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حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

و در روى زميــن ،قطعاتى در كنار هم قرار دارد كه
با هم متفاوتند و (نيز) باغهايى از انگور و زراعت و
نخلها (و درختان ميوه گوناگون) كه گاه بر يك پايه
مىرويند و گاه بر دو پايه؛ (و عجيبتر آنكه) همه آنها
از يك آب سيراب مىشوند! و با اين حال ،بعضى از
آنها را از جهت ميــوه بر ديگرى برترى مىدهيم؛
در اينها نشانههايى اســت براى گروهى كه عقل
خويش را به كار مىگيرند!()4و اگر (از چيزى) تعجب
مىكنى ،عجيب گفتار آنهاست كه مىگويند« :آيا
هنگامى كه ما خاك شديم( ،بار ديگر زنده مىشويم
و) به خلقت جديدى بازمىگرديم؟!» آنها كســانى
هستند كه به پروردگارشان كافر شدهاند؛ آنان غل
و زنجيرها در گردنشان است و آنها اهل دوزخند و
جاودانه در آن خواهند ماند!()5

حدیث نبوی
شاخه و برگ

يک روز گرم ،شاخهاي مغرورانه و با تمام قدرت خودش را تکاند و به دنبال آن ،برگهاي
ضعيف و کم طاقت جدا شــدند و آرام بر روي زمين افتادند.شــاخه چندين بار اين کار را
ددمنشــانه و با غرور خاصي تکرار کرد تا اينکه تمام برگها جدا شدند و شاخه از کارش
بســيار لذت ميبرد.برگي ســبز و درشت و زيبا به انتهاي شــاخه محکم چسبيده بود و
همچنان در مقابل افتادن مقاومت ميکرد.باغبان تبر به دســت ،داخل باغ در حال گشت
و گذار بود و به هر شــاخه خشکي که ميرسيد آن را از بيخ جدا ميکرد و با خود ميبرد.
وقتي باغبان چشــمش به آن شــاخه افتاد با ديدن تنها برگ آن ،از قطع کردنش صرف
نظر کرد.بعد از رفتن باغبان ،مشاجره بين شاخه و برگ باال گرفت و باالخره دوباره شاخه
مغرورانــه و با تمام قدرت چندين و چند بار خوش را تکاند تا اينکه به ناچار برگ با تمام
مقاومتي که داشــت از شاخه جدا شد و بر روي زمين افتاد.باغبان در راه بازگشت ،وقتي
چشمش به آن شاخه افتاد بيدرنگ آن شاخه را از بيخ قطع کرد.شاخه بدون آنکه مجال
اعتراض داشــته باشد بر روي زمين افتاد.ناگهان صداي برگ جوان را شنيد که ميگفت:
«اگر چه به خيالت زندگي ناچيزم در دســت تو بود ولي همين خيال واهي پردهاي بود بر
چشمان واقعنگرت که فراموش کني نشانه حياتت من بودم.

حکايت مؤمن

-1حكايت مؤمن چون غربال است جز پاكيزه نخورد
و جز پاكيزه ندهد-2.حكايت دل چون رشــتهاى
اســت در ســرزمينى كه بادها آن را زير و رو كند.
-3حكايت زن چون دنده است اگر بخواهى راستش
كنى خواهد شكست و اگر از آن بهره گيرى با وجود
كجيش بهره توانى گرفت-4.حكايت مؤمن نيرومند
چون نخل است و حكايت مؤمن ناتوان چون ساقه
كشــت-5.حكايت منافق چون بز حيران ميان دو
گله است-6.حكايت امت من چون باران است كه
ندانند اول آن بهتر است يا آخرش-7.حكايت مؤمن
و ايمان چون اســب است كه اطراف اخيه خويش
جوالن كند آنگاه به اخيه خويش بازگردد-8.حكايت
قرآن چون شتر بسته است كه صاحبش اگر ببنددش
محفوظ ماند و اگر ولش كند از دست برود.

سوره رعد

فناوری

دانشنامه

نهج الفصاحه

طرح :جواد تکجو

کاریکاتور/بالون سواری مسکن!

ساخت نی های تصفیه کننده آب
با فناوری نانو توسط محققان کشور

داروها بر بافت ریه اثر مخرب دارند

مطالعه اخیر پژوهشــگران “دانشــگاه منچســتر»(Universities of
 )Manchesterنشــان داده است داروهایی که افراد برای درمان بعضی از
بیماریها مصرف میکنند ،اثرات منفی بسیاری بر بافت ریه دارند.به گزارش
ایسنا و به نقل از مدیکال اکســپرس ۲۷ ،دارویی که برای درمان بسیاری از
بیماریها مانند التهاب مفصل ،سرطان و قلب تجویز میشوند و در اکثر مواقع
بیمــاری افراد را نیز درمان میکنند ،میتوانند اثرات نامطلوب و خطرناکی بر
روی دستگاه تنفس افراد داشته باشند.این مطالعه توسط پژوهشگران “دانشگاه منچستر”“ ،دانشگاه لیدز“،
“دانشگاه شفیلد” “ ،پزشکان مرکز تحقیقات پزشکی « ،« NIHR Manchesterمرکز تحقیقات
بیوتکنولوژی درمانی سلطنتی « ،« Trustبیمارستان  »NHSو «سازمان اروپایی تحقیقات و درمان
ســرطان» ( )EORTCانجام شده است .پژوهشگران در این مطالعه به بررسی  ۶۲۰۰بیمار پرداختند.
پژوهشگران این مطالعه در پروژهای که توســط اتحادیه اروپا و “موسسه داروسازی اروپا” برای توسعه
تکنیکهای تصویربرداری برای مدیریت «داروهای تحریک بیماری ریه بینابینی»( )DIILDدر حال
انجام است ،دخیل هستند.بیماری ریه بینابینی یا  ILDنامی کلی برای چندین نوع متفاوت از بیماریهای
ریوی بوده که عموما باعث زخم شدن بافتهای ریوی میشوند .اگرچه “داروهای تحریک بیماری ریه
بینابینی” میتواند سبب دشواری در تنفس ،التهاب و «فیبروز»( )fibrosisشود اما گاهی اوقات خطر
و عوارض جدی اینگونه داروها چند ســال پس از مصرف دارو آشــکار میشود .ساالنه بین  ۴.۱تا ۱۲.۴
میلیون فرد در جهان به بیماری ریه بینابینی مبتال میشوند.پژوهشگران با بررسی بیماران و انجام آزمایشات
دریافتند که میزان مرگ و میر بر اثر ابتال به بیماریهای ریوی بیش از  ۵۰درصد است و این درحالی است
که  ۲۵درصد از آن به دلیل استفاده از داروی نامناسب و ابتال به بیماریهای تنفسی بوده است.استروئیدها
شایعترین داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری ریه بیابینی بودند ،اما هیچ مطالعهای تاثیر درمانی آنها
بر این بیماری را تاکنون تایید نکرده است« .جان واترتون»( ،)John Watertonاستاد دانشگاه منچستر
گفت :اگرچه درباره این موضوع مطالعات گستردهای انجام نشده است اما میتوان گفت که عوارض جانبی
داروها بسیار بربافت ریه تاثیرگذار اســت.دکتر «نازیا چادوری»( ،)Nazia Chaudhuriاستاد ارشد
دانشگاه منچستر و پزشک متخصص «بیمارستان  »Wythenshaweگفت :پزشکان باید در مورد
مسمومیتهای ریوی و عوارض جدی برخی از داروها آگاهی داشته باشند .با مصرف داروهای جدیدتر که
در بازار عرضه میشود ،این مشکل باز هم افزایش خواهد یافت اما ما با کمک دیگر پژوهشگران در حال
تالش برای یافتن روشی نوین برای درمان و تشخیص این بیماری هستیم.
تشریح اهمیت ذخیره کردن خون بندناف نوزادان

محققان دانشــگاه تهران موفــق به طراحی و
ساخت دســتگاه تولید کننده فیلترهای نانویی
شدند که می تواند آب را برای نوشیدن تصفیه
کند.علیرضــا دارابی در گفتگو بــا مهر گفت:
موفق شــدیم نی هایی که ساختار نانویی دارند
را به واسطه دستگاهی که طراحی کرده ایم به
تولید برسانیم.وی با اشاره به مزیت های این نی
های نانویی تصفیه کننده آب گفت :این نی های
نانویی نمونه داخلی ندارند و نمونه خارجی آن نیز
ساختار نانو ندارد.دارابی با بیان مزیت های این نی
های نانویی که به صورت فیلتر هایی کم وزن
هستند ،گفت :ساختار این نی طوری طراحی شده
که صددرصد باکتری ها و انگل ها را حذف می
کند و به هیچ عنوان میکروب از سطح آن عبور
نخواهد کرد.وی با بیان اینکه در اصل این وسیله
یک فیلتر نیشکل است ،آشامیدن آب از طریق
آن تقریبــ ًا به صورت آنی انجام میگیرد ،تاکید
کرد :این فناوری از آن جهت قابل توجه اســت
که در استفاده از آن از هیچگونه ماده شیمیایی،
باتری یا قسمت متحرکی استفاده نشده است.به
گفته این محقق فارغ التحصیل دانشگاه تهران،
اکنون این نی ها در مرحله ای است که نیاز به
سرمایه گذاری دارد.

سرپرســت جهاد دانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری گفت :سلولهای
بنیادی خون بند ناف نوزاد برای درمان محدوده وسیعی از بیماریهای مزمن
و حاد در حال احصـــاء و ذخیرهسـازی است.سیروس رضایی در گفتوگو
با ایســنا ،اظهار کرد :به دنبال کسب نتایج ارزشمند در درمان بیماریهای
العالج با استفاده از سلولهای بنیادی ،تشکیل بانکهای نگهداری خون
بنــد ناف مورد توجه قرار گرفت ،به نحــوی که امروزه بانکهای متعددی
جهت ذخیرهســازی آن در سراسر جهان راهاندازی شده است.رضایی در خصوص بیماریهایی که با
استفاده از سلولهای بنیادی خون بندناف قابل درمان هستند ،تصریح کرد :امروزه تحقیقات گستردهای
به منظور درمان بیماریها و ضایعات عصبی ،ترمیم بافتهای آســیبدیده قلبی و استخوانی ،ترمیم
سوختگیها و ضایعات پوستی ،ترمیم لوزالمعده و ترشح انسولین و ترمیم سایر بافتهای آسیبدیده با
استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان ،خون بندناف و سایر سلولهای بنیادی یک فرد بالغ درحال
انجام است.وی افزود :بیماریهایی که با استفاده از سلولهای بنیادی خون بندناف نوزاد قابل درمان
هستند ،شامل اختالالت سلولهای بنیادی ،کم خونی آپالستیک ،کم خونی فانکونی ،هموگلوبینوری
حملهای شــبانه ( ،)PNHلوســمی حاد ،AML، ALL ،لوسمی تمایز نیافته حاد ،لوسمی مزمن،
 ،CMLبیماریهای نقص در تولید لنفوسیتها ،لنفوم غیر هوچکین ،لنفوم هوچکین است.رضایی در
ادامه با اشاره به اینکه بیش از دوهزار نفر ،مشاورههای رایگان مرکز سلولهای بنیادی خون بند ناف
رویان واحد جهاد دانشگاهی استان را دریافت کردهاند ،گفت :تاکنون حدود  300نمونه خون بند ناف
در سطح استان جمعآوری و به تهران ارسال شده است که پس از طی آزمایشات مختلف این نمونهها
فریز شدهاند.سرپرست جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه زمان عضویت فرآیند
احصاء خون جهت فریز از هفته  36بارداری انجام میشــود و این فرصت تنها یکبار در زندگی آن
هم در بـــدو تولد نوزاد اتفاق میافتد ،تصریح کرد :خانوادههای متقاضی میتوانند به دفتر نمایندگی
بانک ســلولهای بنیادی خون بند ناف رویان ،مســتقر در کلینیک هاجر (س) شهرکرد که توسط
جهاددانشگاهی استان راهاندازی شده است ،مراجعه کنند.
نوبت دوم

آگهی استعالم ارزیابی کیفی مشاوران
شــهرداری قم در نظر دارد به اســتناد آییننامه خرید خدمات مشــاوره مصوب  ،1388/10/01مهندسان مشاوری که
دارای صالحیت حداقل پایه ( )3در تخصص مدیریت عمومی از ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور میباشند جهت
ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره با موضوعات زیر دعوت به عمل آورد.
1ـ پروژه استقرار ،توسعه و نگهداری سامانه جامع تحقق برنامه و بودجه ( عملکرد ) شهرداری قم
2ـ پروژه پیاده ســازی ،استقرار و نگهداری سامانه جامع مدیریت پروژه شهرداری قم و تدوین بودجه راهبردی سال
 1399شهرداری قم
ـ جهت دریافت اسناد وجهی اخذ نمیگردد.
ـ مهلــت دریافت اســناد :از روز پنج شــنبه مورخ  97/08/10لغایت ســاعت 14:00روز یک شــنبه مــورخ 97/08/20
میباشد.
ـ مهلت تحویل اسناد :از روز دوشنبه مورخ  97/08/21لغایت ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ 97/08/28میباشد.
ـ جهت پاســخگويي به سؤاالت تخصصي با شماره تلفنهای اداره کل برنامه و بودجه (حوزه معاونت برنامه ریزی و
سرمایه انسانی) شهرداری قم تماس حاصل فرمایید .تلفن 025-36104217 :
ـ محل دریافت الکترونیکی اسناد :مراجعه به سامانه مناقصهگران شهرداری قم به نشانی  . peyman.qom.irشرکتها
می بایست ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند .شماره تماس اداره پیمانها 025-36104336 :
ـ محل تســلیم اســناد :قم – بلوار امام موسي صدر – جنب بوستان شهید بنيادي – شهرداري مركزي – طبقه ششم –
اداره کل حراست و امور محرمانه.
آگهی نوبت دوم :روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09
آگهی نوبت اول :روز دوشنبه مورخ 1397/08/07
اداره کل روابط عمومی و بینالملل شهرداری قم WWW.QOM.IR

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شــرح ذیل را ،از طریق مناقصه عمومی دو
مرحله ای خریداری نماید.
ردیف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاریخ بازگشایی پاکات
مناقصه

ساعت بازگشایی
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده شرکت در
مناقصه (ریال)

1

مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار
ضعیف

1635/97

97/08/29

 8:30صبح

2.252.400.000

مدت دریافت اسناد مناقصه :از روز چهارشنبه مورخ  97/08/09تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  97/08/14در
قبال فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جاری سپهر صادرات به شماره  0101673314007به
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات :از روز سه شنبه مورخ  97/08/15لغایت ساعت  07:30صبح روز سه شنبه مورخ 97/08/29
محل تحویل پیشنهادات :اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول :پیشــنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه را به صورت یکی از طرق ذیل:
 )1ضمانــت نامه بانکی معتبر  )2ضمانتنامه صادره از مؤسســات بیمه گر و بیمــه مرکزی  )3گواهی خالص مطالبات
قطعی تأیید شده از سوی شرکت  )4فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره  0101673314007به نام
شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان ارائه دهند .به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر
و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:
1ـ هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های عصر ایرانیان و اصفهان امروز به عهده برندگان مناقصه می باشد.
2ـ مناقصه گران بایستی دارای تأییده فنی از توانیر باشند.
3ـ داوطلبان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36273011-13داخلی  4274واحد مناقصات تماس
حاصل نمایند.
4ـ اســناد و مــدارک و اطالعــات کامــل ایــن مناقصــه در ســایت اینترنتــی معامــات توانیــر بــه آدرس
 http://tender.tavanir.org.irقابل دسترســی می باشد همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه ملی مناقصات
ایران به آدرس  http://iets.mporg.irو ســایت شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان به آدرس  www.epedc.irقابل
دسترسی می باشد.
5ـ به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک
غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
مامور تدارکات و انبارها

آگهی مزایده

نوبت دوم

شــهرداری خان ببین برابر مصوبه شــماره  145مورخه  94/3/5شورای اسالمی شــهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی
اقدام به فروش  2قطعه از زمین های مســکونی موجود در سطح شهر نماید  .لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت کسب
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند .تلفن تماس 35862338:
ـ تضمین شــرکت در مزایده قطعه شــماره  47و 34هرکدام به مبلغ  18/500/000ریال به صورت نقد به حســاب (3100002384009ســپرده
شهرداری خان ببین ) یااسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
ـ برندگان اول  ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
ـ شهرداری دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
مهلت دریافت اسناد 1397/8/15:مهلت قبول پیشنهادات  1397/8/19:بازگشایی پیشنهادات 1397/8/20:
چاپ نوبت اول  1397/8/2:چاپ نوبت دوم 1397/8/9

سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

