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حکایت

-1فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی میکرد.روزی مردی نزد او آمد
و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت« :اگر تو خدا هستی
پس این خوشه را تبدیل به طال کن».فرعون یک روز از او فرصت
گرفت.ش��ب هنگام در این اندیش��ه بود که چه چارهای بیندیشد و
همچنان عاجز مانده بود که ناگهان کسی درب خوابگاهش را به صدا
در آورد.فرعون پرس��ید« :کیستی؟»ناگهان دید که شیطان وارد شد
و گفت« :خاک بر س��ر خدایی که نمیداند پشت در کیست».سپس
وردی بر خوش��ه انگور خواند و خوش��ه انگور طال شد.بعد خطاب به
فرعون گفت« :من با این همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم،
آن وقت تو با این همه حقارت ادعای خدایی میکنی؟»پس شیطان
عازم رفتن ش��د که فرعون گفت« :چرا انسان را سجده نکردی تا از
درگاه خدا رانده نشوی؟»ش��یطان پاسخ داد« :زیرا میدانستم که از
نسل او همانند تو به وجود میآید!»-2مردی کنار بیراههای ایستاده
فناوري ایرانی

فرعون و شیطان

بود.ابلیس را دید که با انواع طنابها به دوش در حال گذر است.کنجکاو
شد و پرس��ید« :ای ابلیس ،این طنابها برای چیست؟»ابلیس جواب
داد« :برای اس��ارت آدمیزاد.طنابهای نازک برای افراد ضعیفالنفس
و سس��ت ایمان ،طنابهای کلفت هم برای آنانی که دیر وسوس��ه
میشوند».سپس از کیس��های طنابهای پاره شده را بیرون ریخت
و گفت« :اینها را هم انسانهای باایمان که راضی به رضای خدایند
و اعتماد به نفس داش��تند ،پاره کردهاند و اس��ارت را نپذیرفتند».مرد
گفت« :طناب من کدام اس��ت؟»ابلیس گفت« :اگر کمکم کنی که
این ریس��مانهای پاره را گره زنم ،خطای تو را به حس��اب دیگران
میگذارم».مرد قبول کرد.ابلی��س خندهکنان گفت« :عجب ،با این
ریس��مانهای پاره هم میش��ود انس��انهایی چون تو را به بندگی
گرفت!»-3یک مهندس روس��ی تعدادی کارگ��ر ایرانی را برای کار
استخدام کرده بود.کارگران بنا به وظیفه شرعی وقت اذان که میشد

برای خواندن نماز دست از کار میکشیدند.یک روز مهندس به آنان
اخطار کرد که اگر هنگام کار نماز بخوانند آخر ماه از حقوقشان کسر
میشود.کسانی که ایمان ضعیف و سست داشتند از ترس کم شدن
حقوقشان ،نماز را به آخر وقت میگذاردند ا ّما ع ّده ای بدون ترس از
کم شدن حقوقش��ان ،همچنان در ا ّول وقت ،نماز ظهر و عصرشان
را میخواندند.آخر ماه ،مهندس به کارگرانی که همچنان نمازش��ان
را ا ّول وقت خوانده بودند ،بیش��تر از حق��وق عا ّدی ماهیانه پرداخت
کرد.کس��انی که نماز خود را به بعد از کار گذاشته بودند به مهندس
اعتراض کردند که چرا حقوق آن کارگرها را برخالف انتظارشان زیاد
«اهميت دادن این کارگرها به نماز و
داده اس��ت.مهندس میگوید:
ّ
صرفنظر کردن از کسر حقوق ،نشانگر آن است که ایمانشان بیشتر از
شماست و این قبیل آدمها هرگز در کار خیانت نمیکنند همچنانکه
به نماز خود خیانت نکردند».
اثر :جواد تکجو-فارس

سهم هر ایرانی از ارز یارانهای چقدر است؟!

نانوذرات دارویی ضد سرطان تولید شد

محققان دانش��گاه کاش��ان موفق ب��ه تولید
نانوذرات دارویی از طریق فناوری س��بز سیال
فوق بحران��ی برای مقابله با اثرات س��رطان
ش��دند.به گزارش مه��ر ،محققان دانش��کده
مهندسی دانش��گاه کاشان به سرپرستی دکتر
غالمحسین صدیفیان و سیدعلی سجادیان و
سحر دانشیان موفق به تولید نانوذرات دارویی
از طریق فناوری سبز سیال فوق بحرانی برای
مقابله با اثرات سرطان شدند.تمام مراحل تولید
این نانو دارو ،توسط دستگاه انجام می شود که
در دانشگاه کاشان طراحی و ساخته شده است.
در ای��ن پژوه��ش ذرات داروی اپراپیتنت در
عملیات انبساط سریع محلول های دی اکسید
کربن فوق بحرانی در اندازه متوسط  ۲۳نانومتر
تولید ش��د.در این فناوری ،ذرات نهایی تولید
شده ،عاری از هرگونه حالل بوده و مشکالت
س�� ّمیت احتمالی حالل یا تخریب دارو در اثر
عملیات مکانیکی را ب��ه همراه ندارند.با تولید
این ذرات در مقیاس نانو ،س��رعت انحالل و
جذب آنها در بدن انس��ان به ش��دت افزایش
یافت��ه (بیش از  ۸براب��ر) و در عمل کارایی و
بازدهی دارو به نحو چش��مگیری تسهیل می
شود و همچنین شخص بیمار میزان کمتری
دارو (دوز پایین تر) مصرف می کند.

دانشنامه
نحوه شکل گیری آلزایمر برای اولین بار مشخص شد

تحقیقات جدید پژوهشگران دانش��گاه سوت وسترن منجر به شناسایی
مراحل اولیه ش��کل گیری بیماری آلزایمر برای اولین بار ش��ده است.به
گزارش مهر ،در جریان بررس��ی های یادشده لحظات اولیه شکل گیری
فرآیند تخریب ش��بکه عصبی مغز و نقطه ش��روع این تخریب که منجر
به ابتال به بیماری فراموش��ی می شود ،با موفقیت شناسایی شده است.
محققان اهمیت این یافته جدید در عرصه پزشکی را بسیار باال توصیف
کرده و از اصطالح انفجار بزرگ یا بیگ بنگ برای توصیف آن اس��تفاده کرده اند.آنها امیدوارند
که درک نحوه شکل گیری بیماری آلزایمر به شناسایی راه هایی جدید برای درمان این بیماری
قبل از تش��دید و گسترش آن منجر ش��ود.مارک دیاموند یکی از پژوهشگران این تحقیق در این
مورد گفته اس��ت :ش��اید این مهم ترین یافته بش��ر در زمینه درمان بیماری فراموشی تا به امروز
باش��د.تا به امروز داروهای عرضه ش��ده برای درمان آلزایمر با هدف مقابله با توده های پروتئینی
به نام  amyloid betaعرضه می ش��دند که عامل اصلی ابتال به آلزایمر دانس��ته می شد ،اما
بعد از مدتها بررسی و پژوهش محققان به این نتیجه رسیده اند که باید بر روی مقابله با پروتئین
دیگری به نام  tauمتمرکز ش��وند.تجمع پروتئین یادش��ده در مغز باعث شکل گیری ناهنجاری
های مختلف و تخریب شبکه عصبی مغز و در نهایت فراموشی می شود و به نظر می رسد همین
پروتئین عامل اصلی ابتال به فراموشی باشد.محققان امیدوارند با مشاهده نحوه آغاز فعالیت های
مخرب این پروتئین بتوانند در آینده روش های منحصربه فردی برای درمان آلزایمر بیابند.
تهیه اولین عکس سه بعدی رنگی اشعه ایکس از بدن انسان

عکسبرداری از بدن انسان با استفاده از اشعه ایکس از سالها قبل یک روش
درمانی موثر برای تشخیص بیماری ها بوده است ،اما تصاویر تهیه شده به
این شیوه همیشه سیاه و سفید بوده اند.به گزارش مهر ،این تصاویر معموال
کمک شایانی به شناسایی محل دقیق شکستگی استخوان ها می کنند ،اما
وجود جزئیات و اطالعات بیشتر در این تصاویر می تواند به حل مشکالت
بیشتری کمک کند.حال برای اولین بار یک شرکت نیوزلندی با استفاده از
یک تراشه تولید شده در آزمایشگاه سرن توانسته اسکنر تصویربرداری زیستی منحصربهفردی تولید
کند که قادر به تهیه تصاویر سه بعدی رنگی از استخوان ها ،چربی ها و بافت های نرم بدن است.تراشه
مذکور اولین بار در آزمایشگاه سرن به منظور استفاده در برخورددهنده بزرگ هادرون تولید شد و حاال
کاربرد تازه ای در عرصه پزش��کی یافته است.شرکت  Mars Bioimagingکه این اسکنر رنگی
سه بعدی را تولید کرده تحول یادشده را مشابه با اختراع دوربین های عکاسی رنگی دانسته و معتقد
است از این روش می توان برای بررسی دقیق تر وضعیت سالمت بدن انسان و بافت ها و ارگان های
مختلف آن استفاده کرد.حسگر نصب شده در تراشه  Medipix۳می تواند با دقتی بی سابقه میزان
گوشت عضالت بدن ،وضعیت دقیق استخوان ها ،میزان آب ،چربی و ...موجود در آنها و حتی عالئمی
که نشان دهنده شکلگیری بیماری در ارگان های مختلف است را به نمایش بگذارد.
درمان جدید سرطان با حباب حاوی دارو

محققان روشی جدید برای درمان سرطان یافته اند.آنها حباب هایی میکرو
حاوی داروی تحریک کننده ایمنی به موش های مبتال به سرطان پوست
دادند و ش��اهد از بین رفتن تومورها در  ۶۰درصد موش ها بودند.به گزارش
مهر ،محققان دانش��گاه  MITحباب میکرویی ح��اوی داروهای تحریک
کننده ایمنی ابداع کرده اند که  ۶۰درصد سرطان های سخت مانند سرطان
ریه و س��ینه را در موش ها درمان کرده اس��ت.این شیوه درمان فقط سلول
ه��ای ایمنی را هدف می گیرد که برای مقابله با تومورها کارآمد هس��تند و به همین دلیل ازهرگونه
تاثیرات جانبی درمان بر تمام سلول ها جلوگیری می کند.فقدان عوارض جانبی شدید سبب می شود
داروهای تحریک ایمنی را بتوان با دوزی  ۱۰۰برابر مقدار فعلی استفاده کرد.سرطان های ریه و سینه
را به طور معمول به سختی می توان درمان کرد زیرا نسبت به داروهای تحرک کننده ایمنی عکس
العمل نشان نمی دهند.محققان برای آنکه دارو به سلول های ایمنی تومور برسد ،گوی های کوچکی به
سلول ها چسباندند.تماس با این سلول ها سبب می شود حباب های میکرو دارو های حامل خود را آزاد
کنند.این روند تغییرات شیمیایی در سطح سلول های ایمنی به وجود می آورد و در نهایت به شکستن
حباب میکرو و آزاد شدن دارو منجر می شود.دانشمندان این حباب های میکرو را به موش هایی دادند
که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده بودند تا تومورهای سرطان پوست در آنها رشد کند.پس از درمان با
این شیوه ،تومورها در حدود  ۶۰درصد این موش ها از بین رفت.

(آگهي مناقصه نوبت دوم)
ش��هرداري سنقر در نظر دارد براساس قانون آيين نامه معامالت دولتي
پروژه با مش��خصات ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد
صالحيت واگذار نمايد.
رديف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد

مبلغ تضمين

1

بهسازي پياده روهاي سطح شهر

5/000/000/000ريال

250/000/000ريال

مدت پروژه
يك ماه

مبلغ واريزي جهت خريد اسناد 500/000:ريال مي باشد
الف :نوع تضمين
ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي به حساب به نام شهرداري سنقر
ب :شرايط مناقصه گران :
ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي به حساب به نام شهرداري سنقر
ب :آدرس – تاريخ توزيع اسناد و تحويل پاكات – زمان بازگشايي
-5شهرستان سنقر – خيابان س��لمان فارسي – شهرداري سنقر -امور
پيمان و قراردادها
-6زمان فروش اسناد ازتاريخ نشر آگهي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه
مورخ 1397/04/25
-7مهل��ت تحوي��ل پ��اكات تا س��اعت آخ��ر وق��ت اداري ش��نبه مورخ
1397/04/30
 -8روز بازگشايي پاكات ساعت 10:30يكشنبه مورخ 1397/04/31
هزينه چاپ آگهي مناقصه در روزنامه برعهده برنده مناقصه مي باشد
شهردارسنقر ـ علي بني عامريان
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

