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در آينه قرآن

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری

حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

براى انس��ان ،مامورانى اس��ت كه پى در پى ،از
پي��ش رو و از پش��ت س��رش او را از فرمان خدا
حفظ مىكنند؛ (اما) خداوند سرنوشت هيچ قوم (و
ملتى) را تغيير نمىدهد مگر آنكه آنان آنچه را در
خودشان است تغيير دهند! و هنگامى كه خدا اراده
سوئى به قومى (به خاطر اعمالشان) كند ،هيچ چيز
مانع آن نخواهد شد و جز خدا ،سرپرستى نخواهند
داشت!()11او كسى است كه برق را به شما نشان
مىدهد ،كه هم مايه ترس است و هم مايه اميد و
ابرهاىسنگينبارايجادمىكند!()12ورعد،تسبيح
و حمد او مىگويد و (نيز) فرشتگان از ترس او! و
صاعقهها را مىفرستد؛ هركس را بخواهد گرفتار
آن مىسازد( ،در حالي که) درباره خدا به مجادله
مشغولند! و او قدرتى بىانتها دارد!()13

حدیث نبوی
ما مالک چه چيزي هستيم؟

-1م��ردي در حال مرگ بود.وقتي که متوجه مرگش ش��د خدا را با جعبهاي در دس��ت ديد.خدا« :وقت
رفتنه!»مرد« :به اين زودي؟ من نقش��ههاي زيادي داش��تم!»خدا« :متأسفم ،ولي وقت رفتنه».مرد« :در
جعبهات چي داري؟»خدا« :متعلقات تو را».مرد« :متعلقات من؟ يعني همه چيزهاي من؛ لباسهام ،پولهام
و »...خدا« :آنها ديگر مال تو نيستند ،آنها متعلق به زمين هستند».مرد« :خاطراتم چي؟»خدا« :آنها متعلق
به زمان هستند».مرد« :خانواده و دوستهايم؟»خدا« :نه ،آنها موقتي بودند».مرد« :پس وسايل داخل جعبه
حتم ًا تن و بدنم هستند!»خدا« :نه ،آنها متعلق به گرد و غبار هستند».مرد« :پس مطمئن ًا روحم است!»خدا:
«اشتباه ميکني ،روح تو متعلق به من است».مرد با اشک در چشمهايش و با ترس زياد جعبه در دست خدا
را گرفت و باز کرد و ديد خالي است! مرد دلشکسته گفت« :من هرگز چيزي نداشتم؟»خدا« :درست است.
تو مالک هيچ چيز نبودي!»مرد« :پس من چي داشتم؟»خدا« :لحظات زندگي مال تو بود.هر لحظه که
زندگي کردي مال تو بود-2».روباهي از شتري پرسيد« :عمق اين رودخانه چه اندازه است؟»شتر جواب داد:
«تا زانو».ولي وقتي روباه داخل رودخانه پريد ،آب از سرش هم گذشت و همين طور که دست و پا ميزد
به شتر گفت« :تو که گفتي تا زانو!»شتر جواب داد« :بله ،تا زانوي من ،نه زانوي تو».هنگاميکه از کسي
مشورت ميگيريم يا راهنمايي ميخواهيم بايد شرايط طرف مقابل و خودمان را هم در نظر بگيريم.لزوما"
هر تجربهاي که ديگران دارند براي ما مناسب نيست.

سوره رعد

فناوری

حکايت مومن

-1حكاي��ت مؤمن چون نخل اس��ت هرچه از
آن گيرى س��ودت دهد-2.حكايت مؤمن چون
س��اق كشت است باد از هر س��و كه به او وزد
آن را منحنى كند و چون باد ساكت شود راست
ش��ود مؤمن نيز چنين است كه به بليه منحنى
شود و حكايت بدكار چون درخت صنوبر است
استوار و برجا ،تا وقتى كه خداى واال اگر خواهد
درهمش شكند-3.حكايت مؤمن چون شمس
طال است اگر بر آن بدمند تا سرخ شود و وزنش
كنند كمتر نشده است-4.حكايت مؤمن چون
خانه اى است به ظاهر خراب كه چون وارد آن
شوى ببينى پاكيزه است و حكايت بدكار چون
قبر مرتفع گچ كارى است بيننده را به شگفت
آرد و باطن آن از عفونت پر است.
نهج الفصاحه

اثر  :تسنیم

اراجیف ربع پهلوی!!!

کاریکاتور/

تولید پارچههای نانویی
با قابلیت حذف آالیندههای آلی

محقق��ان دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر در فاز
آزمایش��گاهی پارچهه��ای نان��و کامپوزیتی را
تولید کردند که قادر اس��ت با حذف آلودگی از
آب ،سوخت گازی تولید کند.به گزارش ایسنا،
دکتر تینا حریفی ،پژوهشگر دانشکده مهندسی
نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،با بیان اینکه
ارائ�� ه روشهایی که همزمان ق��ادر به حذف
آالیندهه��ای آلی و تولید س��وختهای گازی
باش��د ،مورد توجه محققان بوده اس��ت ،افزود:
بر این اس��اس در طرح حاض��ر تالش کردیم
تا با تثبیت نانوذراتی با خاصیت فتوکاتالیستی/
مغناطیس��ی بر روی یک پارچ ه پلیاس��تری،
با حذف خورش��یدی آالیندههای آل��ی از آب،
گازهای کارب��ردی از قبیل متان ،دیاکس��ید
کربن و مقداری هیدروژن تولید کنیم.حریفی با
بیان اینکه در این طرح ،از پارچه ب ه عنوان یک
بستر انعطافپذیر جهت تثبیت نانوذرات استفاده
کردیم ،ادامه داد :بنابراین نیاز به طراحی راکتور
با شکل خاص از بین میرود و این امر کاهش
ی دارد .از س��وی دیگر ،نانو
هزینه فرایند را در پ 
ذرات م��ورد اس��تفاده در این ط��رح ،گاز متان
بیشتری را در مقایسه با نانوذرات استفاده شده
در پژوهشهای مشابه تولید میکنند.

آگهی تحدید حدود عمومی

دانشنامه
توليد غضروف انسان از سلولهاي بدن

يک محقق ايراني با نمونهگيري از س��لولهاي غضروف انسان ،تکثير و
کش��ت آنها روي يک داربست پروتئيني از جنس کالژن ،موفق به توليد
غضروف انس��ان شد.مهديهادي ،مجري طرح در گفتوگو با ايسنا توليد
غضروف انس��ان را از دستاوردهاي مطالعاتي خود عنوان کرد و گفت :فاز
اوليه اين طرح در آزمايشگاه توليد شده و اين محصول ميتواند به صورت
صنعتي و به عنوان يک محصول دارويي در آينده نزديک توليد ش��ود.وي
درباره اين پروژه تحقيقاتي توضيح داد :براي توليد غضروف انس��ان ،ابتدا از س��لولهاي غضروف
خود بيمار نمونه گرفته ميشود ،سپس اين سلولها تکثير داده شده و بعد آنها روي يک داربست
پروتئيني از جنس کالژن کشت داد ه ميشوند و در نهايت يک غضروف کامل انسان در زمان ۳۰
روز س��اخته ميشود.اين محقق که س��ابقه فعاليت تحقيقاتي در پژوهشگاه رويان را نيز در کارنامه
خود دارد ،افزود :بعد از مرحله توليد بافت غضروف ،آزمونهاي کنترل کيفي مختلف بر روي نمونه
انجام ميش��ود و معموال پس از انجام آزمونها و صدور شناسنامه محصول ،بافت مورد نظر معتبر
بوده و اين غضروف ميتواند به انسان پيوند زده شود.هادي که هم اکنون به عنوان سرپرست واحد
توليد داروهاي بيولوژيک در يک ش��رکت تحقيقاتي داروسازي در حال فعاليت است ،با بيان اينکه
اين پيوند از نوع “اتولوگ” يا همان خودي اس��ت ،گفت :اين مس��ئله از نظر پاسخهاي ايمني بسيار
حائز اهميت است ،زيرا بدن بيمار آن را پس نميزند.اين پژوهشگر با بيان اينکه در سال  2018در
آمريکا محصولي به عنوان غضروف انسان توليد و وارد بازار جهاني شده است ،گفت :اين محصول
که براي خود بيماران طراحي ميش��ود ،به قيمت خيلي گراني فروخته ميشود.هادي با بيان اينکه
پاياننامه ارشد وي با عنوان “تاثير ساختار تخلخلي و حفرات داربست کالژني در کشت سلولهاي
کندروسيت انسان در آن در مهندسي بافت غضروف” سرآغاز اين پروژه تحقيقاتي بوده است ،يادآور
ش��د :پاياننامه من با استاد راهنمايي پروفس��ور کاظم پريور در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد
اسالميو با حمايت دکتر يعقوب حقيقتنيا از صنعت داروسازي کشور دفاع شده است.وي افزود :اين
طرح از سوي هولدينگ سرمايهگذاري دارويي سازمان تامين اجتماعي حمايت مالي شد و در نهايت
در حد يک پاياننامه باقي نماند و به عنوان يک پروژه تحقيقاتي در حال ادامه است.اين محقق در
ادامه يادآور ش��د :چندي پيش مقاله اين طرح را براي کنگرهاي با عنوان کنگره جهاني بيومتريال
و مهندس��ي بافت  ۲۰۱۸به کشور ايتاليا ارس��ال کردم و به عنوان سخنران کليدي و رئيس کميته
علمياين کنگره به رم دعوت شدم که پروژه من در اين کنگره به خاطر نوآوري تحقيقات و کيفيت
ت دارويي معتبر را جلب کرد.
بهتر آن نسبت به محصول آمريکايي ،توجه چند شرک 
افزايش کارايي قطعات مهندسي با فناوري نانو

محققان دانشگاه صنعتي شيراز با اعمال همزمان مس و نانوذرات اکسيدي
درون پوش��ش ني��کل ،راهکاري را براي افزاي��ش مقاومت به خوردگي و
س��ايش پوشش ارائه دادند.به گزارش ايسنا  ،دکتر مرتضي عليزاده ،عضو
هيأت علميدانشگاه صنعتي شيراز ،هدف از انجام اين طرح را تالش براي
بهبود خواص ضد خوردگي و ضد سايش��ي پوش��شهايي از جنس نيکل
عنوان کرد و افزود :بر اين اساس در اين تحقيق تالش شد با وارد کردن
عنصر مس و نانوذرات اکسيد آلومينيوم به درون پوشش ،خواص ضد خوردگي و ضد سايشي پوشش
ي که بسياري از قطعات در صنعت ،از جمله قطعات مورد استفاده
آن ارتقا يابد.وي ادامه داد :ازآنجاي 
در صنايعي همچون خودروس��ازي ،بهطور همزمان تحت دو پديد ه مخرب “سايش” و “خوردگي”
قرار دارند ،بنابراين اعمال اين پوششها ميتواند نقش بازدارنده در برابر اين پديدهها و افزايش عمر
ک سو به دليل ماهيت
و کارايي قطعات را داش��ته باش��د.به گفته اين محقق نانو ذرات اکسيدي از ي 
س��راميکي و سختشان ،خواص مکانيکي زمينه را ارتقا ميدهند و از سوي ديگر موجب ميشوند تا
پوششي با دانهبندي ريز تشکيل شود و متعاقب آن سختي افزايش يابد.عليزاده با بيان اينکه در طرح
حاضر از رسوبدهي الکتريکي براي ايجاد پوششي با زمينه نيکل بر روي زيراليهاي از جنس فوالد
استفاده شد ،يادآور شد :همچنين ب ه منظور ارتقاي خواص ضد خوردگي و ضدسايشي پوشش ،عنصر
مس و نانوذرات س��راميکي اکس��يد آلومينيوم با درصدهاي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است.
پس از اتمام فرايند پوش��شدهي ،ابتدا س��اختار پوشش بررسي و سپس آزمونهاي سختيسنجي،
س��ايش و خوردگي بر روي نمونههاي پوششدهيشده انجام شدهاست.عضو هيات علميدانشگاه
صنعتي ش��يراز با اشاره به نتايج بهدس��تآمده از اين تحقيق اضافه کرد :نتايج به دست آمده نشان
ميدهد کريستاليتهاي پوشش از  91نانومتر براي پوشش نيکل خالص به  16نانومتر براي پوشش
تهيهش��ده از حمام حاوي  20گرم بر ليتر اکس��يد آلومينيوم تغيير يافتهاس��ت .همچنين مقاومت به
سايش پوشش 4.2 ،برابر و مقاومت به خوردگي  4.3برابر شد ه است.

نوبتدوم
قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دماوند

پیرو آگهی های نوبتی قبلی تحدید حدود شهرس��تان دماوند و توابع آن بموجب ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک کشور
تعیین حدود رقبات در روزهای مقرر بعمل خواهد آمد
سنگ  2اصلی شهر دماوند
– 6031آقای مجید صدیقی فرزند اسماعیل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  30متر مربع
سنگ -64اصلی قریه دشتمزار
-374آقای اسماعیل نائبی فرزند اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت  680/83مترمربع
سنگ  68اصلی قریه روح افزا
-431آقای شهریار جعفری نیا فرزند پرویز ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  13492/20متر مربع
-1707خانم لیال خلیل پوران فرزند حس��ین ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی در آن به مساحت  1682/82مترمربع
مفروز از  384فرعی
تاریخ بازدید روز شنبه 91397/10
سنگ  75اصلی قریه گیالن
-2706آقای روح اله ولی اشرفی فرزند محمد علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 965/26مترمربع
سنگ  90اصلی – قریه آئینه ورزان
-1479سید جلیل حسینی فرزند سید عبداله ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 749/87مترمربع
-1480محمد علی افشار فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  660/30مترمربع
تاریخ بازدید یکشنبه 1397/9/11
بنابراین از س��اعت  10صبح روزهای فوق عملیات تحدید حدود رقبات فوق انجام می ش��ود و بموجب ماده  14قانون ثبت
اس��ناد و امالک بدینوس��یله به مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر مندرج در آگهی در محل حضور
بهمرس��انند و اعتراضات بح��دود و حقوق ارتفاقی امالک مزبور مطابق قانون مرق��وم تنظیم صورت مجلس تعیین حدود
بمدت یک ماه پذیرفته خواهدشد  .ضمنا یاد آور می نماید معترضین برابر تبصره  2ماده واحد مصوب  1373/2/25مجلس
شورای اسالمی مکلفند گواهی تسلیم اعتراض بدادگاه را بمدت یک ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی اخذ و ارائه
نمایند
تاریخ انتشار 1397/08/15
م الف 2809

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
(مناقصه شماره )97/3

س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان قم در نظر دارد مناقصه عمومی خرید  7416متر لوله پلی اتیلن در قطرهای  160و  250میلیمتر با برآورد مبلغ
 6/871/284/000ريال به ش��ماره  200973116000003را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اس��نا د مناقصه تا ارائه پیش��نها د مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد ش�� د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکتریکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1397/08/12 :
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  344/000/000ريال ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز پنج شنبه مورخ 1397/08/24
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز دوشنبه مورخ 1397/09/05
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ  1397/09/06می باشد.
متقاضیان جهت ارائه پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) به آدرس قم ،بلوار غدیر سازمان جها د کشاورزی استان قم ،طبقه اول دبیرخانه سازمان
مراجعه نماین د و جهت اطالعات بیش��تر با ش��ماره  025-32126560اداره امور پیمانها و قراردادها تماس حاصل نمایند .به مدارکی که بعد از ساعت
اداری روز دوشنبه مورخ  1397/09/05به دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان قم تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
الزم به توضیح است دارا بودن مجوز تولی د لوله پلی اتیلن در سایز مورد نظر و رتبه  Aیا  Bاز دفتر توسعه سامانه های آبیاری معاونت آب و خاک
وزارت جها د کشاورزی برای تمامی متقاضیان الزامی می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ،مرکز تماس021-41934 :
هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
نوبت اول1397/08/12 :
نوبت دوم1397/08/15 :

سازمان جهاد کشاورزی استان قم
کمیسیون معامالت

آگهي مزایده عمومی شماره 97/40

نوبت اول

موضوع مزایده :فروش تعدادی از امالک ش��هرداری واقع در س��طح ش��هر مطابق شرایط ،اس��ناد و مدارک منضم به
اش��خاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط .مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  ،97/09/07مهلت قبول پیشنهادات حداکثر
تا مورخ  97/09/10و بازگشایی پاکات مورخ  97/09/11می باشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار
است .تلفاکس )031( 55465858 :

شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

آگهی مزایده

نوبت اول

شهرداری خان ببین برابر بند  3مصوبه شماره  23مورخ  96/10/23شورای اسالمی شهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی اقدام
به فروش ملک (س��اختمان تجاری) نماید .لذا از ش��رکت کنندگان دعوت به عمل می آید ،جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد
مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تلفن تماس35862338 :
ـ تضمین ش��رکت در مزایده به مبلغ  666.000.000ریال به صورت نقد به حساب ( 3100002384009سپرده شهرداری خان ببین) با اسناد خزانه یا
ضمانت نامه بانکی.
ـ برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هر گاه 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 در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
مهلت دریافت اسناد 97/8/30 :مهلت قبول پیشنهادات 97/9/3 :بازگشایی پیشنهادات97/9/5 :
نوبت اول 97/8/15 :نوبت دوم97/8/22 :

سعید اسماعیلی ـ شهردار خان ببین

