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حکایت

مرد و زني نزد ش��يوانا آمدند و از او خواس��تند براي
بدرفت��اري فرزندانش��ان توجيه��ي بياورد.مرد گفت:
«من هميش��ه س��عي کردهام در زندگي ب��ه خداوند
معتقد باشم.همسرم هم همين طور ،اما چهار فرزندم
نس��بت به رعايت مس��ائل اخالقي بياعتنا هستند و
آب��روي م��ا را در دهکده بردهاند.چ��را با وجودي که
ه��م من و هم همس��رم به خدا ايم��ان داريم ،دچار
اين مشکل شدهايم؟شيوانا به آنها گفت« :ساختمان
خانه خود را برايم تشريح کنيد».مرد با تعجب جواب
داد« :اي��ن چه ربطي به موض��وع دارد؟ حياط بزرگ
است و ديوارهاي کوتاهي دارد.يک ساختمان بزرگ
وس��ط آن قرار گرفته که داخل آن اتاقهاي بزرگ با
فناوري

چقدر خدا داري؟

پنجرههاي بزرگ ،اثاثيه درون س��اختمان هم بسيار
کامل اس��ت.در گوش��ه حياط هم انبار بزرگي داريم،
آن س��وي حياط هم آش��پزخانه و حمام و توالت قرار
گرفته است».ش��يوانا پرسيد« :درون اين خانه بزرگ
چه قدر خدا داريد؟»زن با تعجب پرسيد« :منظورتان
چيست! مگر ميتوان درون خانه خدا داشت؟»شيوانا
گفت« :بله! فقط اعتقاد داش��تن کافي نيس��ت! بايد
خ��دا را در کل زندگ��ي پخش ک��رد و در هر بخش
از زندگ��ي و فکر و کارمان س��هم خدا را هم در نظر
بگيريم.براي��م بگوييد در هر اتاق چ��ه قدر جا براي
کارهاي خدايي کنار گذاش��تهايد؟ آي��ا تا به حال در
آن منزل براي فقيران مراس��ميبرگزار کردهايد؟ آيا

رويکرد دوگانه ترامپ در مورد معترضان

کاهش مرگومير ناشي
از کرونا ويروس با نانو فناوري

يک محقق ايراني براي شناسايي افراد آسيبپذير در برابر ويروس
کوويد ۱۹-ارائه کرده اس��ت و به گفته وي از اين روش ميتوان
ميزان مرگ و مير ناش��ي از اين ويروس را به حداقل رس��اند.به
گزارش ايس��نا ،مرتضي محمودي ،پژوهش��گر دانشگاه ايالتي
ميشيگان با اشاره به ارائه پلتفرميبراي شناسايي افراد آسيبپذيرتر
در برابر ويروس کوويد  ،۱۹گفت :در اين پلتفرم با بهرهگيري از
نانوذرات توانستيم روشي را براي تشخيص عفونت يا ارزيابي خطر
در آينده ارائه دهيم.چنين فناوري نه تنها در مراکز بهداشتي قابل
اس��تفاده خواهد بود ،بلکه ميتواند از کمبود شديد منابع مراقبت
بهداشتي جلوگيري کند و ميزان مرگ و مير را به حداقل برساند
و مديريت بيماريهاي همهگير را در آينده تسهيل کند.وي ادامه
داد :عفونتها و بيماريهاي مختلف ،الگوهاي متفاوت و ويژهاي
را در مراحل مختلف پيشرفت بيماري از خود به جاي ميگذارد که
تا حدودي شبيه به اثر انگشت است و شناسايي و فهرستنويسي
اين الگوها ميتواند براي هرگونه پيشرفت در فناوري تشخيص
بيماري مهم باشد.محمودي گفت :اين پلتفرم از طريق سياالت
زيستي مانند اشک ،بزاق ،ادرار و پالسما اقدام به شناسايي افراد
آسيب پذير در برابر عفونتها ميکند.

از آن آش��پزخانه براي پختن غذا براي در راه ماندهها
و تهيدستان استفادهاي شدهاس��ت؟ آيا پردهاي که
به پنجرهها آويختهايد نقش��ي خدايي بر آنها وجود
دارد؟ برويد و ببينيد چه قدر در زندگي خودتان خدا را
پخش کردهايد و رد پاي خدا را در کجاهاي منزلتان
ميتوانيد پيدا کنيد.اگر چهار فرزند ش��ما به بيراهه
کشانده شدهاند ،اين نشان آن است که در آن منزل،
حض��ور خدا را ک��م داريد.اعتق��ادي را که مدعي آن
هس��تيد به صورت عملي در زندگيتان پخش کنيد،
خواهيد ديد که نه تنها فرزندانتان بلکه بس��ياري از
جوانان و پيروان اطراف شما هم به راه راست کشانده
خواهند شد».
اثر :تسنيم

در آينه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

از آنان بپرس« :آيا آفرينش (و معاد) آنان س��ختتر اس��ت يا آفرينش فرش��تگان (و آسمانها و زمين)؟! ما آنان
را از گل چس��بندهاى آفريديم!()11تو از انكارش��ان تعجب مىكنى ،ولى آنها مس��خره مىكنند!()12و هنگامى
ك��ه به آنان تذكر داده ش��ود ،هرگز متذكر نمىش��وند!()13و هنگامى كه معجزهاى را ببينن��د ،ديگران را نيز به
استهزا دعوتمىكنند!()14و مىگويند« :اين فقط سحرى آشكار است!()15آيا هنگامى كه ما مرديم و به خاك
و اس��تخوان مبدل شديم ،بار ديگر برانگيخته خواهيم شد؟!()16يا پدران نخستين ما (بازمىگردند)؟!»()17بگو:
«آرى ،همه شما زنده مىشويد در حالى كه خوار و كوچك خواهيد بود!()18تنها يك صيحه عظيم واقع مىشود،
ناگهان همه (از قبرها برمىخيزند و) نگاه مىكنند!()19و مىگويند« :اى واى بر ما ،اين روز جزاست!»(( )20آرى)
اين همان روز جدايى (حق از باطل) است كه شما آن را تكذيب مىكرديد!(()21در اين هنگام به فرشتگان دستور
داده مىشود ):ظالمان و همرديفانشان و آنچه را مىپرستيدند()22(...آرى آنچه را) جز خدا مىپرستيدند جمع كنيد
و بس��وى راه دوزخ هدايتش��ان كنيد!()23آنها را نگهداريد كه بايد بازپرسى شوند!()24شما را چه شده كه از هم
يارى نمىطلبيد؟!()25ولى آنان در آن روز تسليم قدرت خداوندند!(()26و در اين حال) رو به يكديگر كرده و از هم
مىپرسند)27(...گروهى (مىگويند« :شما رهبران گمراهى بوديد كه به ظاهر) از طريق خيرخواهى و نيكى وارد
شديد اما جز فريب چيزى در كارتان نبود)!»(()28آنها در جواب) مىگويند« :شما خودتان اهل ايمان نبوديد (تقصير
ما چيست)؟!()29ما هيچ گونه سلطهاى بر شما نداشتيم ،بلكه شما خود قومى طغيانگر بوديد!()30
سوره صافات


رويدادهاي تاريخي امروز
كشته شدن سلطان "جاللالدين خوارزمشاه" (628ق)

بعد از مرگ سلطان محمد ،حمالت مغوالن به ايران ادامه داشت ،و بعد از آن بين بازماندگان او بر سر حکومت
درگيري پيش آمد و سرانجام سلطان محمد در آخرين روزهاي عمرش ،يکي از پسرانش به نام جالل الدين را
به جانشيني انتخاب کرد ولي پس از مرگ سلطان محمد ،بقيه برادران شروع به مخالفت کردند و جالل الدين
نيز مجبور بود که با آنها مقابله کند.او بخشي از سپاه پراکنده پدرش را جمع آوري کرد و به جنگ با مغوالن رفت
و پيروزيهايي نيز به دست آورد.براي مثال ميتوان به پيروزي او براي فتح غزنين و قندهار اشاره کرد.ولي اين
حکومت قبلي کارساز نبود زيرا هرج و مرج و نابساماني حکومت را فرا گرفته بود.
پيروزيها جهت بازپسگيري
ِ
مغوالن او را تا رودخانه سند تعقيب نمودند و سرانجام وي به رودخانه زد و از آن عبور کرد و بعد به هندوستان
رفت و به مدت يکسال در آنجا ماند و زمان مراجعت به ايران در بخشهايي که هنوز به تصرف مغولها درنيامده
علت خصوصيات بد او مانند خونخواري و سبک سري ،کسي به او اعتنا
بود ،شروع به گردآوري سپاه کرد ولي به ِ
نميکرد و او مجبور بود از هر ش��هري به ش��هر ديگري فرار کند.عاقبت به تبريز حمله کرد و اتابکان را به قتل
رسانده و سرانجام بعد از شکستهاي متوالي و فرارهاي پي در پي در چنين روزي در سال 628ق در «ميافارقين»
واقع در کردستان به دست شخصي که برادرش به دست جالل الدين کشته شده بود ،به قتل رسيد.و سرانجام
جالل الدين پس از يازده سال حکومت درگذشت و با فوت او حکومت خوارزمشاهي نيز به دست مغوالن افتاد.
برگزاري نخستين انتخابات قانونگذاري آزاد در چك و اسلواكي (1990م)

كشور چكسلواكي از  21اوت 1968م به تصرف نيروهاي سازمان پيمان ورشو درآمد و پس از آن تا اواخر سال
1989م ،كمونيستها قدرت را در اين كشور برعهده داشتند.در اوايل سپتامبر  1989مجمع مدني (در جمهوري
چك) و جنبش فراگير عليه خشونت (در اسلواكي) به ادامه حضور كمونيستها در پستهاي دولتي اعتراض
كردند.با اين حال مشكل دو جمهوري در كنار هم ،همچنان باقي بود.گرچه از سال 1969م چكسلواكي به دو
جمهوري چك و اسلواكي با دولتها و پارلمانهاي محلي تحت سرپرستي يك دولت فدرال تقسيم شده بود
اما در آوريل 1990م مجمع فدرال به تغيير نام كشور از جمهوري سوسياليستي چكسلواكي به جمهوري فدراتيو
چك و اسلواك رأي داد.اين تصميم مبتني بر درخواست اسلواكها بود.در نهايت ،در  8ژوئن 1990م و روز بعد
از آن نخستين انتخابات پارلماني آزاد در اين كشور پس از  44سال برگزار گرديد و حدود  97درصد افراد واجد
شرايط به  27حزب و جنبش براي راهيابي به مجلس فدرال و نيز مجلس شوراي ملي هريك از دو جمهوري
رأي دادند.در جمهوري چك نمايندگان مجمع مدني و در اسلواكي جنبش فراگير عليه خشونت بيشترين آراء
را به خود اختصاص داد.در اين انتخابات حزب كمونيست سوم شد و در اواخر ژوئن اين سال الكساندر دوبچك
به عنوان رئيس مجمع فدرال انتخاب ش��د و دولت جديد متش��كل از  4نفر از مجمع مدني 3 ،نفر از جنبش
فراگير عليه خشونت و  9نفر ديگر ،مشغول به كار گرديد.با اين حال در اول ژانويه 1993م انحالل جمهوري
چكسلواكي اعالم و دو كشور مستقل چك و اسلواكي پا به عرصه جغرافيايي اروپا و جهان گذاشتند.

آگهی مناقصه

ش��هرداری ماهدش��ت در نظر دارد پروژه خرید و اجرای آس��فالت بلوار امام خمینی(ره) را از محل اعتبارات تملک دارایی های س��رمایه ای (استانی) را به مبلغ تخصیص
 6.750.000.000ریال (اعتبار مصوب  54.000.000.000ریال شامل  27.000.000.000ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و  27.000.000.000ریال
از محل منابع داخلی شهرداری) به شرح:
 -1مبلغ  1.480.000.000ریال اسناد خزانه سررسید سال جاری
 -2مبلغ  1.480.000.000ریال اسناد خزانه سررسید آبان 1400
 -3مبلغ  3.790.000.000ریال اسناد خزانه سررسید تیر 1401
به پیمانکار واجد شرایط دارای:
الف) اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
ب) گواهینامه صالحیت پیمانکاری در زمینه راه و باند
ج) گواهینامه ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده
د) گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
ه) گواهی حداقل دو مورد سوابق اجرایی مرتبط
باش��ند اقدام نماید .لذا از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مناقصه و آگاهی از ش��رایط از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ
 99/3/26با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد مناقصه از ذیحسابی این شهرداری اقدام و یا جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-37309790تماس حاصل فرمایند.
 اعتبارات طرح از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال  1398و به صورت اسناد خزانه می باشد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.شناسه آگهی 863950 :

شهرداری ماهدشت

مشاهير
"هنري ميلر" که بود؟

هنري ميلر نويس��نده آمريكايى در  22دس��امبر 1891م در نيويورك به دنيا آمد و دوران كودكي پرهياهويى را پشت سر گذاشت.وي
درسهاي كالج را نيمه كاره رها كرد و چند سالي از عمرش را در اروپا به كارهاي گوناگون گذراند.ميلر در سال 1923م كتابي نسبت ًا
قطور به نام پيامآور عجيب نوش��ت كه اثري مبتذل و پيش پا افتاده بود ولي باعث ش��د كه او كارهاي ديگرش را ترك كند و تمام
وجودش را صرف نوش��تن نمايد.او از آن پس داس��تانها و مقاالت زيادي نوشت كه هيچ كدام مورد قبول ناشران واقع نشد.سرانجام
خودش كتابهايش را چاپ كرد و با كمك همس��رش ،آنها را در رس��تورانها و كلوپهاي شبانه فروخت.عاقبت ،كار ميلر به گدايى
در خيابانها كشيد ،ولي به دنبال سفري به فرانسه و نگارش كتاب مدار رأسالسرطان ،شهرت يافت.با اينكه ميلر ،خود ،اميد كميبه
چاپ آن داش��ت ولي پس از چاپ و نش��ر آن ،درهاي موفقيت به سوي ميلر گشوده شد.وي پس از آن سفرهايى به چين ،تبت و هند
انجام داد و بر تجارب خود افزود.ميلر نويسندهاي بود كه گرچه فيلسوف نيست اما در آثارش ،آشوبطلبي و فتنهانگيزي ،جايگاهي اصلي دارد و همچنين در برخي
ارشادي هماهنگ با انديشه و احساس آمده است.ميلر را به علت آثار متنوع و مخلوطش نميتوان در طبقه معيني از نويسندگان قرار
از آثارش ،موضوعات تربيتي و
ِ
داد.با اين حال ،بدون شك وي يكي از بزرگترين نويسندگان معاصر دنياست.برخي نيز بر اين عقيدهاند كه در آثار هنري ميلر ،نشانهاي از ابتكار به چشم نميخورد
و او نميتواند نويسندهاي بزرگ باشد ،اما همگان معترفند كه وي و آثارش در گروه ضدعقل و گروه هرج و مرجطلب در ادبيات امريكا ،نفوذي عظيم بر جاي نهاده
است.از ميلر كتابهاي متعددي بر جاي مانده كه بهار سياه ،دانايي دل ،شيطان در بهشت و مكاتبه فلسفي از آن جملهاند.هنري ميلر سرانجام در  7ژوئن 1980م
در  89سالگي درگذشت.

دانشنامه
دستگاه خورشيدي جديدي که از سايه برق توليد ميکند!

يک دستگاه خورشيدي جديد ميتواند از سايه الکتريسيته توليد کند و به گفته محققان اين اختراع ممکن است روزي مشکل تناوب و
نوسان جريان برق را حل کند.به گزارش ايسنا ،همه ما در مورد مشکل اصلي انرژي خورشيدي که مسئله نوسان و غيرمتناوب بودن
برق توليدي آن اس��ت ،شنيدهايم.زيرا خورشيد هميشه نور مستقيم بر صفحات خورشيدي نميتاباند.اکنون محققان به راه حل بالقوه
جديدي براي آن رس��يدهاند.اين دس��تگاه جديد "مولد انرژي از اثر سايه" نام گرفته اس��ت و ميتواند در بخشي از خود که در سايه و
تاريکي قرار گرفته است هم برق توليد کند".سوئي چينگ تان" دانشمند مواد در دانشگاه ملي سنگاپور گفت :ما ميتوانيم انرژي را در
هر نقطه از کره زمين و نه فقط فضاهاي باز برداشت کنيم".تان" و گروهش با قرار دادن يک روکش فوق نازک ساخته شده از طال
روي سيليکون موفق به ساخت اين دستگاه شدند.درست مانند سلولهاي خورشيدي ،تابيدن نور بر روي سيليکون ،الکترونهاي آن
را انرژي ميدهد.در اين حالت با وجود اليه طال ،دستگاه "مولد انرژي از اثر سايه" يک جريان الکتريکي را در قسمتي از دستگاه که در سايه قرار دارد ،توليد ميکند.
سپس الکترونهاي برانگيخته ،از سيليکون به سمت طال ميپرند و موجب توليد انرژي به ميزان  ۲برابر بيشتر از سلولهاي خورشيدي معمولي ميشوند.محققان
دانشگاه ملي سنگاپور در حال حاضر موفق شدهاند يک ساعت الکترونيکي را با کمک اين دستگاه در نور کم روشن کنند.اين دستگاه هرچه تقابل و تضاد بيشتري
بين نور و تاريکي باشد ،انرژي بيشتري توليد ميکند.محققان اکنون در تالش هستند تا با استفاده از راهبردهاي سلولهاي خورشيدي ،عملکرد اين دستگاه را ارتقا
بخش��ند.افزايش نوري که اين اختراع جذب ميکند به آن امکان اس��تفاده بهتري را از س��ايهها ميدهد".تان" افزود :بسياري از مردم فکر ميکنند سايهها بيفايده
هستند ،اما هر چيزي ميتواند مفيد باشد ،حتي سايه.اگرچه هنوز هم خيلي زود است که بگوييم اين پروژه ميتواند به عنوان يک صفحه کامل خورشيدي در مقياس
کامل مورد استفاده قرار گيرد ،اما تصويري جالب در استفاده از سايه و تاريکي در توليد برق ارائه ميدهد و حاال گذر زمان و انجام تحقيقات بيشتر نشان ميدهد که
پتانسيل واقعي اين اختراع چه خواهد بود.
کوچکترين ماهواره جهان سيارهاي خارج از منظومه شمسي کشف کرد

يک ماهواره ناس��ا س��يارهاي رصد و يک رکورد جديد ثبت کرده است.اين کوچکترين ماهواره جهان است که سيارهاي خارج منظومه
شمسي رديابي کرده است.به گزارش مهر ،يک ماهواره ناسا به نام  ، ASTERIAرکورد جديدي ثبت کرده و کوچکترين ماهواره
جهان اس��ت که يک س��ياره خارج از منظومه شمس��ي را رصد کرده اس��ت.اين ماهواره به اندازه يک کيف دستي است.اين ماهواره
س��ياره Cancri e ۵۵را خارج از منظومه شمس��ي رصد کرده که اندازه آن  ۲برابر زمين اس��ت.به دليل فاصله نزديک سياره مذکور
تا س��تاره اش ،س��طح آن داغ است.محققان پيش از اين ميدانستند يک س��ياره در اين موقعيت مکاني از فضا وجود دارد ،بنابراين با
استفاده از ماهواره  ASTERIAدر جستجوي آن بودند.از سوي ديگر اين ماموريت راهي براي آزمايش قابليتهاي ماهواره کوچک
بود و محققان تصور نميکردند ابزار مذکور واقعا بتواند س��ياره را رديابي کند.با اين وجود ماهواره مذکور توانس��ت سياره را رصد کند.
مري ناپ محقق ارشد پروژه  ASTERIAدر رصد خانه Haystackدانشگاه MITميگويد :در اين ماموريت يک هدف سخت را در نظر گرفتيم و با استفاده
از يک تلس��کوپ کوچک که حتي براي رديابيهاي علميارتقا نيافته بود ،آن را جس��تجو کرديم.جالب آنکه توانس��تيم سياره را رديابي کنيم.او در ادامه افزود :تصور
ميکنم اين پژوهش نش��ان ميدهد ماهواره کوچک  ASTERIAميتواند به علم س��تاره شناسي کمک ميکند.جالب آنکه  ASTERIAيک ابزار علمينبود.
هدف از ساخت اين ماهواره نمايش فناوريها و قابليتهاي يک ماهواره کوچک بود که ميتواند در فاصلهاي تعيين شده براي مدتي طوالني باقي بماند.درهمين
راستا قرار بود ماموريت ماهواره  ۹۰روزه باشد.اما ماموريت مذکور ادامه يافت و ماهواره کوچک توانست با استفاده از روش ترانزيت سياره خارج از منظومه شمسي
را رصد کند.در روش ترانزيت نخست درخشش يک ستاره دوردست رصد ميشود.اگر اين درخشش در فواصل مشخصي کم و زياد شود ،محققان متوجه ميشوند
احتماال سيارهاي دور آن مدار ميزند.

