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فناوري

مشاهير

«چارلز پيرس» که بود؟

چارلْ ْز ساند ِْر ْز پي ِرس ،فيلسوف و متفكر آمريكايى در نيمه سپتامبر 1839م در ايالت
ْ
ماساچوسِ ��ت آمريكا به دنيا آمد.وي پس از طي تحصيالت خود ،در فلسفه صاحب
نظر شد ،ولي چون مردي گمنام بود ،او را براي تدريس فلسفه در دانشگاهها شايسته
فلس��في اصالت عم��ل را ايجاد كرد كه
نميدانس��تند.پيرس پس از چندي مكتب
ِ
طبيعي فكر ،از اعتبار ميافتد.همچنين با پيشرفت اختراعات ،حقيقت ،عوض
براساس آن جنبه ما بعد
ِ
عملي حاصل از آن به دس��ت
فوايد
و
تجربي
نتايج
با
آن
تطبيق
روي
از
قضيه
حقيقت هر
ميش��ود و
ِ
ِ
ميآيد.ساندر ْز فيلسوف شكاكي بود كه خويشتن را جايزالخطا ميخواند ،زيرا معتقد بود كه ممكن است
بسياري از افكار وي در معرض خطا و لغزش باشد.پيرس ميگفت« :من آدميهستم كه منتقدان ،هيچ
عمل پيرس ،پس از چندي مورد توجه فالسفه
وقت از او سخن خوبي نخواهند گفت ».فلسفه اصالت ِ
و انديشمندان بسياري قرار گرفت و در ساليان بعد ،افراد زيادي از اين فلسفه ،تأثير پذيرفتند و آن را به
اوج رساندند.چارلز پيرس در  14آوريل 1914م در  75سالگي درگذشت.
حکایت

مغز انسان در آينده نزديک به اينترنت متصل ميشود

گروه��ي از محقق��ان بين المللي پيش بين��ي ميکنند در دههه��اي آتي به طور
نامحس��وس مغ��ز افراد را به ابر حسابرس��ي رايانهها متصل کنن��د تا اطالعات را
به طور واقعي از اينترنت جمع آوري کند.به گزارش مهر ،دانش��مندان و محققان
پيش��رو معتقدند مسير توسعه و پيشرفت در رايانههاي جامعه و فناوري زيستي به
مغز انسان منتهي ميشود.گروهي از دانشمندان بينالمللي پيش بيني ميکنند طي دهههاي آتي
پيش��رفتهاي بنياديني در بخش «اتصال مغز/ابر حسابرسي» وجود دارد.آنها معتقدند انسانها با
اس��تفاده از ترکيب فناوريهاي نانو ،هوش مصنوعي و علم رايانش ميتوانند به طور نامحسوسي
مغز افراد را به ابر حسابرسي رايانهها متصل کنند تا اطالعات را به طور واقعي از اينترنت جمعآوري
کند.ب��ه گفته «رابرت فريتاس جونيور» محقق ارش��د اين پژوهش ناوگان��ي از نانوباتها در مغز
انسان قرار ميگيرد و به عنوان ابر رايانه عمل کنند.اين نانوباتها ميتوانند اطالعات را به شکل
ماتريکسي در مغز دانلود کنند.
عکس :مهر ـ مریم کامیاب

احترام به جایگاه مجلس به شیوه اصالحطلبان

سفال ماندني ،بهتر از کالمينماندني

نقل شده نادرشاه افشار،
به سيدهاش��م خار کن
(که از علم��اي بزرگ
نجف ب��ود) گفت:من
تعجب ميکنم که چرا
اين همه ثروت و ش��وکت و ش��هرت و لذت را
واگذاش��ته و به عبادت و نياي��ش و خارکني و
رياض��ت پرداخته اي؟ به راس��تي چ��را از لذت
روي برگرفت��هاي و به رياض��ت روي آوردهاي
سيدهاشم خار کن گفت :من هم تعجب ميکنم
که چگونه و چرا تو از آن همه لذتهاي عالي و
ماندگار اخروي بريده و به لذتهاي فاني دنيوي
رو آوردهاي ک��ه مانع لذته��اي عالي اخروي
ميشود.به راستي اگر دنيا طالي فاني باشد که
نيست و اگر آخرت سفال باقي باشد (بلکه طالي
باقي است) بهتر نيست سفال باقي را به طالي
فاني ترجيح ده��ي؟ در حالي که آخرت طالي
باقي و دنيا سفال فاني است.
نوبت اول

مصرف بهینه آب ،سپاسگزاری از نعمتهای الهی
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود مناقصه های شماره  98/100/1040 ،98/100/1039و  98/400/1041را از طریق برگزاری
مناقصه بصورت یک مرحله ای به شرح ذیل به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد
(ریال)

مبلغ تضمین
(ریال)

98/100/1039

خرید لوله پلی اتیلن به اقطار  20تا  160میلیمتر

400ر458ر965ر4

000ر500ر137

98/100/1040

خرید  15210عدد کنتور  10 ،7 ،5 ،3و  100مترمکعبی

000ر000ر593ر38

000ر000ر241

98/400/1041

خرید  1000متر کابل  3*50و  200متر کابل  3*70از نوع SWR

400ر686ر267ر3

000ر000ر129

تامینکنندگان می بایست مستندات ارزیابی کیفی (شامل سوابق ،تجربیات ،توان مالی ،اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) خود را بصورت جداگانه (خارج از پاکت دال) و
همزمان با ارائه پاکتهای (الف ،ب و ج) به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب
بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لذا کلیه واجدین شرایط می توانند تا تاریخ  1398/2/5جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای این شرکت واقع در قم ،انتهای بلوار امین ،بلوار غدیر ،بعد از پمپ
بنزین ،ستاد مرکزی شرکت آب و فاضالب استان قم و یا به وب سایت شرکت آب و فاضالب قم  www.abfa-Qom.Comو سایت ملی مناقصات مراجعه و یا
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن  025-32856463تماس حاصل نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهاد و مدارک به دبیرخانه شرکت به آدرس فوق الذکر تا ساعت  13:00روز سه شنبه مورخ  1398/2/17می باشد.
ضمنا بازگشایی پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ  1398/2/23راس ساعت  10:00در محل این شرکت طبق آدرس فوق الذکر انجام می شود.
به پیشنهادهای فاقد امضا ومهر ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضالب استان قم

آگهي تجدید انتخابات انجمن صنفي كارفرمايي نمايندگي بيمه هاي آسيا استان اردبيل
به اس��تناد ماده  131قانون کار و آئین نامه مربوطه مصوب آبان ماه س��ال  1389هیات محترم وزیران و صورتجلس��ه های مورخ  1397 / 10 / 10مجمع
عمومی عادی و  1397 / 10 / 20هیات مدیره و سایر مدارک تسلیمی ذیربط انجمن مزبور ،اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیات
مدیره و بازرس��ان انجمن فوق الذکر که از تاریخ  1397 / 10 / 25به ترتیب برای مدت س��ه و یک س��ال انتخاب گردیده اند به شرح ذیل می باشند ،خانم
ها و آقایان :قاس��م س��عادتی( رئیس هیات مدیره) ،جعفر طائی(نائب رئیس) ،امیرعلی میرزائی(خزانه دار) ،وحید طائی(بازرس اصلی) ،سهیال رضائی(عضو
علی البدل هیات مدیره و دبیر انجمن) ،علیرضا آتشی(عضو علی البدل هیات مدیره) ،بهنام طائی(بازرس علی البدل) .ضمنا ،طبق اساسنامه انجمن؛ کلیه
مکاتبات ،اسناد و اوراق مالی بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره به اتفاق خزانه دار و مکاتبات عادی با امضای رئیس و یا دبیر ،ممهور به مهر
انجمن دارای اعتبار خواهد بود.
قاسم رحیمی – مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

دانشنامه
بزرگترين هواپيماي جهان براي اولين بار پرواز کرد

هواپيماي شرکت «استارتوالنچ» که بزرگترين هواپيماي جهان به شمار ميرود ،براي
نخستينبارپروازکرد.بهگزارشايسنا،شرکتآمريکايي«استراتوالنچ»()Stratolaunch
در س��ال  ۲۰۱۱توس��ط «پل آلن»( )Paul Allenپايهگذاري ش��د.در آزمايش اوليه
استراتوالنچ اين هواپيما با سرعت  ۷۴کيلومتر بر ساعت روي باند فرودگاه حرکت کرد.
روز  ۹ژانويه در دومين تست اين هواپيما موفق به حرکت با سرعت  ۱۲۶مايل بر ساعت ( ۲۰۲کيلومتر
بر ساعت) روي باند فرودگاه «پايگاه هوايي و فضايي موهاوي»()Mojave Air & Space Port
شد.در طول اين آزمايش سرعت اين هواپيما به  ۱۱۰گره رسيد.گره ( )knotکه به آن گره دريايي نيز
ميگويند واحدي براي سنجش سرعت است.هر گره برابر  ۱۸۵۲متر در ساعت است.روز شنبه نخستين
پرواز اين هواپيما انجام شد.نخستين پرواز هواپيما  ۲و نيم ساعت به طول انجاميد که طي آن در ارتفاع
 ۱۷هزار فوتي «صحراي مجاوه» ( )Mojave desertپرواز کرد و حداکثر سرعت هواپيما  ۱۸۹مايل
در ساعت ( ۳۰۴کيلومتر بر ساعت) بود.اين هواپيما ساعت  ۷صبح به وقت منطقه زماني اقيانوس آرام
( ۶:۳۰ش��ب به وقت تهران) روز  ۱۳آوريل پرواز کرد.اين هواپيماي  ۶موتوره ۲ ،مخزن س��وخت دارد و
براي پرتاب موشک به مدار زمين ساخته شده است.وزن اين هواپيما نيز  ۵۰۰هزار پوند است.استراتوالنچ
طوري طراحي شده تا  ۳موشک متصل به مرکز بالهاي عظيم خود را به فضا پرتاب کند.طول بالهاي
اين هواپيما  ۱۱۷متر است.موشکها از ارتفاع  ۳۵هزار فوتي به فضا پرتاب ميشوند و ميتوانند موتور
خود را روشن کنند.پيش از اين آزمايش شش موتور توربوفن اين هواپيماي غولپيکر با موفقيت در پايگاه
هوايي و فضايي موهاوي کاليفرنيا آزمايش شده بود.
اين نمک جديد ،فشار خون را باال نميبرد

پژوهش��گران آمريکايي ،نوعي نمک ترکيبي ارائه دادهاند که ضرري ندارد و فشار
خ��ون را افزايش نميدهد.به گزارش ايس��نا ،مصرف بيش از حد س��ديم ميتواند
فش��ار خون را باال ببرد و خطر ابتالء به بيماري قلبي و س��کته را افزايش دهد.از
س��وي ديگر ،غذاهاي کمنمک با وجود اينکه سالمتر هس��تند اما به خاطر کمبود
س��ديم ،طعم خيلي خوبي ندارند.در هر حال ،دانشمندان به تازگي راهي يافتهاند تا بدون استفاده
بي��ش از حد نمک مضر در غ��ذا ،طعم آن را حفظ کنند.آنها طعمهنده جدي��دي ارائه دادهاند که
حدود يک چهارم آن را س��ديم کلرايد تش��کيل ميدهد و پژوهش��گران باور دارند براي سالمتي
انس��ان مضر نيست.سديم کلرايد ،نوعي ماده معدني اس��ت که از نسبتهاي معادل سديم و کلر
تش��کيل ميشود.سديم کلرايد ،ترکيب اصلي تش��کيلدهنده نمک طعام است و مردم هر روز از
آن اس��تفاده ميکنند».کارولين رأس»( ،)Carolyn Rossاس��تاد علوم تغذيه «دانشگاه ايالتي
واشينگتن»( )WSUگفت :نمک ترکيبي ما ،مشابه طعمدهندههاي کمنمکي نيست که در بازار
موجود هس��تند و مردم آنها را دوس��ت ندارند.ما با طي کردن گام به گام اين مراحل ،ميتوانيم
بدون کاهش عالقه مردم به غذا ،س�لامت آن را افزاي��ش دهيم.رأس و گروهش در اين پروژه،
نمکهايي که سديم کلرايد کمتري دارند بررسي کردند.آنها ترکيب سديم کلرايد و پتاسيم کلرايد
را مورد بررس��ي قرار دادند که هيچ کدام آثار منفي بر س�لامت انس��ان ندارند.پتاسيم ميتواند به
کاهش فش��ار خون کمک کند اما توليدکنندگان محصوالت غذايي به خاطر اينکه پتاسيم ،طعم
خوبي ندارد از آن اس��تفاده نميکنند.رأس افزود :پتاسيم کلرايد ،تلخ است و به همين دليل مردم
آن را دوست ندارند.پژوهشگران در اين بررسي ،محلولهاي نمکي گوناگون و آب نمک را به کار
بردند و داوطلبان ،آنها را با س��وپ گوجهفرنگي اس��تفاده کردند.هدف پژوهشگران از بررسي اين
ب��ود که بتوانند جايگزينهايي براي نمک معرفي کنند که طعم خوبي به غذا بدهند.آنها دريافتند
که ترکيب  ۷۸درصد س��ديم کلرايد و  ۲۲درصد کلس��يم کلرايد ،مورد عالقه داوطلبان واقع شده
اس��ت.رأس ادام��ه داد :ترکيب اين دو نوع نمک ،تفاوت قاب��ل توجهي با نمک حاوي صد درصد
س��ديم کلرايد نداش��ت.داوطلبان ،طعمدهندههايي را دوست داش��تند که سديم کلرايد کمتري را
شامل ميشوند اما طعميمشابه نمک عادي دارند.

