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حکایت

د رحمتگر مهربان
به نام خداون 

آنها كه كافر شدند ،اموالشان را براى بازداشتن
(مردم) از راه خدا خرج مىكنند؛ آنان اين اموال
را مصرف مىكنند ،اما مايه حسرت و اندوهشان
خواه د ش د و سپس شكس��ت خواهن د خور د و
(در جهان ديگر) كافران همگى به سوى دوزخ
گردآورى خواهن د شد()36(.اينها همه) بخاطر
آن اس��ت كه خداون د (مىخواه��د) ناپاك را از
پاك جدا س��ازد ،ناپاكه��ا را روى هم بگذارد،
همه را متراكم سازد ،و يكجا در دوزخ قرار ده د
و اينها هس��تن د زيانكاران!()37به آنها كه كافر
شدن د بگو« :چنانچه از مخالفت باز ايستند( ،و
ايمان آورند )،گذشته آنها بخشوده خواه د ش د و
اگر به اعمال سابق بازگردند ،سنت خداون د در
گذشتگان ،درباره آنها جارى مىشود)38(.

حدیث نبوی
برگه امتحان بينام

-1يک استاد دانشگاه ميگفت :يک بار داشتم برگههاي امتحان را تصحيح ميکردم.به برگهاي رسيدم که نام و
نام خانوادگي نداشت.با خودم گفتم ايرادي ندارد.بعي د است که بيش از يک برگه نام نداشته باشد.از تطابق برگهها با
ليست دانشجويان صاحبش را پيدا ميکنم.تصحيح کردم و  17/5گرفت.احساس کردم زياد است.کمتر پيش ميآي د
کسي از من اين نمره را بگيرد.دوباره تصحيح کردم  15گرفت.برگهها تمام شد.با ليست دانشجويان تطابق دادم اما
هيچ دانشجويي نمانده بود.تازه فهميدم کلي د آزمون را که خودم نوشته بودم تصحيح کردم.آري ،اغلب ما نسبت به
ديگران سختگيرتر هستيم تا نسبت به خودمان و بعضى وقتها اگر خودمان را تصحيح كنيم ميبينيم به آن خوبي
ك��ه فكر ميكنيم ،نيستي��م-2.ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺴﺮﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺪﺭ ﺧﻮد ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻮد و دﺭ ﺟﺎدﻩ ﺍﯼ ﭘﺮﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺯ دﺳﺖ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدﻑ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ دﺭﻩ ﺳﻘﻮﻁ
ميکند.ﭘﺪﺭ دﺭﺟﺎ ﻓﻮﺕ ميکن د ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﺪﺍدﯼ ﻧﺠﺎﺕ ميياب د ﻭ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ منتقل ميشود.ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺭﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﻭ ميرود ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪميشود
ﮐﻪ ﺁﻥ ﮐﻮدﮎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺍﻭﺳﺖ!ﺳﻮﺍﻝ« :ﺍﮔﺮ ﭘﺪﺭ ﮐﻮدﮎ ﻓﻮﺕ ﮐﺮدﻩ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺭﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ!؟»ﺁﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﺪ!؟ﺍﮔﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ دﺭ ﻣﻮﺭد ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻭﺟﻮد
يداديم.ﺑﻠﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎدﺭ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد.ﻣﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺮد ميتوان د
يداش��ت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ جواب دﺭﺳﺖ م 
نم 
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ!؟ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺳﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ.مراقبت تفکر قالبي خود باشيم.

خلف وعده

-1خبر چون معاينه نيست خداى واال به موسى
رفتار قومش را درباره گوس��اله خبر داد و الواح را
نيفكن د و چون رفتارشان عيان دي د الواح را بيفكن د
و بشكس��ت-2.خلف وعده آن نيس��ت كه مرد
وعده ده د و در دل دارد وفا كن د بلكه خلف آنست
كه مرد وعده كن د و در دل دارد كه وفا نكند-3.
نيرومندى به كشتى گرفتن نيست نيرومن د آن
كس است كه هنگام خشم خويشتن دار است-4.
بى نيازى به فراوانى مال نيست بىنيازى حقيقى
بى نيازى ضمير اس��ت-5.هركه همسايهاش از
شرش در امان نيس��ت مؤمن نيست-6.هركه
سير باش د و همسايهاش پهلوى وى گرسنه باش د
مؤمن نيست-7.مؤمن طعنه زن و لعنتگر و ب د گو
و ب د زبان نيست.

سوره انفال

فناوري ايراني

در فصل زمستان نگراني در مورد احتمال ابتال به بيماريهاي مختلف بيشتر ميشود
اما حاال با عرضه يک برنامه تلفن همراه ميتوان از مشکالت مربوط به سالمت و
يدهن د
بهداشت هر منطقه کسب اطالع کرد.به گزارش مهر ،برنامه دکترها گزارش م 
يده د تا به سادگي از بيماريهاي شايع
يا  Doctors Reportبه کاربران امکان م 
در منطقه نزديک به خود مطلع شوند.اين برنامه که هم با آيفون و هم با گوشيهاي
اندرويدي س��ازگاري دارد ،براساس موقعيت جغرافيايي کاربر اطالعاتي در مورد شايعترين بيماريهاي
يدهد.در حال حاضر اطالعات مربوط به  ۱۵بيماري شايع در فصل زمستان
محيط اطراف به وي ارائه م 
مانن د آنفوالنزا ،برونش��يت ،گلودرد ،سرماخوردگي و همين طور برخي خطرات متداول براي افراد به اين
اپليکيشن اضافه شده و قرار است اين اطالعات در آينده گسترش يابند.اطالعات اين برنامه با همکاري
موسس��ات درماني و بيمارستانها و همين طور پزشکان داوطلب افزايش يافته و به روز ميشود.پس از
بارگذاري اين برنامه و اجراي آن فهرستي از متداولترين بيماريهاي منطقه زندگي فرد براي وي نمايش
داده ميشود و دادههاي يادشده بر روي يک نقشه جغرافيايي نيز در دسترس هستند.
تماشاي درون بدن انسان در زمان جراحي

هدس��تهاي واقعيت افزوده در آينده به پزش��کان کمک ميکن د تا در زمان انجام
جراحيهاي دش��وار درون بدن انس��ان و بافتهاي آن را مش��اهده کنن د و کيفيت
جراحيهاي خود را بهبود ببخشند.به گزارش مهر ،بررسيهايي که در امپريال کالج
يده د که با استفاده از هدست هولولنز مايکروسافت که قابل
لندن انجام شده نشان م 
اتصال به رايانههاست ميتوان به راحتي اندامهاي داخلي افراد تحت جراحي را با دقت
مشاهده کرد و از اين طريق دقت کار را باال برد.فناوري يادشده مشاهده موقعيت دقيق استخوانها ،رگها و
شريانهاي حياتي بدن و غيره را تسهيل ميکن د و حتي به جراح کمک ميکن د تا درون بسياري از اندامهاي
بدن افراد را ببيند.هدستهاي واقعيت مجازي به پزشکان کمک خواهن د کرد تا به طور دقيق رگهاي خوني
را ببينن د و آنها را به درستي به يکديگر پيون د بزنند.اين امر نتيجه اعمال جراحي را به خصوص در زمان وقوع
سوانحي مانن د تصادفات رانندگي ،سقوطهاي مرگبار و غيره به ميزان چشمگيري ارتقا ميبخشد.

نهجالفصاحه

يارانه بگيران ۸۰ :ميليون جيب خالي!

اطالع از خطرات بهداشتي هر منطقه با يک اپليکيشن

د
جواهراتي که از مالک خو د محافظت ميکنن 

اثر :محمدعلي رجبي-فارس

بخش اعظم جواهراتي که در بازار يافت ميش��ون د تنهايي داراي زيبايي ظاهري
هستند ،اما يک شرکت تجاري جواهراتي تولي د کرده که کارکر د امنيتي هم دارند.
به گزارش مهر ،جواهرات توليدي متنوع شرکت اينويزاوير ،براي برقراري تماس با
دوستان و اعضاي خانواده و همين طور تماس اضطراري با پليس براي نجات از
خطر قابل استفاده هستند.در واقع اين جواهرات در شرايط پرخطر که به هر علت
نميتواني د از گوشي هوشمن د خو د استفاده کنيد ،ميتوانن د به عنوان يک ابزار کمکي و نجات بخش به
کار روند.جواهرات اينويزاوير که در قالب گردنبند ،دستبن د يا آويز طراحي ميشوند ،مجهز به دکمهاي
هستن د که در صورت دو بار لمس آن ميتواني د با فر د از پيش تعريف شده يا شماره پليس در آمريکا
( )۹۱۱تماس برقرار کنيد.فناوري افزوده شده به اين جواهرات که توسط شرکت  RapidSOSابداع
شده به گونهاي است که موقعيت جغرافيايي دقيق کاربر را هم براي پليس يا فر د مخاطب تماس ارسال
ميکند.جواهرات يادشده همراه با يک برنامه تلفن همراه عرضه ميشون د که انتخاب طرفهاي تماس
اضطراري را تسهيل ميکند.

مشعل پالسمايي
د
براي امحاي زباله ساخته ش 

محققان پ��ارک فناوريپرديس موفق به طراحي
و س��اخت مشعلهاي پالس��مايي براي امحاي
زبالههاي پااليشگاهها ش��دند.به گزارش مهر ،با
اس��تفاده از اين مشعل امکان تولي د انرژي از زباله
به روش پالسمايي ،امحاي پسماندهاي شيميايي،
خطرناک و بيمارستاني ،تحقيقات در راستاي تولي د
برق به روش  MHDو اليهنشاني توسط پالسما
اسپري فراهم ميشود.اين محصول قابل کاربرد
در شهرداريها ،بيمارستانها ،شرکتهاي داروساز،
س��ازمان انرژي اتميو صنايع آالينده مانن د ذوب
آهن است.قابليت تولي د پالسماي گرم با دماي بين
 ۳هزار تا  ۲۰هزار درجه سلسيوس ،حداکثر توان
 ۸۰کيلووات ،عمر الکترود  ۱۵۰ساعت به صورت
مداوم و قابليت تولي د پالس��ماي ه��وا -آرگون-
نيتروژن از قابليتهاي اين دس��تگاه است.پکيج
امحاي پسماندهاي شيميايي و بيمارستاني (ويژه)
با اس��تفاده از تکنولوژي مش��علهاي پالسمايي
ميتوان�� د با از بي��ن بردن خطرات ناش��ي از اين
پس��ماندها ،يکي از نيازهاي استراتژيک کشور را
برطرف کن د و تاثير قابل مالحظهاي در حفاظت
از محيط زيس��ت کشور داش��ته باشد.اين مشعل
پالسمايي توسط محققان يک شرکت دانشبنيان
در پارکفناوريپرديس به نتيجه رسيده است.

ساخت بزرگترين نيروگاه مجازي جهان در استراليا

شرکت تس�لا و مقامات اس��ترالياي جنوبي برنامهاي براي ساختن بزرگترين
نيروگاه مجازي جهان ارائه کردهاند.به گزارش ايس��نا ،براساس اين طرح 50
هزار خانه در اس��ترالياي جنوبي( )SAداراي پنلهاي خورشيدي و باتريهاي
نصب ش��ده توسط شرکت تسال خواهند شد.هزينه اين پروژه از طريق فروش
برق توليد شده از پنلها تامين ميشود.اين روش ابتکاري دومين پروژه بزرگ
تس�لا در جنوب استراليا اس��ت و پيش از اين نيز بزرگترين باتري ليتيوم يوني جهان در استراليا
س��اخته شده اس��ت Jay Weatherill.از مقامات ايالت استرالياي جنوبي اظهار کرد :دولت به
اين روش خردهفروشي ابراز عالقه کرده و مجوز آن را صادر کرده است.در حال حاضر اين پنلها
به صورت آزمايش��ي در  1100واح د نصب و  24هزار پنل ديگر در مرحله اول نصب قرار دارند.
پس از اتمام آزمايش��ي اين پروژه تمام خانوادههاي اس��تراليايي فرصت دارند تا چهار سال آينده
 50هزار سيستم را نصب کنند.وي در ادامه افزود :مدلسازي نشان داد قبضهاي مصرف انرژي
خانوارهاي شرکت کننده  30درص د کاهش داشته است.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری در نظر دارد
تعداد  14فقره از امالک تملیکی خود را به با کاربری مسکونی صورت نقدی و با کاربری دامداری و کشاورزی به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید :
محل  ،زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده :
از ساعت  7صبح الی 14:15
 7روز از تاریخ انتشار آگهی دوم (  1396/11/18الی مورخه ) 1396/11/24
محل  ،زمان و مهلت تحویل پیشنهاد :ظرف مهلت ده روز از تاریخ  1396/11/25الی  1396/12/4در محل مدیریت استان چهارمحال و بختیاری واقع در خیابان ورزش  ،واحد حراست استان.
تاریخ و برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای :ساعت  10صبح مورخه  1396/12/5در محل مدیریت استان می باشد.
نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده  :مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل  %5چک بانکی قیمت پایه مندرج در آگهی می باشد .
سایر شرایط :
بازدید از امالک قبل از شرکت در مزایده برای تمام شرکت کنندگان ضروری می باشد.
حضور پیشنهاد دهندگان در روز بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد.
کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد .
بانک در رد پیشنهاد مختار می باشد.
نوبت دوم آگهی در روزنامه روز چهارشنبه مورخ  1396/11/18منتشر خواهد شد.
پیشنهاد اقساط ب صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و با سود متعلقه خواهد بود.
94-11/15
ارقام به میلیون ریال
ردیف

آدرس

کاربری

پالک ثبتی

1

بروجن – مزرعه حلوایی فرادنبه

مساحت
عرصه

اعیان

قیمت پایه

وضعیت ملک
تصرف بانک

تصرف غیر

توضیحات

2

فارسان -روستای چلیچه -خیابان اصلی -بن بست علی
خان

دامداری-
کشاورزی

506/3

 1633/4متر

1014/6

1.347.250.000

*

شش دانگ فروش با وضعیت موجود

مسکونی

387/4

 305/60متر

146

735.470.000

*

شش دانگ فروش با وضعیت موجود
تمامیت یک سوم از چهارنیم سهم از سیزده و یک چهارم سهم سه حبه مشاع از نود سهم بیست،
هفت هشتاد و ششم حبه مشاع از  96سهم  .فروش با وضعیت موجود

3

بروجن -فرادنبه

کشاورزی

اصلی 508

 41007متر

1.641.550.000

*

4

بروجن -فرادنبه

کشاورزی

508

 41007متر

1.641.550.000

*

تمامیت یک سوم از چهارنیم سهم از سیزده و یک چهارم سهم سه حبه مشاع از نود سهم بیست،
هفت هشتاد و ششم حبه مشاع از  96سهم فروش با وضعیت موجود

5

بروجن -روستای بیژگرد

کشاورزی

597

38819

1.388.190.000

*

یک حبه مشاع از  72حبه شش دانگ .فروش با وضعیت موجود

6

آلونی  -سینی

کشاورزی
دامداری

27/3

 16700متر

1.939.600.000

*

ساختمان گاوداری و زمین متصله به شماره  3فرعی در مزرعه سینی
فروش با وضعیت موجود

7

بروجن -منطقه چغاخور روستای خدرآباد

کشاورزی

 91آلوقره

 12000متر

-

960.000.000

*

تمامیت  5/8سهم از  96سهم  6دانگ مشاع مزرعه آلوقره به میزان  12000مترمربع

8

بروجن-مزرعه عباس آباد موسوم به اسدآباد سفیددشت

کشاورزی

495/13

72052

-

2.161.537.500

*

تمامیت  72052متر از  288205مترمربع به میزان  1/5دانگ

9

بروجن – بلوار بهشت پالک 125

مسکونی

544/1600

 245/94متر

233

1.151.688.403

*

 41/5حق مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 544/1600
فروش با وضعیت موجود

10

بروجن خیابان دفتری شرقی – کوچه شهید فیاضی

مسکونی

534/294

 226/95متر

313

1.927.694.444

*

11

لردگان – مجنمع گاوداری واقع در گهمال

دامداری

66/11

1550متر

-

1.069.000.000

*

12

لردگان -بخش فالرد – اراضی تل ارمنی

دامداری

118/2

6385

-

1.227.140.000

*

13

بروجن اراضی عباس آباد نقنه

دامداری

1263/3

4073/36

671/5

2.443.000.000

14

بروجن -خیابان قرنی کوچه باباطاهر کوچه شهید رجبی

مسکونی

533/2742

329/8

267

4.506.500.000

96-11/15

 40حبه مشاع از  72حبه شش دانگ پالک ثبتی 534/294
فروش با وضعیت موجود
 49حبه مشاع از  72حبه شش دانگ
فروش با وضعیت موجود

تمامیت  22حبه و یکصد و سه و یکصد بیستم حبه مشاع از  72حبه شش دانگ
فروش با وضعیت موجود
شش دانگ دامداری پالک ثبتی1262/3
فروش با وضعیت موجود

*
*

شش دانگ ساختمان پالک ثبتی 329/8
فروش با وضعیت موجود

