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حکایت

خر و زنبور

به نام خداوند رحمتگر مهربان

واى بر كمفروش��ان!()1آنان ك��ه وقتى براى
خود پيمانه مىكنند ،حق خود را به طور كامل
مىگيرند؛()2ام��ا هنگامى كه مىخواهند براى
ديگران پيمانه يا وزن كنند ،كم مىگذارند!()3آيا
آنها گمان نمىكنند كه برانگيخته مىشوند)4(،
در روزى بزرگ؛()5روزى كه مردم در پيش��گاه
پروردگار جهانيان مىايس��تند)6(.چنين نيست
كه آنه��ا (درباره قيام��ت) مىپندارند ،به يقين
نامه اعمال ب��دكاران در «سجين» است!()7تو
چه مىدانى «سجين» چيست؟()8نامهاى است
رقم زده شده و سرنوشتى است حتمى!()9واى
در آن روز ب��ر تكذيبكنندگان!()10همانها كه
روز جزا را انكار مىكنند)11(.تنها كس��ى آن را
انكار مىكند كه متجاوز و گنهكار است!()12
سوره مطففين

فناوري
اپل دستگاه رصد خواب ساخت

به تازگي يک دستگاه رصد خواب ساخته شده که
شامل يک پد است که زير تشک قرار ميگيرد
و خ��واب کاربر را رصد ميکند.به گزارش مهر،
اپل پس از خريد اپليکيشنها و شرکت سازنده
حس��گر  Bedditاز نخستين دستگاه رديابي
خواب رونمايي کرده است.حس��گر Beddit
جديد ب��ا قيم��ت  ۱۴۹دالر عرضه ميش��ود
و داراي ي��ک پد با ضخام��ت  ۲ميليمتر است
که زير تش��ک قرار ميگي��رد و خواب کاربر را
رصد ميکند.اين دستگاه الگوهاي خواب کاربر
را رص��د ميکند و حتي ميتواند بهترين زمان
براي رختخواب رفتن و بيدار ش��دن را به آنها
بگويد.دستگاه Beddit Sleep Monitor
به طور اتوماتيک خواب کاربر را رصد ميکند.
همچنين به وسيله يک اپليکيشن روي آيفون
خ��واب را اندازه گي��ري و مديريت ميکند.اين
دستگاه همچنين ضربان قل��ب ،مدت خواب،
تنفس ،خرخر کردن ،دم��اي اتاق و رطوبت را
ميسنجد.هنگاميکه کارب��ر زمانبندي خواب
خود را مش��خص ميکن��د Beddit،کاربر را
تش��ويق ميکند تا برنامهريزي انجام ش��ده را
حتما انجام دهد.ب��راي اين منظور زمان خواب
را به کارب��ر يادآوري ميکند و به طور هفتگي
گزارشهايي براي او ارسال ميکند.

در چمن��زاري خرها و زنبوره��ا در کنار هم زندگي
ميکردن��د.روزي از روزها خري براي خوردن علف
به چمنزار ميآيد و مشغول خوردن ميشود.از قضا
گل کوچکي را که زنبوري در بين گلهاي کوچکش
مشغول مکيدن شيره بود ،ميخورد و زنبور بيچاره
که خود را بين دندانهاي خر اسير و مردني ميبيند،
زبان خر را نيش ميزند و تا خر دهان باز ميکند او
نيز از الي دندانهايش بيرون ميپرد.خر که زبانش باد
کرده و سرخ شده و درد ميکند ،عرعر کنان و عربده
کش��ان زنبور را دنبال ميکند.زنبور به کندويش��ان
پن��اه ميبرد.به صداي عربده خ��ر ،ملکه زنبورها از
کندو بي��رون ميآيد و حال و قضيه را ميپرسد.خر
ميگويد« :زنبور خاطي شما زبانم را نيش زده است
بايد او را بکشم».ملکه زنبورها به سربازهايش دستور

ميدهد که زنبور خاطي را گرفته و پيش او بياورند.
سربازها زنبور خاطي را پيش ملکه زنبورها ميبرند و
طفلکي زنبور شرح ميدهد که براي نجات جانش
از زي��ر دندانهاي خر مجبور به ني��ش زدن زبانش

سقوط آزاد به زير خط فقر با شيب تند قيمتها!

ش��ده است و کارش از روي دش��مني و عمد نبوده
است.ملکه زنبورها وقتي حقيقت را ميفهمد ،از خر
عذرخواهي ميکند و ميگويد« :شما بفرمائيد من
اين زنبور را مجازات ميکنم».خر قبول نميکند و
عربده و عرعرش گوش فلک را کر ميکند که« :نه
خي��ر اين زنبور زبانم را ني��ش زده است و بايد او را
بکشم».ملکه زنبورها ناچار حکم اعدام زنبور را صادر
ميکند.زنبور با آه و زاري ميگويد« :قربان من براي
دف��اع از جان خودم زبان خ��ر را نيش زدم.آيا حکم
اع��دام برايم عادالنه است؟»ملکه زنبورها با تاسف
فراوان ميگويد« :ميدانم که مرگ حق تو نيست.اما
گناه تو اين است كه با خر جماعت طرف شدي که
زبان نميفهمد و سزاي کسي که با خر طرف شود
همين است».
اثر :فارس

دانشنامه
وقتي ضايعات شيشه هم مفيد ميشوند

پژوهشگران کشور در يک طرح آزمايشگاهي ضايعات شيشه را به نانوذرات
پرکاربرد کلوئي��دي سيليکا تبديل کردند.نانوسيلي��کا در صنعت الستيک،
نس��اجي ،عايقهاي حرارتي و کاغ��ذ کاربرد دارد.به گ��زارش مهر ،امروزه
استفاده از انواع نانوذرات در صنايع مختلف در حال تبديل شدن به امري رايج
است.يکي از چالشهاي توليد نانوذرات ،بحث هزينه باالي توليد آنهاست.
ازاينرو پژوهشگران بسياري به دنبال راهکارهايي براي کاهش هزينههاي
توليد نانوذرات هستند.استفاده از پيش ماده ارزان ،يکي از رويکردها براي کاهش هزينه توليد نانومواد
بهش��مار ميرود.در اين راستا ،محققان دانش��گاه علم و صنعت از ضايعات شيشه بهعنوان يک پيش
ماده ارزانقيمت براي توليد نانوسيليکاي کلوئيدي بهره بردهاند.دکتر رضا نوروزبيگي ضمن اش��اره به
کاربرده��اي متعدد نانوسيليکاي کلوئيدي ،در خصوص ه��دف از انجام اين طرح گفت :در تحقيقات
اخير کارايي نانوسيليکا در افزايش خواص مکانيکي بتن و همچنين کاربرد آن در توليد پوش��شهاي
فوقآبگريز در صنعت نساجي به اثبات رسيده است.ازاينرو در اين طرح تالش شد تا با استفاده از يک
پيش ماده ارزان ،يک ماده مورد نياز صنعت را توليد کنيم.وي خاطرنش��ان کرد :ضايعات شيشه يکي
ط زيست ايجاد ميکند.ما
از زبالههايي است که دير تجزيه شده و انباشت آن مشکالتي را براي محي 
در اين طرح با بهرهگيري از ضايعات شيشه ،نانوذراتي مفيد توليد کردهايم که ميتواند کاربرد وسيعي
در صنايع مختلف داشته باشد.نوروزبيگي در خصوص مراحل سنتز و مشخصهابي نانوذرات سنتز شده
گفت :فرآيند سنتز نانوسيليکاي کلوئيدي شامل دو مرحله کلي بود.در مرحله اول سيليکا ژل خيس توليد
شد و در گام بعد ژل توليدشده لخته زدايي شد.بدين منظور در ابتدا پودر شيشه بهمنظور خالصسازي
تحت عمليات اسيدش��ويي قرار گرفت و سپس پودر تصفيهش��ده با سديم هيدروکسيد وارد واکنش و
ژل سيليس توليد ش��د.نوع اسيد مورد استفاده و همچنين دماي فرآيند توليد ژل بهعنوان پارامترهاي
مؤثر بهينهسازي شدند.به گفته وي ،پس از اتمام فرآيند توليد نانوسيليکا ،مشخصههاي مورفولوژيکي
و ساخت��اري توسط آزمونه��اي  XRF، DLS، FESEM،FTIRو جذب نيتروژن مورد بررسي
قرار گرفتند.وي خاطر نش��ان کرد :ميانگين اندازه نانوذرات نانوسيليکاي کلوئيدي توليدشده  ۱۵تا ۲۷
نانومتر و پتانسيل زتاي نانوذرات  ۴۳.۶ميليولت اندازهگيري شده که بيانگر پايداري باالي کلوئيد است.
همچنين يک گرم از نانوذرات پس از خش��ک ش��دن  ۸۳.۶۳مترمربع سطح ويژه دارند.اين تحقيقات
حاصل تالشهاي دکتر رضا نوروزبيگي عضو هيأت علميو زهرا اسدي دانشجوي مقطع کارشناسي
ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران است.
ساخت هيدروژل زيستسازگار براي توليد رگ مصنوعي

محققان کش��ور موفق به ساخت هيدروژل سازگار با بدن ش��دند که به
گفت��ه آنها اين هيدروژل ميتواند جايگزين مناسبي براي عروق تخريب
ش��ده قلبي باش��د.به گزارش مهر ،بيماريهاي قلب��ي و عروقي يکي از
دالي��ل اصلي مرگ و مير در سراسر جهان به ش��مار ميروند.از اين رو
ني��از فراواني به پيوندهاي مصنوعي عروق براي جايگزين سازي عروق
آسيب ديده احساس ميشود.براي رفع اين چالش تا به امروز روشها و
پليمره��اي گوناگوني براي ساخ��ت جايگزينهاي مصنوعي عروق مورد بررسي قرار گرفتهاند اما
همچن��ان چالشهايي مانند لختهزايي و عدم خواص مکانيکي مناسب استفاده از اين جايگزينها
را با مشکل مواجه کرده است.بر اين اساس محققان پژوهشکده فناوريهاي نو دانشگاه صنعتي
اميرکبير با علم به اين نياز ،ساخت و مش��خصهابي هيدروژلي زيس��ت سازگار با خواص زيستي و
مکانيک��ي مناس��ب را مدنظر قرار دادند و موفق به دستيابي به دانش فني هيدروژلي پيش��رفته و
نوترکيبب از خانواده «ژلما» شدند.اين هيدروژل زيست سازگار بوده و کليه خواص مکانيکي الزم
براي ساخت عروق مصنوعي را از خود نش��ان ميدهد.اين هي��دروژل آزمون سميت سلولي را با
موفقيت پش��ت سر گذاشته ضمن آنکه نتايج اين تستها زنده ماني سلولي  ۹۸درصدي را نشان
داده است.عالوه بر آن آزمونهاي خواص مکانيکي از قبيل کش��ش ،فش��ار بر روي اين هيدرژل
ص��ورت گرفت��ه و نتايج کامال مطلوبي به دست آمده است ،به گونهاي که اين هيدروژل ميتواند
کرنش  ۵۰درصد را در تعداد سيکلهاي باال بدون هيچ گونه تغيير ش��کلي تحمل کند.در اختيار
داشتن دانش فني کامل سنتز اين ترکيب اين امکان را براي محققين اين پروژه فراهم آورده که
با اعمال تغييرات مناسب در ترکيب و پارامترهاي موثر در سنتز ،تغييرات چش��مگيري در خواص
آن ازجمل��ه تورم پذيري ،تخريب پذيري ،خواص مکانيکي و بيولوژيکي برحس��ب نياز در کاربرد
ن��وع عروق ،فراهم آورند.در ساخت اين هي��دروژل از پليمرهاي طبيعي «کيتوسان» و «ژالتين»
استفاده شده است و نمونههاي اوليه ساخته شده نتايج مطلوبي را از خود نشان ميدهد که بدون
شک دريچههاي اميد جديدي براي ساخت عروق مصنوعي براي بيماران را مژده ميدهد.
نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی

دستگاه مناقصه گزار :شهرداری آمل
منابع تامین اعتبار :اعتبارات داخلی شهرداری
موض�وع مناقصه :پروژه تکمیل احداث ساختمان آتش نشانی واقع در آمل،

بلوار طبرسی ،امین 9
برآورد اولیه 30/398/542/000 :ریال  -مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
 1/520/000/000ریال
نوع تضمین ش�رکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل
و یا وجه نقد بحس��اب س��یبا  0220668982000بنام ش��هرداری آمل-
دارابودن حداقل رتبه  5برای ش��رکت ها با رعایت س��قف ارجاع کار در
رسته ابنیه الزامی است.
سایر جزییات و اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه :از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت دوم به
مدت  5روز – محل :امور قرادادهای شهرداری آمل
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل97/10/10 :
تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت :ساعت  14/30مورخ 97/10/11
ب��رای اطالعات بیش��تر ب��ه پایگاه ملی مناقصات و س��ایت ش��هرداری
 www.amol.irرجوع گردد.
نمابر011-44259497 :
تلفن011-44229001 :
شهردار آمل -احمد امیرسلیمانی

