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در آينه قرآن

حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

آيا كسى كه باالى سر همه ايستاده و اعمال همه
را مىبييند (،همچون كسى است كه هيچ يك از
اين صفات را ندارد)؟! آنان براى خدا همتايانى قرار
دادند؛ بگو« :آنها را نام ببريد! آيا چيزى را به او خبر
مىدهيد كه از وجــود آن در روى زمين بىخبر
است ،يا سخنان ظاهرى (و تو خالى) مىگوييد؟!»
(نه ،شريكى براى خدا وجود ندارد؛) بلكه در نظر
كافران ،دروغهايشان زينت داده شده( ،بر اثر ناپاكى
درون ،چنين مىپندارند كه واقعيتى دارد )،آنها از
راه (خدا) بازداشته شدهاند و هركس را خدا گمراه
كند ،راهنمايى براى او وجود نخواهد داشت!()33
در دنيا ،براى آنها عذابى (دردناك) اســت ،عذاب
آخرت ســختتر اســت و در برابر (عذاب) خدا،
هيچكس نمىتواند آنها را نگه دارد!()34
فناوري

پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :

سوره رعد

حدیث نبوی
ساعت گم شده

روزي ســاعت مچي کشــاورزي ،هنگام کار از دستش باز شــد و در انبار علوفه گم شد.ساعتي
معمولي بود ا ّما با خاطرهاي از گذشته و ارزشي عاطفي.بعد از آن که کشاورز در ميان علوفه بسيار
جستجو کرد و آن را نيافت از گروهي کودکان که در بيرون انبار مشغول بازي بودند مدد خواست
و وعده داد که هرکســي آن را پيدا کند جايزهاي دريافت نمايد.به محض اين که موضوع جايزه
کپههاي علف و يونجه را گشتند اما بازهم
مطرح شد کودکان به درون انبار هجوم آوردند و تمامي ّ
ســاعت پيدا نشد.کودکان از انبار بيرون رفتند و درست موقعي که کشاورز از ادامۀ جستجو نوميد
شده بود ،پسرکي نزد او آمد و از وي خواست به او فرصتي ديگر بدهد.کشاورز نگاهي به او انداخت
و با خود انديشــيد« :چرا که نه؟ به هر حال ،کودکي صادق به نظر ميرسد».پس کشاورز کودک
را به تنهايي به درون انبار فرســتاد.بعد از اندکي کودک در حالي که ســاعت را در دســت داشت
از انبار علوفه بيرون آمد.کشــاورز از طرفي شــادمان شد و از طرف ديگر متحير گشت که چگونه
کاميابي از آن اين کودک شــد.پس پرســيد« :چطور موفق شدي در حالي که بقيه کودکان ناکام
ماندند؟»پسرک پاســخ داد« :من کار زيادي نکردم.روي زمين نشستم و در سکوت کامل گوش
دادم تا صداي تيک تاک ساعت را شنيدم و در همان جهت حرکت کردم و آن را يافتم».
بقاي برجام و حمايت اتحاديه اروپا!

وان پالس  ۶با دوربين دوگانه و
 ۸گيگابايت رم از راه ميرسد

برخي منابع مطلع از عرضه گوشي وان پالس
 ۶در روزهاي آتي خبر داده و حتي تصاويري از
اين گوشي را در فضاي مجازي منتشر کرده اند.
به گزارش مهر ،اين گوشي چيني که رونمايي
از آن طي مراسميدر لندن صورت ميپذيرد ،از
نظر سخت افزاري بسيار قدرتمند است و داراي
 ۸گيگابايت رم و پردازنده اسنپ دراگون ۸۴۵
است.شــرکت وان پالس که در ســال ۲۰۱۳
تاسيس شده ،به علت توليد گوشيهاي قدرتمند
کــه قيمت کمتري از توليدات سامســونگ و
گوگل دارند ،مشهور است.اين گوشي که قرار
اســت جايگزين وان پالس  ۵تي شود ،داراي
نمايشگر  ۶.۲۸اينچي با دقت  ۱۰۸۰در ۲۲۸۸
پيکسل است.اين گوشي از دوربين دوگانه ۲۰
و  ۱۶مگاپيکسلي با قابليت ضبط ويدئوهايي با
دقت  ۲۱۶۰پيکسل هم برخوردار است.باتري
ليتيوميوان پــاس  ۶از ظرفيت  ۳۴۵۰ميلي
آمپري برخوردار بوده و براي يک روز اســتفاده
مناسب است.ضخامت اين گوشي  ۷.۵ميليمتر
و وزن آن تنها  ۱۷۵گرم اســت.اين گوشي با
سيســتم عامــل اندرويد  ۸.۱عرضــه خواهد
شد.حافظه اوليه اين گوشــي  ۲۵۶گيگابايت
است.

آگهی تحدید حدود عمومی

پیرو آگهی های نوبتی قبلی تحدید حدود شهرســتان دماوند و توابع آن بموجب ماده  14قانون ثبت اســناد و امالک کشور تعیین
حدود رقبات در روز های مقرر بعمل خواهد آمد .
سنگ  59اصلی قریه احمد آباد
 - 1434آقای نور محمد مهرانی فرزند الماس ششــدانگ یک قطعه زمین مشــجر و محصور به مساحت  353/32متر مربع مفروز
از پالک  468فرعی .
سنگ  - 61اصلی قریه چشمه اعالء
 - 538آقای علی رهنما فرزند قنبر ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  225/26متر مربع
 -539آقای فرهاد میرزا حسینی فرزند سهراب ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت  31595متر مربع .
سنگ  - 64اصلی قریه دشت مزار
 - 776خانم ماهرخ خطیبلو جیر ندهی فرزند علیجان ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت  469/27متر مربع .
 - 777آقای منصور یزدانی فرزند عبدالحسین ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت  2478/20متر مربع.
سنگ  - 68اصلی قریه روح افزاء
 -1 ) 41آقای احمد همتی  -2آقای حبیب اله همتی  -3خانم انسیه همتی  -4خانم شمس الملوک همتی  -5خانم قدسی همتی
 -6خانم صدیقه همتی  -7آقای حســین همتی فرزندان نوراله نســبت به سهم االرث زبیده کمافرض اله مقدار دو دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  1830/76متر مربع با حق استفاده از آب طبق قانون و مقررات نحوه ملی شدن آبهای کشور
 - 1658آقای علی درویش فرزند امان  251/05متر مربع مشــاع از  604/87متر مربع ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای
احداثی.
سنگ  -71اصلی قریه جیالرد
 - 2367خانم زینت حاجی حسینی فرزند حاجی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  567/95متر مربع .
تاریخ بازدید 1397/3/23
سنگ  -93اصلی قریه سربندان
 -1 ) 24آقای حیدر راغبی فرزند زین العابدین  -2اقای ســید امیر علی بنی هاشــمی فرزند سید محسن بالمناصفه و مشاع مقدار
دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  11289متر مربع با حق استفاده از آب طبق قانون و مقررات نحوه ملی
شدن آبهای کشور.
سنگ  106اصلی قریه حصار
 - 1447آقای محمد علی پهلوان فرزند جالل ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت  660متر مربع .
تاریخ بازدید 1397/3/24
بنابراین از ســاعت  10صبح روزهای فوق عملیات تحدید حدود رقبات فوق انجام می شــود و بموجب ماده  14قانون ثبت اسناد و
امالک بدینوسیله به مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر مندرج در آگهی در محل حضور بهمرسانند و اعتراضات
بحــدود و حقوق ارتفاقی امالک مزبور مطابق قانون مرقوم تنظیم صورت مجلس تعیین حدود بمدت یک ماه پذیرفته خواهد شــد
 .ضمن ًا یاد آور می نماید معترضین برابر تبصره  2ماده واحد مصوب  1373/2/25مجلس شــورای اســامی مکلفند گواهی تسلیم
اعتراض بدادگاه را بمدت یک ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی اخذ و ارائه نمایند /.
م الف527
تاریخ انتشار 1397/2/25 :

زبان دروغ زن

-1هركه عذر معتذرى را راست باشد يا دروغ نپذيرد
از شفاعت من بهره مند نشــود-2.هركه فقيرى
كند ،فقير شــود-3.نيكخويى از سعادت مرد است.
-4زبان دروغ زن از گناهان بزرگ است-5.مسكن
و همسايه خوب و مركب رام از سعادت مرد است.
-6هركه زمامدار مردم شود و ستمشان نكند ،با آنها
سخن كند و دروغشان نگويد و وعده شان دهد و
تخلف نكند وى ازجمله كساني است كه مروتش به
كمال رسيده ،عدالتش نمايان گشته ،برادرى با وى
واجب و غيبتش حرامست-7.هركه گنجشكى را
بيهوده بكشد روز قيامت بيابد و نزد عرش فرياد زند
و گويد پروردگارا از اين بپرس براى چه مرا بى فايده
كشــت-8.هركه تقوايى ندارد كه به خلوت او را از
معصيت خدا باز دارد ،خدا به اعمال وى اعتنا نكند.
نهج الفصاحه

اثر :جواد تکجو -فارس

دانشنامه
البسه بيمارستاني ضد ميکروبي توليد شد

محققان موفق شــدند با فناوري نانو و اســتفاده از گياهان دارويي ملحفه و البسه
بيمارستاني توليد کنند که منجر به کاهش عفونتهاي بيمارستاني ميشود.به گزارش
مهر ،محققان کشور موفق به توليد ملحفه و البسه بيمارستاني شدند که ضد ميکروب
بوده و ميتواند خاصيت آرامش بخشــي داشته باشــد.اين طرح ثبت اختراع شده و
با فناوري نانو و اســتفاده از عصاره اکاليپتوس به توليد رسيده است.البسه و ملحفه
بيمارستاني ضد ميکروبي و آرامش بخش حاوي نانوپارتيکل مس و عصاره اکاليپتوس محصولي است که
جهت کاهش عفونتهاي بيمارستاني و عفونتهاي پس از عملهاي جراحي و جراحت و نيز عفونتهاي
ناشي از انتقال تماسي از فرد به فرد توليد شده است.اين محصول باعث تسکين دردهاي موضعي و داشتن
خوابي آسوده حين بستري بودن در بيمارستان ميشود.همچنين اين ملحفه داراي خواص ضد التهابي است
که از نانوذرات مس و عصاره اکاليپتوس بر روي پارچههاي پنبهاي سنتز و بارگذاري شده است.ميتوان گفت
اين محصول منجر به کاهش آلودگي و عفونت ،کاهش آلودگي تنفسي و آرامش بيماران بستري شده خواهد
شد.از مزيتهاي بارز اين محصول ميتوان به تسکين دردهاي نسبي ،بهبود سيستم نساجي بيمارستاني،
تسريع در فرآيند بهبود عفونتهاي سطحي و صرفه جويي در هزينههاي بهداشت و درمان اشاره کرد.
اپليکيشني براي کاهش استرس ساخته شد

به تازگي اپليکيشني ساخته شده که در کمتر از  ۵دقيقه با چند ابزار ساده از اضطراب
و استرس کاربر ميکاهد و به او کمک ميکند احساس بهتري داشته باشد.به گزارش
مهر ،به تازگي اپليکيشني ساخته شده که با استرس و اضطراب در جوانان مقابله
ميکند.اپليکيشن  Happy Not Perfectراه حلي مدرن است و به افراد کمک
ميکند احساس شادي بيشتري کنند.فرآيند ساخت اين اپليکيشن بيش از  ۳سال
است که آغاز شده و براي اين منظور از متخصصان اعصاب و روانشناسان کمک گرفته شده است.اين
اپليکيشن ابزارهايي مناسب را براي رصد و مديريت سالمت فرد به کار ميگيرد.کاربران پس از ثبت نام در
اپليکيشن ،ميتوانند در طيف وسيعي احساسات خود را از «عصباني» گرفته تا حتي «دل شکستگي» بيان
کنند.در قسمتهاي دريافت انرژي يا  RECHARGEاين اپليکيشن بازيهاي کوچک ،روشهاي
ساده و بيش از  ۵۰تمرين تنفسي وجود دارد.عالوه بر آن در بخش ديگر اپليکيشن قسمت REFRESH
در نظر گرفته شده که  ۵دقيقه طول ميکشد.اين بخش به آرام کردن سيستم عصبي کمک ميکند و
ســطح کورتيزول را پايين ميآورد.در مرحله بعد فرد وارد فرآيند  Burn Binميشــود تا افکار خود را
بنويسد.هرچند کميعجيب به نظر ميرسد يک اپليکيشن به فرد کمک کند تا احساسات خود را مديريت
کند اما اپليکيشن مذکور در کمتر از  ۵دقيقه به کاربر ابزارهايي نشان ميدهد تا بتواند با کنترل واکنشهاي
شيميايي بدن خود ،خوشحال تر و آرام تر باشد و استرس کمتري تجربه کند.
ابداع نوعي روانکار خشک با استفاده از نانوالماسهاي شکسته

دانشــمندان آمريکايي موفق شــدهاند با اســتفاده از نانوالماسهاي شکسته،
نوعي روانکار خشــک با ماندگاري باال توليد کنند.به گزارش ايســنا ،گروهي از
دانشــمندان بخش انرژي "آزمايشگاه ملي آرگون"( )ANLدر آمريکا باور دارند
نانوالماسهاي شکســته ،کاربرد هميشگي خواهند داشــت.آنها سعي کردند از
طريق ترکيب نانوالماسهاي شکسته با اليههاي دوبعدي "موليبدن ديسولفيد"
( ،)Molybdenum disulfideنوعي روانکار خشــک با اصطکاک بسيار پايين توليد کنند که
کاربردهاي آن تا سالها ادامه داشته باشد.حدود سه سال پيش ،گروهي از پژوهشگران بخش علم و
فناوري نانو آزمايشگاه آرگون ،به سرپرستي "آنيرودها سومانت"( )Anirudha Sumantدريافتند
که با ترکيب گرافين و نانوالماسها ،توليد اصطکاک نزديک به صفر براي نخستين بار ممکن است.
اکنون ،اين گروه پژوهشــي موفق شده است با جايگزين کردن موليبدن ديسولفيد به جاي گرافين،
گام ديگري در اين زمينه بردارد.آنها دريافتند که نانوالماسها ،هنگام ترکيب با موليبدن ديسولفيد ،به
صورت خودجوش تجزيه ميشوند و به شکل گويهاي پيازمانند کربن درميآيند؛ زيرا مولکولهاي
دوبعدي موليبدن ديسولفيد به صورت موليبدن و سولفور تجزيه ميشوند و با افزايش فشار روي ساختار
کريستاليشان ،به همراه نانوالماسها براي شکل دادن اين گويهاي اليهاي واکنش نشان ميدهند.
نتيجه اين واکنش ،نوعي روانکار خشک بود که لغزندگي آن 10 ،برابر بيش از فلوئوروپليمرهايي مانند
تفلون اســت و ميتواند با سايش و پارگي کم ،فشار بااليي را تحمل کند و نيازي نيست که در يک
غشاي نازک به کار رود.به گفته اين گروه پژوهشي ،روانکار به دست آمده ،بسيار کمهزينه است زيرا
با وجود باالتر بودن قيمت موليبدن ديسولفيد نسبت به گرافين ،مقدار بسيار کمياز آن براي اثر کامل
کفايت ميکند.همچنين ،هيچ ماده شــيميايي خطرناکي در آن وجود ندارد.اين روانکار ،قابليت توليد
دوباره خود را دارد؛ بنابراين در هنگام استفاده ،خود را ترميم ميکند.
نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی

شماره 97/3/01/12263

شــهرداری قائمشهر در نظر دارد بر اساس آیین نامه مالی شــهرداریها جهت اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز،
تاسیسات منصوب شده و زیباسازی را از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان میتوانند به منظور کســب اطالع بیشــتر همه روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت  ۵روز بعد از درج آگهی
نوبت دوم با شماره تلفن  01142084056تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها و
یا به سایت  www.ghaemshahr.irشهرداری مراجعه نمایند.
-1نوع کار :اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز ،تاسیسات منصوب شده و زیباسازی به صورت حجمی به مساحت
 1/105/225مترمربع
 -2محل اعتبار :از ردیف اعتباری  ۲۰ ۵۱۱شهری می باشد.
 -3محل دریافت اسناد مناقصه :واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.
 -4مبلغ کل برآورد  36/295/589/000 :ریال (ســی و شــش میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه
هزار ریال) میباشد.
 -5مدت انجام کار :به مدت  ۱۲ماه می باشد.
 -6میزان ســپرده شــرکت در مناقصه  %5 :مبلغ کل قرارداد به مبلغ  1/814/779/450ریال (یک میلیارد و هشــتصد و
چهارده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و پنجاه هزار ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی یا ســپرده نقدی یا
اسناد خزانه یا از مطالبات شرکت نظر شهرداری می باشد.
 -7مدت اعتبار پیشنهاد قیمت :تا  3ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 -8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -9بر اســاس ماده  ۸آیین نامه مالی شــهرداریها در صورت عدم انعقاد قرارداد توســط نفر اول و دوم و سوم ضمانت نامه
شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبطشود.
 -10کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهی صالحیت در رشته مربوطه از اداره کار و امور اجتماعی باشند.
 -11مهلت دریافت اسناد :از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت  ۵روز بعد از درج آگهی نوبت دوم می باشد.
 -12زمان تحویل پیشــنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  97/3/10بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر
قراردادها گردد.
 -13به پیشــنهادات فاقد ســپرده یا امضاء ،مشروط و مخدوش و سپردههای کمتر از میزان مقرر در اسناد ،چک شخصی و
نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -14زمان و محل بازگشایی پیشنهادات :ساعت  ۱۴روز پنجشنبه مورخ  97/3/10می باشد.
 -15حضور کلیه پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با دردست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
 -16هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -17چاپ آگهی نوبت اول مورخ 97/2/25
 -18چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 97/2/31

بهمن معین پور  -شهرداری قائمشهر

