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حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

پس ش��ك و ترديدى (در باط��ل بودن) معبودهايى
كه آنها مىپرس��تند ،به خود راه مده! آنها همانگونه
اين معبودها را پرس��تش مىكنند كه پدرانشان قبال
مىپرس��تيدند و ما نصيب آنان را بىكم و كاس��ت
خواهيم داد!()109ما به موسى كتاب آسمانى داديم؛
سپس در آن اختالف شد و اگر فرمان قبلى خدا (در
زمينهآزمايش و اتمام حجت بر آنها) نبود ،در ميان آنان
داورى مىشد! و آنها (هنوز) در شكاند ،شكى آميخته
به بدگمانى!()110و پروردگارت اعمال هريك را بىكم
و كاست به آنها خواهد داد؛ او به آنچه عمل مىكنند
آگاه است!()111پس همانگونه كه فرمان يافتهاى،
اس��تقامت كن و همچنين كسانى كه با تو به سوى
خدا آمدهاند (بايد استقامت كنند)! و طغيان نكنيد ،كه
خداوند آنچه را انجام مىدهيد مىبيند!()112
سوره هود

فناوری

حدیث نبوی
خدا در همه جا

پدري پسرش را براي تعليمات مذهبي به صومعهاي فرستاد.پس از چند سال که پسر به روستاي
خود بازگش��ته بود ،روزي پدرش از او پرس��يد« :پس از اين همه تعليم��ات مذهبي ،آيا ميتواني
بگوي��ي چگونه ميتوان درک کرد که خدا در همه چيز وجود دارد؟»پس��ر ش��روع کرد به نقل از
متون کتاب مقدس ،اما پدرش گفت« :اينهايي که ميگويي خيلي پيچيده اس��ت ،راه س��ادهتري
نميداني؟»پسر گفت« :پدر من فرد دانشمندي هستم و براي توضيح هر چيزي بايد از آموختههايم
استفاده کنم».پدر آهي کشيد و گفت« :من تو را به صومعه فرستادم و فقط پولم را هدر دادم».پدر
دست پسر را گرفت و او را به آشپزخانه برد.ظرفي را پر از آب کرد و در آن مقداري نمک ريخت.از
پسر پرسيد که آيا نمک را در آب ميبيند؟ پسر هم گفت که بله ،نمکها ته ظرف جمع شده است.
سپس پدر قاشقي برداشت و آب را هم زد تا نمکها در آب حل شدند.از پسر پرسيد« :نمکها را
ميبيني؟»پسر گفت« :نه ،ديگر ديده نميشوند!»پدر گفت« :کمياز آب بچش».پسر گفت« :شور
اس��ت».پدر گفت« :سالها درس خواندي و نميتواني خيلي ساده توضيح بدهي خدا در همه چيز
وجود دارد.من ظرف آبي برداشتم و اسم خدا را گذاشتم نمک ،و به راحتي اين را توضيح دادم که
خدا چگونه در همه چيز وجود دارد طوري که يک بيس��واد هم بفهمد.پس��رم دانش��ي که تو را از
مردم دور ميکند کنار بگذار و به دنبال دانشي برو که تو را به مردم نزديک کند».

گفتار حق

-1هر صبحدم كه بر بندگان درآيد بانگزنى بانگ
زند :اى مردم براى خاك توليد كنيد و براى نابودى
فراهم آري��د و براى ويرانى بن��ا كنيد-2.نزد خدا
صدقه اى محبوبتر از گفتار حق نيست-3.هر بنده
مسلمانى كه در غياب برادر خويش براى او دعا كند
فرشته گويد براى تو نيز نظير آن باد-4.هر بنده كه
چيز فاسد فروشد خدا تلف كننده اى را بر او مسلط
كند-5.هر بنده كه نيت اداى دين خويش داش��ته
باشد ،از جانب خدا تاييد شود-6.هيچ كس در دنيا
به بليه اى مبتال نشود مگر در قبال گناهى كه كرده
و خ��دا كريمتر و بزرگتر از آنس��ت كه روز قيامت
او را از آن گناه بازخواس��ت كند-7.هركس در دنيا
به ديگرى ظلمى كند كه شخصا تالفى آن نكند
خداى واال در روز قيامت تالفى آن از وى بگيرد.
نهج الفصاحه

کاریکاتورِ /
نمک نقد ،فشار دولت را باال میبرد؟!

اثر :تسنیم

خودروی مسابقهای که
با امواج مغز کنترل می شود

تبديل ساعت هوشمند معمولي به ردياب خواب

برنامهاي به نام “اسليپگارد»( )SleepGuardطوري طراحي شده است تا
از طريق ساعتهاي هوشمند ،خواب افراد که بخش مهمياز زندگي و سالمتي
آنها است را رديابي و ارزيابي کند.به گزارش ايسنا و به نقل از گيزمگ ،در حالي
که در حال حاضر رديابهاي تناسب اندام و ساعتهاي هوشمندي وجود دارند
که به طور خاص براي رديابي الگوهاي خواب طراحي ش��دهاند ،اما يک تيم
بينالمللي از دانشمندان بر اين باورند که با يک نرم افزار مناسب ،ساعتهاي
هوشمند معمولي نيز قادر به انجام اين کار هستند .بنابراين يک برنامه موسوم به «»SleepGuard
توسعه دادند.اين برنامه(اپليکيشن) از سوي محققان دانشگاه لنکستر( )Lancasterانگلستان و دانشگاه
نورثوست چين توسعه يافته است که از حسگرهاي ساعتهاي هوشمند معمولي براي نظارت بر عوامل
موثر بر خواب مانند حرکات بدن ،نور محيط و نويز يا صداي مزاحم استفاده ميکند.اين برنامه به طور خاص
از شتابسنج و ژيروسکوپ ساعت هوشمند استفاده ميکند تا غلت خوردن کاربر را هنگام خواب بشمارد،
چرا که غلت خوردن بيش از حد در خواب ،نشانه بدخوابي است .همچنين با استفاده از آنها متوجه ميشود
که کاربر در کدام حالت از چهار حالت خوابيدن قرار دارد و دستي که ساعت به آن بسته شده در کدام يک
از سه حالت اصلي قرار دارد.محققان ميگويند گذاشتن دست بر روي شکم نشاندهنده ناراحتي است ،قرار
دادن آن بر روي سر ممکن است بر روي اعصاب شانه فشار بياورد و در نتيجه محدود شدن جريان خون
منجر به درد بازو ميشود .در حالي که قرار دادن دست روي قفسه سينه ميتواند منجر به فشار بر قلب
خواهد شد.اين برنامه با استفاده از حسگر نور ساعت ،قادر به تشخيص مناسب يا نامناسب بودن نور محيط
در هنگام خواب است و از ميکروفن براي شنيدن سر و صداي بيش از حد از منابع خارجي استفاده ميکند.
همچنين از ميکروفن براي نظارت بر الگوي تنفس ،خروپف يا صحبت کردن در خواب استفاده ميشود.
هنگاميکه تمام دادهها تجزيه و تحليل ميشود“ ،اسليپگارد” يک گزارش خواب به کاربر ارائه ميدهد و
وي را از کيفيت خوابش باخبر ميکند .همچنين در صورت وجود مشکل ،راه حلهاي مناسب را به وي
پيشنهاد ميدهد.اين برنامه تاکنون بر روي  15نفر آزمايش شده است و دقت بااليي را ثبت کرده است.
دکتر پتري نوري محقق اصلي اين پروژه از دانشگاه لنکستر ميگويد :پروژه ما با هدف آزاد کردن پتانسيل
کامل ساعتهاي هوشمند و استفاده از مجموعهاي از حسگرهاي پيچيده آنها براي به دست آوردن درک
کاملي از الگوي خواب کاربران طراحي شده است.
ژندرماني موثر و ايمن با کمک «آر.ان.اي»

پژوهش��گران دانش��گاه “ام.آي.تي” سعي دارند با اس��تفاده از “آر.ان.اي”
روش سريعتر و ايمنتري براي ژندرماني ابداع کنند.به گزارش ايسنا و به
نقل از ام.آي.تي نيوز ،ژندرماني ،انتقال ژنهاي عملکردي به سلولهاي
جهشيافته است که امکان درمان بسياري از بيماريها را فراهم ميکند.
نخس��تين تالشها براي انتقال ژن به س��لول ،بر  DNAتمرکز داشتند
اما کار کردن با  DNAبه عنوان ابزاري براي ژندرماني ،دش��وار است؛
در نتيجه ،اکنون بس��ياري از دانش��مندان در جستجوي امکان اس��تفاده از “اسيد ريبونوکلئيک” يا
“آراناي» ( )RNAبه جاي  DNAهس��تند .با اين روش ميتوان انتقال ژن به سلول را ايمنتر
و سادهتر انجام داد.تنها معدودي از روشهاي ژندرماني براي انسانها تاييد شدهاند اما دانشمندان
در حال تالش و آزمايش روشهاي جديد ژندرماني براي بيماريهايي مانند کمخوني داسيشکل،
هموفيلي و بيماريهاي مادرزادي چش��م هستند.مهندسان زيس��تي دانشگاه “ام.آي.تي»(،)MIT
روشي براي تنظيم بيان آر.ان.اي هنگام انتقال به سلولها ابداع کردهاند که ميتواند امکان کنترل
دقيقتر ميزان پروتئين مورد نياز بيمار را فراهم کند .شايد اين فناوري بتواند به پزشکان در درمان
دقيقت��ر بيماران کمک کند و در صورت لزوم راهي را براي غيرفعال کردن فوري ژنها ارائه دهد.
پژوهش��گران براي افزايش تاثير ژندرماني مبتني بر آر.ان.اي ،سعي کردند توليد پروتئين را هنگام
ورود آر.ان.اي به س��لول ،به ش��کل دقيقي کنترل کنند .آنها تصميم گرفتند براي اين کار ،اصول
زيستشناس��ي مصنوعي را به کار ببرند تا بتوانند برنامهري��زي دقيق مدارهاي مصنوعي DNA
را در آر.ان.اي پياده کنند« .ژاکوب بکرفت»( ،)Jacob Becraftدانش��جوي دانشگاه ام.آي.تي و
از نويس��ندگان ارشد اين پژوهش گفت :ما به ندرت ميتوانيم نحوه سرکوب ژنها را کنترل کنيم.
پيشتر ،ژندرماني با مشکالت ايمني بسياري روبرو بود اما ما با کمک پيشرفتهاي جديدي که در
زمينه زيستشناس��ي مصنوعي صورت گرفته ميتوانيم نمودارهاي جديدي از درمانهاي هوشمند
ابداع کنيم که به صورت فعال ،سلولهاي بيمار را درگير ميکنند تا کارآيي و ايمني درمان را افزايش
دهند.بکرفت و همکارانش ،شرکتي را با هدف پيشرفت بيشتر اين روش تاسيس کردند که هدف از
تاسيس آن ،انطباق اين روش جديد با ايمنيدرماني سرطان است .اين راهبرد جديد درماني ،سيستم
ايمني بيمار را براي حمله به تومورها شبيهسازي ميکند.

یک شرکت خودروسازی ،طرح اولیه اتومبیلی
مخصوص مسابقات فرمول یک ارائه کرده که
با امواج مغزی کنترل می شود.به گزارش مهر
به نقل از دیلی میل ،شرکت مک الرن طرح
اولیه ای از خودروی مس��ابقه ای X-MP۴
 Formula Oneرونمایی کرده است .این
خودرو به وس��یله مغز کنترل می شود و اتاق
خودرویی آن ش��بیه یک خانه لوکس اس��ت.
قرار اس��ت برخی از پیش��رفته ترین فناوری
های بخش Applied Technologies
شرکت در طرح اولیه  X-MP۴به کار روند.
این خودرو احتمال به وس��یله س��یگنال های
مغ��ز راننده کنت��رل می ش��ود ،بنابراین هیچ
کنترل فیزیک��ی در آن وجود ندارد .همچنین
احتمال دارد خودرو با استفاده از یک پنل ابزار
هولوگرافیک و حرکات دست کنترل می شود.
جالب آنکه این ط��رح اولیه ویژگی های دارد
که در مس��ابقات فرمول  ۱ممنوع هستند اما
احتم��اال بتوان این قوانی��ن را تغییر داد .مانند
الکترودهای��ی که هوای اط��راف خودرو را به
پالس��ما تبدیل می کنند .از این فناوری برای
دس��تیابی به حداکثر سرعت خودرو در پیچ ها
استفاده می شود.
نوبت اول

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی (شرایط عمومی)
ش��هرداری کاش��ان در نظر دارد نس��بت به واگذاری تعدادی از امالک خود به شرح جدول ذیل مطابق اسناد و مدارک منضم از طریق مزایده عمومی به
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
شماره آگهی

شرح مزایده

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

97/28

فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری واقع در خیابان آیت اله کاشانی روبروی فرهنگسرای معراج

402/500/000

97/29

فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری واقع در انتهای بلوار نارنجستان

81/000/000

97/30

فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری واقع در شهرک امیرالمومنین ذوالفقار 56

191/700/000

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  97/08/14مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ  97/08/19و بازگشایی پاکات در مورخ  97/08/20می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تلفاکس)031(55465858 :

شهردار کاشان – سعید ابریشمی راد

آگهی مزایده عمومی شماره 97/2

- 1مزایده گزار  :بانک ملت
-2موضوع مزایده  :فروش یک فروند ش��ناور دوب��ه مهاجرین بندر  5به
شماره ثبت  20687و ظرفیت خالص  317تن و ظرفیت ناخالص  488تن
مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مزایده .
 -3قیمت پایه  10/700/000/000ریال(با احتساب ارزش افزوده )
 -4سپرده شرکت درمزایده  :به میزان  5درصد قیمت پایه می باشد.
 -5مدارک مورد نیاز جهت دریافت اس�ناد مزای�ده  :واریز 200/000ریال به
حساب (بستانکاران موقت امورمالی) (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک
ملت)
 -6محل دریافت اس�ناد مزایده  :بوشهر – خیابان امام خمینی – ساختمان
مدیریت ش��عب بانک ملت استان بوشهر – طبقه ششم – اداره تدارکات
و ساختمان
جدول زمانی انجام مزایده
آغاز توزیع اسناد مزایده

از ساعت  8صبح مورخ 97/7/26

مهلت ارائه پیشنهادات (تحویل پاکات مزایده)

لغایت ساعت  14مورخ 97/8/9

تاریخ بازگشایی پاکات

راس ساعت  9صبح مورخ 97/8/10

مدیریت شعب بانک ملت استان بوشهر

از زدن ضربه به ديگ و س�اير ظروف سنگين بر روي اجاق گاز جد ًا خودداري كنيد چرا که

شرکت گازآذربایجان شرقی

اینکار باعث سست شدن اتصاالت و نشت گاز مي شود .

روابط عمومي شركت گاز آذربايجان شرقي

