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اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به خدا و پيامبر
خيانــت نكنيد! و (نيز) در امانات خود خيانت
روا مداريد ،در حالــى كه ميدانيد (اين كار،
گناه بزرگى است)!()27و بدانيد اموال و اوالد
شما ،وسيله آزمايش است و (براى كسانى كه
از عهده امتحان برآيند )،پاداش عظيمى نزد
خداست!()28اى كسانى كه ايمان آوردهايد!
اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد ،براى
شما وســيلهاى جهت جدا ســاختن حق از
باطل قرارمىدهد( ،روشنبينى خاصى كه در
پرتو آن ،حق را از باطل خواهيد شــناخت)
گناهانتان را مىپوشــاند ،شــما را مىآمرزد
و خداونــد صاحب فضل و بخشــش عظيم
است!()29

حدیث نبوی
شاهکار

-1به ابوسعيد ابوالخير گفتند« :فالني شــاهکار ميکند ،چرا که قادر است پرواز کند».گفت« :اين
که مهم نيست ،مگس هم ميپرد».گفتند« :فالني را چه ميگويي که روي آب راه ميرود!»گفت:
«اهميتي ندارد ،تکهاي چوب نيز همين کار ميکند».گفتند« :پس از نظر تو شاهکار چيست؟»گفت:
«اين که در ميان مردم زندگي کني ولي هيچ گاه به کسي دروغ نگويي ،کلک نزني و سوء استفاده
نکني ،اين شــاهکار است-2 ».کاسپارف معروف ،در بازي شطرنج به يک آماتور باخت.همه تعجب
کردند و علت باخت را جويا شــدند و او اين گونه عنوان کرد« :در بازي با او نميدانســتم که آماتور
اســت.براي همين ،با هر حرکت او دنبال نقشــهاي که در سر داشت ميگشتم.گاهي به خيال خود
نقشهاش را خوانده و حرکت بعدي را پيشبيني ميکردم ،اما در کمال تعجب حرکت ساده ديگري
ميديدم.تمرکز ميکردم که شــايد نقشه جديدش را کشف کنم.آن قدر در پي حرکتهاي او بودم
و دنبالهرو مســير او شــدم که مهرههاي خودم را گم کردم.بعد که به ســادگي مات شدم فهميدم
حرکتهاي او از ســر مهارتنداشتن بود و فقط مهرهها را حرکت ميداد و من از لذت بازي غافل
شدم چون به دنبال نقشهاي بودم که وجود نداشت.بازي را باختم اما درس بزرگتري ياد گرفتم که
تمام حرکتها از سر حيله نيست.آن قدر فريب ديدهايم و نقشه کشيدهايم که صادقانه حرکت کردن
را باور نداريم و به دنبال نقشههايش ميگرديم آنجاست که مسير را گم ميکنيم و ميبازيم».

سوره انفال
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حفظ زبان

-1مــرد بايــد از خويش براى خويــش و از
دنياى خويش براى آخرت خويش و از جوانى
قبــل از پيرى و از زندگى قبل از مرگ برگيرد
كــه پس از دنيا خانه اى جز بهشــت و جهنم
نيست-2.مؤمنان فقير را بشارت كه روز قيامت
به اندازه پانصد ســال زودتر از اغنيا فارغ شوند
آنان در بهشــت متنعمند و اينان حساب پس
مى دهند-3.هركس بايــد چهره خويش را از
آتــش جهنم مصون دارد و گرچه به يك نيمه
خرما باشد-4.آنچه از خويش مى دانى تو را از
(معايب) مردم باز دارد ،زبان خويش را نگه دار
مگر از خير كه بدين وســيله بر شيطان چيره
مىشوى-5.کور آن نيســت كه چشم او كور
است بلكه كور آنست كه بصيرتش كور است.
نهج الفصاحه

ترامپ :فلسطینیان باید برای دستیابی به صلح تمایل نشان دهند!

قرار گرفتن ايران
در رتبه چهارم جهاني توليد علم نانو

اثر :فارس

دانشنامه
سيگار برقي خطر سرطان و بيماريهاي قلبي را افزايش ميدهد

در حالي که توليدکنندگان ســيگارهاي برقي مدعي هستند ،اين سيگارها
کمخطر هســتند و سالمت مصرف کنندگان را چندان به خطر نمياندازند،
نتايج يک بررســي تازه عکس اين مطلب را ثابت ميکند.به گزارش مهر،
يافتههاي پژوهشگران دانشگاه يورک نشان ميدهد که مصرف مداوم سيگار
برقي خطر ابتال به ســرطان و انواع بيماريهاي قلبي را به شدت افزايش
ميدهد و لذا افراد بايد در اين زمينه هشــيار باشــند.مثانه ،قلب و ريههاي
تعدادي موش که به مدت  ۱۲هفته در معرض دود اين سيگارها قرار گرفته بودند به شدت آسيب ديد.
تحقيقات نشان ميدهد بازسازي و اصالح دي ان ايهاي آسيب ديده اين بخشهاي بدن موش کار
دشواري است و بخش زيادي از پروتئينهاي ريه موشها به همين علت از دست رفته است.محققان
هشدار ميدهند که نيکوتين سيگارهاي برقي کامال سرطان زاست و اين امر ارتباطي با نحوه انتقال
دود ســيگارهاي مذکور به بدن ندارد.اين پژوهشگران قصد دارند براي کسب اطمينان بيشتر در مورد
صحت يافتههايشان بررسيهاي خود را بر روي حيوانات ديگري نيز تکرار کنند.
کشف پروتئيني که زندگي را طوالني ميکند

محققان دانشــگاه براون موفق به شناسايي پروتئيني شدهاند که نه تنها به
افزايش طول عمر کمک ميکند ،بلکه باعث ميشود زندگي طوالني بدون
ابتال به بيماري ممکن شــود.به گزارش مهر ،تحقق زندگي طوالني هميشه
يکي از خواستههاي بشــر بوده ،اما اگر قرار باشد اين امر همراه با درد و رنج
و بيماري باشد ،چندان مطلوب به نظر نميرسد.پژوهشگران دانشگاه براون
ميگويند پروتئين  Sirt۴موجب افزايش طول عمر و زندگي باکيفيت و فارغ
از درد و مريضي ميشــود.پروتئين يادشده که اولين بار در کرمهاي ميوه شناسايي شده ميتواند چرخه
زندگي سالم تري را براي انسانها ممکن کند.پروتئين يادشده زيرمجموعههاي پروتئينهاي Sirtuin
تلقي ميشود که در فرآيندهاي متابلويک بدن جانداران تاثيرگذار هستند و با بيماريهاي مربوط به افزايش
سن در ارتباط ميباشند.محققان با بررسي تاثير اين پروتئينها بر بدن کرمهاي ميوه دريافتند که بهبود
فرآيندهاي متابوليک با استفاده از پروتئينهاي مذکور ممکن است.مقايسه کرمهاي ميوه داراي پروتئين
 Sirt۴با کرمهاي ميوه بدون پروتئين  Sirt۴نشان داد که متوسط عمر دسته اول  ۲۰درصد بيشتر بوده
است.وجود اين پروتئين همچنين موجب شد تا کرمهاي ميوه در زمان گرسنگي و عدم دسترسي به منبع
تغذيه مقاومت بيشتري در برابر مرگ از خود نشان دهند.دانشمندان ميگويند از آنجا که پروتئين يادشده
به طور طبيعي در بدن انسان هم وجود دارد ،ميتوان اميدوار بود که با استفاده از آن شاهد افزايش عمر و
بهبود شاخصهاي سالمتي در بشر باشيم.
نانوکاتاليستهاي فوق سبک طراحي شد

محققان کشــور در تحقيقات آزمايشگاهي خود موفق شدند نانوکاتاليستي
فوق ســبک طراحي کنند که فعاليت بســيار بااليي دارد.به گزارش مهر،
غيرسميبودن اتانول و تهيه آسان آن به روش تخمير ،باعث شده تا اتانول
گزينهاي مناسب براي سوخت در پيلهاي سوختي باشد.همچنين پيلهاي
سوختي اتانولي به دليل توليد دانسيته جريان باال ،مورد توجه بسياري قرار
گرفته است.با اين حال توسع ه کاتاليستهاي جديد با فعاليت الکتروکاتاليزوري
باال ،يکي از مهمترين مسائلي است که بايد قبل از تجاري شدن پيلهاي سوخت اتانولي در نظر گرفته
شود.طراحي کاتاليزورهايي با سطوح گسترده ،مانند نانوسيمها ،نانولولهها و نانوساختارهاي متخلخل،
موقعيتهاي بسياري را براي بهبود عملکرد و دوام کاتاليزورها فراهم کرده است.از طرفي کاتاليزورهاي
نانوساختار متخلخل عالوه بر سطح باال و تخلخلهاي زياد ،از مزايايي همچون مقاومت به خوردگي و
استحکام باال نيز برخوردارند.مهدي زارعي يزدان آباد ،فارغ التحصيل دکتراي شيميکاربردي و محقق
اين طرح اظهار کرد :تهيه نانوساختارهاي سه بعدي از نانو ورقههاي پاالديوم ،مشابه گرافن سه بعدي،
به عنوان يک کاتاليست در فرآيند اکسيداسيون اتانول و فرميک اسيد مهمترين هدف دنبال شده در اين
کار است.وي با بيان اينکه تبديل ساختار دو بعدي نانو ورقههاي پاالديوم به ساختار سه بعدي آئروژل
پاالديوم نتيجه مهم اين تحقيق بودهاست ،عنوان کرد :نتايج الکتروشيميايي نشان دادند که اين نسل از
کاتاليست پاالديوم ،فعاليت بااليي را در فرآيند اکسيداسيون اتانول از خود نشان ميدهد.طبق اين نتايج،
فعاليت اين کاتاليست در فرآيند اکسيداسيون اتانول در مقايسه با کاتاليست تجاري  ،Pd/Cحدود ۷
برابر است.زارعي در خصوص نحوه تبديل نانوورقهها به نانوساختار سه بعدي پاالديوم گفت :اين کار در
حالل استيک اسيد و در حضور يک سورفاکتانت انجام شد؛ سهولت انجام از مهمترين مزاياي روش
استفاده شده محسوب ميشود.

ایران با انتشــار  8هزار و  791مقاله توانسته
اســت رتبه چهارم جهاني در تولید علم نانو را
از آن خود کند ،ضمن آنکه ايران همچنين با
توليد  40درصد علم نانو بيشترين سهم توليد
اين علم را در ميان کشورهاي اسالميدارد.به
گزارش ايسنا ،براساس آمارهاي منتشر شده از
سوي وباو ساينس ()Web Of Science
ايران تا پايان دســامبر سال  2017با انتشار 8
هزار و  791توانسته است رتبه چهارم جهاني
را از آن خود کند.آمارها نشــان ميدهد قاره
آسيا و اقيانوســيه سهم  53درصدي در توليد
علم جهاني نانو را برعهــده دارد و بعد از آن
قاره اروپا قرار داد که سهم  28درصدي توليد
علم در دنيا را در اختيار دارد.ايران همچنين با
توليد  40درصد علم نانو بيشترين سهم توليد
اين علم را در ميان کشورهاي اسالميدارد.بعد
از ايران کشور عربستان با  13درصد ،ترکيه با
 11درصد و مالزي با  9درصد قرار دارد.
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آگهي تجدید مناقصه عمـومي دو مرحـله اي
« شماره » 96-32

شــرکت ســهامی برق منطقه ای هرمــزگان در نظر دارد از طریــق برگزاری مناقصه عمومــی 2مرحله ای,
نســبت به « خرید ترانســفورماتورهای قدرت  400/132/20کیلوولت  200مگاولت آمپری (  2دســتگاه) و
ترانسفورماتورهای کمپکت کمکی/زمین  20/0.4کیلوولت  800کیلوولت آمپری  1155آمپر (  2دستگاه ) جهت
پست  400کیلوولت حاجی آباد » را به شرکت واجد شرایط اقدام نماید.
لذا ازمتقاضيان شــرکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید ،جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.irمراجعه ونسبت به واریز مبلغ 1.000.000ريال بصورت
الکترونیکی به شــماره حســاب  2175095402002بنام ســایر درآمدهای شــركت ســهامي برق منطقه اي
هرمزگان ازتاريخ 96/11/11لغايت  96/11/15اقدام ویک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند  .با توجه
به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار می گردد  ,الزم اســت در صورت عدم عضویت قبلی شــرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام
در ســایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی امضا ,الکترونیکی اقدام نمایند  .شرکت کنندگان می توانند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
 076-33331700-4داخلي ، 2077ودر خصوص سامانه با داخلی  2071تماس حاصل فرمایند  .ثبت شماره
تلفن ,فکس وایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد  .ضمنا» تاکید می گردد اسناد بایستی
به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد .
توضيحات:
1ـ مبلغ تضمین شــرکت درفرایند ارجــاع کار 4.820.000.000ريال به صــورت ضمانتنامه معتبربانكي ويا
واريز نقدي .
2ـ دستگاه نظارت  :معاونت طرح و توسعه شرکت سهـــامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد وشرکتهای
متقاضی می تواننددر خصوص سئواالت فنی خود با تلفن داخلی ( 2039آقای مهندس جعفری ) تماس حاصل
فرمایند.
3ـ حداكثـــرمهلت تحويل اسنـــاد به دبيرخانه اينشركت تا ســاعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ96/11/25
وزمان بازگشــایی پاكات راس ســاعت  10صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي اين شركت
می باشد.
4ـ به پيشــنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشــنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين
شركت ارسال گردد مطلق ًا ترتيب اثرداده نخواهدشد.
5ـ آگهي ما درسايت سامانه ()www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل تامین کننده  /مناقصهگر» قابل
مشاهده مي باشد.
شناسه آگهي 134954
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