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حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

او خدايى است كه (همه) شما را از يك فرد
آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد،
تا در كنار او بياسايد.ســپس هنگامى كه با
او آميزش كرد ،حملى ســبك برداشت ،كه
با وجود آن ،به كارهــاى خود ادامه مىداد؛
و چون ســنگين شــد ،هــر دو از خداوند و
پروردگار خود خواســتند اگر فرزند صالحى
به ما دهى ،از شــاكران خواهيم بود!»()189
امــا هنگامى كه خداونــد فرزند صالحى به
آنهــا داد( ،موجودات ديگر را در اين موهبت
مؤثر دانستند و) براى خدا ،در اين نعمت كه
به آنها بخشــيده بود ،همتايانى قائل شدند؛
خداوند برتر اســت از آنچــه همتاى او قرار
مىدهند!()190

حدیث نبوی
نفس گرم

ابوريحان بيروني در خانه يکي از دوســتانش که از بزرگان نيشــابور بود ،ميهمان بود.از هشــتي
ورودي خانــه ،صداي او را ميشــنيد که در حال نصيحت و اندرز شــخصي بود.آن شــخص به
دوســت ابوريحان ميگفت« :هر روز نقشــي بر دکان خود افزون کنم و گلداني خوشبوتر از پيش
در پيشگاهش بگذارم بلکه عشقم از آن گذرد و به زندگيم باز آيد».دوست ابوريحان او را نصيحت
ميکرد که« :عمر کوتاهســت و عقل تعلل را درســت نميداند.آن زن اگر تو را ميخواست حتما
پس از سالها باز ميگشت.پس يقين دان دل در گروي مردي ديگر دارد و تو بايد به فکر خويش
باشي».ســه روز بعد ابوريحان در حال خداحافظي با دوست خود بود که خبر آوردند« :کسي را که
نصيحتش نموديد بر بســتر مرگ افتاده و در اين چند روز هيچ نخورده اســت».ميزبان ابوريحان
قصد ديدار آن مرد کرد.ابوريحان دســتش را گرفت و گفت« :نفسي را که سردي بر گرماي اميد
دميده و مرگ را به بالينش فرســتاده دوباره روان مکن».ميزبان سر خم نمود.اين بار ابوريحان به
ديدار آن مرد رفت و چنان گرماي اميدي به او بخشيد که او از جاي برخواست و آب نوشيد.گويند
چند روز ديگر هم ابوريحان در نيشابور بماند و روزي که آن شهر را ترک ميکرد آن مرد با همسر
بازگشتهاش اشکريزان وي را بدرقه ميکردند.

زشتي سوال کردن

(-1اى فقيران) اگر بدانيد چه چيزها براى شما
ذخيره شده بر آنچه نداريد غم نخواهيد خورد-2.
اگر از دنيا آنچه من ميدانم ميدانستيد جانتان
از غم آن آســوده ميشــد-3.اگر مىدانستيد
در ســؤال چه چيزها هســت هيچكس سوى
ديگرى نميرفت كــه از او چيزى بخواهد-4.
اگر ميدانســتيد از پس مرگ چه خواهيد ديد
هرگــز غذايى با اشــتها نمىخورديد و هرگز
نوشيدنى اى برغبت نمى آشاميديد و به خانه
اى در نميشديد كه در سايه آن آرام گيريد و بر
بلندىها رفته سينه خويش ميخراشيديد و به
حال خويش گريان بوديد-5.اگر سختى بيايد و
وارد اين سوراخ شود ،گشايش بيايد و وارد آن
شود و سختى را بيرون كند.

سوره اعراف

فناوري

محققان در يک شرکت دانش بنيان موفق به توليد عايقهاي کوبهاي براي
جلوگيري از انتشار صدا بين طبقات ساختمانها شدند.محمدرضا منتظري،
مديرعامل يک شــرکت دانش بنيان مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه
تهران در گفتگو با مهر ،با بيان اينکه اين شرکت به ارائه خدمات حوزه انرژي
ايجاد شده اســت ،اظهار کرد :بهينه سازي انرژي در ساختمان ،عايق بندي،
تنظيم صدا در ساختمان ،تکنيکهاي مقاوم ســازي در برابر حريق و ...جز
فعاليتهاي اين شرکت به شمار ميرود.وي با بيان اينکه ما در  ۳حوزه آکوستيک ،انرژي و بازيافت فعاليت
ميکنيم ،خاطرنشان کرد :توليد عايقهاي کوبهاي براي جلوگيري از انتشار صداي اضافي بين طبقات
ساختمانها که ناشي از راه رفتن ،جابجايي وسايل و ...ميشود در اين شرکت انجام ميگيرد.وي افزود :اين
عايقها انعطاف پذير هستند و با طول عمر و مقاومت باال منجر به جلوگيري از صداي اضافي بين طبقات
ميشود.منتظري عنوان کرد :در اصل در راستاي ارائه راهکاريهايي براي آسايش صوتي ساکنان يک
واحد اداري ،تجاري ،سالنها ،رستوران و ...فعاليت ميکنيم.مديرعامل اين شرکت دانش بنيان با بيان اينکه
طراحي ساخت تجهيزات آزمون صوتي و در نهايت ساخت آزمايشگاه آکوستيک در اين شرکت رخ داده
است ،بيان داشت :در اين آزمايشگاه قابليت آزمون صوتي روي ديوار ،کف ،درب ،پنجره و ...وجود دارد تا
آرامش صوتي براي افراد را فراهم سازد.
گياه به چراغ مطالعه تبديل ميشود

اثر :طاهر شعبانی -فارس

قرص ضدباروري مردانه ساخته شد

محققان موفق شــدهاند از مادهاي که قبايل
آفريقايي به عنوان ســم اســتفاده ميکنند،
قرص ضدباروري براي مــردان تهيه کنند.
آزمايش اين قــرص روي موشها موفقيت
آميز بوده اســت.به گزارش مهــر ،از عرضه
قرص ضدبارداري براي زنان چندي گذشته
اما با وجــود تحقيقات فــراوان هنوز نمونه
مشابهي براي مردان ساخته نشده است.اکنون
دانشمندان در تحقيقي نوين ترکيبي شناسايي
کردهاند که باروري اسپرم را هدف ميگيرد.
محققان متوجه شــدهاند عصاره گياهي که
جنگجويان و شــکارچيان آفريقايــي با نام
«سميکه قلب را از کار مياندازد» روي نوک
پيکانها اســتفاده ميکرده اند ،براي مردان
خاصيت ضد بــاروري دارد.طبق تحقيقي که
در ژورنــال Medicinal Chemistry
بنياد شيميآمريکا منتشــر شده ،ماده اصلي
ترکيب مورد نظر اوابيــان( )ouabainنام
دارد.البتــه به دليل خطر اين ماده براي قلب،
نميتوان آن را به تنهايي مصرف کرد.اوابيان
به طور طبيعــي در دو نوع گيــاه آفريقايي
 Acokanthera schimperiو gratusوجود
دارد .عصاره آن را ميتوان از ريشــه ،ساقه،
برگها و دانههاي گياه به دست آورد.

سيماني که با کمک قارچ ترکهاي خود را ترميم ميکند!

محققان دانشگاهي سيماني ساختهاند که در ترکيب آن نوعي قارچ به کار رفته
و ميتواند ترکهاي خود را ترميم کند.به گزارش مهر ،محققان دانشگاههاي
بيرمنگام نيويورک و راتگرز سيماني ساختهاند که ميتواند ترکهاي خود را
ترميم کند.اين محققان با الهام از قابليت ترميم بدن انسان اين ماده را ساخته
اند.سيمان جديد حاويهاگهاي قارچ  Trichoderma reeseiهمراه
مواد مغذي اســت که در ماتريکس ساختار آن ترکيب شده اند.هنگاميکه
سيمان ســخت ميشــود،هاگها همچنان در وضعيت خواب يا خاموش هستند اما به محض بروز
نخستين ترکهاي ريز ،آنها فعال ميشــوند.در اين زمان آب و اکسيژن وارد سيمان ميشود.به اين
ترتيبهاگها جوانه ميزنند ،رشــد ميکنند و کربنات کلسيم رسوب ميکند.در نتيجه چنين روندي
ترکها خود به خود بسته ميشوند.هنگاميکه ترکها کامال پر شوند ،ديگر آب يا اکسيژن وارد سيمان
نميشود و دوبارههاگها خاموش ميشوند.

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی96-11

نوبت دوم

ردیف

موضوع

مبلغ برآورد (بریال)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (بریال)

1

بهسازی و اجرای آسفالت معابر محالت هدف
بازآفرینی شهری قم

33047768768

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه یا اوراق مشارکت-
1652000000

مهلت و نشاني خريد اسناد مناقصه :

دریافت اسناد مناقصات فوق الذکر صرف ًا از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی SETADIRAN.IR
قابل دسترس می باشد.

بـازارچه

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

طال و ســـكه

اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ها به شرح ذیل اقدام نماید :

از تاريخ  96/10/30لغايت 96/11/5

سکه تمام طرحجديد

1520500

سکه تمام طرح قديم

1465000

نيم سکه

732000

ربع سکه

433000

 1گرمي

283000

هرگرم طالي18عيار

142128

مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها:

تــومـــان

توجه  :مناقصه گران میبایســت پاکت الف ( اصل ضمانت نامه شــرکت در مناقصه ) را به صورت مهر و موم شده حداکثر تا تاریخ  96/11/23به
دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان قم تحویل نمایند.

محل و زمان افتتاح پيشنهاد مناقصه (الف،ب،ج):

كميسيون مناقصه راس ساعت  8:30مورخ  96/11/24و در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازي قم تشكيل و پيشنهاداتي كه تا موعد
مقرر وصول گرديده باز و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
همچنين متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشــتر مي توانند به اداره پيمان و رسيدگي و يا به سايت اينترنتي اداره كل راه و شهرسازي
اســتان قمqom.mrud.irو يا پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشــاني  iets.mporgirمراجعه نمايند .ارائه كد كاربري ثبت نام در
پايگاه اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.
اداره كل راه و شهرسازي قم به آدرس :قم – ما بین عوارضی قم -تهران وکاشان  -جنب نمایندگی ایران خودرو  -تلفن تماس02536660001-3 :
شماره فاكس 02536656061
واحد پیمان و رسیدگی اداره كل راه و شهرسازي استان قم

آگهی مزایده عمومی فروش منازل سازمانی

تــومـــان

ارز

پيشنهادها بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  96/11/23در سامانه  SETADIRAN.IRارائه گردد.

ن
وبت
اول

(شماره )96/6

اداره کل راه و شهرســازی اســتان لرستان در نظر دارد تعداد ده دستگاه از منازل سازمانی تحت
مالکیت خود را واقع در شهر خرم آباد و کوهدشت ،از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی بفروش برساند .متقاضیان شرکت در
مزایده عمومی می توانند جهت دریافت فرم شــرایط شــرکت در مزایده و برگه پیشنهاد قیمت در ساعات کار اداری به واحد منازل
سازمانی واقع در بلوار جانبازان باالتر از اداره کل دامپزشکی  -مجتمع تفریحی ورزشی شهید ناصر فراش زاده مراجعه نمایند.
ضمنا مدارک و مستندات شرکت در مزایده در پایگاه اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی به نشانی  lorestan.mrud.irقابل دریافت
می باشند.
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان روز اداری (ساعت  )14/30سه شنبه مورخ 1396/11/24
تاریخ بازگشایی پاکات مزایده عمومی روز چهارشنبه مورخ 1396/11/24

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

روز نامه صبح ايران

توليد عايق براي جلوگيري از انتشار صدا بين طبقات ساختمان

محققان با ترکيب نانوذرات و پروتئين موجود در کرمشــبتاب موفق به
ايجاد درخشش در گياه شدند.با اين کار ميتوان گياهان را به چراغ مطالعه
يــا المپهاي زنده تبديل کرد.به گزارش مهر ،محققان مؤسســه فناوري
ماساچوســت ( )MITبه دنبال تبديل گياهان به المپهايي هســتند که
انرژي مورد نياز خود را خودشان تأمين ميکنند.مايکل استرانو ،استاد رشته
مهندسي شيمي ،MITبه همراه همکارانش روي چهار نانوذره که بهصورت
شيميايي با هم برهمکنش دارند ،مطالعه ميکند تا آنها را درون گياهان زنده قرار دهند.اين نانوذرات
از طريق حفرههاي برگها وارد گياه ميشوند و ميتوانند با تمام بافت گياهي برهمکنش داشته باشند.
در اين نانوذرات از سيليکاي حاوي لوسيفراز کرم شبتاب ،پليالکتيک کو گليکوليک اسيد ،کيتوزان
عاملدار شده با کوآنزيم  Aو فسفر نانوبلوري نيمههادي استفاده شدهاست.لوسيفراز آنزيمياست که
به کرم شبتاب امکان درخشش ميدهد.اين آنزيم با مولکول لوسيفرين برهمکنش ميدهد ،در حالي
که کوآنزيم  Aموجب ميشود تا محصول جانبي اين فرآيند از سيستم خارج شود؛ محصولي که مانع
از فعاليت لوسيفراز ميشــود.در مقاله مربوط به اين پروژه آمده است که چگونه اين سه ترکيب وارد
ســه نوع حامل نانوذره شــده که قادرند در بخشهاي مختلف گياه وارد شوند.اين نانوذرات از طريق
حفرههاي موجود در برگ گياه به بخشهاي مختلف گياه ميروند.اين گروه با اســتفاده از مدلهاي
رياضي نانوسيالي موفق به استفاده از نانوذرات با ابعاد بهينه شدند.با اين کار محققان موفق شدند در
گياه درخشش ايجاد کنند و تابشي برابر با نصف تابش يک ديود تجاري لومينسانس را بهدست آورند.
عالوهبراين ،آنها ميتوانند اين درخشــش را خاموش و روشــن کنند.آنها براي اين کار از ترتيب
ديهيدرولوسيفرين و کوآنزيم  Aاســتفاده کردند.محققان اين پروژه موفق به ايجاد تابش به مدت
 ۳.۵ســاعت شدند.البته اين درخشش به حدي نبود که براي مطالعه و ديگر فعاليتها مناسب باشد.
پژوهشگران معتقدند که امکان بهبود نشر نور وجود دارد ،بهطوري که ميتوان شدت و زمان تابش را
تغيير داد.براي اين کار الزم است که نرخ رهاسازي و غلظت ترکيبات تغيير کند.
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رويدادهاي تاريخي امروز
ارائه نظريه "واليت فقيه" توسط امام خميني ( 1348ش)

اول بهمن 1348ش ،ســرآغاز سلسله درسهاي زيربنايي "واليت فقيه" يا "حكومت اسالمي"
بود كه حضرت امام خميني(ره) همزمان با رهبري حركت سرنوشتساز بسيج نيروهاي جوان و
دانشگاهي و تشويق آنان به مطالعه و بررسي قوانين همه جانبه اسالم ،در حالي كه چند سالي از
تبعيدشان در نجف اشرف ميگذشت ،در طي دوازده جلسه در مسجد شيخ انصاري ارائه نمودند.اين
بحث علمينه تنها حوزههاي علميه و محافل علميروحانيت را با بياني مستدل و فقهي به اصل
تفكيك ناپذيري دين و سياست متوجه مينمود ،بلكه محيطهاي دانشگاهي را نيز با نظام سياسي
اسالم به عنوان يك تئوري كامل و الهي براي حكومت اسالميآشنا ميكرد و روح خودكمبيني
و خودباختگي را از اين محافل آشنا با فرهنگ غرب ميزدود.سخنان حضرت امام خميني در اين
جلسات پس از مدتي تبديل به كتابي با همين عنوان گرديد و عليرغم ممنوعيت و تدابير شديد
ساواك ايران ،به طرق گوناگون و مخفيانه به دست مبارزان داخل كشور ميرسيد.
ترور انقالبي حسنعلي منصور نخست وزير رژيم پهلوي (1343ش)

حسنعلي منصور فرزند علي منصور در سال 1302ش در تهران به دنيا آمد و پس از فارغ التحصيلي
از دانشگاه ،به استخدام وزارت امور خارجه درآمد.وي طي سالهاي دهه 1320ش ،مدارج ترقي را
پيمود تا اين كه پس از ورود به مجلس شوراي ملي و سنا در شهريور 1342ش و تاسيس حزب
ايران نوين ،راه براي صدارت او باز شد.حسنعلي منصور از اسفند  1342تا بهمن 1343ش به مدت
كمتر از يك سال نخست وزير بود.تصويب كاپيتوالسيون ،افزايش قيمت بنزين و تبعيد حضرت
امام خميني(ره) به عنوان نخستين گام اجراي روش او در اداره كشور محسوب ميشد.در ساعت
 10صبح روز اول بهمن 1343ش هنگاميكه حسنعلي منصور با غرور تمام قصد پياده شدن از
اتومبيل در جلوي درب ورودي مجلس شوراي ملي را داشت ،هدف گلوله شهيد محمد بخارايي از
اعضاي شاخه اجرايي هيئت مؤتلفه اسالميقرار گرفت و چند روز بعد به هالكت رسيد.فتواي قتل
منصور از جانب آيتا ...سيد محمدهادي ميالني در مشهد صادر شده بود.
مرگ "والديمير لنين" پايهگذار اتحاد جماهير شوروي سابق (1924م)

والديمير ايليچ اوليانف معروف به لنين رهبر انقالب اكتبر 1917م روسيه ،در  22آوريل سال 1870م
به دنيا آمد.اعدام برادر بزرگ وي به جرم شركت در توطئه قتل الكساندر سوم ،تزار روسيه ،در لنين
انگيزه سازماندهي فعاليت براي براندازي حكومت تزاري را به وجود آورد.لنين  6ماه پس از ورود به
دانشگاه ،به دليل شركت در تظاهرات دانشجويى و فعاليتهاي سياسي اخراج شد و در سال 1893م
سازمان زيرزميني سوسيال دموكراتهاي روسيه را پايهريزي كرد.لنين در اوايل سال 1895م به
دليل بيماري جهت مداوا عازم سوئيس و فرانسه شد.او در اين سفر توانست با رهبران سوسياليست
اروپا و نيز ســردمداران نظريه ماركسيسم روس مالقات كند و شيوه مبارزه كمونيستي را بهتر از
گذشته از آنان بياموزد.لنين پس از چندي به روسيه بازگشت و مدت كوتاهي پس از آن در پي انتشار
يك نشريه ضد دولتي دستگير و پس از  14ماه زندان به مدت سه سال به سيبري تبعيد شد.او در
تبعيدگاه كتابهاي متعددي درباره ماهيت نظام سياسي و اقتصادي تزار روس و نيز اهداف سوسيال
دموكراتها در روسيه انتشار داد و طرفداراني پيدا كرد.لنين پس از تبعيد راهي آلمان شد و به كمك
آلمانيها روزنامهاي به نام جرقه منتشر كرد كه آن را به داخل روسيه ميفرستاد.اين روزنامه در ادامه
فعاليت خود ،نه فقط به عنوان يك ارگان انقالبي تبليغاتي ،بلكه به صورت يك عامل سازمان دهنده
و هماهنگ كننده فعاليتهاي انقالبي در داخل روسيه شناخته شد.در سال 1903م حزب سوسيال
دموكرات روسيه در نتيجه اختالفات داخلي به دو گروه تندرو و ليبرال تجزيه شد.گروه تندروها به
بلشويك (اكثريت) و گروه ليبرالها به منشويك (اقليت) معروف شدند.با اين حال ،لنين در سالهاي
بعد توانســت با كمك گروه اكثريت يا بلشويكها ،حزب بلشويك را با خط مشي مبارزه علني و
مسلحانه عليه حكومت تزاري به وجود آورد.نقش لنين در تحريك كارگران كارخانجات و نيروهاي
مسلح موجبات خشم دولت موقت را كه پس از استعفاي تزار نيكالي دوم ،زمام امور را به دست
گرفته بود ،عليه وي فراهم آورد.در نتيجه لنين در ژوئيه 1917م با تغيير قيافه به فنالند گريخت اما
در اكتبر همان سال با تدابير نظاميوسيعتري وارد روسيه شد.در اين مرحله ،لنين طي عمليات نيمه
كودتايى  -نيمه مردميبا حمله گروهي از سربازان نيروي دريايى وابسته به بلشويكها به پايتخت
و تصرف آن و پيشرويهاي مرحله به مرحله ،انقالب روسيه را در  25اكتبر 1917م (برابر با نهم
نوامبر براســاس تقويم جديد) به پيروزي رساند و پس از آن اتحاد جماهير شوروي سابق را بنيان
نهاد.لنين كه با كمك آلمانيها و قول و قرار قبلي با آنها به روسيه بازگشته بود ميخواست به هر
قيمتي شده به تعهدات خود براي متاركه جنگ عمل كند.از اينرو در شش ماه اول زمامداري خود
به وعده متاركه جنگ عمل كرد و با اعطاي امتيازات گوناگون ،صلح خفت بار با آلمان را پذيرفت.
زمامداري لنين بيش از شش سال طول نكشيد و سرانجام در  21ژانويه 1924م بر اثر سكته مغزي
در  54سالگي به كام مرگ فرو افتاد.

