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فناوري

مشاهير

«عالمه سيد ذي شأن حيدر جوادي» که بود؟
عالم��ه س��يد ذي ش��أن حي��در ج��وادي ،يكي از
مش��هورترين علماي شيعه در هندوس��تان ،در سال
 1317ش ( 1357ق) در روس��تايي از تواب��ع ا ...آباد
هند به دنيا آمد و پس از طي دروس مقدماتي علوم،
راهي نجف اش��رف گرديد.وي پس از طي س��طوح
عاليه و اقامت ده س��اله و اخذ اج��ازات متعدد روايي
و حس��بيه از مراجع نجف ،براي انجام خدمات ديني
به زادگاهش بازگشت.عالمه حيدر جوادي در ا ...آباد
هند ب��ه مقابله جدي با تفك��ر ماديگرايي و بدعت
وهابيت و تأليف و تدريس و س��خنراني پرداخت و با
همكاري يكي از عالمان منطقه ،به تأسيس سازمان
ديني «تنظيم المكاتب» كه س��ازماني بزرگ و فعال

ساخت غشاي ليپيدي زيستي که از يخ زدن آب جلوگيري ميکند

در امور ديني اس��ت ،دس��ت زد.اين عالم مسلمان در
س��ال 1356ش به ابوظبي رفت و با برعهده گرفتن
سرپرس��تي ش��يعيان اردو زبان و ارشاد و تبليغ دين،
دهها نفر از اهل تس��نن را به تشيع رهنمون ساخت.
عالم��ه حيدر جوادي ع�لاوه بر آن ،دهها مس��جد،
مدرسه ،حس��ينيه ،كتابخانه و درمانگاه را در سراسر
هندوس��تان پايهگذاري كرد و در سال  1376ش ،با
حكم مقام معظم رهبري ،حضرت آيتا ...خامنهاي به
وكالت ايش��ان در هند منصوب گرديد.آن مرد بزرگ
سرانجام در  28فروردين 1379ش برابر با عاشوراي
 1421ق در  62سالگي دارفاني را وداع گفت و در ا...
آباد به خاك سپرده شد.

حکايت

محققان سوئيس��ي نوعي غش��اي ليپيدي زيس��تي
اب��داع کردهاند که از ي��خ زدن آب جلوگيري ميکند.
به گزارش مهر ،گروهي از محققان مؤسس��ه فناوري
 ETHزوري��خ با همکاري پژوهش��گران دانش��گاه
زوريخ روش��ي جالب براي جلوگيري از انجماد آب يا
در حقيقت ايجاد کريس��تالهاي يخ ابداع کردهاند.به
اين ترتيب حتي در دماي زير صفر نيز آب در وضعيت
آمورفوس (بي ش��کل) يا مايع باق��ي ميماند.در گام
نخس��ت محققان ن��وع جديدي از چرب��ي را طراحي
و تولي��د کردند تا فرم ن��رم بيولوژيکي مادهاي به نام
«مزوفاز ليپدي» را بسازند.در اين ماده ليپيدها به طور
خودکار يک غشا ايجاد ميکنند که شبيه مولکولهاي

چربي طبيعي عمل ميکند.اين غشاي ليپيدي آرايش
مولکول��ي يکپارچ��ه دارد و ش��بکهاي متصل بهم از
کانالهاي��ي با قطر کمتر از يک نانومتر ميس��ازد.به
طور دقيق در اين س��اختار مولکولهاي چربي چنان
با يکديگر درهم آميختهاند که يک شبکه بي نهايت
نازک از مجاري متصل به يکديگر به وجود ميآورند
که هرکدام از آنها قط��ري کمتر از يک نانومتر دارد.
نکته جالب و متمايز درباره اين س��اختار آن است که
هيچ فضايي بين کانالها وجود ندارد و در نتيجه آب
نميتواند به کريس��تالهاي يخ تبديل شود.به همين
دليل آب حتي در دماي زير صفر درجه نيز يخ نميزند.
عالوه بر آن غشاي ليپيدي نيز يخ نميزند.

اتحا د و همبستگي حشدالشعبي براي خدماترساني به مردم در مناطق سيلزدهخوزستان

خوبي و بدي

دو دوست براي تفريح به ييالقهاي خارج از شهر
رفتند.در بين راه اخت�لاف نظر پيدا کردند و يکي
از آنه��ا در اثر عصبانيت بر روي ديگري س��يلي
محکميزد.آن يکي که سيلي خورده بود با آزردگي
شديد روي ش��نهاي کنار رودخانه نوشت«:امروز
بهترين دوستم به من سيلي زد».سپس راه خود را
ادامه دادند و به قسمت عميق رودخانه رسيدند.آن
دوستي که سيلي خورده بود پايش لغزيد و نزديک
بود با جريان آب به سمت پرتگاهي خطرناک برود
که دوس��تش او را نجات داد.وقتي نفسش باال آمد
س��نگ تيزي برداشت و به زحمت روي صخرهاي
نوش��ت«:امروز بهترين دوس��تم ،جان��م را نجات
داد».دوستش با تعجب پرسيد«:چرا آن دفعه روي
ش��نها نوش��تي و اين بار روي صخره؟» ديگري
لبخن��د زد و گفت«:وقتي بدي ميبينيم بايد روي
شنها بنويس��يم تا به راحتي با جريان آب شسته
ش��ود و وقتي محبتي در حق ما ميشود بايد روي
سنگ سختي حک کنيم تا براي هميشه بماند».

اثر :تسنيم

دانشنامه
 2بيمار سرطاني تحت درمان با مهندسي ژنتيک قرار گرفتند

محققان آمريکايي براي نخس��تين بار از ابزار مهندس��ي ژنتيک براي درمان
 ۲بيمار مبتال به س��رطان اس��تفاده کرده اند.البته هنوز مش��خص نيست اين
نوع درمان تا چه حد تاثيرگذار اس��ت.به گزارش مهر ،نخستين آزمايش ابزار
مهندس��ي ژنتي��ک  CRISPRدر آمري��کا در حال انجام است.س��خنگوي
دانش��گاه پنسيلوانيا در فيالدلفيا اعالم کرد  ۲بيمار مبتال به سرطان (يک نفر
مبتال به ميلوما و ديگري مبتال به س��ارکوم) تحت درمان با ابزارCRISPR
قرار گرفتند.اين دو بيمار قب ً
ال روشهاي درماني معمول را آزمايش کردهاند و
بدنشان واکنش مثبتي به اين درمانها نشان نداده بود.ميلوما توموري متشکل از ياختههايي است که در مغز
استخوان به وجود ميآيد.سارکوم يا چنگار گوشتي نيز توموري از مشتقات بافتهاي مزانشيميو بيشتر اوقات
بدخيم است.بههرحال هنوز مشخص نيست درمان با مهندسي ژنتيک تا چه حد مؤثر خواهد بود.البته قرار است
 ۱۸بيمار اين نوع درمان را دريافت کنند تا ميزان تأثيرگذاري آن مشخص شود.همچنين طبق اعالم دانشگاه
تا زماني که اين پژوهش توسط محققان ديگر بررسي نشود ،اطالعات بيشتري از آن منتشر نميشود.اين در
حالي است که آزمايشهاي ديگري در خصوص تأثيرگذاري درمان با مهندسي ژنتيک در آمريکا آغاز خواهد
شد ،مانند استفاده از  CRISPRبراي درمان اختالالت خوني که در منطقه بوستون انجام خواهد شد.با اين
حال بررسي هرگونه قابليت استفاده از مهندسي ژنتيک در درمان بيماريها مدت زمان زيادي طول ميکشد.
در حال حاضر کارشناسان بيم آن دارند که اين نوع درمان ،عواقبي نيز داشته باشد.
در اين يخچال همه چيز ظرف يک دقيقه يخ ميزند

يک ش��رکت تجاري يخچال کوچک قابل حملي توليد کرده که ميتواند در
ع��رض يک دقيقه هر چيزي که در داخلش قرار بگيرد را به س��رعت س��رد
کرده و به نقطه انجماد برساند.به گزارش مهر ،اين يخچال که توسط شرکت
 Blue Quenchتولي��د ش��ده  Qoolerن��ام دارد و ب��ه خص��وص در
روزهاي گرم س��ال ميتواند نوش��يدنيها و آب را در سفرها و در شرايطي که
به يخچالهاي بزرگ دسترسي وجود ندارد ،خنک کند Qooler.داراي يک
موتور چرخنده اس��ت که قوطيها و بطريها را با سرعت  ۵۰۰دور در دقيقه
ميچرخاند و آنها را در معرض هواي بسيار سرد قرار ميدهد.همين امر موجب ميشود تا روند يخ زدن مايعات
موجود در بطريها و قوطيها تسريع شود و فرد بتواند آنها را با لذت بيشتري مصرف کند.البته اين يخچال
کماکان براي فعاليت مناسب به استفاده از کيسههاي يخ نياز دارد و بدون آن کار نخواهد کرد.لذا هميشه بايد
اين يخچال داراي حدود  ۵.۴کيلوگرم يخ باشد.اين دستگاه هم با برق و هم با باتري کار ميکند و قيمت آن
که يک ماه ديگر به بازار ميآيد  ۷۴۹دالر است.
طاسي در مردان درمان ميشود

پژوهش��گران يک ش��رکت دارويي ايتاليايي يک ک ِرم براي پوست سر ابداع
کردهاند که طاس��ي در مردان را کاهش ميدهد.به گزارش ايس��نا« ،طاس��ي
با الگوي مردانه» که معمو ًال با عنوان «طاس��ي وابسته به هورمون» شناخته
ميش��ود ،در مردان بسيار متداول است.موهاي ناحيه سر در انسان با وجودي
که رش��د غير وابس��ته به هورمون جنس��ي مردانه (آندروژن) دارند ،ا ّما داراي
گيرندهٔ خاص هورمونهاي جنسي هستند و به همين دليل اين هورمونها
ميتوانند بر ريزش مو مؤثر باش��ند.بنا بر ادعاي محققان اين پروژه ،طي ۱۰
س��ال اخير تنها  ۲دارو براي درمان اين بيماري به وجود آمده که هرکدام داراي عوارض خاص خود هس��تند.
در اين راس��تا ش��رکت ايتاليايي « »Cassiopeaيک درمان موضعي براي طاسي وابسته به هورمون پيدا
کرده و کرميتوليد کرده اس��ت که در ناحيه طاس ش��ده از سر ميزان طاسي را کاهش ميدهد.عملکرد کرم
به اين نحو اس��ت که در قس��مت مورد نظر هورمونهاي آندروژن در فوليکول مو را مس��دود ميکند.شرکت
« »Cassiopeaدر فاز دوم آزمايش باليني اين محصول  ۴۰۰مرد با الگوي طاس��ي را مورد آزمايش قرار
داد و اين افراد به مدت يک سال يک بار يا دو بار در روز از اين کرم استفاده کردند.پس از  ۱۲ماه از درمان،
تمامياين افراد در ناحيه طاس ش��ده از سرش��ان رشد مو داش��تند.عوارض جانبي هم در استفاده از اين کرم
مشاهده نشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
احداث پارک سراب گاوروانی

ش��هرداری حمیل در نظ��ر دارد مناقصه  /پروژه عمرانی (احداث پارک س��راب گاوروانی را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
ادرس ( )www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق
سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1398/01/29می باشد .
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حمیل
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مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  8صبح روز پنج شنبه تاریخ 1398/01/29ساعت
 19:00می باشد .
-1تمام کسورات قانونی قرارداد وبعهده پیمانکار برنده می باشد.
 -2زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی در وقت اداری مورخ  1398/02/14می باشد .
 -3حضور پیمانکاران در کمیسیون مناقصه بال مانع است .
 -4به پیشنهادهای مبهم  -مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -5شهرداری در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
 -6برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب به
نفع شهرداری حمیل ضبط خواهد شد .
 -7پیش��نهاد دهن��دگان باید مبلغ  750/000/000ریال بابت س��پرده ش��رکت در مناقصه به حس��اب
 3100000507004بنام ش��هرداری حمیل نزد بانک ملی مرکزی اس�لام اباد غرب واریز /و یا بصورت
ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری حمیل از تاریخ صدور به مدت سه ماه اعتبار ضمیمه پیشنهاد خود
نمایند.
 -8مهلت زمانی ارائه شده پیشنهاد ساعت  8صبح تاریخ  1398/02/03لغایت 1398/02/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاکت الف شهر حمیل خیابان شهید عباسی و تلفن تماس 083-4562423 :
اطالعات تماس با سامانه ستاد جهت مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 021-41934
کامران جلوند  -شهردار حمیل

