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حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

ش��ايد (ابالغ) بعضي آيات��ى را كه به تو وحى
مىش��ود( ،به خاطر عدم پذي��رش آنها) ترك
كن��ى (و به تاخي��ر اندازى) و س��ينهات از اين
جهت تنگ (و ناراحت) شود كه مىگويند« :چرا
گنجى بر او نازل نش��ده؟! و يا چرا فرش��تهاى
همراه او نيامده اس��ت؟!» (ابالغ كن ،و نگران
و ناراحت مباش! چراكه) تو فقط بيم دهندهاى
و خداوند ،نگاهبان و ناظر بر همه چيز است (و
به حساب آنان مىرسد)!()12آنها مىگويند« :او
به دروغ اين (قرآن) را (به خدا) نس��بت داده (و
ساختگى است)!» بگو« :اگر راست مىگوييد،
شما هم ده س��وره ساختگى همانند اين قرآن
بياوريد؛ و تمام كسانى را كه مىتوانيد -غير از
خدا( -براى اين كار) دعوت كنيد!»()13

حدیث نبوی
فاصله مشکل تا راه حل

روزي دو مرد جوان نزد استادي آمدند و از او پرسيدند« :فاصله بين دچار يک مشکل شدن تا راه حل يافتن
براي حل مشکل چقدراست؟»استاد اندکي تامل کرد و گفت« :فاصله مشکل يک فرد و راه نجات او از
آن مشکل براي هر شخصي به اندازه فاصله زانوي او تا زمين است!»آن دو مرد جوان گيج و آشفته از نزد
او بيرون آمدند و در بيرون مدرسه با هم به بحث و جدل پرداختند.اولي گفت« :من مطمئنم منظور استاد
معرفت اين بوده است که بايد به جاي روي زمين نشستن از جا برخاست و شخصا براي مشکل راه حلي
پيدا کرد.با يک جا نشيني و زانوي غم در آغوش گرفتن هيچ مشکلي حل نميشود».دوميکميفکر کرد
و گفت« :اما اندرزهاي پيران معرفت معموال بار معنايي عميقتري دارند و به اين راحتي قابل بيان نيستند.
آنچه تو ميگويي هزاران سال است که بر زبان همه جاري است و همه آن را ميدانند.استاد منظور ديگري
داشت».آن دو تصميم گرفتند نزد استاد بازگردند و از خود او معناي جملهاش را بپرسند.استاد با ديدن مجدد
دو جوان لبخندي زد و گفت« :وقتي يک انسان دچار مشکل ميشود ،بايد ابتدا خود را به نقطه صفر برساند.
نقطه صفر وقتي است که انسان در مقابل کائنات و خالق هستي زانو ميزند و از او مدد ميجويد.بعد از اين
نقطه صفر است که فرد ميتواند بر پا خيزد و با اعتماد به همراهي کائنات دست به عمل زند.بدون اين
اعتماد و توکل براي هيچ مشکلي راه حل پيدا نخواهد شد.باز هم ميگويم فاصله بين مشکلي که يک
انسان دارد با راه چاره او ،فاصله بين زانوي او و زميني است که بر آن ايستاده است».

سوره هود

فناوري

دانشنامه

تواضع

-1مرا با دنيا چه كار ،من در دنيا چون مسافرى
هس��تم كه در سايه درختى نشست و برفت و
آن را واگذاشت-2.هيچ چيز مسلمانى را چون
بخل پايم��ال نميكند-3.هر دل��ى پارهابرى
چ��ون پاره اب��ر ماه دارد هنگام��ى كه ماه نور
پاش��ى كند پاره ابرى آن را بپوشاند و تاريك
ش��ود يا باز روشن ش��ود-4.هر انسانى در سر
خويش حكمتى دارد كه به دس��ت فرشتهاي
است وقتى تواضع كند فرشته را گويند حكمت
او را بر آر و چون تكبر كند به فرش��ته گويند
حكمت او را فرو بر-5.هركه بميرد پش��يمان
مى ش��ود ،اگر نيكوكار بوده پشيمان است كه
چرا بيشتر نكرده و اگر بدكار بود پشيمان است
كه چرا بس نكرده.
نهج الفصاحه

حمله موشکي به سوريه پيش از اعالم نظر بازرسان سازمان ملل!

اثر :محمود نظري-فارس

با توليد حافظه جديد
با رم و رام خداحافظي کنيد

دو حافظ��ه رم و رام چندين دهه اس��ت که در
انواع رايانهها وجود دارند ،تا حدي که نميتوان
تص��ور کرد اين نوع حافظهه��ا روزي به تاريخ
بپيوندند و ديگر مورد اس��تفاده قرار نگيرند.به
گزارش مهر ،محققان دانشگاه فودان در چين
موفق به طراحي نوعي حافظه جديد شدهاند که
قادر ب��ه اجراي اين دو وظيفه در آن واحد بوده
و ع�لاوه بر آن ميتواند کارهاي ديگري را نيز
انجام دهد.اگرچه دسترس��ي سريع به دادههاي
ذخيره شده بر روي حافظههاي رم ممکن است،
اما به محض خاموش ک��ردن رايانه ،دادههاي
ذخيره ش��ده بر روي اين حافظهها پاک شده و
از دست ميروند.البته نگارش اطالعات بر روي
حافظههاي رام هميشگي است ،اما مشکل اين
است که شما قادر به نگارش اطالعات بر روي
رام با س��رعت باال نيستيد.حافظههاي توليدي
پژوهش��گران چيني به شما امکان ميدهند در
مورد اينکه تا چه م��دت دادهها را بر روي آنها
ذخيره کنيد ،تصميم بگيريد.ب��ه عنوان مثال،
اگر نگهداري از دادههايي تنها به مدت سه روز
ضروري باشد ،شما ميتوانيد به همين منظور
براي نگهداري اطالعات يادشده براي صرفا سه
روز برنامهريزي کنيد.

ابزار جديدي براي پيشگيري از ايدز در زنان

دانش��مندان کانادايي ،نوع��ي ايمپلنت ابداع کردهاند ک��ه روش مطمئنتر و
کمهزينهتري براي پيش��گيري از ابتال به ايدز در زنان خواهد بود.به گزارش
ايس��نا ،دانش��مندان "دانش��گاه واترلو" ()University of Waterloo
در کان��ادا ،ابزار جديدي براي محافظت از زنان در مقابل عفونت بيماري ايدز
طراحي کردهاند.اين ابزار ،نوعي ايمپلنت براي کاهش تعداد سلولهايي است
که ويروس ايدز در دستگاه تناسلي هدف قرار ميدهد.اين روش ،برخالف ديگر
روشهاي مرسوم پيشگيري از ايدز ،ايمني طبيعي بدن افراد را در برابر اين ويروس ،باال ميبرد.ويروس
ايدز ،با مختل کردن "س��لولهاي تي"( )T cellsبدن که هنگام ورود اين ويروس ،به سيس��تم ايمني
مجهز ميشوند ،بدن را عفوني ميکند.هنگاميکه سلولهاي تي ،در حال استراحت هستند و براي مقابله با
ويروس ،تالش نميکنند ،عفوني نميشوند؛ در نتيجه ويروس ايدز ،به ديگران منتقل نميشود و به حالت
خاموش در ميآيد".امانوئل هو" ( ،)Emmanuel Hoاستاد دانشکده داروسازي دانشگاه واترلو گفت :ما
ميدانيم برخي داروها که به صورت خوراکي استفاده ميشوند ،هرگز به دستگاه تناسلي نميرسند؛ بنابراين
شايد اين ايمپلنت ،روش مطمئنتري براي ترغيب سلولهاي تي باشد تا واکنشي به عفونت نشان ندهند و
در نتيجه به پيشگيري مطمئن و کمهزينهتري منجر شود.آنچه هنوز نميدانيم اين است که آيا اين روش
ميتواند يک گزينه مستقل براي پيشگيري از انتقال ويروس ايدز باشد يا بهتر است به همراه روشهاي
پيشگيري ديگر ،مورد استفاده قرار گيرد.پژوهشگران ،اين ايمپلنت را روي مدل حيواني آزمايش کردند که
نتيجه آن ،کاهش قابل توجه سلولهاي تي و ايجاد يک حالت خفيف ايمني بود.
دستگاه تست قند خون به روش غيرآنزيميساخته شد

محقق��ان دانش��گاه تربيت مدرس موفق به طراحي و س��اخت کيت کامل
سنسور غيرآنزيميگلوکز (دستگاه تس��ت قند خون) شدند.به گزارش مهر،
نتايج اين طرح پژوهشي نشان داد ،کيت ساخته شده از دقت و صحت بااليي
برخوردار بوده و با نمونههاي تجاري موجود در بازار قابل مقايسه است.اين
دستگاه تست قند خون به علت دارا بودن جريانهاي آمپرمتري باال ،نسبت
به سنسورهاي آنزيميحساسيت باالتري دارد که امکان استفاده از آن را براي
تعيين قند خون از آب دهان و اشک چشم فراهم ميکند که مراحل تحقيقاتي آن در حال تکميل است.
اين طرح تحقيقاتي به سفارش بخش طرحهاي نوين وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به سرپرستي
دکتر حميد دالوري حسن کياده استاديار گروه نانومواد دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است.در سال
 ،۹۴بالغ بر  ۷۰ميليارد تومان براي واردات کيتهاي تست قند خون هزينه شده است.
مبارزه با باکتريهاي کشنده و مقاوم در برابر آنتي بيوتيکها

دانشمند برگزيده جايزه مصطفي(ص) در جهت مبارزه با باکتريهاي کشنده و
مقاوم در برابر آنتي بيوتيکها تحقيقاتي انجام داد.به گزارش مهر ،تيم تحقيقاتي
بين المللي به سرپرستي پروفسور جکي يينگ؛ برگزيده جايزه مصطفي(ص)
 ۲۰۱۵و رئيس و بنيانگذار مس��لمان موسس��ه مهندسي زيس��تي و فناوري
نانو( )IBNسنگاپور ،موفق به طراحي و ساخت نوعي مولکول ترکيبي شدهاند
که قادر به از بين بردن پنج گونه باکتري کشنده مقاوم در برابر دارو است.جامعه
محققان با استفاده از بسپار (پليمر)هاي ترکيبي ،به دنبال پيدا کردن جايگزيني مناسب براي آنتيبيوتيکها
هستند.با اين وجود بسپارهاي ضد ميکروبي که تا به امروز توليد شدهاند براي مصارف درماني بيش از حد
سميهستند ،از لحاظ زيستي تجزيه ناپذيرند و تنها ميتوانند نوع خاصي از باکتري را از بين ببرند.يک
بسپار به اين صورت باعث از بين رفتن باکتريها ميشود که در ابتدا به سلولي که ميکروب در آن قرار دارد
نزديک شده و به آن ميچسبد ،سپس در غشاء سلول نفوذ کرده و به سيتوپالسم ميرسد.در اين مرحله
بسپار موجب جدا شدن محتواي دروني سلول (پروتئينها و ژنها) شده که اين موضوع به مرگ سلول
منجر خواهد شد.اکنون اين تيم تحقيقاتي متشکل از دانشمنداني از سنگاپور ،آمريکا و چين در حال طراحي
و توليد گونه جديدي از بسپارهاي ضد ميکروب به نام پلي کربناتهاي گوانيدين (نوعي ماده شيميايي
که ساختاري بلورين دارد) هستند.اين بسپارها داراي فرمول کشنده منحصر به فردي هستند که ميتوانند
انواع مختلفي از باکتريهاي ضد دارو را از بين ببرند.اين بسپارها از لحاظ زيستي تجزيه پذيرند ،سمينبوده
و براي سلولهاي بدن انسان خطري ندارند.پروفسور يينگ معتقد است جامعه جهاني به توليد مادههاي
ضد ميکروبي نوين که در مبارزه با باکتريهاي ضد آنتي بيوتيک کارآمد باشند نياز اساسي دارد.باکتريها
به جديدترين و قويترين آنتي بيوتيکهاي ساخته شده که تنها به بيماران آلوده به باکتريهاي مقاوم به
آنتي بيوتيکهاي موجود تزريق ميشود نيز از خود مقاومت نشان ميدهند که اين مسئله باعث وخيم تر
شدن وضعيت موجود شده است.

در چهل و پنجمين جلسه شوراي شهر بندرعباس مطرح شد؛

طرح ممنوعيت خريد محصوالت خارجي توسط شهرداري و سازمانهاي تابعه
پخشزندهجلساترسميشورايشهر

چهل و پنجمين جلس��ه رسميش��وراي اسالميشهر
بندرعباس و نخس��تين جلسه علني سال  97با حضور
شهردار بندرعباس برگزار شد.
به گ��زارش رواب��ط عموميش��وراي اسالميش��هر
بندرعباس؛ در چهل وپنجمين جلس��ه علني ش��وراي
اسالميش��هر و نخستين جلسه در س��ال  97دستور
کارهاي مهميمطرح شد که يکي از آنها طرح ممنوعيت
خريد محصوالت خارجي توسط شهرداري بندرعباس،
شرکتها و سازمانهاي تابعه شهرداري بود.
در اين جلسه اعضاي شوراي اسالميشهر بندرعباس
با اش��اره به نامگذاري س��ال  97از سوي مقام معظم
رهبري تحت عنوان حمايت از کاالي ايراني ،شهرداري
بندرعباس ،ش��رکتها و س��ازمانهاي تابعه پيمانکاران
طرف قرارداد را مل��زم به حمايت از محصوالت توليد
داخل و اجتناب از خريد محصوالت خارجي دانس��تند
به اس��تثنا اينکه محصوالت توليد خارج ،مشابه داخلي
نداش��ته باش��د و براي ارائه خدمات به ش��هروندان
چ��ارهاي جزء اس��تفاده از محص��ول خارجي وجود
نداشته باشد.
همچنين يکي ديگر از طرحهايي که در اين جلسه مطرح
شد "پخش زنده جلسات رسميشوراي شهر بواسطه

فضاي مجازي" بود که دراين راستا کيانوش جهانبخش
رئيس کميسيون عمران ،حمل ونقل و ترافيک شوراي
اسالميش��هر بندرعباس بيان کرد :نظ��ر به برقراري
ارتباط مناس��ب و موثر با ش��هروندان محترم و لزوم
ش��فافيت در امور و تصمي��م گيريها به منظور جلب و
جذب هر چه بيش��تر مش��ارکتهاي مردميدر توسعه
ش��هر به هيئت رئيسه پيشنهاد داده شد که پخش زنده
جلسات رسميشوراي اسالميشهر بندرعباس بواسطه
فضاي مجازي را در دستور کار خود قرار دهد.
ش�وراي اسالميش�هر بندرعب�اس از اقدام�ات ن�وروزي
شهرداري تقدير کرد

در چهل و پنجمين جلس��ه علني شوراي اسالميشهر
بندرعباس و اولين جلسه رسميسال  97که با دستور
کار ارائه گزارش ش��هرداري بندرعباس در خصوص
عملکرد و اقدامات انجام ش��ده در س��طح شهر جهت
اس��تقبال از ميهمانان نوروزي برگزار ش��د ،اعضاي
شوراي اسالميش��هر بندرعباس از اقدامات در خور
توجه شهرداري در ايام نوروز تقدير و تشکر کردند.
به گ��زارش رواب��ط عموميش��وراي اسالميش��هر
بندرعباس؛ رئيس شوراي اسالميشهر بندرعباس در

اين جلسه گفت :اعضاي شوراي شهربعنوان نمايندگان
م��ردم در پارلمان محلي با نظارت بيش��تر بر بودجه
ش��هرداري به دنبال ارائه خدمات بهينه به شهروندان
هس��تيم و تالش خواهيم کرد ب��ه اهداف و برنامههاي
مد نظر در بودجه پيش بيني ش��ده برس��يم و با تالش
و همتي مضاعف با همدلي مس��ئولين در اين سال در
توسعه شهر گامهاي مهميخواهيم برداشت تا رضايت
شهروندان را بيش از پيش فراهم آوريم.
" اسالم باوقار" با تقدير و تشکر از مجموعه شهرداري
در ايام نوروز به شهروندان و ميهمانان نوروزي بيان
کرد :خدماتي که در ايام عيد توسط مجموعه شهرداري
ارائه شد ،بايستي در طول سال هم ادامه داشته باشد.
وي گفت :همه ما به عنوان خادمين و خدمتگذاران اين
شهروندان هستيم و بايد شهر را به سمتي پيش ببريم
که در خور ش��أن و جايگاه ش��هروندان بندرعباسي
باشد.
رئيس ش��وراي اسالميش��هر بندرعباس با اشاره به
اقدامات انجام ش��ده در ايام تعطيالت نوروز توس��ط
ش��هرداري بندرعب��اس ،تاکي��د ک��رد :توقع��ي که از
ش��هرداري داريم اين است که خدماتي که در ايام عيد
به شهروندان و گردشگران ارائه شد ،در طول سال هم

به شهروندان اين شهر ارائه شود.
باوقار ب��ا بيان اينکه ش��هردار بندرعب��اس در دوره
قبل ،کارنامه قابل قبولي داش��تند ،افزود :انتخاب خوب
مديران ش��هري توسط شهردار بندرعباس ،شهر را به
سمت پويايي بيشتر خواهند رساند.
در ادامه شهردار بندرعباس در اين جلسه گفت :اقدامات
و خدمات ارائه ش��ده به ش��هروندان و گردشگران در
اي��ام عيد ،حاص��ل کار تيميو گروهي بوده اس��ت ،و
اي��ن خدمات با تالش مجموعه ش��هرداري بندرعباس
و حمايته��اي ش��وراي اسالميش��هر و فرمانداري
شهرستان بندرعباس انجام شد.
وي در ادامه ب��ه موضوع تدوين طرح بومگردي براي
ساحل سورو اش��اره کرد و خاطرنشان کرد :اولويت
اول در اين طرح ش��هروندان هستند و بايد جلساتي با
اهالي ساکن در اين محله برگزار و با توجه به نيازهاي
اين شهروندان برنامه اجرايي ميشود.
ش��هردار بندرعباس با اش��اره به منويات مقام معظم
رهبري مبني ب��ر حمايت از کااله��اي ايراني به ويژه
کاالهاي با کيفي��ت ايراني ،افزود :براي س��ال آتي ،با
جديت و قدرت ،به دنبال اجراي برنامههايي هستيم که
در شورا به تصويب رسيده است.

