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یادداشت

ضرورت برخورد قاطع قوه قضاييه با مفاسد اقتصادي
ادامه از صفحه یک

...پروندههايي نظير پرونده فاضل خداداد يا اميرمنصور آريا
بوده اســت و در شرايط حساس نظير پرونده بابک زنجاني،
شهرام جزايري ،خريد و فروش کالن سکه و ارز که نشان
دهنده شکننده بودن اقتصاد کشــور است دستگاه قضايي
ورود جدي پيدا نکرده تا با اين مفاسد برخورد قاطعانه کند.
متاسفانه فساد در بدنه قوه قضاييه هم وجود دارد همانگونه
که رهبر معظم انقالب فرمودند :با قضات فاســد به خاطر
پاکسازي دامن پاکان برخورد کنيد.هم اکنون برخي قضات
برخالف موازين شرعي احکاميصادر کرده و پس از تامين
منافع اقتصاديشان ،خود را بازخريد ميکنند.البته در دستگاه
قضايي ســازوکار قانوني براي برخورد با ايــن افراد نظير
نهادهاي انتظاميو بازرســي قضات وجــود دارد ولي بايد
فناوري ايراني

بســيار فعال تــر و دقيق تر از وضع موجود در اين مســير
قدم برداشت.الزم به ذکر اســت که رييس قوه قضاييه در
گزارش ســاالنه خود بايد پاســخ ميدادند که چه اقداماتي
جهت کنترل قوه قضاييه ،حفظ ســامت دستگاه قضايي،
حيثيت قضــات ،مبارزه با مفاســد کالن اقتصادي ،ارتباط
دادستانيها ،دادگســتريها و قضات با مردم انجام دادهاند
و ايشــان چند بار به هر استاني سفر کرده و پاي مشکالت
و گرفتاريهاي مردم نشســته اند.اين طور به نظر ميرسد
که رييس قوه قضاييه روزانه تنها با چند نفر مشخص جلسه
ميگذارند و گاهي هم اظهارنظرهاي در رابطه با مســائل
مهم جهاني ميفرمايند در حالي که اين خيلي معنا ندارد که
رييس قوه قضاييــه به جاي تمرکز جدي بر حل معضالت
مردم و عملکرد هرچه بيشــتر دستگاه قضايي و اظهارنظر

پيرامون پروندههاي قضايي کشــور بــه اظهارنظر درباره
مســائل سياســي و بين المللي بپردازد.در واقع رييس قوه
قضاييه بايد به عنوان سيف االسالم به پروندههاي قضايي
ورود کرده و نسبت به حل مشکالت قضايي جامعه و مبارزه
با مفاســد اقدام نمايد نه اينکه بــه تحليل و اظهارنظرهاي
کلي پرداخته و بيشتر مثل يک رهبر دوم براي کشور ظاهر
شــود.البته با توجه به روند فعلي مديريت دســتگاه قضايي
ميتوان پيش بينــي کرد که در يک ســال باقي مانده از
رياســت آيت ا ...آملي الريجاني بر قوه قضاييه تحولي در
دستگاه قضايي کشور شاهد نخواهيم بود و ما از رهبر معظم
انقالب اســاميتقاضا داريم که در آينــده از ميان قضات
مجتهد ،ايثارگر وابســته به انقالب و شهدا فردي مناسب را
جهت اداره هرچه بهتر قوه قضاييه انتخاب نمايند.
اثر :تسنيم

ادامه بيمهري با مسکن مهريها!

ربات امدادرسان تونلهاي بين شهري
اختراع شد

محققان کشور موفق به طراحي رباتي شدند
کــه در زمان رخ دادن ســانحه در تونلهاي
بينشــهري امدادرساني را سرعت ميبخشد.
به گــزارش مهر ،محمــد کاظميراد مخترع
«ربات امداد رســان تونــل» اظهار کرد :اين
ربات مجهز به سيستم کنترل از راه دور است
و از مســافتهاي طوالني نيز ميتوان آن را
کنترل کرد.وي با بيان اينکه تنها کاربرد اين
ربات مربوط به تصادفات و ســوانح جادهاي
اســت ،گفــت :خصوصــا در تونلهاي بين
شهري که امکان امدادرساني هوايي نيز وجود
ندارد.کاظمــيراد ادامــه داد :بنابراين زماني
که ســانحهاي در تونلهاي بين شهري رخ
ميدهد و دسترســي به حادثه دشوار ميشود
با اســتفاده از اين ربات ميتوان به ســرعت
براي امدادرســاني به محل حادثه رسيد و با
استفاده از امکانات ترافيک ايجاد شده را رفع
کرد تا در صورت نياز آمبوالنس به سرعت به
محل برســد.اين مخترع با اشاره به امکانات
اين ربات گفت :اين ربات با امکاناتي همچون
پودر خشــک و وجود  co۲آتش را خاموش
ميکند همچنين در باالي آن جرثقيلي تعبيه
شده است تا ماشين حادثه را جابه جا کند.

دانشنامه
نانوذرات مغناطيسي با ايجاد گرما تومور سرطاني را از بين ميبرند

محققان دريافتند با اعمال ميدان مغناطيسي ،نانوذرات نوسان کرده و گرما ايجاد
ميکنند که اين گرما موجب از بين رفتن تومور سرطاني ميشود.به گزارش
مهر ،ســرطان يکي از بزرگترين عوامل مرگ و مير در جهان است.محققان
دانشگاه بوفالو براي مقابله با اين بيماري نانوذراتي ساختند که ميتواند با گرم
شدن ،سلولهاي سرطاني را به شکل مؤثري از بين ببرد.استفاده از نانوذرات
براي مقابله با ســرطان در حال تبديل شــدن به يک موضوع علميمهم در
جهان است.در اين روشها معمو ًال نانوذرات وارد تومور و با يک عامل خارجي فعال شده و در نهايت به
سلولهاي تومور آسيب ميزند.در اين پروژه محققان از نانوذرات مغناطيسي استفاده کردند.اين نانوذرات
وارد ســلولهاي تومور ميشوند.سپس به اين نانوذرات ميدان مغناطيسي اعمال شده تا ذرات بتوانند با
ســرعت بسيار باال در حد چند هزار بار در ثانيه حرکت کنند.اين کار موجب گرم شدن سلول شده و در
نهايت آن را از بين ميبرد.اين فرآيند جديد نيست ،اما آنچه که اين گروه تحقيقاتي انجام دادهاند افزايش
اثربخشي فرآيند است.آنها نانوذراتي طراحي کردهاند که با قدرت بيشتري به ميدانهاي مغناطيسي کم
عکسالعمل نشان ميدهد.هائو ژنگ از محققان اين پروژه ميگويد« :درون بدن ،انرژي گرمايي پخش
ميشود.براي مثال ،خون اجازه نميدهد که گرما به سلول سرطاني برسد.بنابراين بايد ذراتي در تومور وجود
داشته باشند تا بتوانند با ميدان مغناطيسي خيلي کم ،گرما ايجاد کنند.با اين کار ايمني فرآيند درمان افزايش
مييابد».اين گروه تحقيقاتي دو نوع نانوذرات توليد کردند؛ اولين نوع فريت کبالت منگنز و دوميفريت روي
است.از ميان اين دو ،ذرات فريت روي بهتر گرم ميشوند و در ميدانهاي مغناطيسي کوچک نيز گرماي
زيادي توليد ميکنند.اين روش اثرات مخرب کميداشته و در آن نياز به تابش نور نيست.ميدان مغناطيسي
در بخشهاي داخلي و عميق بدن نفوذ ميکند ،در حالي که نور محدوديت دارد.محققان اين پروژه معتقدند
که اين روش براي درمان سرطان استخوان مناسب است.
درمان ترس از ارتفاع با کمک واقعيت مجازي

محققان "دانشگاه آکسفورد" در مطالعه اخيرشان درمان نويني را براي ترس
از ارتفاع ارائه دادهاند.به گزارش ايسنا ،محققان "دانشگاه آکسفورد" در مطالعه
اخيرشان از يک درمان مبتني بر واقعيت مجازي براي کمک به افرادي که ترس
از ارتفاع دارند ،استفاده کردهاند.درمان واقعيت مجازي يک درمان کامال خودکار
است که توسط يک درمانگر مجازي رايانهاي که به صداي بيمار پاسخ ميدهد،
هدايت ميشود.واقعيت مجازي مدرن بيش از يک محيط ساده براي سرگرمي،
به طور جدي به عنوان يک مدل درمان براي انواع ترسها و اختالالت رواني نيز مورد بررسي قرار گرفته
است.به عنوان مثال از واقعيت مجازي براي درمان "عنکبوت هراسي"( )Arachnophobiaتا راهي
براي کنترل اضطراب در محافل عمومينيز ميتوان کمک گرفت.واقعيت مجازي درمانهاي هيجان
انگيزي را براي بهبود سالمت روان ارائه ميدهد.در اين مطالعه جديد که توسط محققان دانشگاه آکسفورد
انجام گرفته اســت آنها از يک مدل کامال مستقل درمانگر رايانهاي براي درمان افراد استفاده ميکنند.
به همين منظور افراد ميبايست به طور آزمايشي در يک دوره  6جلسهاي که مدت آن  30دقيقه است
و دو هفته به طول ميانجامد ،شــرکت ميکردند.اين جلسات توسط يک مربي مجازي به نام "نيک"
هدايت ميشد.نيک از طريق يک سري فعاليتهاي طراحي شده ،براي هدايت افراد استفاده ميکرد".دنيل
فريمن"( ،)Daniel Freemanيکي از محققان اين پروژه گفت :اين درمان طراحي شده بسيار سرگرم
کننده و آسان است و در اين مطالعه افراد بايد کارهايي نظير عبور از يک پل معلق ،نجات يک گربه از
درخت ،نقاشي يک تصوير و نواختن يک زيلوفون(نوعي ساز کوبه اي) در لبه بالکن و در نهايت سوار شدن
در يک بالن مجازي در اطراف ايتريوم انجام ميدادند.ايتريوم به فضاي بزرگ و باز ميان ساختمانها گفته
ميشود.پس از انجام اين کارها محققان دريافتند افرادي که تحت درمان واقعيت مجازي قرار گرفته بودند
ترس از ارتفاع آنها به ميزان  68درصد کاهش يافته است.
ربات باغبان ساخته شد!

يک کارآفرين اهل چين ،رباتي ابداع کرده اســت که ميتواند گياه را با خود حمل
کند و به نور آفتاب برساند.به گزارش ايسنا ،يک متخصص رباتيک و کارآفرين اهل
چين ،نوعي ربات شش پا ابداع کرده است که ميتواند گياه کاشته شده را روي سر
خود نگه دارد.اين ربات که به عنکبوت شباهت دارد ،در صورت لزوم ،به طرف نور
آفتاب حرکت ميکند و سپس دوباره به سايه برميگردد.اگر به پشت اين ربات ضربه
بزنيد ،با شما بازي ميکند و حتي حرکاتي شبيه به رقص از خود نشان ميدهد".سان
تيانکي" ( ،)Sun Tianqiمخترع اين ربات ،هنوز توضيحي در مورد چگونگي بررسي محيط اطراف گياه منتشر
نکرده اما مشخص است که تنظيم عملکردهاي اين ربات با نور ،سايه و حسگرهاي رطوبت ،دشوار خواهد بود.
نوبت اول

نوبت دوم

(آگهيمزايدهاجارهواحدهایعینکفروشیوآزمایشگاهدرمانگاهفرهنگیان)
اداره کل آموزش و پرورش اســتان قم در نظر دارد واحد های عینک فروشــی و آزمایشــگاه درمانگاه فرهنگیان را
(بصورت اجاره ) از طریق مزايده به اشــخاص حقيقي و حقوقي واجد شــرايط واگذار نمايــد متقاضيان می توانند از
تاریخ درج آگهی (نوبت اول) لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/4/28برای بازدید از مکان مورد نظر واقع
در میدان ســعیدی پشت فروشگاه رفاه ،درمانگاه فرهنگیان ،با هماهنگی عوامل مستقر ،مراجعه نمایند.و جهت دریافت
اســناد مزایده می توانند از تاریخ انتشــار آگهی( نوبت اول) لغایت روز پنجشــنبه مورخ 97/4/28به سایت اداره کل
آموزش و پرورش اســتان قم به آدرس ( www.qom.medu.irبعد از ورود به پورتال وزارت آموزش و پرورش از
بخش ســایت استان ها ،اســتان قم را انتخاب نمایند) مراجعه نمایند .متقاضیان بايد پيشنهاد خود را به انضمام اوراق
شرايط مزايده ،تضمین و موارد ذکر شده ،به شرح مندرج در شرایط شرکت در مزایده ،برای هر کدام از موارد مزایده
جداگانه تکمیل ،امضاء و در پاكت الك و مهر شده قرار دهند .و برای تحویل اسناد از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد
لغایت پايان وقت اداري روز دوشنبه  97/5/8به کارشناسی امور قراردادهای اداره کل آموزش و پرورش استان (بلوار
امین کوچه  )2مراجعه نمایند .ضمنا تاريخ بازگشــايي پاکت ها روســه شنبه مورخ 97/5/9ساعت 9صبح درمحل اتاق
جلسات اين اداره كل ميباشد
متقاضيــان مــي بايســت طبــق جدول ذیــل تضامیــن الزم را بعنــوان ســپرده (تضمین) شــرکت در مزایــده به
حســاب 2173123514001نزد بانک ملی ایران بنام تمرکز ســپرده هزینه ای اداره کل آموزش و پرورش اســتان قم
واريز و يا به صورت ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط(،که باید به تاریخ حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد قيمت
بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد).تهیه نمایند.
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مورد مزایده
عینک فروشی
آزمایشگاه

تضمین یا سپرده شرکت در مزایده

72000000
180000000

اجاره ماهیانه طبق نظریه کارشناسی

120000000
300000000

تبصره :1در صورت مصادف شــدن آخرین روز دریافت اســناد و یا روز جلسه کمیســیون با تعطیلی غیر منتظره ،
اولین روز بعد از تعطیلی مهلت قانونی دریافت اســناد بوده و به تاریخ جلســه کمیســیون نیز به همان میزان افزوده
خواهد شد.
تبصره  : 2تاریخ واگذاری آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان به برنده مزایده آزمایشگاه 97/6/7 ،خواهد بود .

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

آگهی تجدید مزایده عمومی

ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر به اســتناد بند  ۱صورتجلسه شماره  ۲۷۰هیئت
مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب مغازه بدون اخذ سرقفلی متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری قائمشهر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
 -1موضوع مزایده :اجاره مغازه به مساحت  ۱۷متر مربع با قیمت پایه کارشناسی  ۷۵۰۰ 000هفت میلیون
و پانصد هزار ریال واقع در خیابان امام خیابان بابل ایستگاه شهید جهانیان
 -۲مدت اجاره (۲ :دو) سال شمسی
تبصره :اجاره بهای سال دوم قسمت سال اول (۱۰ده) درصد افزایش خواهد داشت.
 -۳موجر :سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر
 - ۴دستگاه نظارت :واحد حقوقی و امور اداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر
 - ۵نحوه تحویل و تسلیم اسناد و پیشنهادات
 ۳-۱مدارک مورد نیاز
محتویات پاکت الف:
*رسید بانکی واریز وجه  10/000/000ده میلیون ریال به حساب شماره  0106922555009نزد بانک ملی
شعبه مرکزی قائمشهر به نام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر بابت ضمانت شرکت
در مزایده و یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما.
* رسید بانکی به مبلغ  ۵۰۰۰۰۰پانصد هزار ریال به حساب 0111725417009نزد بانک ملی شعبه مرکزی
قائمشهر به نام شهرداری قائمشهر درآمد سازمان بابت حق شرکت در مزایده کتبی.
* محتویات پاکت ب :کپی شناسنامه کپی کارت ملی و کپی کارت پایان خدمت برای آقایان.
* محتویات پاکت ج :برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت به امضا تعهد آور.
تبصره :مهلت زمانی خریداسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 97/4/28
 -5-2پیشــنهاد دهندگان می بایســت از دریافت اســناد و مدارک این مزایده و تکمیل مدارک را حداکثر تا
پایان روز پنجشنبه مورخ  97/5/4حضورا به دبیرخانه سازمان آتش نشانی قائمشهر واقع در خیابان امام
(خیابان بابل) تحویل نمایند
تبصره  -۱بدیهیست پس از تاریخ و ساعت مذکور پیشنهاد ی پذیرفته نخواهد شد .
تبصره -2چنانچه هر یک از متقاضیان پس از دریافت اســناد و مدارک مایل به شــرکت در مزایده نباشــند
مقتضی اســت مراتب را کتب ًا به امور مالی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر اعالم
نمایند
تبصره  - ۳اسناد مزایده فقط در ساعات اداری تسلیم می گردد .
 -6نشــانی و محل تحویل پیشنهادها :دبیرخانه ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائمشهر
واقع در خیابان امام (خیابان بابل)
 -7محل برگزاری و زمان تشکیل کمیسیون مزایده :پیشنهاد واصله در ساعت 30/14روز یکشنبه مورخ /۷/۵
 ۹۷در کمیسیون معامالت سازمان واقع در خیابان امام خیابان بابل باز و خوانده می شود.
 - ۸تضمین شــرکت در مزایده کلیه پیشنهاد دهندگان به استثنای نظرات نفرات اول و دوم و سوم بالفاصله
پس از تعیین برندگان مزایده مسترد خواهد شد.
تلفن22422222ادرس :مازندران -قائم شهر خیابان امام خمینی(ره)
نوبت اول 97/4/21 :
نوبت دوم 97/4/23 :
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