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ديانت

پايگاه عرفان :رمضان ،ماه آمرزش گناهان اس��ت.
حال ممکن است سوالي مطرح شود که اگر در ماه
مبارک رمضان خداوند گناهان را ميبخش��د ،آيا در
ماههاي ديگر بخش��ش و مغفرت خداوند به حالت

تعلي��ق درميآيد؟ آيا در ايام ديگر س��ال حس��نات
مقبول نيس��ت و سيئات بخش��يده نميشود؟ آيا در
ماه شوال و ذيالقعده خداوند غفار و رحيم نيست؟
در جواب بايد گفت :پ��روردگار عالم در همه ايام و
ساعات و لحظهها غفارالذنوب و قبول کننده حسنات
اس��ت.در لطف و رحمت پروردگار هميشه به روي
بندگانش گشوده است.ولي همانطور که اشاره شد
در ماه مبارک رمضان ،زمينه و بستر بيشتري براي
آمرزش گناهان و قبولي حسنات فراهم است.براي
نزديکي مس��أله به ذهن ،ذکر مثالي کمک خواهد
کرد :کساني که مش��مول پرداخت ماليات به اداره
ماليات هستند ،اگر تا تاريخ مقرر ماليات را پرداخت

فناوري ايراني

رفتار ميکند ،تا چه اندازه بخش��نده و غفور اس��ت.
توجه ويژه پروردگار نسبت
اينکه حکمت عنايت و ّ
به ماه مب��ارک رمضان چيس��ت خداوند خود بدان
آگاهتر اس��ت ،ولي ش��ايد يکي از حکمتهاي آن
اين باش��د که به خاطر ويژگي ماه رمضان بندگاني
که بار گناهشان س��نگين است و دچار دلسردي و
نااميدي ش��دند ،خداوند به آنه��ا فرصت ويژهاي
ب��راي اصالح و به خودآم��دن ميدهد.البته آداب و
اعمال مخصوص اين ماه و فضاي معنوي حاکم بر
آن ،خود زمينهس��از توبه و رشد معنوي انسان است
و به تبع آن ،زمينه براي قبولي حس��نات و آمرزش
سيئات فراهم ميشود.

بي تدبيري در بازار خودرو  3هزار ميليارد تومان سود به جيب دالالن ريخت

روزه داري به همراه ويتامين «سي» درمان سرطان را ساده ميکند

محققان دانشگاه کاليفرنياي جنوبي ميگويند تبعيت از رژيمهاي غذايي مشابه با شرايط روزه داري در کنار مصرف
ويتامين  Cدر درمان انواع س��رطان مؤثر اس��ت.به گزارش مهر ،براس��اس مطالعه مذکور که نتايج آن در نيچر
کاميونيکيشنز منتشر شده ،تبعيت از رژيم غذايي مشابه با شرايط روزه داري باعث کاهش سرعت رشد تومورهاي
سرطاني ميشود.آزمايشهايي که در اين زمينه بر روي موشها انجام شده ،نشان ميدهد تبعيت از اين نوع رژيم
غذايي باعث شده رشد تومورهاي سرطاني در روده بزرگ موشهاي مختلف کند شود.اين اولين بار است که يک
روش مداخله غيرسميبراي کند کردن روند رشد تومورهاي سرطاني مؤثر واقع شده است.روشهاي مداخله ديگر
مانند شيميدرماني هم به سلولها و تومورهاي سرطاني و هم به سلولهاي عادي و سالم آسيب ميزنند.البته بايد
توجه داشت که رعايت شرايط روزه داري براي بيماران سرطاني که معمو ًال با مشکالت جسماني و ضعف بدني
مواجه ميشوند ،کار سادهاي نيست و لذا مصرف ويتامين  Cميتواند اين شرايط دشوار را تا حدي تسهيل کند.
ايمپلنت مغزي که نابينايان را بينا ميکند

رمضان ،ماه آمرزش گناهان
نکنند ،به آنه��ا جريمه تعل��ق ميگيرد.حال اداره
ماليات براي تش��ويق مؤديان مالياتي ،اطالعيهاي
ص��ادر ميکند که اگر مث ً
ال تا نيمه ش��عبان ماليات
پرداخ��ت ش��ود ،جريمه برداش��ته ميش��ود و چند
درص��د ه��م از ماليات تخفيف داده ميش��ود.مثال
ديگر اينکه :برخي از زندانيان به تناسب جرميکه
مرتکب ش��دهاند و يا به دليل رفتار مناس��ب آنها
در زندان ،از س��وي حاکم ش��رع در مناس��بتهاي
مختلف مورد عفو قرار ميگيرند.اگر بندگان خداوند
اينگونه بخش��شها را که خارج از عدالت و منطق
نيست ،نسبت به يکديگر دارند ،پروردگار کريم که
فرات��ر از عدال��ت و از ناحيه فضل خ��ود با بندگان

دانشنامه

اثر :تسنيم

محققان دانشگاهي ايمپلنتي مغزي ابداع کردهاند که حروف را روي مغز شبيه سازي ميکند.به اين ترتيب آنها
توانستند توالي حروف را ثبت کنند.به گزارش مهر ،در بيشتر مواردي که افراد بينايي خود را از دست ميدهند،
مشکل اصلي در نتيجه خسارت به چشمان يا اعصاب بينايي به وجود آمده و بخش «ديدن» مغز آنها آسيبي
نديده است.اين بدان معنا است که احتماال ميتوان چشمان را فريب داد و اطالعات را مستقيم از دوربين به
مغز رساند.در همين راستا محققان کالج پزشکي بيلور آمريکا يک ايمپلنت مغزي ساختهاند که به افراد نابينا
کمک ميکند تا به طور مصنوعي ببينند و توالي حروف را ثبت کنند.اين الکترودها اشکال را روي کورتکس
بصري مغز افراد رديابي ميکنند.در آزمايشها افراد کم بينا و نابينا توانستند حروف الفبا را بدون تالش اضافي
توضيح دهند و شناس��ايي کنند.به گفته محققان ،ش��رکتکنندگان نابينا در پروژه توانستند بيش از  ۸۶شکل
حروف را تشخيص دهند.در اين پژوهش الکترودهايي در مغز  ۴فرد کم بينا نصب شد.همچنين الکترودهايي
در کورتکس بينايي  ۲فرد نابينا نيز نصب شد.دانيل يوشور محقق ارشد اين پژوهش ميگويد :هنگاميکه ما از
تحريک الکتريکي براي رديابي حروف در مغز افراد استفاده کرديم ،توانستيم شکل حروف مورد نظر را ببينيم
و به طور صحيح حروف مختلف را شناسايي کنيم.شرکت کنندگان نقاط يا خطوط درخشاني به شکل حروف
را توصيف کردند.در خالصه پژوهش آنان آمده اس��ت :ما اس��تراتژي جايگزيني را بررسي کرديم که در آن با
اس��تفاده از تحريک الکترودها به طور متوالي ،اشکال روي سطح کورتکس بينايي قابل رصد بودند.در هر دو
گروه کم بينا و نابينا ،مغز افراد به طور موفيت آميز توالي شکل حروف را پيشبيني کرد.
برچسبي که زخمهاي ناشي از ديابت را به سرعت درمان ميکند

افزايش توليد ماسک در کشور با ساخت دستگاهي پيشرفته

پژوهشگران چيني ،نوعي برچسب پوستي ابداع کردهاند که ميتواند زخمهاي ناشي از ديابت را زودتر از روشهاي
ديگر درمان کند.به گزارش ايس��نا ،پژوهش��گران چيني موفق شدهاند با يک برچسب پوستي که از جلبکهاي
فيروزهاي ساخته شده ،زخم موشها را ترميم کنند.شايد روزي بتوان از اين برچسب براي درمان زخمهاي مزمن
افراد مبتال به ديابت نيز استفاده کرد.حدود يک چهارم افراد مبتال به ديابت ،از زخمهاي مزمن رنج ميبرند زيرا
گردش خون ضعيف و داليل ديگر موجب ميشوند که ترميم پوست آنها پس از خراش برداشتن و يا بريده شدن،
دش��وار باشد.چنين شرايطي در موارد حادتر حتي ميتواند به قطع عضو آسيبديده ختم شود.زخمهاي ناشي از
ديابت گاهي اوقات با کمک اکسيژن درمان ميشوند زيرا اين باور وجود دارد که اکسيژن ميتواند به ترميم زخم
کمک کند اما اين روش ،اغلب نتيجهبخش نيست زيرا فقط مقدار کمياز اکسيژن ميتواند به پوست نفوذ کند.
پژوهشگران "دانشگاه نانجينگ" ( )NJUچين براي بهبود اکسيژنرساني به خون ،نوعي برچسب پوستي ابداع
کردهاند که از باکتريهاي زنده موسوم به " "Synechococcus elongatesپر شده است.اين باکتريها
معموال با نام باکتريهاي فيروزهاي شناخته ميشوند و اکسيپن را به صورت طبيعي در حضور نور خورشيد و طي
فرآيند فتوسنتز توليد ميکنند.اين برچسب پوستي ،دانههاي هيدروژل را شامل ميشود که ميتوانند اکسيژن را
در خود فرو ببرند و آن را با خود به داخل پوس��ت برس��انند.هزينه ساخت اين برچسب ،کمتر از  0.99دالر است.
پژوهشگران ،تاثير اين برچسب پوستي را با تاثير اکسيژندرماني در موشهاي مبتال به ديابت که زخمهاي پوستي
به قطر يک سانتيمتر داشتند ،مقايسه کردند.زخ م موشها پس از شش روز ،با کمک اين برچسب تا 45درصد
درمان ش��د؛ در حالي که زخم موشهايي که تحت اکس��يژندرماني قرار داش��تند ،تنها  20درصد بود.همچنين
زخمهاي درمان شده با برچسب ،سه روز زودتر از زخم موشهاي ديگر ،به طور کامل بسته شدند و هيچ عوارض
جانبي نيز به همراه نداشتند.پژوهشگران اميدوارند که بتوانند اين برچسب را پيش از به کار گرفتن در آزمايشهاي
باليني انساني ،روي حيوانات بزرگتري آزمايش کنند.

يکي از ش��رکتهاي دانش بنيان نياز کشور را به وسيله دستگاه منبع
تغذيه التراس��ونيک براي توليد ماسک در زمان شيوع کرونا رفع کرده
است.به گزارش ايسنا ،محمدرضا کرفي مدير عامل اين شرکت دانش
بنيان در اينباره گفت :براي توليد ماسکهاي سه اليه جهت تکميل
فرآيند دوخت ،به دستگاه منبع تغذيه التراسونيک نياز است که با توجه
ب��ه افزايش تقاضاي جهاني براي ماس��ک ،اين دس��تگاه نيز در کنار
ديگر تجهيزات با افزايش س��فارش رو به رو ش��ده است.وي با اشاره
به س��اخت اين دستگاهها در اين ش��رکت افزود :قيمت نمونه مشابه
کم کيفيت چيني اين دس��تگاه در حدود  40ميليون تومان است ،اين
در حالي اس��ت که نمونه با کيفيت و هم��راه با خدمات داخلي که در
شرکت توليد ميشود ،با حدود نصف اين قيمت عرضه ميشود.کرفي
با اش��اره به تقاضاهاي رو به ازدياد اين دس��تگاه و تجهيزات مشابه،
اظهار کرد :در حال حاضر مش��غول تحويل همزمان  45دس��تگاه به
يکي از زيرمجموعههاي س��تاد اجرايي فرمان امام(ره) هستيم که در
زمينه توليد ماسک و ديگر اقالم مورد نياز کشور براي مقابله با کرونا
فعال هستند.اين محقق خاطرنشان کرد :ساخت تجهيزاتي مانند منبع
تغذيه التراس��ونيک ،کش��ور را از واردات ماسک بي نياز کرد و همين
موضوع باعث ش��د تا دهها کارگاه ،مس��جد در زمينه توليد ماسک در
سراسر کشور فعال شوند.
نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/11
شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد خرید دیوار پیش ساخته مورد نیاز خود
را به شرح اسناد از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
ـ میزان ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار به ش��رح اس��ناد می باشد  ،که
بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر  ،چک تضمین شده بانکی  ،بلوکه از مطالبات و یا
وجه نقد به حس��اب بانک تجارت شعبه شهید چمران به شماره 1028040020
بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه گزار تسلیم گردد.
ـ زمان و محل و نحوه دریافت اسناد :از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت  5روز با در
دست داشتن فیش واریزی به مبلغ  200/000ریال به حساب بانک تجارت شعبه
شهید چمران به شماره  1028040020به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:
ـ پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهوازWWW.AEPDCO.IR :

مشاهير

ـ پایگاه اینترنتی توانیر WWW.TAVANIR.ORG.IR :
ـ پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir
ـ تلفن تماس  06134490700 :داخلی 3245
ـ آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات :حداکثر تا ساعت  12:00مورخ
 1399/03/17به دبیرخانه مرکزی ش��رکت  :اهواز -بلوار پاسداران جنب شهرک
صنعتی تسلیم گردد .بازگشایی راس ساعت  12:00مورخ  99/03/19می باشد.
ـ به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از
انقضاء مدت مقرر واصل می شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ـ هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است.
ـ سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

امور تدارکات

آگهی مزایده عمومی

در فاز یک) واقع در روستای کبوتر آباد شهرستان اصفهان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضی��ان ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر م��ی توانن��د از تاری��خ دوش��نبه  99/02/29ب��ه آدرس اینترنتی
 www.bonyadmaskan-isf.irمراجعه نمایند.

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان
نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.کلیه مراحل برگزاری
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  /http://www.setadiran.irانجام خواهد شد
رديف

عنوان فراخوان

مبلغ برآورد

شماره فراخوان
سامانه ستاد

1

بهسازی راه اصلی رامیان -سه راهی
شاهرود

59763322178ریال

2099003199000012

2

بهسازی و احداث محور شاهرود-
طرود به طول  3کیلومتر

50043026404ریال

2099003199000013

مهلت دریافت
اسناد

99/2/30

ميخائيل يان دوفويه ،مستش��رق هلندي ،در نهم اوت س��ال 1836م در هلند به دنيا آمد.وي تحصيالت خود را در رش��ته الهيات و فلس��فه دانش��گاه ليدن هلند
به پايان رس��انيد و س��پس با انتخاب رش��ته زبانهاي س��امي ،به آموختن زبان عربي پرداخت.دوفويه پس از آن دروس خود را ادامه داد و با اخذ مدرك دكتراي
ليدن
الهيات ،به عنوان مترجم زبانهاي شرقي ،مشغول به كار گرديد.در همين زمان تنظيم نسخههاي خطي و كشف و شناسايى آنها از گنجينههاي كتابخانه ِ
هلند به او محول شد.وي در اين زمان به دستنويسهاي نفيسي دست يافت كه خاورشناسان پيش از او متوجه آنها نشده بودند كه از اين ميان يك سري از
كتابهاي جغرافيدانهاي قرون اوليه اسالميبود.دوفويه در جريان تدريس خود ،براي دانشجويان زبان عربي اهميتي فراوان قائل بود و يكي از خدمتهايش
به آنان ،تأسيس مؤسسهاي براي كمك به آنان بود.وي عالوه بر تدريس ،رياست هيأت تحريريه مجلدات سه گانه دايرةالمعارف اسالميليدن را برعهده گرفت
و در انجمنهاي علميشرقشناس��ي عضويت يافت.دوفويه همچنين به زبانهاي فرانس��وي ،انگليسي ،التيني ،آلماني و يوناني تسلط داشت و در حدود سيصد
مقاله در مجالت گوناگون ارائه نمود.اين خاورش��ناس پركار هلندي ،داراي اطالعات وس��يعي در زمينه تاريخ و جغرافياي ممالك اس�لاميو ادبيات عرب بود و
پس از كش��ف و شناس��ايى كتاب معروف تاريخ ال ُّر َس��ل و الملوك اثر محمد بن جرير طبري ،مورخ و دانش��مند مشهور مسلمان ،شهرت بيشتري به دست آورد.
او دقت خود را روي مؤلفان اوليه اس�لاميو به خصوص مورخان و جغرافيدانهاي مس��لمان و شعراي قرون اوليه اسالم متمركز ساخت و براي مقدمهنويسي،
حاشيهنويسي ،يادداشتنگاري و فهرستنويسي بر اين كتب ،تالش فراواني به انجام رساند.شهرت دوفويه به عنوان يكي از دانشمندان تراز اول هلندي ،عالوه
بر تبحر در تاريخ ،جغرافيا ،ادبيات و كتابشناس��ي اس�لاميو عربي اين اس��ت كه وي به ندرت مرتكب خطا و اشتباه شده است و نسلهاي بعد از او با اطمينان
خاطر ،از يافتههاي علمياش بهره ميبردند.تهيه و تدوين متون جغرافيايى عربي قرون س��وم و چهارم هجري در هش��ت جلد و نيز انتش��ار بيش از  30نسخه از
كتابهاي تاريخي و جغرافيايى جهان اسالم ،ازجمله اقدامات اوست.پروفسور ميخائيل يان دوفويه ،سرانجام پس از عمري تحقيق و تاليف ،در  17مه 1909م
در  73سالگي درگذشت.
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چوپان ساده دل

مردي س��اده چوپان ش��خصي ثروتمند بود و هر روز در مقابل چوپاني اش پنج درهم از او دريافت
ميکرد.ي��ک روز صاحب گوس��فندان به چوپانش گفت :ميخواهم گوس��فندانم را بفروش��م چون
ميخواهم به مسافرت بروم و نيازي به نگهداري گوسفند و چوپان ندارم و ميخواهم مزدت را نيز
بپردازم.پ��ول زي��ادي به چوپان داد اما چوپ��ان آن را نپذيرفت و مزد اندک خويش را که هر روز در
مقابل چوپاني اش دريافت ميکرد و باور داش��ت که مزد واقعي کارش است ،ترجيح داد.چوپان در
مقابل حيرت زدگي صاحب گوس��فندان ،مزد اندک خوي��ش را که پنج درهم بود دريافت کرد و به
س��وي خانه اش رفت.چوپان بعد از آن روز که بي کار ش��ده بود ،دنبال کار ميگشت اما شغلي پيدا
نکرد ولي پول اندک چوپاني اش را نگه داش��ت و خرج نکرد به اميد اينکه روزي به کارش آيد.در
آن روس��تا که چوپان زندگي ميکرد مرد تاجري بود که مردم پولشان را به او ميدادند تا به همراه
کاروان تجارتي خويش کاالي مورد نياز آنها را برايش��ان خريداري کند.هنگاميکه وعده س��فرش
فرا رس��يد ،مردم مثل هميش��ه پيش او رفتند و هرکس مقداري پول به او داد و کاالي مورد نياز
خويش را از او طلب کرد چوپان هم به اين فکر افتاد که پنج درهمش را به او بدهد تا برايش چيز
س��ودمندي خريد کند لذا او نيز به همراه کس��اني که نزد تاجر رفته بودند ،رفت.هنگاميکه مردم
از نزد تاجر رفتند ،چوپان پنج درهم خويش را به او داد.تاجر او را مس��خره کرد و خنده کنان به او
گف��ت :ب��ا پن��ج درهم چه چيزي ميتوان خريد؟چوپان گفت :آن را با خودت ببر هر چيز پنج درهميديدي برايم خريد کن.تاجر از کار او تعجب کرد و گفت :من
به نزد تاجران بزرگي ميروم و آنان هيچ چيزي را به پنج درهم نميفروش��ند؛ آنان چيزهاي گرانقيمت ميفروش��ند.اما چوپان بس��يار اصرار کرد و در پي اصرار
وي تاجر خواس��ته اش را پذيرفت.تاجر براي انجام تجارتش به مقصدي که داش��ت رس��يد و مطابق خواسته هريک از کساني که پولي به او داده بودند مايحتاج
آنان را خريداري کرد.هنگام برگشت که مشغول بررسي حساب و کتابش بود ،بجز پنج درهم چوپان چيزي باقي نمانده بود و بجز يک گربه چاق چيز ديگري
که پنج درهم ارزش داشته باشد نيافت که براي آن چوپان خريداري کند.صاحب آن گربه ميخواست آن را بفروشد تا از شرش رها شود ،تاجر آن را به حساب
چوپان خريد و به س��وي ش��هرش بر ميگشت در مسير بازگشت از ميان روستايي گذشت ،خواست مقداري در آن روستا استراحت کند ،هنگاميکه داخل روستا
ش��د ،مردم روس��تا گربه را ديدند و از تاجر خواس��تند که آن گربه را به آنان بفروش��د تاجر از اصرار مردم روس��تا براي خريدن گربه از وي حيرت زده شد.از آنان
پرسيد :دليل اصرارتان براي خريدن اين گربه چيست؟مردم روستا گفتند :ما از دست موشهايي که همه زراعتهاي ما را ميخورند مورد فشار قرار گرفته ايم که
چيزي براي ما باقي نميگزارند و مدتي طوالني است که به دنبال يک گربه هستيم تا براي از بين بردن موشها ما را کمک کند.آنان براي خريدن آن گربه از
تاجر به مقدار وزن آن طال پيشنهاد کردند.هنگاميکه تاجر از تصميم آنان اطمينان حاصل کرد ،با خواسته آنان موافقت کرد که گربه را به طال به مقدار وزنش
بفروشد.چنين شد و تاجر به شهر خويش برگشت ،مردم به استقبالش رفتند و تاجر امانت هر کسي را به صاحبش داد تا اينکه نوبت چوپان رسيد تاجر با او تنها
شد و او را به خداوند قسم داد تا راز آن پنج درهم را به او بگويد که آن را از کجا بدست آورده است؟چوپان از پرسشهاي تاجر تعجب کرد اما داستان را بطور
کامل برايش تعريف نمود.تاجر شروع به بوسيدن چوپان کرد در حالي که گريه ميکرد و ميگفت :خداوند در عوض بهتر از آن را به تو داد چرا که تو به روزي
حالل راضي بودي و به بيشتر از آن رضايت ندادي.در اينجا بود که تاجر داستان را برايش تعريف کرد و آن طالها را به او داد.اين است معني روزي حالل که
برخي از حاللها را رها کني تا اينکه در دام حرامها نيفتي.

