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حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

آنها كه عهد الهى را پس از محكم كردن مىشكنند،
پيوندهايى را كه خدا دستور به برقرارى آن داده قطع
مىكنند و در روى زمين فساد مىنمايند ،لعنت براى
آنهاست و بدى (و مجازات) سراى آخرت!()25خدا
روزى را براى هركس بخواهد (و شايس��ته بداند)
وس��يع ،براى هركس بخواهد (و مصلحت بداند)،
تنگ قرارمىدهد؛ ولى آنها (كافران) به زندگى دنيا،
ش��اد (و خوشحال) شدند؛ در حالى كه زندگى دنيا
در برابر آخرت ،متاع ناچيزى است!()26كسانى كه
كافر ش��دند مىگويند« :چرا آيه (و معجزه)اى از
پروردگارش بر او نازل نشده است؟! بگو« :خداوند
هركس را بخواهد گمراه و هركس را كه بازگردد،
به س��وى خودش هدايت مىكن��د! (كمبودى در
معجزهها نيست؛ لجاجت آنها مانع است!)»()27

حدیث نبوی
سنگ سرد

-1چوپاني عادت داشت تا در يک مکان معين زير يک درخت بنشيند و گله گوسفندان را براي چرا
در اطراف آنجا نگه دارد.زير درخت سه قطعه سنگ بود که چوپان هميشه از آنها براي آتش درست
کردن اس��تفاده و براي خود چاي آماده ميکرد.هربار که او آتش��ي ميان سنگها ميافروخت متوجه
ميشد که يکي از سنگها ماداميکه آتش روشن است سرد است اما دليل آن را نميدانست.چند بار
سعي کرد با عوض کردن جاي سنگها چيزي دستگيرش شود اما همچنان در هر جايي که سنگ را
قرار ميداد سرد بود تا اينکه يک روز وسوسه شد تا از راز اين سنگ آگاه شود.تيشهاي با خود برد و
سنگ را به دو نيم کرد.آه از نهادش بر آمد.ميان سنگ موجودي بسيار ريز مانند کرم زندگي ميکرد.
رو به آسمان کرد و خداوند را در حالي که اشک صورتش را پوشانده بود شکر کرد و گفت« :خدايا،
اي مهربان ،تو که براي کرمياين چنين ميانديشي و به فکر آرامش او هستي پس ببين براي من
چه کردهاي و من هيچ گاه سنگ وجودم را نشکستم تا مهر تو را به خود ببينم-2».سرخپوستي پير
به نوه خود گفت« :فرزندم ،درون ما بين دو گرگ ،کارزاري برپاست.يکي از گرگها شيطان به تمام
معنا ،عصباني ،دروغگو ،حس��ود ،حريص و پس��ت و گرگ ديگري آرام ،خوشحال ،اميدوار ،فروتن و
راستگو».پسر کميفکر کرد و پرسيد« :پدربزرگ کدام يک پيروز است؟»پدر بزرگ بيدرنگ گفت:
«هماني که تو به آن غذا ميدهي».شما به کدامشان غذا ميدهيد؟

نتيجه اسراف

-1هركه گفتارش بسيار باشد خطايش بسيار گردد،
هركه خطايش بس��يار باشد گناهانش بسيار شود و
هركه گناهانش بسيار باشد جهنم براى او شايستهتر
اس��ت-2.هركه در دنيا دو زبان باش��د براى وى روز
قيام��ت دو زبان از آتش نهند-3.هركه نيكى بيند و
پاداشى جز ستايش نتواند شكر آن کرده است و هركه
آن را پنه��ان دارد كفران آن كرده اس��ت-4.هركه
اندازه نگه دارد خدايش روزى دهد و هركه اس��راف
كند خدايش محروم دارد-5.هركه به دربار پادشاهان
نزديك ش��ود به فتنه افتد-6.هركه غمى از غمهاى
دنيا را از مؤمنى بردارد خدا غمى از غمهاى روز قيامت
از او بردارد ،هركه بر تنگدستى آسان گيرد خدا در دنيا
و آخرت بر او آسان گيرد و هركه رازپوش مسلمانى
شود خدا در دنيا و آخرت رازپوش وى شود.

سوره رعد

فناوری

نهج الفصاحه

طرح :جواد تکجو

کاریکاتور/شرایط ویژه توزیع سبد کاال!

دستگاه تصفیه هوایی که
هدفون می شود

یک ش��رکت تولید کنن��ده محصوالت برقی
قصد دارد دس��تگاه تصفیه هوایی بسازد که
به عنوان هدفون نیز کار می کند.به گزارش
مهر ب��ه نقل از انگجت ،ش��رکت دایس��ون
دس��تگاه های تصفیه ه��وای متعددی تولید
کرده اس��ت .اما به نظر می رسد این شرکت
مش��غول س��اخت یک نمونه از این دستگاه
است که نمونه ای از آن در بازار وجود ندارد.
این ش��رکت حق امتیاز اختراع یک دستگاه
تصفیه ه��وای قابل حم��ل را ثبت کرده که
م��ی تواند به عن��وان هدفون نی��ز کار کند.
دس��تگاه تصفیه هوای پوش��یدنی اکنون در
کش��ورهایی مانند چین ک��ه آلودگی هوا به
حد قابل توجهی رس��یده ،طرفداران بس��یار
زیادی دارد .آلودگی هوا در برخی از شهرها
چنان باال اس��ت که خطر س��کته یا ابتال به
س��رطان چند برابر بیشتر از نقاط دیگر است.
البته در حال حاضر بیش��تر این دستگاه های
تصفیه پوش��یدنی ش��بیه گردنبند و در برخی
موارد ماسک هستند.به هرحال دایسون هنوز
هم برای تولی��د جاروبرقی های خارق العاده
مشهور است اما مشغول گسترش محصوالت
تصفیه هوای خود است.

دانشنامه
تولید پوش بیوپلیمری برای زخمهای دیابتی و تروما

محققان پژوهش��کده فناوریهای نو دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر
زخمپوشهای بیوپلیمری تولید کردند و به گفته آنها در بهبود زخم
بس��تر ،زخم دیابتی ،بریدگیها و زخم ترومای سطحی پوست موثر
اس��ت .به گزارش مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر ،دکتر امیرساالر
خندان پژوهشگر پس��ا دکتری پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه
صنعتی امیرکبیر با اش��اره ب��ه تولید بیوپلیمر تقویت ش��ده ،گفت:
زخم پوشهای بیونانوکامپوزیتی متخلخل س��اخته ش��ده به روش
خش��کایش انجمادی و با بهره گیری از تکنیک جدید همگنس��ازی نانوذرات در بیوپلیمر طبیعی
بوده اس��ت.وی با بیان اینکه پلیمر س��نتز ش��ده از با اس��تفاده از جلبک دریایی بوده است ،خاطر
نش��ان کرد :زخم پوش تولید ش��ده میتواند برای انواع زخمهای مرطوب و خشک مورد استفاده
قرار گیرد .این محصول روند درمانی بهتر و س��اده تری را نس��بت به زخم پوشهای موجود در
بازار از خود نشان میدهند.خندان ،آسیبهای پوستی را عمدتا شامل زخمهای مزمن ،سوختگی،
تومورها و بریدگیها دانس��ت و ادامه داد :زخم پوشهای س��نتی از طریق ایجاد محیط خش��ک
موجب تأخیر در روند ترمیم زخم میشوند و این در حالی است که بستر زخم نیاز به محیط باز و
س��الم طبیعی برای ترمیم نیاز دارد که این مساله منجر شد تا زخم پوشهای سنتی جای خود را
به زخم پوشهای نسل جدید بدهند.وی تمرکز این مطالعات را بهبود و درمان زخمهایی که دیر
بهبود مییابند و عفونت س��طحی و عمقی میتواند باعث آسیب پوستی شود یا وارد مرحله مزمن
شده و درمانپذیر نیستند دانست و یادآور شد :بیوپلیمر طبیعی تولید شده در این تحقیقات قابلیت
جذب آب چند صد برابری وزن اولیه خود را دارد.این محقق با تاکید بر اینکه این زخمپوش تحت
آزمونهای زیس��تی نظیر زیس��ت فعالی و زیست س��ازگاری ،رفتار تورمی و جذب آب در محیط
اس��تاندارد ،رشد و تکثیر سلولهای پوستی قرار گرفته اس��ت ،افزود :در ساخت این زخمپوش از
هیدروژهایی نظیر “کایتوس��ان” و “س��دیم آلژینات” استفاده شد .کایتوسان ساختار مناسب برای
انکپس��وله کردن سلول از خود نشان میدهند و سدیم آلژینات ویژگیهایی از قبیل توانایی برای
تشکیل هیدروژل در شرایط فیزیولوژیکی ،تجزیه مالیم ژل برای بازیابی سلول و رشد و حرکت
مواد مغذی و مفید دارد.وی با بیان اینکه در این مطالعات س��عی ش��د ب��ا بهره گیری از فناوری
نانو ،پانسمانهای متخلخل و پایدار شیمیایی و مکانیکی برای ترمیم زخمها طراحی کنیم ،اظهار
کرد :در این طرح داربست متخلخل بیوپلیمری جهت ترمیم بافت و زخم تولید شد تا با استفاده از
آلژینات اصالح ش��ده به روش خشکایش انجمادی ،توانایی کنترل رهایش دارو را در مدت زمان
زیاد داشته باشد و ساختار شیمیایی آن خواص داربست را بهبود ببخشد.
شناسایی دقیق حمله قلبی با برنامه تلفن همراه

ی��ک برنامه جدید تلفن همراه امیدها برای شناس��ایی دقیق زمان
وقوع حمله قلبی را افزایش داده اس��ت .بررس��ی ها نشان می دهد
که دقت این برنامه باال و به اندازه دس��تگاه های الکتروکاردیوگرام
اس��ت .به گزارش مهر به نق��ل از نیواطلس ،از این روش می توان
برای شناسایی به موقع حمالت خاص و مرگبار قلبی که به ST-
)Elevation Myocardial Infarction (STEMI
ش��هرت دارند ،بهره گرفت .این نوع حمله قلبی زمانی رخ می دهد
که یکی از ش��ریان های قلب به طور کامل بس��ته ش��ود و اگر ظرف مدت کوتاهی فرد مبتال به
این مش��کل مداوا نش��ود ،خطر مرگ یا فلج دائمی وی را تهدید می کند.اپلیکیش��ن یادشده که
در موسس��ه بین المللی پزش��کی آمریکا طراحی ش��ده ،کارآیی بهتری نس��بت به دستگاه های
الکتروکاردیوگرام دارد زیرا کشف خطر وقوع سکته قلبی از طریق این دستگاه ها مستلزم اتصال
ابزار و سیم هایی به  ۱۲نقطه بدن است .اما با پیشرفت های سال های اخیر می توان داده های
مورد نیاز این دس��تگاه را به جای روش سنتی از طریق وسایل الکترونیک هوشمند مانند ساعت
های مچی پیشرفته جمع آوری کرد.آزمایش مقایسه ای که بر روی  ۲۰۴داوطلب صورت گرفته
نش��ان داده که دقت دس��تگاه الکتروکاردیوگرام سنتی (ای س��ی جی) به اندازه همین اپلیکیشن
است که  AliveCorنامیده می شود .با استفاده از  AliveCorسرعت پیش بینی خطر وقوع
حمله قلبی خطرناک را هم باالتر می رود.دریافت اطالعات توسط اپلیکیشن مذکور از طریق یک
صفحه کوچک انجام می شود که فرد دو انگشت خود را در سمت راست و دو انگشت دیگر را در
سمت چپ قرار می دهد .انتقال بی سیم داده ها از این طریق به برنامه باعث می شود پیش بینی
نهایی در مورد خطر وقوع سکته قلبی به سرعت انجام شود .هنوز مشخص نیست AliveCor
چه زمانی به طور عمومی قابل استفاده خواهد بود.

آگهي فراخوان عمومی
فراخوان عمومي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه گران

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد  :شرکتهای پیمانکاری واجد صالحیت را جهت انجام خدمات جدول ذیل به استـناد قانون
برگـزاري مناقـصات و آئـين نامه معـامالت شناسایی و رتبهبندی نماید.
رديف

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه

1

واگذاری کلیه عملیات بهره برداری،حوادث و اتفاقات بهره برداری ،تعمیرات شبکه و روشنائی معابر و پست های برق

2

توسعه،احداث و بهینه سازی (شبکه های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط هوائی و زمینی-پست های توزیع هوائی و زمینی-ساخت ساختمانهای
توزیع برق – روشنائی معابر)و نصب لوازم اندازه گیری دیماندی

3

نصب،بهینه سازی و تست لوازم اندازه گیری دیماندی و غیر دیماندی
تاريخ توزيع اسناد 1397/08/23:
مهلت تحویل اسناد :حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/09/06

بمنظور ارزيابي توان اجراي كار پيمانكاران متقاضي  ،از كليه شركتهاي ذيربط كه ظرفيت آماده بكار در اين زمينه دارند دعوت ميشود :
اسناد ارزيـابي مناقصه را از طریق سایتهای زیر دریافت وبه آدرس :اصفهان چهارباغ عباسی -خیابان عباس آباد  -ساختمان شماره  3توزیع برق
شهرس��تان اصفهان طبقه اول  -امور تدارکات تحویل یا ارس��ال نمایند .جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  031-32216102واحد مناقصات
تماس حاصل فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir
-1سايت اينترنتي معامالت توانير به آدرس
http://iets.mporg.ir
-2سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس
-3سايت اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس http://eepdc.ir
* در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد
قیمت اطالع رسانی خواهد شد .
*ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد فراخوان مندرج مي باشد.
*به مدارک فاقد امضاء،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده
 ،ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ،در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
* ارایه تاییدیه برونس��پاری شرکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان و ثبت نام در سایت eepdc. irجهت به روز رسانی مدارک ثبتی الزامی است.
(در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن  32241153آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید)

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

موضوع مزایده :فروش یک قطعه زمین ملکی ش��هرداری واقع در خیابان امیرکبیر روبروی فروش��گاه سلمان براساس
شرایط مندرج در اسناد مزایده .مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  ، 97/09/08مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ
 97/09/10و بازگشایی پاکات در مورخ  97/09/12می باشد .کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن03155481920 :و 03155481616

محمدرضا قنبری -سرپرست سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان

آگهی مزایده (تجدید)

نوبت اول

شهرداری خان ببین برابر مصوبه شماره  145مورخه  94/3/5شورای اسالمی شهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش  2قطعه از
زمین های مس��کونی موجود در س��طح شهر نماید  .لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد
مالی شهرداری مراجعه نمایند .تلفن تماس 35862338:
تضمین شرکت در مزایده قطعه شماره  47و 34هرکدام به مبلغ  18/500/000ریال به صورت نقد به حساب (3100002384009سپرده شهرداری
خان ببین ) یااسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
برندگان اول  ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
شهرداری دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
مهلت دریافت اس��ناد 1397/9/8:مهلت قبول پیش��نهادات  1397/9/11:بازگش��ایی پیش��نهادات  1397/9/12:چاپ نوبت اول  1397/8/23:چاپ نوبت
دوم1397/8/30:

سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

شناسه315016 :

روز نامه صبح ايران

wwww.asre-iranian.ir
آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

