواند احتمال جراحتهــاي خطرناک در پاي مبتاليــان به ديابت
را قبل از ظهور آنها رديابي کند.راب سيمســون يکي از محققان آزمايشگاه
 National Physical Laboratoryدر لندن اين دوربين را ســاخته
است.در اصل از اين فناوري براي کنترل بشکههاي حاوي زباله هستهاي و تهيه نقشه سه بعدي از مکان
ماهوارهها در فضا استفاده ميشد.اما سيمسون متوجه شد ميتوان از اين دوربين براي رديابي تغييرات دما
در پاي بيماران ديابتي استفاده کرد.اين دستگاه که به اندازه يک دوربين معمولي است ،حسگرهاي دما
دارد که نقاط با درجه حرارت باال در پاي کاربر را رديابي ميکنند.اين عالمت نشان ميدهد احتماال در
روزها يا هفتههاي آتي زخمهايي در پاي بيمار به وجود ميآيد.زخمها به دليل فشار ،سايش يا جراحت به
وجود ميآيند و گردش خون زير اين نقاط کاهش مييابد.کل فرآيند خسارت به رگهاي خوني تا قطع
عضو ممکن است کمتر از يک هفته طول بکشد.بنابراين رديابي اين نشانهها اهميت زيادي دارد.به هرحال
اين دوربين طي چند ثانيه تصويربرداري و يک نقشه کامل از دماي نقاط مختلف پا را فراهم ميکند.نقاط
با حرارت بيشتر به رنگ قرمز و زرد هستند و نقاط خنک تر سبز يا آبي به نظر ميرسند.هدف از ساخت
دوربين فراهم کردن دستگاهي ارزان براي درمانگران و پرستاران است.

آدرس :ستارخان ،بين توحيد و باقرخان ،كوچه اكبريان آذر ،پالك ،57طبقه دوم
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خــوب خود بيش از
بيشــتر والدين به فرزندان
ِ
انــدازه محبت ميکنند و پاداش مادي و معنوي
بســيار ميدهند و به فرزندان ب ِد خود بي مهري
ميکنند و خشونت نشــان ميدهند ،بي خبر از
آنکه چنين فرزنداني ،اين رفتار والدين با خود را
تبعيض و بي عدالتي ميدانند.تبعيض والدين ميان
فرزندان ،مقايسه فرزندان با يکديگر و با دوستان و
آشنايان ،تحقير و سرزنشهاي پي درپي کودکان
در حضور جمع و دوســتان ،به احساس ناامني،
پايين آمدن خودباوري ،ايجاد حس حسادت ميان
فرزندان ،نگراني ،ترس و گريز از خانواده در فرزند
ميانجامد.اينها خود عواملي هستند براي گرايش
نوجوان به ناسازگاري با محيط اجتماعي و خانواده
و در نهايت ،گرايش به کجروي و بزهکاري.

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری

اين دوربين از قطع عضو بيماران ديابتي جلوگيري ميکند
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ليتوگرافي و چاپ:گل آذين ،تلفن66791369 :
پيام كوتاه 3000 711 888 :

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي ،سياسي
صاحب امتياز :موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان
مديرمسئول :بيژن نوباوه وطن
سردبیر :بهزاد مهرکش
توصیه

دانشنامه

شعر

به نام خداوند رحمتگر مهربان

حدیث رسول
اميد به رحمت خدا

باده عشق

اى كســانى كه ايمان آوردهايــد! در حال احرام،
شكار نكنيد و هركس از شما عمدا آن را به قتل
برساند ،بايد كفارهاى معادل آن از چهارپايان بدهد؛
كفارهاى كه دو نفر عادل از شما ،معادل بودن آن را
تصديق كنند و به صورت قربانى به (حريم) كعبه
برسد؛ يا اطعام مستمندان كند؛ يا معادل آن ،روزه
بگيرد ،تا كيفر كار خود را بچشد.خداوند گذشته را
عفو كرده ،ولى هركس تكرار كند ،خدا از او انتقام
مىگيرد و خداوند ،توانا و صاحب انتقام است)95(.
صيد دريا و طعام آن براى شما و كاروانيان حالل
است؛ تا (در حال احرام) از آن بهرهمند شويد؛ ولى
مادام كه محرم هستيد ،شكار صحرا براى شما
حرام است و از (نافرمانى) خدايى كه به سوى او
محشورمىشويد،بترسيد!()96

شکست عهد مودت نگار دلبندم
بريد مهر و وفا يار سست پيوندم
به خاک پاي عزيزان که از محبت دوست
دل از محبت دنيا و آخرت کندم
تطاولي که تو کردي به دوستي با من
من آن به دشمن خون خوار خويش نپسندم
اگرچه مهر بريدي و عهد بشکستي
هنوز بر سر پيمان و عهد و سوگندم
بيار ساقي سرمست جام باده عشق
بده به رغم مناصح که ميدهد پندم
من آن نيم که پذيرم نصيحت عقال
پدر بگوي که من بيحساب فرزندم
به خاک پاي تو سوگند و جان زنده دالن
که من به پاي تو در مردن آرزومندم

-1ساعتى انديشيدن بهتر از شصت سال عبادت
كردن اســت-2.در بهشــت چيزها است كه نه
چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر خاطر كسى
گذشته-3.در مسواك كردن هشت فايده هست:
دهان را پاكيزه كند ،لثه را محكم كند ،چشــم را
روشن كند ،بلغم ببرد ،فرشتگان را خوشحال كند،
پروردگار را خشنود كند ،اعمال خوب را بيفزايد و
معده را به صــاح آرد-4.بدكارى كه به رحمت
خداى واال اميد دارد از عابد مأيوس ،به خدا نزديكتر
است-5.فقر امانتى است و هركه آن را پوشيده دارد
عبادتى باشد-5.فقر پيش مردم زبونى است و روز
قيامت پيش خدا زينتست-6.دوســتى كنيد و به
صالح آييد مسلمان هرچه بيند كفاره اوست حتى
مصيبتى كه بدو رسد و خارى كه در پايش رود.

سوره مائده

غزليات سعدي

نهج الفصاحه

روند امداد رسانی به زلزله زدگان

محققان ايراني به روشي نوين در درمان سرطان دست يافتند

محققان کشور در صدد ارائه روشي نوين در درمان سرطان هستند که به ميزان
قابل توجهي سلولهاي سرطاني را از بين ببرند.به گزارش مهر ،گروهي از
محققين متشکل از دانشجويان و اعضاي هيأت علميدانشکده فناوريهاي
نوين پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران توانستند در پژوهشي با حمايت
دانشگاه علوم پزشکي تهران و معاونت علميو فناوري رياستجمهوري ،به
روشي نوين براي درمان سرطان نوروبالستوما دست يابند که اولين از نوع
خود در جهان است.اين محققان توانستند با فعال کردن سلولهاي ايمني بر عليه سلولهاي سرطاني،
مدل حيواني مبتال به اين عارضه را درمان کنند و سلولهاي سرطاني را به ميزان قابل توجهي از بين
ببرند.عليرضا شعاع حسني محقق اين پژوهش گفت :سلولهاي کشنده ذاتي نوعي از سلولهاي سيستم
ايمني هستند ،که خط اول دفاعي بدن در برابر عوامل مهاجم و سلولهاي سرطاني را تشکيل ميدهند.
اما گاه سلولهاي سرطاني با مکانيسمهاي پيچيدهاي قادرند از دست سلولهاي کشنده ذاتي فرار کنند
و حتي آنها را غيرفعال کنند و در نتيجه به طور پنهاني به رشد موذيانه خود ادامه دهند.وي بيان کرد:
در داخل بدن ،سلولهاي مختلف با استفاده از ترشحات بستهبنديشدهاي به نام «اگزوزوم» با يکديگر
ارتباط برقرار کرده و تبادل اطالعات ميکنند.اساس روش نوين ايجاد شده در اين پژوهش نيز بر اين
اســتوار است که اگزوزومهاي سلولهاي کشنده ذاتي که در تماس با سلولهاي تومورال نوروبالستوما
بودهاند ،در آزمايشــگاه استخراج ميشوند.وي ادامه داد :سپس اين اگزوزومها در مجاورت و تماس با
سلولهاي کشنده ذاتي ديگري که بکر هستند ،قرار ميگيرند و از اين طريق اين سلولها فعال ميشوند.
در پژوهش ما ثابت شــد که اين سلولهاي ايمني فعالشــده با قدرتي چندين برابر قادرند سلولهاي
نوروبالستومايي را از بين ببرند.

اثر :جواد تکجو -فارس

دستگاهي که اشکتان را درميآورد!

محققان دســتگاهي ساختند که از طريقبيني
اعصاب را تحريک کرده و باعث ساخت اشک
و درمان احتمالي سندرم خشکي چشم ميشود.
به گزارش ايسنا ،دستگاه " "TrueTearکه
يک محرک عصبي اســت ،يک عصب را در
حفرهبيني تحريک ميکند و موجب ميشود که
اشک از چشمها جاري شود.به طور معمول افراد
مبتال به خشــکي چشم ،به ريختن قطرهها يا
داروهاي ديگر توصيه ميشوند تا چشمانشان
خشک نباشــد.اما به تازگي ،محققان موسسه
چشم سينسيناتي ،يک گجت جديد را آزمايش
کردهاند که شما آن را دربيني خود قرار ميدهيد
و اشک توليد ميکند.اين گجت اميد به بهبود
خشــکي چشــم ،بــدون دارو را افزايش داده
است.اين دستگاه به نام  TrueTearتوسط
مهندس زيست پزشکي مايکل آکرمان طراحي
شده است.اين گجت متشکل از يک باتري و
نوک يک بار مصرف است.نوک اين دستگاه دو
زبانه ژلي دارد که به راحتي واردبيني ميشود.
هنگاميکه دستگاه تا آنجا که ميتواند به آساني
حرکت کند ،واردبيني ميشود ،کاربر دستگاه را
روشــن ميکند و باعث ميشود تا يک عصب
در حفرهبيني تحريک شود.اين کار به نوبه خود
سبب ايجاد اشک چشم ميشود.

نابينايي ارثي درمان ميشود؟

روش برجسته و بينظير ژن درماني براي درمان نابينايي موروثي منتظر تاييديه
سازمان غذا و داروي آمريکا است.به گزارش ايسنا ،يک ژن درماني موفقيتآميز
براي يک نوع نادر از نابينايي ارثي در شــرف تاييد ســازمان غــذا و داروي
آمريکا( )FDAاســت.در ماه اوت ،سازمان غذا و داروي آمريکا نخستين ژن
درماني را براي استفاده عموميدر اياالت متحده تاييد کرد.آن درمان مخصوص،
براي ســرطان ،با توجه به هزينههاي زياد و عوارض جانبي بالقوه ،مورد بحث
زيادي قرار گرفت.در حال حاضر ژن درمان ديگري در شرف تاييد است.اين بار براي درمان يک نوع نابينايي
موروثي.اگر اين روش درماني توســط  FDAتاييد شــود ،اين نوع درمان ميتواند راه را براي ورود يک
مجموعه کامل از درمانها براي مشکالت ديد مبتني بر ژنتيک هموار کند.ژن درماني بر روي يک بيماري
شبکيه ارثي به نام "لبر"( )Leberمتمرکز است که به علت جهش در يکي از  19ژن خاص ايجاد ميشود.
درمان روي يک ژن خاص موسوم به  RPE65متمرکز است.نسخه سالم اين ژن به يک ويروس بيضرر
اصالح شده ژنتيکي متصل شده و به چشم بيمار تزريق ميشود.در حال حاضر اين درمان پس از نزديک
به يک دهه تحقيق در مرحله پاياني فاز  3آزمايشهاي باليني است و نتايج اوليه هيجان انگيز بوده است.

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل در استان بوشهر را از طریق مزایده عمومی
شماره  96/121به فروش برساند ،متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96/8/24
لغایت  96/9/5از ساعت 8/30الی 16/30به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  96/9/12در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار
میگردد.
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  96/9/5میباشد.
توضیحات:
الف) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت بصورت  %40پیش پرداخت %40 ،حداکثر  2ماه بعد (همزمان با تحویل ملک) و  %20هنگام
تنظیم سند در دفترخانه میباشد.
ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت ،تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.
ج) در فروشــهای اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای
واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.
د) سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.
متراژ (متر مربع)

قیمت پایه

5,910,750,000

18,711,000,000

نقدی

نقدی

سه راهی بنه گز شهرک صنایع غذایی جهاد کشاورزی

با وضعیت موجود به همراه ماشین آالت

نقدی

بوشهر اهرم سه راهی گادوئی کشتارگاه تیکای جنوب-
ضایعاتی دام و طیور

با وضعیت موجود به همراه ماشین آالت

بوشکان  ،خیابان پاسدار شهید اله بخش رضایی
برازجان روستای آبطویل

ردیف
1

2

9730
9902

تولیدی صنعتی

10800

3

9769

صنعتی

6000

292

4

9884

مسکونی

393/24

85

221,598,000

10629

کارگاه تجاری

230

800,000,000

8

9732

کارخانه

5

9734

7

10630

6

1183/51

6,567,500,000
2,525,000,000

2,272,500,000
***

اقساط

***

اقساط

انبار کانتینری

5855/5

مسکونی

855/29

100

5000

1955

1994

20,790,000,000

4,231,850,000

***

300,000,000

***

اقساط

اقساط

بوشهر اهرم سه راهی گادوئی کشتارگاه تیکای جنوب

بوشهر منطقه ویژه اقتصادی پشت گمرک

برازجان روستای آبطویل روبروی سالن ورزشی

با وضعیت موجود به همراه ماشین آالت

با وضعیت موجود

با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت
با وضعیت موجود

با وضعیت موجود

2426

9,874,500,000

***

اقساط

تنگستان جاده اهرم خور موج جنوب روستای دمر وبادان

با وضعیت موجود به همراه ماشین آالت

10

9742

کارگاه

1919/5

559/52

3,096,360,000

***

اقساط

برازجان شهرک صنعتی برازجان خیابان کارگر نبش کارگر
غربی 4

با وضعیت موجود به همراه ماشین آالت

11

6798

صنعتی

3739/5

1136

6,252,075,000

***

اقساط

12

9738

صنعتی

2404/2

470

3,405,180,000

***

اقساط

13

10163

صنعتی

5000

3700

6,370,820,000

***

اقساط

برازجان شهرک صنعتی گزبلند

14

9992

صنعتی

2760

989

3,000,000,000

***

اقساط

بوشهر جاده برازجان دالکی روبروی تقاطع روستای بارگاهی
شرکت نیکو دشتستان

9

7070

کارگاه

10350

مسکونی
تجاری اداری
سرقفلی

40%

مبلغ با احتساب
تخفیف

کد شناسه

14

صنعتی مزروعی
فاقد ماشین
آالت

25%

شرایط
فروش

کاربری

صنعتی

صنعتی
مزروعی با
ماشین آالت

20%

آدرس

عرصه
20000

کاربری

پیش پرداخت

تعداد اقساط (ماه)
12
24
36
48
60
72
84
96
12
24
36
48
60

نرخ سود اقساط
0
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
0
12%
13%
14%
15%

توضیحات

اعیان
2084

نقد و اقساط

آدرس و تلفن دفتر مرکزی:تهران ،بزرگراه آفریقا ،نرسیده به چهارراه جهان کودک ،کوچه ژوبین پالک 5
تلفن دفتر مرکزی88872200-88781317 :

4,250,000,000

***

اقساط

بوشهر روستای گزنک از توابع بندر دیر

بوشهر شهرک صنعتی ( 2شرکت پاالیش و توزیع روغن
موتور ماد گستر
شهرک صنعتی برازجان کیلومتر  6جاده بوشهر برازجلن خ
کارگر شرقی یکم انتهای خ سمت چپ

با وضعیت موجود به همراه ماشین آالت

با وضعیت موجود به همراه ماشین آالت
با وضعیت موجود به همراه ماشین آالت
با وضعیت موجود به همراه ماشین آالت
با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت

آدرس  :بوشــهر -خیابان امام خمینی ســاختمان مدیریت شــعب بانک ملت طبقه ششم اداره
ساختمانی نمایندگی شرکت ماد تلفن  33320078 :فکس 33335385

