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در آينه قرآن

حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

بــا نهايت اصرار ،به خدا ســوگند ياد كردند كه
اگر نشانهاى (معجزهاى) براى آنان بيايد ،حتما
به آن ايمان مىآورنــد؛ بگو« :معجزات فقط از
سوى خداست و شما از كجا مىدانيد كه هرگاه
معجزهاى بيايد (ايمــان مىآورند؟ خير )،ايمان
نمىآورند!»()109و ما دلها و چشــمهاى آنها را
واژگونه مىســازيم؛ (آرى آنها ايمان نمىآورند)
همانگونه كه در آغاز ،بــه آن ايمان نياوردند!
و آنــان را در حال طغيان و سركشــى ،به خود
وامىگذاريم تا سرگردان شوند!(()110و حتى) اگر
فرشتگان را بر آنها نازل مىكرديم و مردگان با
آنان سخن مىگفتند و همه چيز را در برابر آنها
جمعمىنموديم،هرگزايماننمىآوردند؛مگرآنكه
خدا بخواهد! ولى بيشتر آنها نمىدانند!()111

حدیث نبوی
ورد باران

پيرمردي بود که وردي ميخواند و باران باريدن ميگرفت.در قبال اين کار دو ســکه ميگرفت.
پيرمرد شــاگردي داشت که به او کمک ميکرد.پسرک در طول سالهايي که شاگردي پيرمرد را
کرده بود ،ورد باران را ياد گرفته بود.يک روز با خود فکر کرد که ديگر ميتواند کسب و کار خود
را داشــته باشد.پس کنار کلبه پيرمرد بارانساز ،دکهاي ساخت و بر سردرش نوشت بارانسازي با
يک ســکه.از قضا خشکسالي آن سال بيشتر از سال قبل بود.چند روزي مشتريان زيادي آمدند و
جوان هم از رونق دکه بسيار شادمان بود.آنان را راه انداخت و روستاييان هم دعاگويان و شادمان
به سمت مزارع تکيده رفتند و چشم به راه باران شدند.دو روزي گذشت.دکه جوان پرمشتري بود.
بارانســاز پير هم مانند همه آن روزها عصايش را زير چانه خود نهاده بود و جلوي در کلبه خود،
روي چهارپايهاي نشســته بود و در انتظار مشتري بود.ناگهان روستاييان با نگراني و فرياد آمدند
به ســمت دکه بارانســاز جوان که به فريادمان برس ،زندگيمان رفت.معلوم شــد به ورد جوان
باران باريده بود ولي ســر ايستادن نداشت و ســيلي خانمان سوز به راه افتاده بود.بارانساز جوان
نميدانست چه کار بايد بکند.او نميدانست که بارانساز پير دو ورد داشت؛ با يکي باران ميساخت
و با دوميباران را ميگفت تا بايستد و جوان اين دوميرا نياموخته بود.آيا شما ورد دوم را ميدانيد؟
آيا همه وردهاي کسب و کارتان را بلديد؟

عمر مسلمان

-1هركســى را با دلبستگيش محشور كنند،
هركه به كافران دلبسته باشد با كافران است
و عملش سودش ندهد-2.هركه نعمتى دارد
به معرض حســد اســت مگر آنكه تواضع
دارد-3.هريك از فرزنــدان آدم فرمانروايي
اســت مرد فرمانرواى كســان خويش است
و زن فرمانرواى خانه خويش اســت-4.عمر
مسلمان هرچه دراز شود خير اوست-5.زيتون
خوريد و با آن روغن كارى كنيد كه از درخت
مبارك اســت-6.با هم غذا خوريد و پراكنده
مشــويد كه غذاى يكى بــراى دو تن كافى
اســت و غذاى دو تن براى سه تن و چهار
تن كافى اســت ،با هم غذا خوريد و پراكنده
مشويد كه بركت قرين جماعت است.

سوره انعام

فناوري

دانشنامه

محققان نوعي هيدروژل با پرينتر ســه بعدي ســاختهاند که نسبت به
برخي مواد شــيميايي عکس العمل نشان ميدهد ،به همين دليل به آن
لقب تاتوي زنده را داده اند.به گزارش مهر ،محققان  MITنوعي جوهر
از هيدروژل با پرينتر سه بعدي ساختهاند که قابليت حس و عکس العمل
بــه محرکها را دارد.آنها به اين هيدروژل لقب تاتوي زنده داده اند.اين
هيدروژل حاوي باکتريهايي اســت که به طــور ژنتيکي برنامه ريزي
شــدهاند.هنگاميکه اين هيدروژل با مواد شــيميايي خاصي تماس مييابد ،روشن ميشود و به
همين دليل ميتوان از آن به عنوان حســگر زنده استفاده کرد.محققان براي نمايش قابليتهاي
اين جوهر آن را به شکل يک درخت چاپ کردند.هر بخش از درخت حاوي باکتريهاي مختلفي
بود که نسبت به مواد شيميايي خاصي واکنش نشان ميداد.سپس مواد شيميايي مختلفي را روي
دســت فردي اسپري کردند و جوهر چاپ شــده را روي دست او چسباندند.پس از تماس با مواد
شيميايي بخشهاي مختلف درخت با رنگهاي فلورسنت درخشيدند.به اعتقاد محققان ميتوان
از اين تاتوي زنده براي برنامه ريزي حسگرهاي زنده استفاده کرد تا نشانگرهاي زيستي التهابي
يا ويروسهاي قابل هضم را بررسي کرد که در معده وارد ميشوند.
اشياي پرينتي مجهز به «واي فاي» ساخته شدند

محققان با پرينتر ســه بعدي اشياي پالســتيکي ساختهاند که از طريق
واي فــاي و بدون نيــاز به باتري و برق ،اطالعــات را منتقل ميکند.
به گزارش مهر ،محققان دانشگاه واشــنگتن روشي براي توليد اشياي
پالســتيکي با پرينتر ســه بعدي ابداع کردهاند تا اطالعات را از طريق
واي فــاي و بدون نياز به باتري يا تجهيزات الکترونيک ارســال کنند.
آنها همچنين نشــان دادند اين روند را ميتوان با اشــياي پالستيکي و
دريافت کنندههاي واي فاي معمولي نيز انجام داد.براي اين منظور محققان از اشياي پالستيکي
پرينتي مانند چرخ دنده ،سوييچ و غيره استفاده کردند تا حرکت را به آنتني براي انتقال اطالعات
تبديل کنند.به عنوان مثال آنها يک دستگاه بادسنج ساختند و آن را به يک دنده متصل کردند.با
چرخش دنده دندانهها با آنتني تماس يافتند که در شــي تعبيه شده بود.سپس آنتن سيگنال واي
فاي را ارســال کرد.ميتوان اين ســيگنال را در دريافت کننده واي فاي رمزگذاري کرد.هرچقدر
باد ســريع تر بوزد دنده سريع تر ميچرخد و سيگنالهاي واي فاي سريع تر منتقل ميشوند.آنها
همچنين دستگاهي براي سنجش سرعت آب ساختند.عالوه بر آن محققان دو گجت؛ يک دکمه
و يک دستگيره ساختند که ميتوان با کمک آن با دستگاههاي هوشمند ديگر ارتباط برقرار کرد.
آنها همچنين چند شــيء هوشمند مانند ظرف هوشمند مايع شوينده که داراي يک سرعت سنج
مايعات است ،ساختند که حجم ماده باقيمانده در ظرف را اندازهگيري ميکند.

نهج الفصاحه

معاون آخوندي :پول نداريم؛ مجبوريم بنزين را گران کنيم!

تاتوي زنده ساخته شد!

اثر :محمدعلي رجبي -فارس

سيستم دفاع سايبري
در برابر هکرها ساخته شد

کارشناسان نوعي سيســتم دفاع سايبري در
برابــر حمالت هکرها ســاختهاند که با ايجاد
يک واقعيت جايگزيــن آنها را فريب ميدهد.
بنابراين هکر متوجه نميشــود حمله او رصد
شده است.به گزارش مهر ،کارشناسان امنيت
سايبري سيســتميجديد براي مسدود کردن
فعاليت هکرها ســاخته اند.سيستم مذکور که
 HADESنام گرفته نســل جديد سيســتم
دفاعي ســايبري و در حقيقت يک «واقعيت
جايگزين» است که براي فريب دادن هکرها
طراحي شــده اســت HADES.درحقيقت
محصــول فعاليــت محققــان آزمايشــگاه
Sandia National Laboratories
واقع در کاليفرنيا است.سيستم مذکور محيطي
که هکرها مــورد حمله قــرار دادهاند را کپي
ميکند.هنگاميکه اين سيستم حمله سايبري را
رديابي ميکند ،به جاي قطع دسترسي هکر به
سيستم ،با استفاده از «واقعيت جايگزين» حمله
به طور مجازي تکميل ميشــود.در اين ميان
هکر متوجه نميشود حمله او رديابي و مسدود
شده است.از سوي ديگر  HADESفرصتي
ايده آل براي بررســي و تحليــل روشهاي
هکرها به طور واقعي فراهم ميکند.

محققان کشور نان دارويي توليد کردند

محققان در موسســه پژوهشــي علوم و صنايع غذايي موفق شــدند نان
«سينبيوتيک» را به توليد برسانند.به گزارش مهر ،قدير رجب زاده ،رئيس
موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي روز نان سين بيوتيک را که توسط
اين موسســه براي اولين بار به توليد رسيده ،رونمايي کرد.رجب زاده گفت:
توليد نان سين بيوتيک حاصل اجراي طرح پژوهشي «بررسي اثر مکملهاي
اينولين و باکتريهاي ريز پوشــاني شــده بر خواص حسي رئولوژيکي و
ماندگاري نان سين بيوتيک» در اين موسسه پژوهشي است که با توجه به اهداف کالن کشور در زمينه
ارتقاي ايمني و ســامت محصوالت غذايي برنامه ريزي و اجرا شده است.وي در خصوص اهميت
اقتصادي اين دستاورد پژوهشي تاکيد کرد :با توجه به مصرف باالي نان در سبد غذايي خانوار ايراني
توليد اينولين که يک محصول وارداتي است در دستور کار موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي قرار
گرفت تا بتوان اين محصول را با استفاده از گياه بوميکاسني در کشور توليد کنيم و قيمت تمام شده
استفاده از اين غذا دارو در نان را کاهش دهيم.در ادامه دکتر مرضيه حسيني نژاد مجري طرح پژوهشي
و فناورانه توليد نان ســين بيوتيک در خصوص نتايج اجراي اين طرح گفت :براساس نتايج اين طرح
پژوهشي که به مدت دو سال در موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي انجام شده ،استفاده از اينولين
که يک ترکيب پري بايوتيک با ارزش اســت به عنوان يکي از اجزاي تقويت کننده آرد گندم چه به
تنهايي و چه همراه با فيبر ميوه و سبوس جو در نان به صورت فرموله شده ،مورد بررسي قرار گرفت که
منتج به دستيابي به دانش فني توليد نانهاي تقويت شده با ويژگيهاي عملگرا و بهبود ارزش تغذيهاي
و ويژگيهايي مانند چشايي مورد نظر مصرف کننده شد.

بـازارچه
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قيمتهاي مندرج در جداول ذيل به روز و از
شدهاند.
سايتهاي معتبر خبري و تحليلي استخراج 

طال و ســـكه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 -1سازمان مناقصه گذار  :شهرداری جم
 -2نوع مناقصه  :مناقصه عمومی یک مرحله ای
 -3موضوع مناقصه  :اجرای پل  5دهانه  7متری بهر حاج نوشاد
 -4برآورداولیه هزینه های موضوع مناقصه 5/917/065/227 :ریال
 -5نــوع ومبلــغ تضمین شــرکت در مناقصــه  :ضمانت نامه بانکــی یا پرداخت نقــدی به مبلغ
300/000/000ریال به حساب جاری  3100004700009بنام شهرداری جم نزد بانک ملی
محل دریافت و تحویل اســناد :استان بوشهر -شهرســتان جم – خیابان ساحلی – شهرداری جم
امور حقوقی و قراردادها
 -6مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه  :از تاریــخ  96/09/07تــا اخــر وقت اداری یکشــنبه
96/09/26
 -7مهلت تحویل اسناد مناقصه  :تا پایان وقت اداری دوشنبه 96/09/27
 -8تاریخ ومحل بازگشــایی پاکات  :ساعت  10صبح روز ســه شنبه مورخ  96/09/28در محل
شهرداری جم
 -9شهرداری در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختار است.
 -10هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -11صالحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه حداقل رتبه  5رشته راه می باشد.
 -12سایر جزئیات در شرایط اسناد و مدارک مناقصه ذکر شده است.
 -13کلیه اسناد حقوقی  ،مالی  ،بازرگانی و فنی شرکت می بایست برابر با اصل ارائه گردد
 -14در صورتی که برندگان اول  ،دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده انان به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به سایت  WWW.jamcity.irمراجعه نمایند.
تاریخ انتشارنوبت اول 96/09/07 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 96/09/16 :

« روابط عمومی شهرداری جم »
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تــومـــان

سکه تمام طرحجديد

1394000

سکه تمام طرح قديم

1338000

نيم سکه

688000

ربع سکه

391000

 1گرمي

262000

هرگرم طالي18عيار

130234

ارز
تــومـــان
دالر آمريکا

4142

يورو

5005

پوند انگليس

5675

درهم

1145

دينار كويت

13690

روبل روسيه

71

يوآن چين

650

لير تركيه

1080

ريال عربستان

1100

روپيه هند

64

كرون سوئد

496

دالر استراليا

3205

دالر كانادا

3335

فرانك سوئيس

4310

صد ين ژاپن

3765

درام ارمنستان

8/9

ريال عمان

10780

رينگيت مالزي

1040

منات آذربايجان

2465

دينار عراق

3/29

ريال قطر

1098

رويدادهاي تاريخي امروز
آغاز به كار نخستين اتومبيل به شكل امروزي توسط "بنز" (1889م)

در هفتم دسامبر 1889م اولين اتومبيل جهان به شكل امروزي كه به آن گردونه خودكار ميگفتند
توسط يك دانشمند و صنعتگر آلماني به نام كارل فردريك بنز ساخته شد.سوخت اين اتومبيل
از بنزين يا الكل تأمين ميشــد و با ســرعتي در حدود  12كيلومتر در ساعت حركت ميكرد.
اتوبوسهاي امروزي ،شكل تكامل يافته اين نوع اتومبيل است.
كشتار دانشجويان معترض به حضور آمريكاييان در دانشگاه تهران (1332ش)

بعد از كودتاي  28مرداد 1332ش ،رژيم شاه كه توانسته بود با كمك اربابان بر اريكه قدرت بازگردد،
درصدد برآمد تا پايههاي حكومت خود را تثبيت كند ،اما غافل از اين كه مردم در اولين فرصت ،خشم
و انزجار خويش را نشان خواهند داد.سه ماه و نيم بعد ،نيكسون ،معاون رييس جمهور آمريكا ،راهي
ايران گرديد تا نتيجه سرمايه گذاري  21ميليون دالري سازمان جاسوسي سيا را كه در راه كودتا و
سرنگوني دولت مصدق هزينه كرده بود ،از نزديك مشاهده كند.در اعتراض به اين سفر ،دانشجويان
رژيم كودتا برپا كردند كه اين اعتراضات در روز پانزدهم آذر،
دانشگاه تهران ،تظاهرات پرشوري عليه ِ
به خارج از دانشگاه كشيده شد.صبح روز  16آذر 1332ش ،گارد شاهنشاهي براي اولين بار وارد صحن
دانشگاه شد تا فرياد مخالفان را در گلو خفه كند.به دنبال آن ،تعدادي از مأموران نيروي ويژه گارد
شاهنشاهي رژيم پهلوي ،سه نفر از دانشجويان معترض به نامهاي :مصطفي بزرگنيا ،احمد قندچي و
مهدي شريعت رضوي را به شهادت رساندند.رژيم ،در روز بعد بدون توجه به اين جنايت خود ،دكتراي
افتخاري حقوق را در اين دانشگاه به نيكسون اعطا كرد.از آن تاريخ ،به ويژه پس از پيروزي انقالب
اسالمي ،اين روز به عنوان روز دانشجو نام گرفته است.
آزمايش موفقيتآميز اولين لوكوموتيو جهان در انگلستان (1804م)

اولين راهآهن جهان در انگلستان ساخته شد كه در آن وسائط نقليه را به كمك اسب ميكشيدند.
مبتكر اين عمل ريچارد تروي تيك ،يك مهندس معدن انگليســي بود كه تجاربي را در زمينه
ساخت وسايل نقليه جادهاي بخاري داشت و او براي نخستين بار ،موتوري بخاري را براي كشاندن
وسائط نقليه به كار گرفت.در روز هفتم دسامبر 1804م ،اين موتور توانست باري به وزن  20تن را
به فاصله  16كيلومتر حمل كند.با وجود پيشبيني بدبينان كه ميگفتند چرخها روي ريل آهني بند
نخواهد شد ،اين آزمايش موفقيتآميز بود.تروي تيك پس از چندي به اين نتيجه رسيد كه راهآهن
مزبور را براي حمل مســافر هم ميتوان به كار برد.از اين رو در سال 1808م راه آهن كوچكي
در شهر لندن درست كرد.وي هر مسافر را با گرفتن مبلغي در مسيري دايرهاي شكل سوار قطار
ميكرد ولي با شكستن يكي از چرخها ،تروي تيك برنامه را كنار گذاشت و ديگران كار او را به
نحو پيشرفتهتري ادامه دادند.
تصرف "ايسلند" توسط آمريكا در جنگ جهاني دوم (1941م)

كشور ايسلند از اواخر قرن نهم به عنوان محل سكونت برخي از مهاجران اروپايى برگزيده شد و
از نيمه قرن دهم ميالدي به مدت بيش از  330سال از دولتي مستقل برخوردار بود.اما در سال
1263م براساس قراردادي كه به "معاهده كهن" معروف شد به عنوان بخشي از نروژ تلقي گرديد.
در سال 1381م نروژ و ايسلند به تصرف دانمارك درآمدند و اين وضعيت براي ايسلند تا نيمه قرن
بيستم ادامه داشت.پس از شروع جنگ جهاني دوم و اشغال دانمارك توسط آلمان ،ارتش انگلستان
نيز با توجه به موقعيت استراتژيك ايسلند در جريان جنگ به تصرف آن مبادرت ورزيد.اما در 7
دسامبر 1941م كنترل نظاميايسلند به آمريكا واگذار شد.در  17ژوئن 1944م ،ايسلند با لغو يك
جانبه قرارداد 1918م به استقالل دست يافت.براســاس قرارداد 1918م امور دفاعي و سياست
خارجي ايسلند در اختيار دانمارك قرار داشت.
بمباران پايگاه نظاميآمريكا توسط هواپيماهاي ژاپن (1941م)
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در حالي كه جنگ جهاني دوم در اروپا به شدت ادامه داشت ،در روز هفتم دسامبر 1941م360 ،
هاربور واقع در اقيانوس آرام بمباران
فروند هواپيماي ژاپني ،پايگاه نظاميآمريكا را در بندر پِ ْر ْل ْ
كردند.اين عمليات زماني انجام شد كه ژاپنيها مشغول مذاكره با آمريكايىها در مورد مسائل
شرق آسيا بودند.هم زمان با اين عمليات كه در آن ،بسياري از  86كشتي آمريكايى مستقر در
اين بندر منهدم شد ،حمله وسيع قواي ژاپن به كشورهاي جنوب شرقي آسيا و جزاير اقيانوس
آرام ازجمله اندونزي و جزاير جاوه و سوماترا آغاز شد و اين سرزمينها به اشغال نيروهاي ژاپن
درآمد.بــه دنبال حمله نيروي هوايى ژاپن به اين پايگاه ،فرداي آن روز آمريكا به ژاپن اعالن
جنگ داد و جنگ جهاني دوم به شرق آسيا نيز گسترش يافت.به دنبال اعالن جنگ آمريكا به
ژاپن ،سران آلمان و ايتاليا هم كه به موجب پيمان سه جانبه ،متحد ژاپن بودند ،در روز يازدهم
دسامبر به آمريكا اعالن جنگ دادند.

