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در آينه قرآن

نان خالي بي قاتق

خسيســي غذاي خانوادهاش را نان خالي مقرر
کرده بود تا اينکه زن و بچهاش به صدا در آمده
و قاتق طلبيدند.وي مختصر پنيري خريده و در
شيشه انداخت.شيشــه را در صندوق گذاشت و
قفلي بر صندوق زد و کليدش را در جيب خودش
گذاشــت.در هر نوبت شيشه پنير را از صندوق
بيرون ميآورد و دستور ميداد عائلهاش لقمه نان
را پشت شيشه ماليده و بخورند.يک روز که مرد
خسيس به خانه نيامده بود ،وقت غذا بچهها قاتق
خواستند و مادرشان گفت نان را پشت صندوق
ماليده و بخورند .چون خســيس به خانه آمد و
شنيد خون به چهره دواند و نعره زد« :اي هوار،
کارتان به جايي رسيده که حتي يک وعده نان
خالي بيقاتق نميتوانيد بخوريد!»

شعر

به نام خداوند رحمتگر مهربان

هركس را خداوند (به جرم اعمال زشــتش)
گمراه ســازد ،هدايت كنندهاى ندارد و آنها
را در طغيان و سركشىشــان رها مىسازد،
تا ســرگردان شــوند!()186درباره قيامت از
تو ســؤال مىكنند ،كى فرامىرســد؟! بگو:
«علمش فقط نــزد پروردگار من اســت و
هيچكــس جــز او (نمىتواند) وقــت آن را
آشــكار ســازد؛ (اما قيام قيامت ،حتى) در
آسمانها و زمين ،سنگين (و بسيار پراهميت)
اســت و جز به طور ناگهانى ،به سراغ شما
نمىآيد!» (باز) از تو ســؤال مىكنند ،چنان
كه گويى تو از زمان وقوع آن باخبرى! بگو:
«علمش تنها نزد خداست؛ ولى بيشتر مردم
نمىدانند)187(».

حدیث نبوی
غصه روزگار

توبه پذير بودن خداوند

گر غصه روزگار گويم
بس قصه بي شمار گويم
يک عمر هزارسال بايد
تا من يکي از هزار گويم
چشمم به زبان حال گويد
ني آن که به اختيار گويم
بر من دل انجمن بسوزد
گر درد فراق يار گويم
مرغان چمن فغان برآرند
گر فرقت نوبهار گويم
ياران صبوحيم کجايند
تا درد دل خمار گويم
کس نيست که دل سوي من آرد
تا غصه روزگار گويم
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حکایت

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری ـ محمدسعید رضایی

تلفن تحريريه 66922966 -66922348 :تلفكس 66922966 :تلفن سازمان آگهيها66923005:
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين ،تلفن66791369 :
پيام كوتاه 3000 711 888 :

سالگرد شهداي آتشنشان حادثه پالسکو  -بهشت زهرا(س)

-1آدميزاد اگر دو دره از طال داشــته باشد به
عالوه آن دره ســوم طلب كند شكم آدميزاد را
جز خاك پر نكند و هركه توبه كند خدا توبه او
را بپذيرد-2.اگر آنقدر خطا كنيد كه خطاهايتان
به آسمان برســد و سپس توبه كنيد خدا توبه
شــما را ميپذيرد-3.اگر خدا به اهل بهشــت
اجازه تجارت داده بود تجــارت پارچه و عطر
ميكردند-4.اگر زن حق شــوهر بداند هنگام
ناهار و شــام او ننشــيند تا فراغ يابد-5.اگر از
وســعت رحمت خدا خبر داشتيد بر آن اعتماد
ميكرديد-6.اگر آنچه من دانستهام بدانيد گريه
بســيار و خنده كم ميكنيد ،بر بلنديها رفته
تضرع به پيشگاه خدا ميبريد و بيمناك خواهيد
بود كه آيا نجات خواهيد يافت يا نه.

غزليات سعدي

نهج الفصاحه

عکس :علي جباري -باشگاه خبرنگاران پويا

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی96-11

اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ها به شرح ذیل اقدام نماید :
ردیف

موضوع

مبلغ برآورد (بریال)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (بریال)

1

بهسازی و اجرای آسفالت معابر محالت هدف
بازآفرینی شهری قم

33047768768

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه یا اوراق مشارکت-
1652000000

مهلت و نشاني خريد اسناد مناقصه :

دریافت اسناد مناقصات فوق الذکر صرف ًا از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی SETADIRAN.IR
قابل دسترس می باشد.

از تاريخ  96/10/30لغايت 96/11/5

بـازارچه

قيمتهاي مندرج در جداول ذيل به روز و از
شدهاند.
سايتهاي معتبر خبري و تحليلي استخراج 

توجه  :مناقصه گران میبایســت پاکت الف ( اصل ضمانت نامه شــرکت در مناقصه ) را به صورت مهر و موم شده حداکثر تا تاریخ  96/11/23به
دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان قم تحویل نمایند.

محل و زمان افتتاح پيشنهاد مناقصه (الف،ب،ج):

كميسيون مناقصه راس ساعت  8:30مورخ  96/11/24و در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازي قم تشكيل و پيشنهاداتي كه تا موعد
مقرر وصول گرديده باز و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
همچنين متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشــتر مي توانند به اداره پيمان و رسيدگي و يا به سايت اينترنتي اداره كل راه و شهرسازي
اســتان قمqom.mrud.irو يا پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشــاني  iets.mporgirمراجعه نمايند .ارائه كد كاربري ثبت نام در
پايگاه اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.
اداره كل راه و شهرسازي قم به آدرس :قم – ما بین عوارضی قم -تهران وکاشان  -جنب نمایندگی ایران خودرو  -تلفن تماس02536660001-3 :
شماره فاكس 02536656061
واحد پیمان و رسیدگی اداره كل راه و شهرسازي استان قم

تــومـــان

سکه تمام طرح جديد

1510500

سکه تمام طرح قديم

1458000

نيم سکه

727000

ربع سکه

429000

 1گرمي

282000

هرگرم طالي18عيار

141029

ارز

مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها:

پيشنهادها بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  96/11/23در سامانه  SETADIRAN.IRارائه گردد.

مطالعه جديد دانشگاه "مريلند" نشان ميدهد که چگونه آنفلوآنزا
بدون نياز به ســرفه يا عطســه ،به راحتي توسط تنفس طبيعي
پخش ميشود.به گزارش ايسنا ،در يک مطالعه جديد يک گروه
از دانشــمندان شــواهدي را دريافتند که نشان ميدهد ويروس
آنفلوآنزا راحتتر از چيزي که تاکنون تصور ميشــد قابل انتقال
است.براســاس اين مطالعه ،برخالف باورهــاي رايج ،ويروس
آنفلوآنزا به ســادگي با نفس کشيدن و دم و بازدم افراد مبتال به
ديگران منتقل ميشود".دونالد ميلتون" ،پژوهشگر ارشد تحقيق
ميگويــد :ما دريافتيم که افراد مبتال به آنفلوآنزا ،هواي اطرافشــان را تنها با نفس کشــيدن به
ويروسهاي عفوني آلوده ميکنند و پخش اين ويروس لزوما نيازي به ســرفه يا عطســه ندارد.
پژوهش دانشــگاه "مريلند" براي بررسي نحوه انتقال ويروس آنفلوآنزا توسط  142فرد مبتال به
آنفلوآنزا انجام شد.نمونههايي از بازدم هريک از افراد در چهار حالت بالقوه انتقال؛ تنفس طبيعي،
صحبت کردن ،ســرفه و عطسه بررسي شد.نتايج دلهرهآور و دور از انتظار بود ،چراکه آلودگي در
 39درصد از نمونههاي افراد در طول تنفس طبيعي ديده شد.در حالي که سرفه علت شايع عفونت
در مشاهدات مطالعه بود ،در عطسه به ندرت مشاهده شد و وجود  RNAقابل تشخيص در يک
عطسه بيشتر از يک سرفه نبود.محتمل است که قطرات توليد شده توسط عطسه ميتواند باعث
آلودگي ســطحي بيشتر شود".ميلتون" ميگويد :افرادي که مبتال به آنفلوآنزا هستند ،حتي زماني
که مبتاليان ســرفه نميکنند ،باعث ايجاد "ايروسول"هاي عفوني (قطرات کوچکي که در مدت
زمان طوالني در هوا به حالت تعليق در ميآيند) ميشــوند.وي افزود :ايروسولها به خصوص در
اولين روزهاي بيماري ايجاد ميشوند.پس وقتي کسي دچار آنفلوآنزا ميشود ،بايد به خانه برود و
در محل کار نماند تا ديگران را آلوده نکند.يک مطالعه در ســال  2013از همين گروه تحقيقاتي
نشــان داد که استفاده از ماســک به طور قابل توجهي انتقال آنفلوآنزا را کاهش ميدهد.بنابراين
مهم نيست که شما سرفه يا عطسه نکنيد ،شما بدون سرفه و عطسه و تنها با تنفس در نزديکي
ديگران هم به راحتي آنفلوآنزا را به آنها انتقال ميدهيد ،مگر اينکه يک ماسک بزنيد.
محققــان آلماني نوعي شيشــه نوين براي پنجرهها ســاختهاند
کــه بــا اســتفاده از ذرات معلق آهــن ميزان نــور ورودي به
خانــه را تنظيم ميکنــد و حتــي قابليت جمــع آوري انرژي
خورشــيدي را دارد.بــه گــزارش مهــر ،مهندســان آلمانــي
طرحــي از پنجرههــاي نويــن را نمايــش داده اند.اين طرح
) Large-Area Fluidic Windows (LaWinنــام
گرفته است LaWin.سيستمياست که با استفاده از ذرات آهن
معلق در مايع از ورود نور خورشــيد جلوگيري و انرژي گرمايي
آن را برداشت ميکند.بيشتر سيســتمهاي هوشمند پنجره در گذشته الکتروکروميک بوده اند.به
عبارت ديگر اين پنجرهها در مقابل ســيگنالهاي الکتريکي که از سيمهاي موجود در شيشه رد
ميشــود ،تغيير رنگ يا ظرفيت ميدهند.به ايــن ترتيب کاربران ميتوانند براي حريم خصوصي
بيشــتر شيشه را تار يا براي اســتفاده از نور خورشيد رنگ آن را روشــن تر کنند.سيستم جديد
کاربردهاي مشــابهي دارد اما از شيوهاي کامال متفاوت استفاده ميکند.براي ساخت ،LaWin
نانو ذرات مغناطيســي آهن در مايع رها ميشــوند.اين مايع در کانالهايي عمودي در شيشــه
ريخته ميشــود.اين ذرات شيشــه را تار ميکنند ،مانع از ورود نور در درجات مختلف ميشــوند
و در صورت نياز گرما را نيز جذب ميکنند.براي شــفاف شــدن شيشه کافي است آهن رباهايي
فعال شوند که اين ذرات را در مايع جمع آوري ميکنند.لوتار وندرزک يکي از محققان اين پروژه
ميگويد :ويژگي اصلي پروژه ما اســتفاده از مايعات در پنجره و نماي ساختمان به عنوان حامل
گرما يا عامل فعالســازي قابليتهاي ديگر اســت.براي اين منظور ما شيشه جديدي ساختيم که
در آن کانالهايي تعبيه ميشــود.مايعات در اين کانالها جريان مييابند.سپس با توجه به تعداد
ذرات آهن در مايع ،رنگ مايع به طيفهاي مختلفي از خاکســتري يا به طور کامل سياه تبديل
ميشود.ســپس ميتوان به طور اتوماتيک ميزان نور را مشخص کرد.به هرحال نمونههاي فعلي
در مساحت  ۲۰۰مترمربع ساخته شدهاند اما محققان بايد آن را با توجه به اندازه معمول پنجرهها
بسازند.هدف نهايي از ساخت اين پنجره کاهش هزينههاي انرژي به خصوص در حوزه گرمايش
و سرمايش ساختمانهاست.تا به حال چند ميليون يورو در اين پروژه سرمايه گذاري شده و قرار
است در سال  ۲۰۱۸در چند پروژه تجاري به کار گرفته شوند.

يک بيماري اتوايمن نادر
که منجر به آسيبهاي
پوستي و ريوي ميشود،
ميتواند به طور موثري
به کمک پيوند سلولهاي
بنيادي درمان شود.به گزارش مهر ،محققان
نشــان دادند کــه پيوند ســلولهاي بنيادي
ميتواند به طور موثري بيماران مبتال به يک
بيماري اتوايمن نادر را درمان کند؛ اين رويکرد
درماني اولين درمان جديد را براي بهبود بقاي
در بيماران مبتال به اسکلرودرماي شديد طي
چهار دهه گذشــته ارائه ميدهد.اين رويکرد
آزمايشي ارائه شده بوسيله محققان در مرکز
سرطان دانشــگاه ويرجينيا ،از شيميدرماني
و پرتودرماني براي تخريب سيســتم ايمني
معيــوب اســتفاده ميکند و ســپس آن را با
استفاده از پيوند سلولهاي بنيادي جايگزين
ميکند.سلولهاي بنيادي از خون خود بيمار
گرفته ميشوند و بعد از شيميدرماني مجددا
به بيمار بازگردانده ميشوند.اســتفاده از اين
روش در چندين مرکز نشــان دهنده موفقيت
اميدوارکننــده آن بوده اســت و بقا و کيفيت
زندگي بيماران را افزايش داده است.

طال و ســـكه

ويروس آنفلوانزا با تنفس هم منتقل ميشود

پنجرههاي جديد با کمک ذرات آهن انرژي خورشيد را جمع آوري ميکنند

پيوند سلولهاي بنيادي براي
درمان نوعي بيماري نادر پوستي

نوبت اول

دانشنامه

تــومـــان
دالر آمريکا

4468

يورو

5580

پوند انگليس

6260

درهم

1255

دينار كويت

14500

روبل روسيه

80

يوآن چين

710

لير تركيه

1215

ريال عربستان

1180

روپيه هند

71

كرون سوئد

556

دالر استراليا

3640

دالر كانادا

3695

فرانك سوئيس

4700

صد ين ژاپن

4020

درام ارمنستان
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ريال عمان

11400

رينگيت مالزي

1140

منات آذربايجان

2670

دينار عراق

3/6

ريال قطر

1180

انــــرژي
نفت برنت (دالر/بشكه)

69

نفت خام وست تگزاس (دالر /بشكه)

63

نفت خام اوپک (دالر/بشكه)

67

نفت كوره (دالر/گالن)
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بنزين (دالر/گالن)

1/88

الكل اتانول (دالر/گالن)

1/37

گازوئيل (دالر/گالن)

2/06

رويدادهاي تاريخي امروز
آتش زدن مركز فرهنگي ايران در الهور پاكستان (1375ش)

در  30دي مــاه 1375ش كتابخانه عالمه اقبال الهــوري و مركز فرهنگي ايران ،به دنبال
بيتفاوتي پليس پاكستان در حراست از آن ،از سوي گروهك صحابه ،عوامل مزدور وهابيون
در پاكستان ،به آتش كشيده شد و حدود دوازده هزار جلد كتاب شامل قرآن ،كتابهاي مذهبي
و آثار نفيس و ارزشــمند علمي ،وســايل آموزش قرآن و زبان و رايانهها در آتش حقد و كينه
ضد فرهنگيان سوخت.كتابخانه عالمه اقبال الهوري به عنوان بزرگترين كتابخانه و مركز
فرهنگي جمهوري اسالميايران در الهور پاكستان ،داراي سابقهاي چهل ساله و روزانه پذيراي
خيل عظيمياز مسلمانان تشنه علم و فرهنگ و مشتاقان زبان ،فرهنگ و ادبيات فارسي بود.
اقدام عوامل تروريست در آتش زدن اين مركز فرهنگي نشان داد كه آمريكا و اسرائيل در اين
حركت ضد اسالميو ضد فرهنگي دست داشتهاند و ميخواستند با دامن زدن به فرقهگرايي،
قدس آن سال را تحت الشعاع اين حادثه قرار دهند.
مراسم روز جهاني ِ
كشف اشعه ايكس توسط "ويلهلم رونتگن" (1896م)

اشعه ايكس اشعهاي از نوع نور ولي نامرئي با طول موج بسيار كوتاه است كه در بيستم ژانويه
1896م توســط ويلهلْ ْم رونْ ْتگِن ،فيزيكدان آلماني كشف شد و چون ماهيت آن نامعلوم بود،
آن را اشــعه ايكس به نام حرف  Xكه در رياضيات ،عالمت مقدار مجهول اســت خواندند.
همچنين اين اشعه را به نام كاشف آن ،رونتگن نيز مينامند.اين اشعه مانند نور معمولي ،صفحه
حساس عكاسي را متأثر ميكند و همچنين گازها را تجزيه كرده،هادي و رساناي برق ميسازد.
اگرچه اشعه ايكس ممكن است به بافتهاي زنده آسيب برساند و ايجاد سوختگيهاي شديد
و خطرناك كند ،با اين حال ارزش فوق العادهاي در معالجات راديوتراپي ،تشخيص امراض از
طريق رؤيت ســاده راديوســكوپي و عكسبرداري داخلي ،راديوگرافي ،دارد.عالوه بر اين ،در
مورد جراحي ،براي تعيين محل شكستگي استخوان ،پرتوهاي ايكس ،وسيله بسيار سودمندي
است.فيزيكدانها ،پرتوهاي ايكس را براي تجزيه ماهيت ساختماني بلورها به كار ميگيرند.
همچنين از اين پرتوها ،در صنعت به منظور بررسي و تحقيق وضع ساختماني قسمتهايي از
فلز كه بايد زير شرايط سختي كار كند استفاده ميشود.
پايان جنگ آزادي خواهانه ملت اندونزي عليه استعمار هلند(1948م)

از اواسط تا اواخر جنگ جهاني دوم ،اندونزي تحت اشغال ژاپن بود.با پايان جنگ و تسليم نيروهاي
ژاپن ،كليه سالحهاي ژاپنيها به دست مليگرايان استقاللطلب اندونزيايى افتاد.در سال 1945م
احمد سوكارنو رهبر آزاديخواهان اين كشور ،اعالم استقالل كرد ،كه با مخالفت و لشكركشي
هلنديها مواجه گرديد.اما سازمان ملل در اين موضوع دخالت كرد و دولت هلند به ناچار با حكومتي
به نام اتحاديه اندونزي و هلند موافقت كرد.از اين رو نمايندگان دولت اندونزي و دولت پادشاهي
هلند به دستور سازمان ملل متحد ،بر روي عرشه يك ناو آمريكايي ،قرارداد ترك مخاصمه را در
 20ژانويه 1948م امضا كردند و جنگ دو كشور به پايان رسيد.علت اينكه اندونزي و هلند ،اين
قرارداد را روي يك كشتي بيگانه امضا كردند اين بود كه هيچ محل ديگري براي امضاي معاهده،
مورد موافقت دو طرف قرار نگرفته بود.
درگذشت مهدي بازرگان اولين نخست وزير جمهوري اسالميايران(1373ش)

مهندس مهدي بازرگان در ســال 1286ش در تهران به دنيا آمد و تحصيالتش را در رشــته
دكتراي مهندسي ماشين در فرانسه به پايان رساند.وي در ابتدا در مدارس و سپس از 1320ش
در دانشگاه تهران به تدريس پرداخت.مهندس بازرگان در جريان ملي شدن صنعت نفت وارد
مبارزات سياســي گرديد و پس از كودتاي  28مرداد 1332ش دســتگير و تبعيد شد.بازرگان،
پس از آزادي از زندان ،جمعيت نهضت آزادي را به اتفاق آيتا ...طالقاني و دكتر يدا ...سحابي
بنيان نهاد كه در واقع جناح مذهبي جبهه ملي به شمار ميرفت.رهبران نهضت آزادي در سال
1334ش به بعد ،به دليل فعاليت عليه رژيم شاه ،توسط اين رژيم دستگير شدند و بازرگان نيز
به زندان محكوم گرديد.مهدي بازرگان كميقبل از انقالب اسالميبه عضويت شوراي انقالب
درآمد و با پيشنهاد اين شورا ،مأمور تشكيل دولت موقت گرديد.هرچند در حكم نخست وزيري
مهنــدس بازرگان ،حضرت امام خميني وي را از گرايشهاي حزبي و انتخاب وزراي مليگرا
منع كرده بودند ،ولي وي اكثريت كابينه را از اعضاي نهضت آزادي و جبهه ملي برگزيد.عمر
اين دولت بيش از  9ماه نپاييد.دولت مهندس بازرگان پس از تسخير النه جاسوسي آمريكا در
تهران در آبان ماه 1358ش دست به استعفاي دسته جمعي زد كه با پذيرش امام مواجه گرديد
و از آن پس دوران افول سياسي مهندس بازرگان و هم حزبيهايش فرا رسيد.بازرگان در اواخر
عمر از ايران خارج شد و سرانجام در آخر دي ماه 1373ش بر اثر ابتال به بيماري قلبي در 87
سالگي در سوييس درگذشت.

