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در آينه قرآن

حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

سوگندهايتان را وسيله تقلب و خيانت در ميان خود
قرار ندهيد ،مبادا گامى بعد از ثابتگشتن (بر ايمان)
متزلزل شود و به خاطر بازداشتن (مردم) از راه خدا،
آثار سوء آن را بچشيد! و براى شما ،عذاب عظيمى
خواهد بود!()94و (هرگز) پيم��ان الهى را با بهاى
كمى مبادله نكنيد ،آنچه نزد خداس��ت ،براى شما
بهتر است اگر مىدانستيد)95(.آنچه نزد شماست
فانى مىش��ود؛ اما آنچه نزد خداست باقى است و
به كسانى كه صبر و استقامت پيشه كنند ،مطابق
بهترين اعمالى كه انجام مىدادند پاداش خواهيم
داد)96(.هركس كار شايس��تهاى انجام دهد ،خواه
مرد باش��د يا زن ،در حالى كه مؤمن است ،او را به
حياتى پاك زنده مىداريم و پاداش آنها را به بهترين
اعمالى كه انجام مىدادند خواهيم داد)97(.

حدیث نبوی
آرايشگر و خدا

مردي براي اصالح سر و صورتش به آرايشگاه رفت.در بين کار گفتگوي جالبي بين وي و آرايشگر در گرفت.
آنها در مورد مطالب مختلفي صحبت کردند.وقتي به موضوع خدا رسيد آرايشگر گفت« :من باور نميکنم که خدا
وجود دارد».مشتري پرسيد« :چرا باور نميکني؟»آرايشگر جواب داد« :کافيست به خيابان بروي تا ببيني چرا خدا
وجود ندارد؟ شما به من بگو اگر خدا وجود داشت اين همه مريض ميشدند؟ بچههاي بي سرپرست پيدا ميشد؟
اگر خدا وجود داشت درد و رنجي وجود داشت؟ نميتوانم خداي مهرباني را تصور کنم که اجازه دهد اين همه درد
و رنج وجود داشته باشد».مشتري لحظهاي فکر کرد اما جوابي نداد چون نميخواست جر و بحث کند.آرايشگر
کارش را تمام کرد و مشتري از مغازه بيرون رفت.به محض اينکه از مغازه بيرون آمد مردي را ديد با موهاي
بلند و کثيف و به هم تابيده و ريش اصالح نکرده و ظاهرش هم کثيف و به هم ريخته بود.مشتري برگشت و
دوباره وارد آرايشگاه شد و به آرايشگر گفت« :ميدوني چيه! به نظر من آرايشگرها هم وجود ندارند».آرايشگر
گفت« :چرا چنين حرفي ميزني؟ من اينجا هستم.من آرايشگرم.همين االن موهاي تو را کوتاه کردم».مشتري
با اعتراض گفت« :نه آرايشگرها وجود ندارند چون اگر وجود داشتند هيچکس مثل مردي که بيرون است با
موهاي بلند و کثيف و ريش اصالح نکرده پيدا نميشد».آرايشگر گفت« :نه بابا! آرايشگرها وجود دارند موضوع
اين است که مردم به ما مراجعه نميکنند».مشتري تاکيد کرد« :دقيقا نکته همين است.خدا وجود دارد.فقط مردم
به او مراجعه نميکنند و دنبالش نميگردند.براي همين است که اين همه درد و رنج در دنيا وجود دارد!»

مدارا کردن با مردم

-1هركه با وجود بى نيازى س��ؤال كند رنجى
به سرش و دردى در شكمش افتد -2.هركه از
علمى بپرسندش و مكتوم دارد لگامى از آتش
بر او زنند-3.هركه عملش پس��ش آرد نسبش
پيشش نبرد-4.هركه در كار ما بدعتى پديد آرد
مردود باشد-5.هركه به نيكى وادار كند همين
وادار كردنش نيز به نيكى باشد-6.هركه براى
فزون طلبى چيزى از مال مردم بخواهد آتشست
كم برگيرد يا زياد-7.هركه بى اجازه برادرش در
نامه او نگرد گويى در جهنم نگريسته است-8.
هركه از ش��ما به دنبال طمعى ميرود آهسته
رود-9.هركه صبح كند و قصد س��تم كس��ى
نداش��ته باشد گناهانش بخش��يده شود-10.با
مردم مدارا كردن صدقه دادن است.

سوره نحل

فناوري

محققان موفق ش��دند عوامل زايمانه��اي زودرس را مورد مطالعه
ق��رار دهند.به گزارش مهر ،زايمان زودرس به عنوان يک مش��کل
ش��ايع در بارداري ،هميشه براي محققين به صورت يک معما بوده
اس��ت.در مطالعهاي جديد محققين دانشگاه سن فرانسيسکو نشان
دادهاند که گهگاهي اتفاق ميافتد سيس��تم ايمني جنين خيلي زود
بيدار ش��ده و ش��روع به رد مادر ميکند و در نتيجه رحم شروع به
منقبض ش��دن ميکند.محققين تصور ميکنند که سيس��تم ايمني
ميتواند به صورت اش��تباه فعال ش��ود.يک عفونت اوليه ميتواند منجر به التهاب شود و اين امر
سيس��تم ايمني جنين را فعال ميکند.س��لولهاي ايمني جنين در قبال س��لولهاي مادري دچار
سردرگميميش��وند و آنها را به عنوان يک مهاجم شناس��ايي و ش��روع به ترش��ح فاکتورهاي
التهابي ميکنند.اين مواد ش��يميايي منجر به ش��روع انقباض رحميمادر ش��ده و در نتيجه منجر
به بروز زايمان زودرس ميش��وند که دليل اصلي مرگ و مير نوزادان اس��ت.تصوري که تاکنون
وجود داشت اين بود که سيستم ايمني جنين بسيار نابالغ است و در نتيجه نميتواند مشکلي طي
بارداري ايجاد کند اما اين محققين نش��ان دادهاند که مادراني که دچار تولد زودرس ميش��وند به
خاطر عفونت يا التهابي اس��ت که منجر به بيدار ش��دن زودهنگام سيستم ايمني ميشود.در اين
مطالعه جديد ،محققين خون بند ناف حاوي سلولهاي جنيني را همراه با خون مربوط به  ۸۹زن
ب��ا بارداري طبيعي و  ۷۰زن با بارداري همراه با تولد زودرس تس��ت کردند.هيچ گونه عالئمياز
پاس��خ ايمني به خون مادر مش��اهده نش��د.اما در عوض فعاليت دو نوع سلول ايمني در خون بند
ناف نوزادان زودرس مش��اهده شد.محققين شمار زيادي از س��لولهاي مادري را در نمونه خون
بند ناف نوزادان زودرس مشاهده کردند.طي بارداري ،سلولهاي مشتق از مادر و جنين در امتداد
جفت عقب و جلو ميشود.فقط در قالب پيوند اندام ،سيستم ايمني مادر و جنين مجبور به تحمل
يکديگر هس��تند و به همين دليل جنين رد نميشود.اين تحمل بوسيله سلولهاي ايمني موسوم
به س��لولهاي Tتنظيميکنترل ميشود که با نگه داشتن ساير انواع سلولهاي Tسيستم ايمني
در حالت آماده باش ،منجر به خاموش ماندن سيس��تم ايمني جنين ميش��ود.بنابراين طي زايمان
زودرس ،سيستم ايمني نوزادي براي حمله کردن اختصاصي به سلولهاي مادري فعال ميشود.
محققين سطوح بااليي از سلولهاي دندريتي و سلولهاي  Tافکتور را در خون بند ناف نوزادان
زودرس مش��اهده کرده اند.اين سلولهاي  Tمنجر به توليد سطح قابل توجهي از مواد شيميايي
التهابي( TNF-alphaو اينترفرون گاما) ميش��ود که منجر به انقباض رحميو در نتيجه تولد
زودرس ميشوند.

نهج الفصاحه

اثر :محمدعلي رجبي -فارس

در امان ماند نان و بنزين از هجوم تورم!

نخستينسمعکقابلايمپلنتطراحيشد

ش��رکت " " MED-ELمستقر در آمريکا براي
نخستين بار موفق به طراحي يک سيستم شنوايي
بيس��يم منحصر به فرد ش��ده اس��ت.به گزارش
ايسنا ،ش��رکت " "MED-ELمستقر در ايالت
کاروليناي ش��مالي آمريکا براي نخستين بار يک
سيستم شنوايي منحصربه فرد که نيازي به اتصال
بين ايمپلنت و قطعه خارجي براي نفوذ به پوست
نيست ،را ابداع کرده است.اين سيستم بيسيم که
آنها توس��عه دادهاند "BONEBRIDGE"،نام
داش��ته و به گونهاي طراحي شده که استفاده از آن
آسان است و با استفاده از آن احتمال ابتال به عفونت
نيز بس��يار کمتر اس��ت،BONEBRIDGE.
نخستين سيستم کمک شنوايي هدايت استخواني
در جهان اس��ت که ب��راي کمک به اف��راد داراي
مشکالت شنوايي طراحي و توسعه داده شده است.
BONEBRIDGEامواجصوتيمانندصداهاي
طبيعي را به صورت مستقيم ،از طريق استخواني به
گوش داخلي انتقال ميدهد.ايمپلنتهاي هدايت
استخواني و پردازشگر صوتي با کمک مغناطيس
و صداهاي ضبط شده توسط پردازنده ،اطالعات را
به صورت بيسيم به گوش منتقل ميکنند که اين
عمل سبب ميشود تا افرادي که داراي مشکالت
شنوايي ازجمله افت ش��نوايي يا کم شنوايي يک
طرفه هستند ،صداها را بشنوند.

ن با سلولهاي بنيادي
درمان ناپيوستگي استخوا 

محققان کشور موفق بررس��ي عوارض جانبي استفاده از سلولهاي
بنيادي مزانش��يميبه همراه پالکت ليز ش��ده در درمان ناپيوستگي
استخوانهاي بلند شدند.به گزارش مهر ،ناپيوستگي ()Nonunion
استخوان به شرايطي گفته ميشود که دست کم  ۹ماه از شکستگي
اس��تخوان گذشته باشد و طي  ۳ماه هيچ نشاني از پيشرفت بهبودي
در آن ديده نش��ود.پژوهشهاي اخير نش��ان دادهاند که اس��تفاده از
سلولهاي بنيادي مزانشيميدر درمان ناپيوستگي استخوانهاي بلند،
عوارض ثانويه ايجاد نميکند و بيخطر است.به منظور بررسي بيخطر بودن استفاده از سلولهاي
بنيادي مزانش��يميبه همراه پالکت ليز ش��ده ،در درمان ناپيوستگي اس��تخوانهاي بلند ،محققان
پژوهشي را طراحي کردند که طي آن ،پس از بررسي  ۱۸بيمار مبتال به ناپيوستگي استخوان بلند،
 ۷بيمار ،داراي شرايط مناسب ،توسط جراح ارتوپد انتخاب شدند.به هريک از اين بيماران ،در محل
شکس��تگي ۲۰ ،ميليون سلول بنيادي مزانش��يميبه همراه پالکت ليز شده پيوند زده شد.به منظور
بررس��ي وضعيت بيم��اران  ۶ ،۳ ،۱و  ۱۲ماه پس از پيوند ،از موضع شکس��تگي تصوير X-rays
گرفته ش��د.در اين بازه زماني ،بروز عوارض جانبي ممکن نيز بررس��ي شد.نتايج اين پژوهش که در
مجله بينالمللي ياخته ( )Cell journalبه چاپ رس��يده اس��ت ،نشان داد ،استفاده از سلولهاي
بنيادي مزانشيميدر کنار پالکتهاي ليز شده بيخطر است و پس از گذشت  ۱۲ماه عوارض ثانوي ه
ايجاد نميکند.همچنين از  ۷بيمار دريافت کننده پيوند ۴ ،نفر بهبود يافتند.نتايج اين پژوهش نشان
ميدهد اس��تفاده از سلولهاي بنيادي مزانش��يميدر کنار پالکت ليزر شده براي درمان ناپيوستگي
اس��تخوانهاي بلند بيخطر است و پس از بررسي بيش��تر ميتواند به صورت باليني مورد استفاده
قرار گيرد.اين تحقيقات توسط دکتر ناصر اقدمي ،دکتر نرگس لبيبزاده ،دکتر محسن عمادالدين و
همکارانشان در پژوهشگاه رويان انجام گرفته است.
نوبت دوم

چاپ دوم

فراخوان مشاوره
کارفرما

آگهی مناقصه (مرحله دوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل به استناد بند  1هیئت
مدیره مورخ  97/2/5سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل
در نظر دارد مناقصه ای با مشخصات ذیل برگزار نماید:
1ـ موضوع مناقصه  :توسعه و حفظ ،نگهداری فضای سبز شهر بابل
2ـ کل مبلغ پایه مناقصه 8/830/000/000 :ریال
3ـ مدت مناقصه 8 :ماه کامل شمسی
4ـ مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه  441/500/000 :ریال اس��ت که می بایست
رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان پارکها و فضای سبز شهری
به شماره  0109478020003نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما
به دستگاه مناقصه گذار تسلیم نماید.
5ـ متقاضیان می بایس��ت جهت خرید اسناد مناقصه طی درخواست کتبی مبلغ
 500/000ریال به حساب درآمدی سازمان به شماره  0109477266007واریز
نمایند و فیش های واریزی به نام و با مهر شرکت تحویل سازمان گردد.
6ـ متقاضی��ان باید دارای صالحیت نگهداری فضای س��بز از اداره کار و امور
اجتماعی باشند.
7ـ سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
8ـ واجدین ش��رایط می بایست پیش��نهادات خود را حد اکثر تا ساعت  12روز
شنبه مورخ  97/5/20به سازمان ارائه نمایند.
9ـ تاریخ بازگش��ایی پاکت های دریافتی ساعت  14روز دوشنبه  97/5/22می
باشد.
10ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
11ـ سپرده نفر اول ،دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی
خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
12ـ متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت  10روز جهت دریافت اسناد به
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند.
13ـ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس سازمان جهت کسب اطالعات  011-32319616-18می باشد.
مهیار بابازاده -سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز  شهری شهرداری بابل

نام

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نشانی

کرمان -بلوار شهید صدوقی -رو به روی سه راه فارابی -کد پستی -7617899596
شناسه ملی 14000275775

خرید خدمات مشاوره
روش انتخاب

شماره
فراخوان

استعالم ارزیابی کیفی مشاوران به
همراه
اسناد خريد خدمات مشاوره ،روش
انتخاب بر اساس تعرفه

021/7/97

دریافت اسناد
تحویل پیشنهاد ها
گشایش پیشنهاد ها

موضوع

مدت
(روز)

نظارت بر بهسازي
محور بم –
جيرفت(باند دوم ابارق-
دهبكري)

365

برآورد
مبلغ (ريال)

000ر680ر802ر11

مبانی
دستور العمل تعیین
حق الزحمه خدمات
نظارت به شماره
1162634/96

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفته

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به مدت  10روز

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

زمان

طبق اسناد خرید خدمات مشاوره

روابط عمومی راه و شهرسازی کرمان

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم)

دانش��گاه محقق اردبیلی در نظر دارد خوابگاههای ملکی واقع در داخل ش��هر اردبیل را با
توجه به مش��خصات جدول زیر از طریق مزایده به فروش برساند  .متقاضیان می توانند
جه��ت دریافت اس��ناد و م��دارک مزایده و ارائه قیمت پیش��نهادی حداکثر  10روز از تاریخ انتش��ار اگهی در
روزنامه اقدام نمایندو اس��ناد  ،مدارک و قیمت پیشنهادی خود را به اداره رفاه و پشتیبانی واقع در ساختمان
مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی تحویل دهند .
ردیف

خوابگاه

آدرس

متراژعرصه

متراژ
اعیان

مبلغ پایه (ریال)

سپرده شرکت در
مزایده ( ریال)

1

خوابگاه
بسیج

اردبیل  ،میدان بسیج  ،خیابان
شهریار  ،پالک 20

200

375

20.977.500.000

2.097.750.000

2

خوابگاه
باغمشه

اردبیل ،خ آیت اله خامنه ای  ،جنب
مسجد معجز ،ک شهید بزرگز پ 31

319.7

504.2

3.684.020.000

368.402.000

3

خوابگاه
حافظ

اردبیل – ش حافظ – خ کشاورز  ،خ
شهید نورالدین احمدی پ 30

237.3

435

7.934.050.000

793.405.000

شماره تماس 31505021 :و 31505008

دانشگاه محقق اردبیلی

