
سی دقیقه پس از نیمه  شب
»سی دقیقه پس از نیمه شب« یک فیلم درام تاریخی آمریکایی به کارگردانی کاترین 
بیگلو و نویســندگی مارک بول است که بر اســاس »داستان بزرگ ترین تعقیب یک 
جنایتکار در تاریخ برای خطرناک ترین مرد جهان« نوشــته شــده است. در این فیلم 
داستان عملیات یافتن و قتل اسامه بن الدن رهبر القاعده توسط ایاالت متحده آمریکا 
به تصویر کشــیده شده اســت. این فیلم توسط بول، بیگلو و مگان الیسون تهیه شده 

است. 
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بیش از سه هزار نفر در جهنمی از دود و آتش زنده به گور شدند 
در حالی که فقط صدای فریاد التماسشان در پشت گوشی های همراه باقی مانده بود. از 
همان موقع تالش های پیگیرانه ای برای پیدا کردن مسئولین این حادثه و به خصوص 
بن الدن آغاز شد. سازمان جاسوسی آمریکا برای یافتن رهبر القاعده تمام تالش خود 
را بکار می گیرد اما پیدا کردن این شخص که بیشتر عمرش را مثل یک شبح زندگی 

کرده سخت تر از آنی است که در ابتدا می پنداشته اند. 
این فیلم کاندیدای ۴ اسکار )کاندیدای اسکار بهترین تدوین-کاندیدای اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی-کاندیدای اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن-کاندیدای 

اسکار بهترین فیلم( در سال ۲۰۱۳ شد. 
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فناوری

ابداع یک مولکول مهندسی شده برای درمان انواع سرطان
پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدید خود، نوعی مولکول مهندسی 

شده ابداع کرده اند که می تواند برای درمان انواع سرطان به کار برود.
به گزارش ایســنا و به نقل از سایتک دیلی، پژوهشگران بیمارستان مانت 
ساینای )Mount Sinai Hospital( آمریکا، یک عامل درمانی ابداع 
کرده اند که در آزمایشگاه، اثربخشــی باالیی را در ایجاد اختالل در یک 
مسیر بیولوژیکی نشــان داده است و می تواند به نجات یافتن از سرطان 
کمک کند. این عامل درمانی، یک مولکول مهندســی شــده موسوم به 
MS۲۱ اســت که به از بین رفتن آنزیم »AKT« کمک می کند. این 
آنزیم  در بسیاری از ســرطان ها، بیش از اندازه فعال است. این پژوهش، 

شواهدی را ارائه می دهد که نشان می دهند تخریب دارویی AKT، یک درمان متناسب برای سرطان هایی است که ژن های 
ویژه ای در آنها جهش می یابند. آنزیم AKT معموال به صورت غیرطبیعی در سلول های سرطانی فعال می شود تا رشد تومور 
 Ramon( این روند را معکوس می کند و به مهار رشد تومور می پردازد. ریمون پارسونز ،AKT را تحریک کند. از بین بردن
Parsons(، از پژوهشــگران این پروژه گفت: پژوهش ما، یک پایه محکم برای توســعه بالینی عامل از بین بردن AKT به 
وجود می آورد تا سرطان هایی را که در آنها یک ژن خاص جهش می یابد، درمان کند. بررسی سرطان های انسانی نشان داد که 
۱۹ درصد تومورها، حداقل یکی از این جهش ها را دارند. این موضوع ثابت می کند که تعداد قابل توجهی از بیماران مبتال به 
سرطان می توانند از عامل تخریب کننده AKT سود ببرند. پژوهشگران، MS۲۱ را روی سلول های مبتال به سرطان انسانی 
آزمایش کردند تا کارآیی آن در درمان سرطان مورد بررسی قرار بگیرد. این گروه پژوهشی سعی دارند با توسعه MS۲۱، امکان 
آزمایش بالینی روی بیماران را فراهم کنند. جیان جین )Jian Jin(، از پژوهشگران این پروژه گفت: تبدیل کردن یافته های 
این پژوهش به روش های درمانی مؤثر برای سرطان، در اولویت قرار دارد،  زیرا جهش هایی که در این پژوهش ارائه می شوند، 

متداول ترین مسیرهای فعال شده در سرطان های انسانی هستند؛ اما این تالش ها می توانند چالش برانگیز باشند.

چهره ها

سید ابوالفضل موسوی زنجانی؛ مدافع مصدق
ســید ابوالفضل موســوی زنجانی در ۱۲۷۸ به دنیا آمد. این نویسنده و سیاستمدار 
ملی گرای ایرانی و از اعضای نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی، فرزند ســید محمد 
موســوی زنجانی و برادر ســید رضا زنجانی بود. تحصیــالت مقدماتی را در زنجان 
آموخت. ســپس به نجف رفت و از درس محمدحسین نائینی و محمدحسین غروی 

اصفهانی بهره برد و به مقام اجتهاد رسید. 
وی از طرفداران محمد مصدق بود. وی به همراه برادرش از روحانیون عضو اتحادیه 
مســلمین بودند که در تهران در جریان ملی شــدن صنعت نفت جانب دکتر محمد 

مصدق را گرفتند.
زنجانی به همراه آیت اهلل طالقانی در بســیج مردمی برای مبارزه با اســرائیل شرکت  

داشت. مسجد الجواد و مسجد حسینیه ارشاد را برای برپایی نماز جماعت به امامت 
او بنا کردند. در زمان بازداشــت آیت اهلل طالقانی او بــه جای طالقانی نماز جماعت 
مســجد هدایت را اقامه می کرد. . نماز میت آیت اهلل طالقانی توسط او اقامه شد. زنجانی در ۴ مرداد ۱۳۷۱ در تهران در 

گذشت. 
گفتنی اســت مقاالت وی با اســتنادات فراوان به آیات قرآن کریم و روایات تنظیم شده  و در عین حال با فهمی عرفی و 
نگاهی تاریخی به دنبال تبیین احکام دینی و تفسیر آیات قرآنی است. زنجانی که استاد برجسته  تفسیر قرآن بوده  است، 
در جای جای نوشــته های خود مرتبا به قرآن استناد می کند و از این جهت این نوشته ها رنگ و بوی تفسیر قرآن دارند. 
امام خمینی احترام خاصی برای حاج ســید ابوالفضل قائل بود و آنطور که حجةاالسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی 
نقل می کند او از جمله بزرگان تهران بود که امام در جریان انتشــار »مکتب تشــیع« توصیه کرده بود با ایشان مشورت 
کنند و از آثار قلمی شان استفاده نمایند. مکتب تشّیع نشریه ای بود که طالب حامی تفکر امام خمینی منتشر می کردند. 

رائول گونزالس؛ اسطوره رئال
رائول گونزالس بالنکو معروف به رائول، در ۲۷ ژوئن ســال ۱۹۷۷ در شــهر مادرید 

کشور اسپانیا به دنیا آمد.
رائول اکثر دوران فوتبال خود را در تیم رئال مادرید سپری کرد و دومین گلزن تاریخ  

این باشگاه هم به حساب می آید. البته این اسطوره رئالی، در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۰ 
با امضای قراردادی ۲ ســاله از تیم رئال مادرید جدا و به تیم شــالکه ۰۴ پیوســت. 
او در ســال ۲۰۱۲ از شــالکه ۰۴ جدا و به تیم الســد قطر پیوست. ولی پس از آن 
دوباره با قراردادی به باشــگاه فوتبال نیویورک کاسموس در ام ال اس پیوست و در 
روز ۱6 نوامبر ســال ۲۰۱5 میالدی آخرین بازی خود را در باشگاه فوتبال نیویورک 

کاسموس انجام داد و برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. 
رائول بازیهای ملی خود را از رده های پایین تیم ملی شــروع کرد و در جام جهانی 
نوجوانان حضور پیدا کرد. وی با زدن ۴۴ گل در ۱۰۲ مســابقه، بهترین گلزن تاریخ 
اسپانیابعد از داوید ویا اســت. وی همچنین دارای بیشترین بازی ملی نیز می باشد. 
وی ۳ جام جهانی )۱۹۹۸-۲۰۰۲-۲۰۰6( و دو جام ملت های اروپا )۲۰۰۰-۲۰۰۴(را تجربه کرده اســت و در هر کدام، 
حداقل ۱ گل را به ثمر رسانده است. پس از بازنشستگی فرناندو هیرو از تیم ملی، رائول بازوبند کاپیتانی تیم ملی اسپانیا 
را بر بازو بســت. اما رائول از ســپتامیر ۲۰۰6 به بعد به تیم ملی دعوت نشــد و نتوانســت دیگر در تیم ملی بازی کند. 
آراگونس، مربی وقت تیم ملی اسپانیا در یورو ۲۰۰۸ )که تیم ملی اسپانیا موفق شد بعد از ۴۴ سال قهرمان شود(، بجای 
رائول، از فرناندو تورس و داوید ویا اســتفاده کرد و در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی نیز، اینبار دلبوسکه، رائول را 

به تیم ملی دعوت نکرد تا رائول هیچ قهرمانی را در تیم ملی تجربه نکرده باشد. 
بعد از رائول، کاپیتانی تیم ملی نیز به ایکر کاسیاس رسید. 

تشخیص تومور مغزی از طریق آزمایش ادرار یا پالسمای خون
معموالً دانشمندان برای تشخیص انواع مختلف از سرطان به آزمایشات 
خون روی می آورند. این آزمایشات، دی.ان.ای جهش یافته ای موسوم به 
cfDNA را شناســایی می کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، به 
دلیل وجود سد خونی مغزی، تشخیص  cfDNA در خون بسیار دشوار 
است. سد خونی مغزی خون را از مایع مغزی نخاعی )CSF( اطراف مغز 
و نخاع جدا می کند و بدین ترتیب از عبور  cfDNA جلوگیری می کند.

واضح اســت که cfDNA را می توان در خون و دیگر مایعات بدن مانند 
ادرار در ســطوح بسیار پایین یافت، اما چالش اصلی ایجاد آزمایش هایی 
حساس برای تشــخیص این جهش های خاص است. اخیرا دانشمندان 
موسسه تحقیقات سرطان کمبریج انگلســتان با تهیه دو آزمایش برای 

تشخیص تومور مغزی بر این چالش غلبه کردند. این آزمایشات می تواند تومورهای گلیوما )نوعی تومور مغزی( را از ادرار یا پالسمای خون 
بیمار بســتری در بیمارستان تشخیص دهد. دانشمندان به منظور بررسی آزمایش خود آزمایشاتی را بر روی چند بیمار انجام دادند. در 
نهایت مشخص شد که این آزمایش با موفقیت cfDNA  را در ۷ نمونه از ۸ نمونه مایع مغزی-نخاعی، ۱۰ نمونه از ۱۲ نمونه خون پالسما 
و ۱۰ نمونه از ۱6 نمونه ادرار تشخیص می دهد. رویکرد دوم محققان شامل مشاهده الگوهای دیگر در cfDNA  است که وجود تومور 
را نشان می دهد که طی آن محققان ۳5 نمونه از بیماران مبتال به گلیوما و ۲۷ فرد مبتال به اختالالت مغزی خوش خیم و ۲6 فرد سالم 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج نشان داد که این آزمایش با موفقیت قطعات cfDNA  را در نمونه های خون و ادرار تشخیص 
می دهد. در ادامه محققان داده ها را در الگوریتم یادگیری ماشین قرار دادند تا فرق بین نمونه ادرار افراد مبتال به گلیوما و افراد سالم را 
بررسی کنند. دانشمندان اظهار داشتند آزمایشات آنها می تواند بین مراحل اسکن ام آر ای مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت می تواند 
تومور مغزی در حال بازگشــت را زودتر تشخیص دهد. انتظار می رود در آینده این آزمایشات توسط پزشکان برای نظارت بر بیماران در 

معرض خطر تومورهای مغزی مورد استفاده قرار گیرد.

شیوع ویروس کرونای دلتا مهمترین عامل تهدید کننده در برگزاری المپیک توکیو 

طرح روز

دانستنی ها

بروس پلنت

تصمیمی درست برای رقابتی کردن 
فعالیت صندوق های سرمایه گذاری

میثم بهرامی

ســازمان بورس اخیرا تصمیماتی جدید بــرای صندوق های 
ســرمایه گذاری اتخاذ کرده که اجرای آن می تواند به رقابتی 
کردن فعالیت این صندوق ها منجر شــود. همیشه این سوال 
وجود داشــت که چرا صندوق های سرمایه گذاری کارمزدی 
ثابت دریافت می کننــد و نتیجه عملکرد آنها هیچ تاثیری بر 
کارمزدی که از سرمایه گذار می گیرند ندارد. کارمزد صندوقی 
که نصف شاخص کل بورس بازدهی دارد به همان اندازه است 
که صندوقی با بازدهی دو برابر شــاخص کل دریافت می کند. 
این موضوع باعث می شود صندوق ها نیازی به رقابت با یکدیگر 
نداشته باشــند و هر کدام فارغ از اینکه وضعیت بازار چگونه 
است و ســایر صندوق ها چه عملکردی دارند، با خیال آسوده 
کار خــود را انجام دهند و نگرانی بابت رقمی که قرار اســت 
به عنوان کارمزد دریافت کنند نداشــته باشــند. البته امکان 
مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری برای همه سرمایه 
گذاران وجود داشت و هر کسی می توانست با مقایسه عملکرد 
صندوق ها، پول خود را وارد صندوقی کند که بازدهی بهتری 
داشته. اما با وجود چنین امکانی، بسیاری از مردم آگاهی نسبت 
به وجود آن نداشــتند و اکثرا پول خــود را نزد صندوق هایی 
می گذاشــتند که متعلق به بانک ها یــا کارگزاری های بزرگ 
و معروف بودند. با تصمیمات جدید ســازمان بورس، شــاید 
همچنان در بر همان پاشنه بچرخد و بخش اعظم نقدینگی که 
مقصد آن صندوق های سرمایه گذاری است همچنان به سمت 
همــان صندوق ها برود، اما تفاوت ماجرا اینجاســت که دیگر 
صندوقی که عملکردی ضعیف تر از شاخص کل دارد، کارمزد 
کمتری دریافت می کنــد و صندوق های کوچک می توانند با 
ثبت عملکرد خوب، کارمزد خود را ارتقا دهند و حتی به سطح 
صندوق های معروف برسانند. با نهادینه شدن این موضوع، کم 
کم صندوق های کوچک هم جان می گیرند و تالش بیشتری 
برای ثبت عملکرد بهتر خواهند داشت. نتیجه آن هم به سود 
مردم اســت و در بعضی صندوق ها، سودی که نصیب سرمایه 
گذار می شود بیشــتر خواهد بود. مهم ترین دستاورد مصوبه 
جدید این است که صندوق ها از حالت انفعال خارج می شوند 
و از آنجا که با ثبت عملکرد بهتر، کارمزد بیشــتری دریافت 
می کنند، تمام تالش خود را خواهند کرد که سود بیشتری به 
سرمایه گذاران برسانند تا از محل همان سود، کارمزد بیشتری 

دریافت کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد )ص(:
 بعضی بیان ها سحر است و بعضی شعرها حکمت است و 

بعضی سخن ها الکنی است و بعضی دانش جوئی ها 
جهالت است. 

)نهج الفصاحه(

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
با ارزيابي ساده

)شماره: 87100046(

1- کد فراخوان در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات:  53091931
2- شــماره فراخوان در ســامانه تــدارکات الکترونیکي دولت: 

2000091592000013
3- موضوع مناقصه: خرید سیســتم MINI PURGE واحدهاي جدید 

الکترو کمپرسوري
4- نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران )منطقه ۸ عملیات 

انتقال گاز(/ تبریز، کیلومتر ۱5 جاده آذرشهر
 5- میــزان و نوع تضمیــن شــرکت در فرآیند ارجــاع کار: 
000 500 412 ریال مطابق بند الف ماده 5 آیین نامه تضمین معامالت دولتي 
)تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22( در وجه 

شرکت انتقال گاز ایران، منطقه ۸ عملیات انتقال گاز(
6-آخرین مهلت دریافت )دانلود( اســناد مناقصــه و فرم ها: روز 

چهارشنبه مورخ 1400/05/13 ساعت ۱۴:۰۰
7 - آخرین مهلت عودت )بارگذاري( اســناد مناقصه و فرم ها: روز 

سه شنبه مورخ 1400/05/26 ساعت ۱۱:۰۰
8- زمان گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 ساعت ۱۰:۰۰
اینترنتــي ســایت  بــه  بیشــتر  اطالعــات  کســب   جهــت 

 www.nigcdist8.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومي منطقه 8 عملیات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه 8 عملیات انتقال گاز

)نوبت دوم( شناسه آگهی: 1166411

 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 

  2000005547000015

شــهرداری سنندج در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پل های عابر پیاده در سه نقطه از سطح شهر را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/5/5  ساعت 8 صبح می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
مناقصه )ریال(

مهلت دریافت 
اسناد از سایت

مهلت  ارسال پاکت 
های پیشنهاد

زمان بازگشایی 
پاکات الف و ب 

اجرای سه دستگاه 
پل عابر پیاده در 
بلوار مستضعفین، 
بلوار پاسداران و 
بلوار دکتر حسینی

۱۱۱.۳۹5.۳۱۱.۹۹۷ ریال 
)یکصد و یازده میلیارد و 

سیصد و نود و پنج میلیون و 
سیصد و یازده هزار و نهصد و 

نود و هفت ریال(

5.56۹.۷65.6۰۰ ریال 
)پنج میلیارد و پانصد و شصت 
و نه میلیون و هفتصد و شصت 

و پنج هزار و ششصد ریال(

ساعت ۱۷ روز 
چهارشنبه مورخ 

۱۴۰۰/5/۱۳

ساعت ۱۴ روز   
یکشنبه  مورخ 

۱۴۰۰/5/۲۴

ساعت ۹ 
صبح روز  

دوشنبه مورخ 
۱۴۰۰/5/۲5

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه آدرس: 
سنندج – خیابان امام خمینی – روبروی اداره گمرک ساختمان شماره ۲ شهرداری طبقه سوم واحد پیمان 
و رسیدگی و تلفن: 33158700-087  و جهت ارائه مدارک پاکت الف آدرس: سنندج خیابان امام خمینی 
روبروی مســجد جامع واحد حراست شهرداری مرکزی می باشد. )شــایان ذکر است کلیه پاکات بایستی در 

سامانه بارگذاری گردد.(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج

)نوبت اول(

شناسه آگهی: 1168977

روزنامه سالم – 4 مرداد 1371

»تقدیــر پرشــور صدهــا متفکــر، نویســنده، هنرمنــد و روزنامه نــگار از 
حجت االسالم والمســلمین ســیدمحمد خاتمی«؛ تیتر اول سالم به مراسمی 
اختصاص داشت که پس از استعفای خاتمی از وزارت ارشاد تشکیل شده بود.
 در این مراسم که در تاالر وحدت برگزار شد دکتر جعفر شهیدی، دکتر افتخار 
جهرمی، دکتر احمد احمدی، دکتر علی الریجانی، دکتر عطاء اهلل مهاجرانی، 
کیومرث صابری )گل آقا(، احمد مسجد جامعی، ابراهیم حاتمی کیا، جمشید 

مشایخی و خانم گوهر الشریعه دستغیب سخن گفتند. 

روزنامه بازی

کیک عروسی و داستان های دیگر
کوچکــی امتیازاتی دارد. چیزهای بزرگ اغلب بی در و پیکر،ناپخته و ناشــیانه اند. کوچکی قلمروی وقار و 
زیبایی است. قلمرو کمال هم هست.رمان در ذات خود فراگیر است. داستان کوتاه، در مقابل، ذاتا گزینشگر 
است. از آن جا که تقریبا همه چیز را کنار می گذارد، می تواند به آنچه باقی می ماند شکل کاملی ببخشد. حتی 
می تواند مدعی نوعی کمال باشــد. چیزی که برای رمان اهمیت دارد بزرگی اســت،قدرت است. ته دلش، 
داستان کوتاه را به خاطر قناعتش تحقیر می کند. کمال، دلخوشی آنهایی است که هیچ چیز دیگری ندارند.

در دنیایی که رمان های متکبر بر آن حکم می رانند، کوچکی یاد گرفته راهش را با احتیاط باز کند. داستان 
کوتاه به دگرگونی باور دارد. به نیروهای پنهان باور دارد. روش داستان کوتاه کشف و شهود است. کوچکی اش 
عامل قدرت اوست. از کوتاه بودن خود شادمان است. می خواهد باز هم کوتاه تر باشد. فقط یک کلمه باشد. 
اگر بتواند آن کلمه را پیدا کند، تمام جهان با غریوی از درونش زبانه خواهد کشــید. آرزوی عجیب داستان 

کوتاه همین است، باور عمیقش، بزرگی کوچکی اش همین است. »هنر کدبانوگری« نوشته ِمگان ِمیهُیو برگمن، »عضو ثابت خانواده« 
نوشــته راسل بَنکس، »یک روز به بطالت گذشت« نوشته جولی اوتســوکا، »امنیت« نوشته لیدیا فیتس پَتریک، »همسایه ها« نوشته 
آیزاک باشــویس سینگر، »پیش رفتن« نوشته دایان کوک، »کیک عروســی« نوشته َمِدلین تی یِن، »صدایی در شب« نوشته استیون 
میلهاوزر، »پریمیوم هارمونی« نوشــته اســتیون کینگ، »مرد کوچک« نوشته مایکل کانینگَهم و »دندان های واشینگتن« نوشته مری 
ُســوان داستان هایی هستند که در این مجموعه می خوانید. »کیک عروسی و داستانهای دیگر« مجموعه ای است از داستان های کوتاه 

نویسندگانی از نسل های مختلف که به انتخاب و ترجمه مژده دقیقی در نشر نیلوفر در ۱۸5 صفحه به چاپ رسیده است.

پیشنهاد
جواد لگزیان


