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به نام خداوند رحمتگر مهربان

و اگر پروردگارت مىخواست ،همه مردم را يك
امت (بدون هيچ گونه اختالف) قرار مىداد؛ ولى
آنها همواره مختلفند)118(...مگر كسى را كه
پروردگارت رحم كند! و براى همين (پذيرش
رحمت) آنها را آفريد! و فرمان پروردگارت قطعى
شده كه :جهنم را از همه (سركشان و طاغيان)
جن و انس پر خواهم كرد!()119ما از هريك از
سرگذشتهاى انبيا براى تو بازگو كرديم ،تا به
وســيله آن ،قلبت را آرامش بخشيم و ارادهات
قوى گردد.در اين (اخبار و سرگذشــتها )،براى
تو حق و براى مؤمنــان موعظه و تذكر آمده
است()120و به آنها كه ايمان نمىآورند ،بگو:
«هرچه در قدرت داريــد ،انجام دهيد! ما هم
انجام مىدهيم!()121
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سوره هود

دانشنامه

حدیث نبوی
انگشت پادشاه

پادشــاهي هنگام پوست کندن سيبي با يک چاقوي تيز ،انگشت خود را قطع کرد.وقتي که ناالن
طبيبان را ميطلبيد ،وزيرش گفت« :هيچ کار خداوند بيحکمت نيست».پادشــاه از شــنيدن اين
حرف ناراحتتر شــد و فرياد کشيد« :در بريده شدن انگشــت من چه حکمتي است؟» و دستور
داد وزير را زنداني کنند.روزها گذشــت تا اينکه پادشاه براي شکار به جنگل رفت و آن جا آن قدر
از ســربازانش دور شــد که ناگهان خود را ميان قبيلهاي وحشي تنها يافت.آنان پادشاه را دستگير
کرده و به قصد کشــتنش به درختي بستند.اما رسم عجيبي هم داشتند که بدن قربانيانشان بايد
کام ً
ال ســالم باشد و چون پادشاه يک انگشت نداشت او را رها کردند و او به قصر خود بازگشت.
در حالي که به ســخن وزير ميانديشيد دستور آزادي وزير را داد.وقتي وزير به خدمت شاه رسيد،
شــاه گفت« :درســت گفتي ،قطع شدن انگشتم براي من حکمتي داشــت ولي اين زندان رفتن
براي تو جز رنج کشــيدن چه فايدهاي داشــته است؟»وزير در پاسخ پادشاه لبخند زد و پاسخ داد:
«براي من هم پرفايده بود چراکه من هميشــه در همه حال با شــما بودم و اگر آن روز در زندان
نبودم حاال حتم ًا کشــته شده بودم».اي کاش از الطاف پنهان حق سر در ميآورديم که اين گونه
ناسپاس خدا نباشيم.

عفو کردن

-1مــال از صدقه كاهش نگيــرد ،بنده اى كه
عفو كند خدايــش جز عزت نيفزايــد و هركه
بــراى خدا تواضــع كند خدايــش رفعت دهد.
-2روا نيســت كه مؤمنى به بــرادر خويش به
تندى نظــر كند كه مايه آزار او شــود-3.هرچه
به خود نميپســندى به غير خود مپسند و آنچه
براى خود دوســت دارى براى برادرت دوســت
دار-4.هركــه حد خويش بداند هالك نشــود.
-5تاجر راســتگو فقير نشــود-6.مال از صدقه
دادن نقصان نمــى پذيرد-7.اندكى كه كفايت
كند از بســيارى كــه بطالت آرد بهتر اســت.
-8هركه ســير بخوابد و همســايه او پهلويش
گرســنه باشــد و او بداند به من ايمــان ندارد.
-9حاصل زبان مردمان مايه هالكشان مى شود.
نهج الفصاحه

اثر :تسنيم

ارز مسافرتي  ۵۴۰۰توماني!

ربات آشپز چيني ساخته شد

رئيس يک شرکت
کيترينــگ غذا در
چين رباتي ساخته
که هر بشقاب غذا
را در ۳الي  ۴دقيقه
آمــاده ميکند و
ظرفهــاي آن را
نيز ميشــويد.به گزارش مهر ،در ششــمين
نمايشــگاه ســاالنه بين المللي فناوري در
چين ،از يک ربات آشــپز رونمايي شد.مدير
ارشد يک کترينگ غذا در چين اين ربات را
ساخته است.ربات آشپز هر بشقاب غذا را در
 ۳تا  ۴دقيقه آماده ميکند.جالب آنکه مجهز
به يک سيستم پاکســازي اتوماتيک است.
بنابرايــن کاربر نيازي نيســت نگران پخت
شام و شستن ظرفهاي آن باشد!ربات آشپز
تا به حــال نقدهاي مثبتي از بازديدکنندگان
نمايشــگاه دريافت کرده اســت.به هرحال
ايــن ربات به بهاي  ۱۰هــزار يوان يا حدود
۱۵۸۸دالر اجاره داده و به ازاي هر بشــقاب
غذايي کــه ميپزد نيز يک يوان دســتمزد
دريافت ميشــود.اين ربات در شــبکههاي
اجتماعي چيني ســروصداي زيــادي به پا
کرده است.

حسگري که جان سانحه ديدگان حوادث را نجات ميدهد

گروهي از محققان اتريشــي ،سوئيسي و قبرسي با همکاري هم موفق
به طراحي حســگرهاي سبک و ارزان قيمتي شدهاند که از آن ميتوان
براي يافتن افراد آســيب ديده در سوانح مختلف استفاده کرد.به گزارش
مهر ،حسگر يادشده ســبک و قابل حمل بوده و ميتوان آن را به بدن
نيروهاي امــداد و نجات يا پهپادهاي مختلف نصب کرد.حســگرهاي
مذکور با بررســي عالئم حياتي از انســانها در محيط اطراف قادر به
شناســايي سريع بازماندگان سوانح در کوتاهترين زمان ممکن است ،امري که شانس زنده ماندن
آســيب ديدگان را به ميزان قابل توجهي افزايش ميدهد.به عنوان مثال در شــرايط دشــوار و
هولناک بعد از وقوع يک زلزله که بســياري از مردم در زير آوار گير کرده و نياز به کمک دارند،
اين حسگرها ميتوانند به کمک سگهاي زنده ياب و نيروهاي امدادي بيايند و افراد سانحه ديده
که وضعيت خطرناکي دارند را بيابند.حسگرهاي طراحي شده به اين منظور در واقع متشکل از ۵
حسگر هستند که هريک وظيفهاي خاص را برعهده دارند.دو حسگر براي شناسايي رطوبت و دي
اکسيدکربن به کار ميروند.سه حسگر ديگر هم براي تشخيص تنفس ،مواد شيميايي متشکل از
اســتون ،آمونياک يا ايزوپرن که از پوست بدن ساطع ميشود توليد شده اند.اين محصول جديد
در شــرايط آزمايشگاهي با موفقيت آزمايش شــده و با سرعت بااليي حضور انسانها را حتي در
محيطهاي شــلوغ و آلوده تشخيص داده اســت.با اين حال هنوز بايد آزمايشهاي بيشتري در
شرايط غيرعادي به منظور ارتقاي کيفيت اين ابزار انجام شود.
پرورش بافت مغزي انسان در موش

دانشمندان تصميم دارند بافت مغز انسان را در موشها پرورش دهند که
گام بزرگي در راســتاي استفاده از ارگانوئيدها در احياکنندههاي پزشکي
اســت.به گزارش ايسنا ،اســتفاده از ارگانوئيدهاي( )organoidsمغز
که از سلولهاي بنيادي ســاخته شدهاند ،يک روش اميدوارکننده براي
مطالعه مغز هســتند ،اما طوالنيترين مدتي که آنها در آزمايشگاه زنده
ماندهاند ،فقط  5هفته است.اکنون محققان موسسه مطالعات بيولوژيکي
"ســالک"( )Salkدر آمريکا به تازگي يک ارگانوئيد مغزي بــه اندازه يک لوبيا را در يک موش
کاشــتند و آن را با يک پنجره شفاف پوشاندند.اين بافت توانست خون مورد نياز خود را از موش
دريافت کند و تا  233روز زنده بماند و خواص و رشد مشابهي که در يک نوزاد ميتوانست داشته
باشد ،داشت.اين يک پيشرفت بزرگ براي ارگانوئيدها است و ميتواند به دانشمندان کمک کند تا
بيماريهاي روحي و آسيبهاي مغزي را مطالعه و درمان کنند.گروه محققان دريافت که ميتواند
تنها با تامين خون مورد نياز ،ســلولها را براي يک دوره طوالنيتر زنده نگه دارد .بنابراين مقدار
کمياز بافت مغز موش را برداشتند و ارگانوئيدها را به قسمتي غني از رگهاي خوني مغز موش
پيونــد زدند.براي اولين بار ،عروق خوني از ميان ارگانوئيد عبور کرد و ارگانوئيد عصبهاي جديد
و سلولهاي پشتيباني از عصب موسوم به "آستروسيت"( )astrocytesيا اخترياخته ايجاد کرد.
اخترياخته ،ياختهاي گليايي (پيباني) و ستارهشــکل است که تغذيه و حفاظت ياختههاي عصبي
را برعهده دارد.به شکل شگفتانگيزي ،عصبهاي پيوند زده شده ،ارتباطات خود را با يکديگر و
ارگان ميزبان برقرار کردند و با هم همگام ميشدند.
چسب استخوان  ۵دقيقهاي از راه رسيد

با توليد چسبي خاص براي اتصال بخشهاي آسيب ديده استخوانهاي بدن
انســان ،ميتوان اميدوار بود که در آينده نزديک استفاده از پيچ و صفحات
فلزي آزاردهنده براي اين کار به پايان برسد.به گزارش مهر ،استفاده از انواعي
از صمغهاي چسبان توسط دندان پزشکان براي ترميم دندانهاي آسيب ديده
امري کم و بيش متداول است.اما بعد از جراحي استخوانهاي آسيب ديده از
صفحات فلزي و پيچ براي اتصال آنها به يکديگر استفاده ميشود.کشف جديد
پژوهشگران سوئدي در موسسه کي تي اچ ميتواند اين روند را متوقف کند.آنها از توليد نوعي چسب
زيستي سازگار با بدن انسان خبر دادهاند که ميتواند استخوانهاي مرطوب را با قدرت باال به يکديگر
بچسباند.کل فرآيند چسباندن استخوانهاي آسيب ديده از اين طريق تنها  ۵دقيقه طول ميکشد.اين
چسب بر روي يک فيبر خاص قرار گرفته و به استخوانهاي آسيب ديده چسبانده ميشود و در نهايت
بخشهاي شکسته شده استخوان به خوبي به يکديگر ميچسبند.قدرت اين چسب  ۵۵درصد بيشتر از
چسبهاي متداول در دندانپزشکي است.استفاده آزمايشي از اين روش فعال در جريان است و يک شرکت
نوپا به نام بيومديکال بوندينگ در تالش براي تجاري سازي آن در آينده نزديک است.
نوبت دوم

آگهی مزایده (تجدید)

نوبت دوم

شهرداری خان ببین برابرمصوبه شماره  23مورخ  96/10/23شورای اسالمی شهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی اقدام
به فروش ملک (ســاختمان تجاری و مســکونی) متعلق به شهرداری نماید  ،لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید  ،جهت کسب
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند  .تلفن تماس35862338:
چاپ نوبت اول  97/1/28:چاپ نوبت دوم 97/2/5 :

سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

آگهی مناقصه عمومی  (دو مرحله ای )
 -1نام دستگاه مناقصه گزار  :شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
 -2آدرس مناقصه گزار :اردبیل – شــهرک اداری بعثت ( کارشناســان )  ،شــرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل – تلفنهای -9
045 – 33741601
 -3موضوع مناقصه :
الف – واگذاری نظارت بر عملکرد فعالیتهای بهره برداری  ،دیسپاچینگ و فوریتهای برق
ب – واگذاری نظارت بر حسن اجرای پروژه های احداث  ،اصالح و ساماندهی و GIS
ج  -واگذاری نظارت بر حسن اجرای پروژه های بهره برداری فروش و خدمات مشترکین
د -واگذاری نظارت برفعالیتهای کنترل ایمنی و بهداشت کار
طبق شــرایط و شــرح خدمات مربوطه به مشــاور ذیصالح ( شرکتهای مشاور بایســتی حداقل دارای پایه  2در زمینه توزیع یا
انتقال نیرو باشند ) .
-4سپرده شرکت در مناقصه مبلغ  780000000ریال میباشد .
 -5محل خرید اسناد مناقصه :
الف – تهران– میدان ونک– خیابان برزیل– جنب بانک تجارت ســاختمان شــهید عباســپور  ،بلوک  ، 2نیم طبقه دوم – دفتر برق
آذربایجان تلفن  021 -88887086به نمایندگی آقای موسی بهرامی تلفن 09122788910
ب – اردبیل – شــهرک اداری بعثت – شــرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل – طبقه اول امور تدارکات ( گروه کارشناسان
مناقصات و قراردادها )
 -6مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه :
الف – معرفی نامه کتبی
ب – فیش واریزی بمبلغ  200000ریال به حســاب سیبای شماره  0103815822001دستگاه مناقصه گزار نزد بانک ملی ایران
شعبه کارشناسان اردبیل
 -7مهلت خرید اسناد مناقصه  :از روز شنبه مورخه  97/2/8لغایت روز دوشنبه مورخه  97/2/17در اوقات اداری
 -8تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه :
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا ساعت  10صبح روز شنبه مورخه  97/2/29اسناد مربوطه را به دبیرخانه
شرکت ( اردبیل – شهرک اداری بعثت  -کارشناسان ) شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به کدپستی  5613643355ارسال
نمایند .
پیشنهادهائیکه دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید .
 -9محل برگزاری جلسه مناقصه  :اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت میباشد .
 -10زمان برگزاری جلسه اول مناقصه  :ساعت  11صبح روز شنبه مورخه  97/2/29میباشد
 -11زمان برگزاری جلسه نهائی ( گشایش قیمتها )  :در جلسه اول مناقصه مشخص و طی نامه به اطالع پیشنهاد دهندگا ن خواهد
رسید .
 -12حضور پیشــنهاد دهندگان یا نماینده آنها در جلســه نهائی مناقصه ( گشایش قیمتهای پیشنهادی ) با ارائه معرفی نامه کتبی
آزاد میباشد .
 -13مناقصه در دو مر حله برگزار میگردد.
 -14دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد .
 -15به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشرو ط  ،مخدوش ( الک گرفته یا قلم خورد )  ،بدون الک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء
مدت مقرر در فراخوان واصل میشود  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -16پیشــنهاد دهنده مکلف اســت معادل مبلغ سپرده  ،تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و یا
چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت
تســلیم نماید  .به پیشــنهادهای فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش یا مشروط  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و
نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -17بهای پیشــنهادی باید به مبلغ مشــخص ( بصورت اعداد و حروف توأمان ) تعیین و در پاکتهای الک و مهر شده به شرکت
تسلیم شود .
 -18سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
-19پرداخت کليه کسورات قانونی و هزینه چاپ آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
 -20جهت بازبینی آگهی به آدرس  :ســايت شــرکت توانير  www.tavanir.org.irو شــبکه اطالع رســانی مناقصات کشــور
 htpp/iets.mporg.irو سايت شرکت توزيع نيروی برق استان اردبيل  www.aped.irمراجعه فرمائید.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

محل تأمین اعتبار

برآورد (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

97-1-26

عملیات اجرای شبکه فاضالب در فرعی های خیابان
جانبازان و حکیم صبا شهرضا (با ارزیابی کیفی)

تملک دارایی های سرمایه ای (اسناد خزانه اسالمی – اوراق مشارکت یا سایر منابع)

9.287.587.617

465.000.000

97-1-27

ایستگاه پمپاژ آب شماره  2دهاقان (با ارزیابی کیفی)

تملک دارایی های سرمایه ای (اسناد خزانه اسالمی – اوراق مشارکت یا سایر منابع)

9.700.632.902

486.000.000

97-1-28

ایستگاه پمپاژ آب شماره  3دهاقان (با ارزیابی کیفی)

تملک دارایی های سرمایه ای (اسناد خزانه اسالمی – اوراق مشارکت یا سایر منابع)

8.144.094.893

408.000.000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت ،اتاق  :292تا ساعت  15:30روز شنبه به تاریخ 97/02/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/16
دریافت اسناد :سایت اینترنتی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصاتwww.iets.mporg.ir :
شماره تلفن گویا031-36680030-8 :
(داخلی )335

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهي مناقصه مرحله اول – نوبت اول
شهرداري خامنه به استناد مجوزشماره  97/1/28-50/33شوراي محترم اسالمي شهر در نظردارد؛ امورات خدماتي شهری خود درکارهای رفت و روب و تنظيف معابر عمومي،
نگهباني وراننده ماشين آالت و وسايط نقليه و نگهداري و توسعه فضاي سبز و هر نوع فعاليت مرتبط با حوزه شهرداري را به صورت مديريتي در حـد حجـم كـاري  9نفـر
نيروي كارگري از طريق انتشار آگهي مناقصه به مدت يكسال به متقاضيان واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد.
 -1پـيـمـانكـار مـيبـايستـي داراي ظـرفيـت كـاري و نيـز صـالحيـت فنـي و تـوان مـالـي جهـت پـرداخـت ضمانتهاي معتبر بانكي را داشته باشد.
 -2مدت آگهي از تاريخ  97/02/5لغايت  95/02/13به مدت  7روز كاري ميباشد.
 -3متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شركت در مناقصه و پيش نويس قرارداد ،دبيرخانه همه روزه در وقت اداري (بجز ايام تعطيل) به شهرداري
مراجعه و در صورت لزوم از محل بازديد و يا با شماره تلفنهاي  42464333-44تماس حاصل نمايند.
-4متقاضيان واجد شرايط ميتوانند تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  97/02/25به واحد خدمات شهري شهرداري مراجعه و نسبت به موقعيت و نوع كار و مشخصات
فني و محدوده كار اقدام نمايند و تا تاريخ  97/2/25پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهرداري ارائه نمايند.
 -3متقاضيان شركت در مزايده ميبايست نسبت به واريز مبلغ  10/000/000ريال به حساب سپرده جاري شماره  3100002361005نزد بانك ملي خامنه و يا ارائه ضمانت
نامه بانكي به مبلغ فوق به عنوان سپرده شركت در مزايده اقدام و در پاكت سربسته الف به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت كنند.
 -4متقاضيان ميبايست فرم پيشنهاد قيمت را همراه با سوابق كاري و مستندات شركت شامل اساسنامه آخرين تغييرات هيئت مديره و صاحبان امضاء به همراه اصل ضمانتنامه
بانكي يا فيش سپرده در پاكت ب به واحد دبيرخانه ارائه و رسيد دريافت نمايند..
 -5متقاضيان بايد پيشنهادات قيمت خود را براساس سودپيمانكاري برحسب هر نفر به طور جداگانه در برگ پيشنهاد قيمت درج و بدون قلم خوردگي در پاكت (ب) قرار داده
و ممهور به مهر شركت و همراه پاكت الف در داخل پاكت ج قرارداده و به دبيرخانه شهرداري خامنه تحويل نمايند.
 -6پيشنهاد دهندگان بايستي رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.
 -7پيشنهادات رسيده در ساعت  12ظهر روزچهارشنبه مورخه  1397/02/26با حضور اعضاي هيأت عالي معامالت شهرداري در محل شهرداري باز و قرائت خواهد شد و
حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه فوق آزاد مي باشد.
-8شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات رسيده مختار است.
 -9تعداد كارگران شاغل در قرارداد  9نفر می باشد.
-10به پيشنهاداتي كه قبل از موعد مقرر اعالم شده در شرايط آگهي برسند يا مخدوش يا بدون سپرده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -11برنده مناقصه بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد و درغيراينصورت سپرده آن ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد شد.
 -12كليه هزينههاي چاپ آگهي روزنامه و  ...بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -13قرارداد منعقده براساس قوانين جمهوري اسالمي ايران خواهد بود و طرف برنده ملزم به رعايت كليه شرايط ميباشد.
 -14متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و شرايط واگذاري به شهرداري خامنه مراجعه نمايند.
 -15ســپرده نفرات اول دوم و ســوم تا عقد قرارداد مناقصه مســترد نخواهد شد و اگر برندگان به ترتيب اول ،دوم و ســوم حاضر به عقد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع
شهرداري ضبط خواهد شد.
مدت آگهي نوبت دوم از تاريخ  97/2/15لغايت  97/2/25به مدت  10روز کاری تعيين مي گردد.

حميد نيكو رأي – شهردار خامنه

