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در آينه قرآن

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری

حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

و اگر پروردگارت مىخواست ،همه مردم را يك
امت (بدون هيچ گونه اختالف) قرار مىداد؛ ولى
آنها همواره مختلفند)118(...مگر كس��ى را كه
پ��روردگارت رحم كند! و براى همين (پذيرش
رحمت) آنها را آفريد! و فرمان پروردگارت قطعى
شده كه :جهنم را از همه (سركشان و طاغيان)
جن و انس پر خواهم كرد!()119ما از هريك از
سرگذش��تهاى انبيا براى تو بازگو كرديم ،تا به
وس��يله آن ،قلبت را آرامش بخشيم و ارادهات
قوى گردد.در اين (اخبار و سرگذش��تها )،براى
ت��و حق و براى مؤمنان موعظ��ه و تذكر آمده
اس��ت()120و به آنها كه ايمان نمىآورند ،بگو:
«هرچ��ه در قدرت داريد ،انج��ام دهيد! ما هم
انجام مىدهيم!()121

حدیث نبوی
انگشت پادشاه

پادش��اهي هنگام پوست کندن سيبي با يک چاقوي تيز ،انگشت خود را قطع کرد.وقتي که ناالن
طبيبان را ميطلبيد ،وزيرش گفت« :هيچ کار خداوند بيحکمت نيست».پادش��اه از ش��نيدن اين
حرف ناراحتتر ش��د و فرياد کش��يد« :در بريده شدن انگش��ت من چه حکمتي است؟» و دستور
داد وزير را زنداني کنند.روزها گذش��ت تا اينکه پادشاه براي شکار به جنگل رفت و آن جا آن قدر
از س��ربازانش دور ش��د که ناگهان خود را ميان قبيلهاي وحشي تنها يافت.آنان پادشاه را دستگير
کرده و به قصد کش��تنش به درختي بس��تند.اما رسم عجيبي هم داشتند که بدن قربانيانشان بايد
کام ً
ال س��الم باشد و چون پادش��اه يک انگشت نداشت او را رها کردند و او به قصر خود بازگشت.
در حالي که به س��خن وزير ميانديش��يد دستور آزادي وزير را داد.وقتي وزير به خدمت شاه رسيد،
ش��اه گفت« :درس��ت گفتي ،قطع ش��دن انگشتم براي من حکمتي داش��ت ولي اين زندان رفتن
براي تو جز رنج کش��يدن چه فايدهاي داشته اس��ت؟»وزير در پاسخ پادشاه لبخند زد و پاسخ داد:
«براي من هم پرفايده بود چراکه من هميش��ه در همه حال با ش��ما بودم و اگر آن روز در زندان
نبودم حاال حتم ًا کش��ته شده بودم».اي کاش از الطاف پنهان حق سر در ميآورديم که اين گونه
ناسپاس خدا نباشيم.

سوره هود

فناوري

نهج الفصاحه

کاریکاتور /بهپاس زحمات۳۰ساله نوشابه برات باز میکنم!

اثر :تسنیم

رصد میزان بازی کودکان
توسط والدین با اپلیکیشن

به تازگی فناوری ابداع ش��ده که شامل یک
دس��تگاه و اپلیکیش��ن خاصی است و مدت
زمان بازی رایانه ای در کودکان را رصد می
کند .این اپلیکیشن حتی خاموش شدن خود
را به والدین اطالع می دهد .به گزارش مهر
به نقل از پرس اسوسیشن ،بسیاری از والدین
تمایل دارند مدت زمان استفاده از بازی های
رایانه ای فرزندانش��ان را کنترل کنند.اکنون
اپلیکیشنی ساخته شده که می تواند دستگاه
های بازی های رایانه ای را رصد و خاموش
کند.این اپلیکیش��ن همراه دستگاهی عرضه
ش��ده که به رایانه ،پلی استیشن ۴یا کنسول
ایک��س باکس متصل می ش��ود و به والدین
اج��ازه می دهد مدت زمان اس��تفاده از بازی
ه��ای رایان��ه ای فرزندانش��ان را کنت��رل و
درصورت ل��زوم نمایش��گر را خاموش کنند.
جیمز پاتر  ۲۹ساله همراه پدرش این فناوری
را ساخته اند که  QTIMEنام گرفته است.
جالب آنکه آنه��ا فناوری مذکور را در مزرعه
خود س��اخته اند.دس��تگاه مذکور در حقیقت
یک کابل هوش��مند  HDMIاست که به
طور بی سیم با وای فای خانه همخوان و به
وسیله یک اپلیکیشن کنترل می شود.

موضوع و محل مزایده
 5عدد تابلو تبلیغاتی با ابعاد  3در  5واقع
در خیابان شریعتی ضلع غربی دانشگاه
نوشیروانی بابل به ابعاد  3در 5

600/000/000

يک استارت آپ ايراني موفق به ساخت دستگاه خوانشگر تشخيص زودهنگام
حمله قلبي براي مانيتورهاي عالئم حياتي آمبوالنسها و اورژانسها شد.سرور
يوسفي ،مدير استارت آپ توليدکننده کيت خوانشگر تشخيص حمله قلبي در
گفتگو با مهر ،با اشاره به اينکه طبق آمار سال  ۲۰۱۴سازمان  WHOبالغ
بر  ۹۷هزار ايراني س��االنه بر اثر سکته قلبي جان خود را از دست ميدهند و
 ۶برابر اين تعداد ،براي تشخيص حمله قلبي به بيمارستانها مراجعه ميکنند،
افزود :آمارها نشان ميدهد که  ۴۲درصد مرگ و ميرها در ايران ناشي از سکته قلبي است.وي گفت :از
زمان حمله قلبي و انتقال بيمار به بيمارستان و انجام عمليات خونگيري ،حدود  ۲ساعت زمان به طول
ميانجامد که اين زمان از دست رفته به اصطالح ،گلدن تايم ناميده ميشود .در اين بازه زماني اندک ،هرچه
سريعتر حمله قلبي بيمار تشخيص داده شود امکان نجات وي افزايش مييابد.يوسفي ادامه داد :از اين رو
و براي کاهش زمان از دست رفته تشخيص حمله قلبي ،ما موفق به ساخت دستگاهي شدهايم که امکان
تشخيص حمله قلبي را در محل و بدون حرکت بيمار ممکن ميکند.وي با بيان اينکه اين دستگاه شامل
يک کيت خوانشگر يک بار مصرف است که نمونه خون بيمار روي آن قرار ميگيرد ،افزود :اين کيت از
طريق خوانشگر ماژوالر و اتصال به دستگاه مانيتورينگ ،عالئم حياتي بيمار را اندازه گيري ميکند.يوسفي
با اش��اره به اينکه اين دستگاه مختص مانيتورهاي عالئم حياتي است که در آمبوالنسها و اورژانسها
اس��تفاده ميشوند ،درباره ضرورت ساخت اين محصول اضافه کرد :ساالنه  ۱ميليون و  ۳۰۰هزار تست
سکته قلبي در ايران انجام ميشود و کيت خوانش يک بار مصرف که نسبت به نمونه خارجي قيمت بسيار
کمتري دارد ،ميتواند باعث کاهش زمان تشخيص حمله قلبي و جلوگيري از سکته قلبي بيمار شود.اين
دستگاه امسال در نمايشگاه جيتکس دبي  ۲۰۱۸در سالن استارت اپها عرضه شد.
عينک الکترونيکي که به عينک مطالعه تبديل ميشود

يک شرکت ژاپني عينک الکترونيکي ساخته که با فشار دکمهاي به عينک
مطالعه تبديل ميش��ود.به گزارش مهر به نقل از نيواطلس ،ش��رکت ژاپني
 TouchFocusطرح��ي از يک عينک الکترونيکي ارائه کرده اس��ت .با
فش��ار يک دکمه عينک از حالت عادي به عينک مطالعه تبديل ميشود.در
سال  ۲۰۱۱ميالدي شرکت  PixelOpticsطيفي از کريستالهاي مايع
را در عينک به کار برد تا تنظيمات کانوني عينکهاي عادي را تغيير دهد.
به اين ترتيب با فشار دکمهاي حالت عينک تغيير ميکند .اما اين عينکها مشکالت مختلفي داشتند.
به هرحال عينکهاي ساخت شرکت ژاپني از سيستم کريستال مايع استفاده ميکنند تا حالت عينک
را تغيير دهند.اين گجت به وسيله يو اس بي شارژ ميشود .هر بار شارژ براي  ۱۰ساعت استفاده کافي
است .عينک مذکور در ژاپن با قيمت  ۲۵۰هزار ين( ۲۲۲۰دالر) عرضه ميشود.
پژوهشگران دانشگاه "ام.آي.تي" ،با استفاده از گرافين ،روش جديدي براي توليد
انبوه رباتهايي به اندازه سلول ابداع کردهاند.به گزارش ايسنا و به نقل از ام.آي.
تي نيوز ،شايد با کمک يک روش جديد بتوان رباتهاي کوچکي که به اندازه
سلول هستند را به صورت انبوه توليد کرد.پژوهشگران دانشگاه “ام.آي.تي»
( ،)MITاب��زار جديدي براي اين کار ابداع کردهاند .اين ابزار ميکروس��کوپي
موسوم به “سينسل» ( ،)syncellsنهايتا براي بررسي فضاي داخلي لولههاي
نفت يا گاز يا تحقيق در مورد بيماري کاربرد خواهند داش��ت .پژوهشگران در ساخت اين ابزار ،از روشي
استفاده کردند که براي کنترل فرآيند شکستن طبيعي مواد شکننده به کار ميرود.در اين سيستم ،از گرافين
استفاده ميشود که ساختار خارجي سينسلها را شکل ميدهند .يکي از اليههاي اين ماده ،روي يک سطح
قرار ميگيرد؛ سپس قطرات کوچکي از پليمر روي آن ريخته ميشوند .پس از آن ،دومين اليه گرافين روي
اليه اول قرار ميگيرد«.مايکل استرانو» ( ،)Michael Stranoاستاد مهندسي شيميدانشگاه ام.آي.
تي گفت :تصور عمومياز گرافين ،يک ماده مافوق باريک اما بياندازه محکم است .در هر حال ،گرافين
قابليت شکنندگي دارد.وي افزود :ما دريافتيم که ميتوان از شکنندگي گرافين استفاده کرد .پيش از اين
پژوهش ،نميتوانستم باور کنم که براي کنترل شکل يک ماده در مقياس نانو ،ميتوان آن را شکست.در
هر حال ،سيستم جديد پژوهشگران ام.آي.تي از عهده اين کار برميآيد .اين سيستم ،فرآيند شکست ماده
را کنترل ميکند؛ در نتيجه عالوه بر توليد قطعاتي از ماده که به شيشه شکسته شباهت دارند ،قطعاتي با
شکل و اندازه منحصربهفرد توليد ميکنند.استرانو ادامه داد :ما دريافتيم که ميتوان براي کنترل ساخت
يک ماده ،ميتوان در آن شکستگي ايجاد کرد .يکي از مزاياي مهم اين روش ،استفاده از آن در ساخت
رباتهاي ميکروسکوپي است.

ش��هرداری بابل در نظر دارد به استناد بند  6صورتجلسه مورخه  97/1/20شورای اسالمی شهر بابل
بهره برداری از  5عدد تابلو تبلیغاتی خود واقع در خیابان شریعتی ضلع غرب دانشگاه نوشیروانی بابل
به ابعاد  3در  5را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی برای مدت سه سال به شرکت
ها و یا کانون های تبلیغاتی معتبر حقوقی و یا اش��خاص حقیقی که دارای مجوز فعالیت از س��وی اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشند به اجاره واگذار نماید:
سال اول (ریال)

دستگاه خوانشگر تشخيص زودهنگام حمله قلبي ساخته شد

روش جديدي براي توليد انبوه رباتهاي ميکروسکوپي

آگهی مناقصه عمومی( -نوبت اول) -چاپ دوم

مبلغ کارشناسی برای

عفو کردن

-1م��ال از صدق��ه كاهش نگيرد ،بن��ده اى كه
عفو كن��د خدايش ج��ز عزت نيفزاي��د و هركه
ب��راى خ��دا تواضع كن��د خدايش رفع��ت دهد.
-2روا نيس��ت ك��ه مؤمنى به ب��رادر خويش به
تندى نظر كند ك��ه مايه آزار او ش��ود-3.هرچه
به خود نميپس��ندى به غير خود مپسند و آنچه
ب��راى خود دوس��ت دارى براى برادرت دوس��ت
دار-4.هرك��ه ح��د خويش بداند هالك نش��ود.
-5تاجر راس��تگو فقي��ر نش��ود-6.مال از صدقه
دادن نقص��ان نم��ى پذيرد-7.اندكى كه كفايت
كن��د از بس��يارى كه بطال��ت آرد بهتر اس��ت.
-8هركه س��ير بخوابد و همس��ايه او پهلويش
گرس��نه باش��د و او بداند ب��ه من ايمان ن��دارد.
-9حاصل زبان مردمان مايه هالكشان مى شود.

دانشنامه

مبلغ کارشناسی برای

مبلغ کارشناسی برای سال

 %15افزایش (ریال)

(ریال)

690/000/000

793/500/000

سال دوم با احتساب

سوم با احتساب  %15افزایش

سه سال مجموعا
(ریال)

2/083/500/000

سپرده شرکت در
مزایده (ریال)

104/175/000

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از تاریخ  97/8/5تا تاریخ 97/8/15
همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید
از محل و بررس��ی دقیق ،پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا
فیش واریزی به همین مبلغ به حساب  0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد
قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد روز سه شنبه مورخه  97/8/15می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه  97/8/23راس ساعت  14می باشد.
س��پرده نفرات اول دوم و س��وم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد
قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  32221423یا  32223401داخلی  228می باشد.
محسن کبود فیروزجایی – شهردار بابل

آگهی مزایده

نوبت اول

ش��هرداری خان ببین در نظر دارد عملیات ممیزی امالک ش��هررا از طریق مناقصه به ش��رکت های واجد ش��رایط واگذار نماید لذا از
متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تلفن تماس 35862338:
تضمین ش��رکت در مناقصه به مبلغ  63/000/000ریال به صورت نقد به حس��اب (3100002384009سپرده شهرداری خان ببین )یااسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
برندگان اول  ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.شهرداری دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.مهلت دریافت اسناد 1397/8/19:مهلت قبول پیشنهادات  1397/8/21:بازگشایی پیشنهادات 1397/8/22:
چاپ نوبت اول  1397/8/3:چاپ نوبت دوم 1397/8/10
سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

