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در آينه قرآن

پادشاهي با يک چشم و يک پا

پادشاهي بود که فقط يک چشم و يک پا داشت.
پادشاه به تمام نقاشان قلمرو خود دستور داد تا
يک پرتره زيبا از او نقاشــي کنند.اما هيچ کدام
نتوانســتند؛ آنان چگونه ميتوانســتند با وجود
نقص در يک چشم و يک پاي پادشاه ،نقاشي
زيبايي از او بکشند؟ســرانجام يکي از نقاشان
گفت کــه ميتواند اين کار را انجام دهد و يک
تصوير کالسيک از پادشاه نقاشي کرد.نقاشي او
فوقالعاده بود و همه را غافلگير کرد.او شاه را در
حالتي نقاشي کرد که يک شکار را مورد هدف
قرار داده بود؛ نشانهگيري با يک چشم بسته و
يک پاي خم شده.چرا ما نتوانيم از ديگران چنين
تصاويري نقاشي کنيم؛ پنهان کردن نقاط ضعف
و برجسته ساختن نقاط قوت آنان.

شعر

به نام خداوند رحمتگر مهربان

چه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا
دروغ مىبندد ،يا آيــات او را تكذيب مىكند؟!
مسلما مجرمان رستگار نخواهند شد!()17آنها
غير از خدا ،چيزهايى را مىپرستند كه نه به آنان
زيان مىرساند و نه سودى مىبخشد و مىگويند:
«اينها شفيعان ما نزد خدا هستند!» بگو« :آيا خدا
را به چيزى خبر مىدهيد كه در آسمانها و زمين
ســراغ ندارد؟!» منزه است او و برتر است از آن
همتايانى كه قــرار مىدهند!(()18در آغاز) همه
مردم امت واحدى بودند؛ سپس اختالف كردند
و اگر فرمانــى از طرف پروردگارت (درباره عدم
مجازات سريع آنان) از قبل صادر نشده بود ،در
ميان آنها در آنچه اختالف داشتند داورى مىشد
(و سپس همگى به مجازات مىرسيدند))19(.
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ميان باغ حرام است بي تو گرديدن
که خار با تو مرا به که بي تو گل چيدن
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توليد باتريهايي که منفجر نميشوند

يک شــرکت تجاري در ماساچوست آمريکا
با جذب ســرمايه گذاري  ۶۵ميليون دالري
سامسونگ ،دايســون و غيره براي اولين بار
موفق به توليد باتريهاي جامد ايمن شــده
است.به گزارش مهر ،شرکت آيونيک متريالز
اعالم کرده که باتري يادشده از ايمني کامل
برخوردار اســت و خطر گرم شــدن شديد و
انفجــار آن را تهديــد نميکند.مديران اين
شرکت ميگويند براي توليد باتري امن خود
از ماده جديدي استفاده کردهاند که يک پليمر
کريســتال مايع بوده و در برابر فشار و ضربه
مقاومت بااليــي دارد.به گفته آنان يونهاي
ليتيوم موجــود در اين پليمر در مقايســه با
باتريهاي الکتروليت مايع سريع تر حرکت
ميکنند.عالوه بر اين پليمر مذکور با جريان
برق  ۵ولت کار ميکند و لذا اســتفاده از آن
ســاده و ارزان قيمت اســت و در نهايت در
حالي که پليمرهاي مشــابه در دماي باالي
 ۶۰درجه سانتيگراد قابل استفاده هستند ،اين
ماده در هواي عادي اتاق نيز کاربردي است.
با توليد اين باتريها با ظرفيت باالتر و حجم
و قيمت پايين تر توليد گوشيهاي هوشمند و
خودروهاي برقي پيشرفته تر شتاب بيشتري
خواهد گرفت.

دانشنامه
داروهاي جديد درمان هپاتيت  Cو پيشگيري از سکته قلبي معرفي شدند

داروهاي جديد ســووداک ( )SOVODAKدرمان هپاتيت  Cو پلي پيل
( )POLYPIIبراي پيشــگيري از سکته قلبي در پژوهشکده بيماريهاي
گوارش و کبد دانشــگاه علوم پزشکي تهران معرفي شدند.به گزارش مهر ،با
حضور وزير بهداشــت در پژوهشکده بيماريهاي گوارش و کبد بيمارستان
شــريعتي تهران ،دو داروي جديد ســووداک ( )SOVODAKبا خاصيت
درمان هپاتيت  Cو داروي پلي پيل ( )POLYPIIبا خاصيت ضد انعقاد خون
و کاهنده فشار خون و چربي خون براي پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي معرفي شد.بيماريهاي
قلبي-عروقي به عنوان شايعترين بيماري مزمن در ايران و شايعترين علت مرگ ۵۰ ،درصد از مرگ و مير
مردم در کشور را شامل ميشود و براساس تاکيد سازمان جهاني بهداشت ۸۰ ،درصد از موارد بيماريهاي
قلبي-عروقي قابل پيشگيري هستند.نقش استاتينها ،آسپيرين و داروهاي کنترل فشار خون در پيشگيري
ثانويه از موارد قلبي و عروقي به اثبات رسيده اما به علت تعداد و تنوع اين داروها ،جهت پايبندي بيماران در
درازمدت ،مجموعهاي از اين داروها با دوز موثر مشخص در فرآوردهاي ترکيبي تحت عنوان «پلي پيل»
گردآوري شد.براساس مطالعات انجام شده ،داروي پلي پيل ميتواند  ۸۰درصد موارد سکتههاي قلبي را
در افراد بيشــتر از  ۵۰سال کاهش دهد و تا  ۱۰سال به عمر مفيد افراد ،بيفزايد و اثربخشي اين دارو در
کاهش سکتههاي قلبي و عروقي به اثبات رسيده است.داروي پلي پيل به صورت بستههاي  ۳۰عددي
قرص و به دو فرم پلي پيل  Eو  Vتوليد شده که تفاوت آنها وجود والسارتان و اناالپريل است.همچنين
داروي ســووداک به عنوان داروي درمان هپاتيت  Cدر ايران توليد و به بازار عرضه شده است.اين دارو
ترکيب دو داروي سوفوسبوير و داکالتاسوير در يک قرص و يک ابتکار ايراني است.از مزيتهاي داروي
سووداک ميتوان به موثر بودن در عفونت همزمان با دو ژنوتيپ ،موثر بودن در مواردي که ژنوتيپ غيرقابل
تشخيص باشد و موثر بودن حتي در صورت خطاي آزمايشگاه يا جوابهاي دوگانه ،اشاره کرد.اين داروها
با حمايت پژوهشکده بيماريهاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران واقع در بيمارستان شريعتي
ساخته و به بازار عرضه شده است.
کفش هوشمند ايراني طراحي شد

محققان دانشگاه تربيت مدرس موفق به طراحي کفش هوشمندي شدند که
براي بيماران ديابتي مناسب است.محمد مجردي محقق طرح «آزمايشگاه
کفش يا کفش هوشــمند» در گفتگو با مهر ،اظهار داشت :با توجه به اينکه
هــر فرد الگوي خاصي براي راه رفتن دارد و راه رفتن ميتواند در ســامتي
افراد تأثيرگذار باشد ،در صدد آمديم کفشي را طراحي کنيم که با سنسورهاي
مختلف ،شــکل راه رفتن فرد را بررســي ميکند.وي با اشاره به مزاياي اين
طرح افزود :در اين کفش هوشمند ،سنسورهاي مختلفي مانند فشار ،شتاب ،نيرو و ...فرد هنگام راه رفتن
اندازهگيري ميشود.به گفته مجردي ،افراد سالمند که دچار عدم تعادل حرکتي هستند و بيماران ديابتي
ميتوانند از اين کفش هوشمند بهره ببرند.محقق طرح «آزمايشگاه کفش يا کفش هوشمند» تصريح کرد:
با اين کفش هوشمند ،مواردي که توسط پزشک اندازهگيري ميشود و نحوه صحيح راه رفتن را ميتوان
به فرد بيمار ارائه کرد.مجردي با بيان اينکه اطالعات به صورت بيسيم با پزشک مخابره ميشود ،تأکيد
کرد :مشخصات مناسب راه رفتن از راه دور به پزشک منتقل ميشود و پزشک ميتواند تجويزهايي براي
بهبودي بهتر بيمار ارائه کند.وي افزود :نرمافزاري بر روي اين کفش هوشمند نصب شده که تمام عوامل
مربوط به پا را اندازهگيري ميکند.
لباس رباتيک سيگنالهاي مغز را ميخواند

يک شرکت ژاپني لباس رباتيکي ساخته که دور کمر فرد معلول بسته ميشود
و با خوانش سيگنالهاي ارسالي مغز به ماهيچهها حرکت ميکند.به گزارش
مهر ،شــرکت ژاپنــي Cyberdyneدر اين اواخر تاييديه ســازمان غذا و
داروي آمريــکا را دريافت کرده تا لباس رباتيــک  HAL Robot Suitرا
در آمريکا بسازد.اين شرکت طي  ۱۰سال گذشته مشغول ساخت فناوري اين
عضو کمکي بوده اما به تازگي آن را عرضه کرده اســت.اکنون مرکز درماني
 Brooks Cyberneticدر فلوريدا درحال آزمايش اين لباس رباتيک است.کاربر ميتواند لباس مذکور
را مانند يک اگزواسکلتون به تن کند.در حقيقت لباس رباتيک HALدور کمر کاربر بسته ميشود و براي
افرادي مناسب است که به تنهايي نميتوانند راه بروند مانند بيماراني که دچار ضايعه نخاعي هستند.نکته
جالب آنجاست که کاربر ميتواند لباس رباتيک را با استفاده از مغز خود کنترل کند.اين گجت ميتواند
سيگنالهاي بيوالکتريک يا جريان الکتريکي بافت ،اعضا يا سيستمهاي سلولي را دريافت کند.نمونه معمول
چنين سيستميماشين EEGاست که ميتواند امواج مغزي را بخواند.

مدیرکل منابع طبیعی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان:

 70هزار هکتار جنگل طبیعی در استان زنجان به ثبت رسید
مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجان جنگل را
شــاخص ترین نماد منابع طبیعی اعالم کرد و از
تهیه نقشه دقیق جنگل های طبیعی به مساحت
 60تا  70هزار هکتار در استان زنجان خبر داد و
گفت :نزدیک  50درصد ســطح استان مربوط به
مراتع میباشــد که ضروری است برای اطالع از
ظرفیت آن ها ،درجهبندی مراتع صورت گیرد
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری اســتان زنجان ،خلیــل آقاجانلو در
دیدار مســئولین و دســت اندرکاران اداره کل با
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان
با بیان اینکــه در صورت حرکت نظام توســعه
کشــور به سمت اقتصاد ســبز دغدغههای حوزه
منابع طبیعــی در ایران و به تبع آن اســتان ها
برطرف میگــردد ،اظهار کرد :همکاری با مراکز
تحقیقاتی نظیر دانشگاه زنجان و مرکز تحقیقات
کشــاورزی و منابع طبیعی را به منظور حراست
دقیق و تخصصــی از عرصههای ملی و طبیعی
را اجرایــی کرده و در این حوزه پژوهشــگران و
تالشــگران اداره کل منابع طبیعی امتیازهاتی را
کسب کرده اســت .وی جنگل را شاخص ترین
نماد منابع طبیعی اعالم کرد و از شناسایی جنگل
طبیعی به مساحت  60تا  70هزار هکتار در استان
زنجان خبر داد و گفت :نزدیک  50درصد ســطح
استان مربوط به مراتع میباشد که ضروری است
برای اطــاع از ظرفیت آن ها ،درجهبندی مراتع
صورت گیرد .مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان
با اشــاره به پراکنش و استقرار گیاهان دارویی در
اســتان ابراز کرد :بحث بیابانزایی به دنبال تغییر
اقلیم در ســطح اســتان برنامه و طرح تحقیقاتی
مدونی را تهیه و به ســازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداری ارسال نمودهایم.
وی بــا بیان اینکه اقدامات تحقیقاتی برای ایجاد
سدهای زیرزمینی در سطح استان زنجان عنوان
کرد :بــا توجه به مقرون به صرفه بودن هزینهها
نســبت به احداث سدها در روی زمین ،با احداث
سدهای زیرزمینی از هدررفت آب ناشی از باران
و برف تا حد چشــمگیری جلوگیری خواهد شد.
آقاجانلــو با بیان اینکه کشــت گیاهــان دارویی

آگهی تجديد مناقصه
نظیر باریجه را با همراهی مردم در دســتور کار
قرار خواهیم داد ،به کشــت و پــرورش گیاهان
دارویی نظیر گل محمدی و ســایر با مشــارکت
حوزه نشینان اشــاره کرد .وی اجرای قانون رفع
تداخالت در اراضی ملی در ســطح استان زنجان
را از اولویت های ســازمان جنــگل ها ،مراتع و
آبخیزداری و وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرد
و افــزود :تاکنون با همراهی جهاد کشــاورزی و
مدیریت امور اراضی در  100هزار هکتار بررسی
های مربوط به اجرای این قانون عملیاتی شــده
است.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان:
پروژههای منابع طبیعی با هدف "حفظ خاک" در
استان زنجان اجرایی گردد

امــام جمعه زنجان با بیان اینکه خوشــبختانه با
همراهی دســتگاههای متولی اســتان زنجان در
حوزه کشــاورزی و اعزام ســفیران انفال ،پروژه
های مشارکتی با همراهی روســتائیان اقدامات
مطلوبی شــده است ،از مســئولین منابع طبیعی
خواســت تا نســبت به حفظ خــاک پروژههای
مربوطه را اجرایی کنند.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیــزداری اســتان زنجــان ،آیــتاهلل علی
خاتمی در دیدار مدیــرکل ،معاونین و کارکنان و
دستاندرکاران منابع طبیعی با ایشان با اشاره به
اهمیت حفظ و حراســت از اراضی ملی و طبیعی
به وضعیت اسفناک این منابع اشاره کرد و افزود:

متاسفانه روستائیان به دلیل عدم آگاهی از عواقب
تخریب منابع طبیعی و اصرار آنان برای کشــت
گندم و پرداختن به کشاورزی در اراضی ملی ،این
ثروت خدادادی به تدریــج در حال از بین رفتن
اســت .وی گسترش شهرکهای صنعتی ،افزایش
جمعیت و مشاعی بودن اراضی را از دیگر عوامل
تخریب اراضی ملی و طبیعی عنوان کرد و گفت:
معتقدیم کار اداره کل منابع طبیعی ستادی نیست،
چرا که اراضی ملی  24ســاعت شبانهروز نیازمند
محافظان اراضی ملی و طبیعی و مسئولین اداره
کل میباشــد .نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه زنجــان با بیان اینکــه تمامی ارگانهای
دولتی باید حفظ محیط زیســت را از خودشــان
شــروع کنند بر لزوم حذف بطریها و لیوانهای
یکبارمصرف در تمامی جلسات و نشستها تاکید
کرد و گفت :ضروری است تا اداره و دستگاههای
اجرایی استان فاکتورهای خرید این پالستیکها
را قبول نکنند ،چرا که معتقدیم مردم با مشاهده
این حرکت اثربخش ،فرهنگ حفظ محیط زیست
و طبیعی را به صورت خودجوش در بین خانواده
و بستگان خود ترویج میدهند.
وی بــا بیــان اینکه خوشــبختانه بــا همراهی
دســتگاههای متولی اســتان زنجــان در حوزه
کشــاورزی و اعزام ســفیران انفال ،پروژه های
مشارکتی با همراهی روستائیان اقدامات مطلوبی
شده است ،از مســئولین منابع طبیعی خواست تا
نسبت به حفظ خاک پروژههای مربوطه را اجرایی
کنند.

شهرداري کوهدشت در نظر دارد به استناد ماده  5آئین نامه معامالتی و اعتبار مصوب سال  ، 96پروژه هاي عمراني خود به
شرح جدول ذيل را به پيمانكاران واجد صالحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي ذي ربط واگذار نمايد ،لذا از كليه ی
پيمانكاران واجد صالحيت كه داراي سابقه كاري مرتبط و گواهينامه صالحيت در رشته ی مربوطه هستند دعوت مي گردد
از تاریخ انتشار آگهی به مدت  10روز به امور قراردادهای شهرداری کوهدشت واقع در بلوار مالک اشتر مراجعه نمایند.
ردیف

موضوع

برآورد اولیه با كسورات سهم
كارفرما

فهرست بهاء سال96

شماره موافقتنامه

مبلغ تضمین

1

بازسازي و پوشش كانال

 4.700.000.000ريال

آبياري و زهكشي

1613460

 235.000.000ريال

3

جدول گذاري معابر سطح شهر

 3.360.000.000ريال

راه و باند

1444861

 168.000.000ريال

6

پياده رو سازي  ،موزائيك فرش شماره 3

 3.360.000.000ريال

ابنيه

1444861

 168.000.000ريال

توضیحات
ـ پاکت الف :فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی بابت سپرده شرکت در مناقصه
ـ پاکت ب  :اســناد و آگهی مناقصه  ،فرم خوداظهاری و آخرین آگهی تغییرات و اساسنامه شرکت ،مدارک مربوط به سوابق
کاری مرتبط با موضوع آگهی تعهدنامه مبنی بر عدم دخالت کارکنان دولت و تصویر صالحیت و ظرفیت کاری شــرکت مهر
و امضاء شده
ـ پاکت ج :برگ پیشنهاد قیمت با حروف و عدد مهر و امضاء شده
هرسه پاکت جداگانه و دربسته الک و مهر شده در یک پاکت گذاشته و در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید
دریافت نمائید .ضمناً آدرس و تلفن شرکت روی پاکت نوشته شود  .بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر ارسال
گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط
1ـ بازگشائی پیشنهادها  2روز بعد از مهلت ذکر شده می باشد.
2ـ تضمين شــركت در مناقصه ميبايســت به صورت ضمانت نامه ی بانكي يا واريز وجه نقد به حســاب سپرده ی شماره
 0111475815006نزد بانك ملی شعبه پارک شهر ارائه گردد.
3ـ رعایت کلیه ی مقررات و بخشــنامه های شهرداری ،معاونت برنامه ریزی استانداری و سایر مقررات حاکم بر پیمانکاران
برای کلیه متقاضیان الزامی است.
4ـ در صورتی که هر یک از برندگان اول ،دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده ی آنان به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
5ـ متقاضیان محترم باید جهت شــرکت در مناقصه و خرید اســناد مبلغ  800.000ریال به حساب شماره 0104410612005
بانک ملی شعبه پارک شهر واریز و فیش آن را ضمیمیه اسناد نمایند.
6ـ به این پیمان هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .
7ـ متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري کوهدشت به آدرس www.koohdasht.ir :درج گرديده است.
8ـ هزينه كليه آگهي هاي اين پروژه ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
9ـ -شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
10ـ اعتبار پروژه هاي فوق از محل تملك سرمايه اي و به صورت اسناد خزانه مي باشد.
11ـ ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.

اصغر كردعليوند –شهردار كوهدشت

