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در آينه قرآن

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری

حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

الر ،اين كتابى اس��ت كه آياتش اس��تحكام
يافته؛ س��پس تشريح ش��ده و از نزد خداوند
حكيم و آگاه (نازل گرديده) است!(()1دعوت
من اين است) كه :جز «ا...» را نپرستيد! من
از س��وى او براى ش��ما بيم دهنده و بشارت
دهن��دهام!()2و اينك��ه :از پ��روردگار خويش
آمرزش بطلبيد؛ سپس به سوى او بازگرديد؛
تا ش��ما را تا مدت معينى( ،از مواهب زندگى
اين جهان )،به خوبى بهرهمند سازد و به هر
صاحب فضيلتى ،به مقدار فضيلتش ببخشد!
و اگر (از اين فرمان) روى گردان شويد ،من
بر ش��ما از ع��ذاب روز بزرگ��ى بيمناكم!()3
(بدانيد) بازگش��ت شما به سوى «ا...» است،
و او بر هر چيز تواناست!()4

حدیث نبوی
بادکنک سياه

در يک ش��هربازي ،پسرکي سياهپوست به مرد بادکنک فروشي نگاه ميکرد که از قرار معلوم
فروش��نده مهرباني بود.بادکنک فروش براي جلب توجه ي��ک بادکنک قرمز را رها کرد تا در
آس��مان اوج بگيرد و بدين وسيله جمعيتي از مشتريان جوان را جذب خود کرد.سپس بادکنک
آب��ي و همي��ن طور يک بادکن��ک زرد و بعد از آن يک بادکنک س��فيد را رها کرد.بادکنکها
س��بک بال به آس��مان رفتند ،اوج گرفتند و ناپديد شدند.پس��رک سياهپوس��ت هنوز به تماشا
ايس��تاده بود و به يک بادکنک س��ياه خيره ش��ده بود.تا اين که پ��س از لحظاتي به بادکنک
فروش نزديک ش��د و با ترديد پرسيد« :ببخشيد آقا! اگر بادکنک سياه را هم رها ميکرديد آيا
باال ميرفت؟»مرد بادکنک فروش لبخندي به روي پسرک زد و با دندان ،نخي را که بادکنک
سياه را نگه داشته بود بريد و بادکنک به طرف باال اوج گرفت و پس از لحظاتي گفت« :پسرم
آن چيزي که سبب اوج گرفتن بادکنک ميشود رنگ آن نيست بلکه چيزي است که در درون
خود بادکنک قرار دارد».چيزي که باعث رش��د آدمها ميش��ود رنگ و ظواهر نيست.رنگها و
تفاوتها مهم نيستند.مهم درون آدم است ،چيزي که در درون آدمها است تعيين کننده مرتبه
و جايگاه شان است و هر چقدر ذهنيات ارزشمندتر باشد ،جايگاه واالتر و شايسته تري نصيب
آدمها ميشود.

سوره هود

فناوري

ياد کردن خدا

-1خدا قحط را بر گروهى مس��لط نكند مگر
ب��راى نافرمانى كه از خدا ك��رده اند-2.برون
شدن مؤمن را از دنيا به برون شدن كودك از
شكم مادر از آن محنت و ظلمت بر راحت دنيا
تشبيه ميكنم-3.صدقه اى بهتر از ياد كردن
خداى واال نيست-4.هيچ نشيمن گاهى براى
دو دوس��ت تنگ نيست-5.هيچ قومى پس از
هدايت به ضالل نيفتاد مگر آنكه به جدل خو
گرفت-6.وقت��ى نعمت خدا بر بنده اى بزرگ
ش��ود حاجت مردم بر او بيش��تر شود و هركه
اين حاجات را تحم��ل نكند نعمت خويش را
ب��ه مع��رض زوال آورده اس��ت-7.چون خدا
پش��يمانى بنده را از گناهى بداند پيش از آنكه
آمرزش بخواهد وى را بيامرزد.
نهج الفصاحه

اثر :تسنیم

تاببازی وزیر بین استیضاح و استعفاء!!

جلیقه ماموران پلیس
به دوربین مجهز میشود

دانشنامه
خواب کمتر یا بیشتر از  8ساعت عملکرد شناختی را کاهش میدهد

نتای��ج اولیه بزرگتری��ن مطالعات خواب در جهان نش��ان
داده اس��ت ک��ه خواب ش��بانه باالتر یا کمت��ر از هفت تا
هشت ساعت عملکرد ش��ناختی افراد را کاهش میدهد.
ب��ه گزارش ایس��نا و به نق��ل از مدیکال اکس��پرس ،این
مطالعه توس��ط دانش��مندان مغ��ز و اعصاب «دانش��گاه
وس��ترن»( )University of Westernکان��ادا
انج��ام گرفت.در این مطالعه جهان��ی تقریبا نیمی از تمام
شرکتکنندگان خواب شبانه کمتر از  ۶ساعت ونیم(حدود
یک س��اعت کمتر از مقدار توصیه ش��ده) داشتند.یکی از
ش��گفت انگیزترین مباحث طی مطالع��ه این بود که اکثر
شرکت کنندگان که خواب شبانه آنها چهار ساعت یا کمتر بود ،عملکردشان به گونهای پایین بود
که گویا  ۹سال بزرگتر از سن واقعیشان هستند.طی این مطالعه دانشمندان گفتند صرف نظر از
سن ،میزان خواب شبانه مناسب برای تمامی سنین  ۷تا  ۸ساعت است و داشتن این میزان خواب
ش��بانه با عملکرد شناختی صحیح مرتبط اس��ت.کانر وایلد پژوهشگر “آزمایشگاه اُون»(Owen
 )Labدانش��گاه وسترن و نویسنده ارش��د این مطالعه گفت :ما طی این مطالعه دریافتیم هفت تا
هش��ت ساعت خواب ش��بانه رمز عملکرد خوب مغز و داش��تن یک بدن سالم است .ما همچنین
دریافتیم که افرادی که خواب ش��بانه آنها بیش یا کمتر از این مقدار اس��ت ،بس��یار آس��یب پذیر
هس��تند و عملکرد ضعیفی در امورشان دارند.دانشمندان همچنین طی مطالعه دریافتند که قدرت
استدالل و تواناییهای کالمی شرکت کنندگان بسیار تحت تاثیر خواب آنها قرار دارد.این مطالعه
که بزرگترین مطالعه خواب در جهان محس��وب میشود در ماه ژوئن سال  ۲۰۱۷آغاز شد و تنها
چند روز بعد بیش از  ۴۰هزار نفر از سراس��ر جهان در این تحقیق علمی آنالین که ش��امل یک
پرسش��نامه و مجموعهای از فعالیتهای عملکرد ش��ناختی بود ،ش��رکت کردند.پروفسور “آدرین
اون»( )Adrian Owenاز موسس��ه  Brain and Mindگفت :هدف ما ثبت عادتهای
خواب افراد در سراس��ر جهان بود ،مطالعات کوچکی در سراسر جهان درباره خواب صورت گرفته
است اما مطالعه ما جامع و کامل است.افرادی که وارد سیستم شده و در این تحقیق علمی شرکت
کرده بودند با پر کردن پرسش��نامه نسبتا گستردهای که توس��عه داده بودیم ،اطالعات زیادی در
مورد خودشان به ما دادند.
اسکنر اثر انگشت برای تشخیص سریع اعتیاد

شرکت “آکسون” ،نوعی دوربین ارائه داده است
که روی جلیقه ضد گلوله پلیس نصب میشود
و به صورت زنده از حوادث فیلمبرداری میکند.
ت کمپانی،
به گزارش ایس��نا و به نقل از فس�� 
شرکت فناوری “آکسون»( ،)Axonدوربینی
ارائ��ه داده که روی جلیق��ه ضدگلوله ماموران
پلیس نصب میش��ود و قابلی��ت فیلمبرداری
دارد.با کمک دوربین جدید آکس��ون موس��وم
به “آکس��ون ب��ادی ،)3 Axon Body(»3
ماموران پلیس میتوانند از مکانهای مورد نظر
خود فیلمبرداری کنند و آنها را به صورت زنده
برای همکاران خود بفرس��تند .این کار ،آگاهی
و امنیت ماموران پلی��س را افزایش میدهد و
به گس��ترش حوزه نظارت آنها کمک میکند.
"ریک اسمیت»( ،)Rick Smithبنیانگذار و
مدیرعامل آکسون گفت :پخش زنده فیلمهای
مورد نظر پلیس ،میتوان��د ایمنی عموم مردم
و ماموران��ی که به موقعیتهای ضروری اعزام
میشوند ،تضمین کند.هنگام ضبط فیلمهای
مورد نظر ،یک آنت��ن داخلی ،آنها را با کیفیت
« »HDبه ش��بکه ارس��ال میکند؛ در نتیجه
پرس��نل فرماندهی متوجه میشوند که مامور
مورد نظر با اسلحه خود شلیک کرده است.

محققان اسکنر اثر انگشتی ساخته اند که می تواند در ۱۰
دقیق��ه مصرف مواد مخدر در ب��دن فرد را ردیابی کند .به
گزارش مهر به نقل از دیلی میل ،یک اس��کنر اثر انگشت
قاب��ل حمل می توان��د در عرض  ۱۰دقیقه تس��ت اعتیاد
را ب��ا دقت  ۹۹درصد انج��ام دهد.تحقیقی جدید عملکرد
اس��کنر  ۱۰۰۰ Readerرا با تس��ت های اعتیاد ادرار و
خون مقایس��ه کرده است.اس��کنر  ۱۰۰۰ Readerدر ۵
ثانیه از اثر انگش��ت نمون��ه برداری می کند و در کمتر از
 ۱۰دقیقه نتیجه آزمایش را نش��ان می دهد.این سیس��تم
ش��امل یک کارتریج جمع آوری نمونه اثر انگشت و واحد
تحلی��ل  Reader۱۰۰۰اس��ت که هرگونه نش��انی از عرق در اثر انگش��ت را تحلیل می کند.
هن��گام مصرف م��واد مخدر ،متابولیت های این مواد در بدن تولید و در عرق نمایان می ش��وند.
این دس��تگاه می تواند تس��ت مصرف چهار مواد مخدر از جمله کوکائین و آمفتامین را به دقت
نشان دهد .در حال حاضر در سردخانه های پزشکی قانونی ،مراکز توانبخشی اعتیاد ،دفاتر کاری
و مدارس از آن اس��تفاده می ش��ود .همچنین مطالعاتی برای استفاده از دستگاه در فرودگاه ها و
زندان ها نیز در حال اجرا اس��ت.به هرحال ش��رکت  Intelligent Fingerprintingاین
فناوری را ابداع کرده اس��ت .محققان صحت نتایج این دس��تگاه را در مقایسه با آزمایش خون و
ادرار بین  ۸۶تا  ۹۲درصد اعالم کرده اند.دیوید راس��ل اس��تاد دانش��گاه ایست آنجلیا و یکی از
موسس��ان این ش��رکت می گوید :تحقیقات جدید نش��ان می دهد دستگاهی که ما ابداع کردیم
می تواند با بررسی اثر انگشت به سرعت مصرف مواد توسط افراد را نشان دهد .کل این فرایند
 ۱۰دقیقه طول می کش��د .همچنین تحقیقات ما نش��ان داد این فناوری در پزش��کی قانونی به
تش��خیص علت احتمالی مرگ بر اثر س��وء استفاده از مواد کمک می کند .این تحقیق در نشریه
 Journal of Analytical Toxicologyمنتشر شده است.
نوبت دوم

آگهي مزایده عمومی شماره 97/24

نوبت اول

موضوع مزایده :واگذاری یک قطعه زمین ملکی شهرداری واقع در خیابان باباافضل مطابق شرایط ،اسناد و مدارک منضم به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط .مهلت
دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  ،97/08/03مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ  97/08/05و بازگشایی پاکات مورخ  97/08/06می باشد .سپرده شرکت در مزایده برابر با
مبلغ دویست و چهل میلیون ( )240/000/000ريال می باشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .تلفاکس )031( 55465858 :

شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

آگهی مناقصه

موضوع  :زیر سازی کوچه ها و معبر شهر چاه مبارک فاز اول
نام و نشانی مناقصه گذار  :استان بوشهر – شهرستان عسلویه – شهر چاه مبارک
– شهرداری چاه مبارک
تاریخ آگهی نوبت اول97/07/17 :
تاریخ آگهی نوبت دوم97/07/19 :
آغاز مهلت تحویل اس��ناد ش��رکت در مناقصه و پذیرش رزوم��ه متقاضیان :روز
سهشنبه 97/07/ 17
مهلت تحویل اس��ناد مناقصه به شرکت واجد ش��رایط  :تا پایان ساعت اداری روز
دوشنبه 97/07/ 23
مهلت تحویل پیش��نهاد مالی :از روز سش��نبه  97/07/24لغایت پایان ساعت کاری
روزشنبه 97/08 /05
تاریخ بازگشایی پیشنهاد مالی  :روز یکشنبه 97/08 /06
ش��رح مختصری از کار  :زیر سازی کوچه ها و معابر شهر چاه مبارک با مصالح
بیس به ضخامت  10سانتی متر و اجرای الیه آسفالت به ضخامت  5سانتی متر طبق
برآورد پیوستی
برآورد اولیه  3/076/681/895 :ریال
مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه  15/383/410 :ری��ال به ش��ماره حس��اب
 0112220498005بانک صادرات شعبه چاه مبارک با ضمانت نامه بانکی معتبر به
نام شهرداری چاه مبارک
شهرداری در پذیرش و رد پیشنهادات مختار می باشد.
*** هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 97/7/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/7/19 :
روابط عمومی شهرداری چاه مبارک

آگهی ابالغ جانشینی بانک ملت استان لرستان
آگهی ابالغ جانشینی بانک ملت استان لرستان در قرارداد حقوق انتفاعی عرصه تخصیصی شرکت آقای حمیدرضا تقی خانی
با عنایت به جری تشریفات قانونی توسط بانک ملت استان لرستان در خصوص اسناد رهنی مشارکت مدنی به شماره  9234و
 9235مورخه  88/9/2تنظیمی در دفترخانه شماره  20شهرستان خرم آباد فی مابین بانک ملت استان لرستان و شرکت آقای
حمیدرضا تقی خانی واقع در شهرک صنعتی خرم آباد ( )2و با عنایت به درخواست جانشینی بانک به شماره 120/94/14471
مورخ  1394/11/17در قرارداد انتفاعی ش��ماره  100/30/1370مورخ  86/4/1منعقده فی مابین محکوم علیه و ش��رکت شهرک
های صنعتی استان لرستان ،بدینوسیله بانک ملت استان لرستان را به عنوان قائم مقام و جانشین متقاضی مذکور در عرصه
انتفاعی موصوف اعالم و مقرر می دارد که اصل دفترچه قرارداد شماره  100/30/1370مورخ  86/4/1نسخه تحویلی به متقاضی
مذکور از درجه اعتباط ساقط و باطل و بالاثر می باشد .مقتضی است نامبرده با در دست داشتن اصول اسناد و دفترچه انتفاعی
موصوف ظرف مدت  10روز آتی به واحدهای حقوقی و مالی این شرکت جهت اقدامات الزم مراجعه نماید.
بختیار رازانی ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

