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آدرس دفتر روزنامه :ستارخان ،بين

آنْ ْد ِره مالْرو ،نويس��نده معروف فرانسوي ،در سوم نوامبر
1901م در پاريس به دنيا آمد.وي در ابتدا به علت عالقه
به باستانشناس��ي و هنرهاي قديميبه تحصيل در اين
رش��ته پرداخت و آن گاه زبان سانسكريت را فرا گرفت.
مال��رو در جواني پس از مطالعه كاملي كه در زبان مردم
هندوچين كرد به آن س��رزمين كه تحت سلطه فرانسه
بود عزيمت نمود.در ابتدا تصور ميشد كه اين سفر تنها
يك س��فر تفريحي اس��ت اما مالرو در هند و چين وارد
فعاليتهاي سياسي شد و عليه سلطه استعماري فرانسه
دست به كار گرديد.وي پس از بازگشت به فرانسه ،كتابي
درباره مبارزات مردم جنوب ش��رقي آس��يا عليه استعمار
تحت عنوان سرنوشت بشر نگاشت و با انتشار اين كتاب
در رديف معروفترين نويسندگان ادبي جهان قرار گرفت.

محققان دانش��گاه خوارزميموفق به ساخت دستگاهي که ناهنجاريهاي بدن
را اندازه ميگيرد ،شدند؛ اين دستگاه ميتواند براي غربالگري کودکان استفاده
شود.حميدرضا زنگويي ،يکي از محققان پروژه ساخت و توليد دستگاه اندازهگيري
ناهنجاريهاي بدن در گفتگو با مهر ،اظهار کرد :ما موفق شديم دستگاهي را
بسازيم که بدن را آناليز ميکند و در مدت زمان کوتاهي ناهنجاريهاي بدن را
نش��ان ميدهد.وي با بيان اينکه اين دستگاه بيشتر در حوزه پزشکي و درماني
کاربرد دارد ،بيان کرد :سيس��تم دستگاه طوري طراحي شده است که با مادون
قرمز کار ميکند و دوربيني دارد که روي س��قف نصب ميشود؛ به واسطه تجهيزات دستگاه ميتوان بدن را
آناليز کرد.زنگويي با بيان اينکه به واس��طه اين دس��تگاه بدن فرد از سه منظر قدامي ،جانبي و خلفي آناليز و
غربال ميش��ود ،بيان کرد :ناهنجاريهاي اس��کلتي بدن مانند «سر به جلو»« ،پشت صاف»« ،لگن نابرابر»،
«زانوي پرانتزي»« ،زانوي عقب رفته»« ،زانوي ضربدري»« ،شانه نابرابر»« ،پاي پرونيت» و ...توسط دستگاه
قابل شناسايي هستند.وي با تاکيد بر اينکه به اين واسطه ميتوان تمرينات کششي را به فرد براي جلوگيري
از عارضههاي بعدي ارائه کرد ،گفت :اندازهگيري سريع کليه ناهنجاريهاي آناتوميبدن ،قابليت نورم سازي
لحظ��ه ب��ه لحظه با هر نوع ناهنجاري ،ايمن بودن آن براي بدن ،امکان به کارگيري راحت توس��ط ارزيابان،
قابليت ارائه تمرينات حرکات اصالحي مناسب هر ناهنجاري از ويژگيها و مزيتهاي دستگاه به شمار ميرود.
وي افزود :اين دستگاه نمونه خارجي ندارد و صفر تا صد بدن را مورد غربال قرار ميدهد.

آييننامه اخالق حرفهاي «عصر ايرانيان» را در سايت روزنامه مطالعه فرمایید
امور توزيع :شركت توزيع پيامرسان سبز ،تلفن6627213-5 :

«آندره ما ْلرو» که بود؟

با اين اثر كه جزو ش��اهكارهاي مالرو به حساب ميآيد،
وي به دريافت جوايز معتبر فرانس��ه نائل آمد و كتابش
به اكثر زبانهاي زنده دنيا ترجمه شد.مالرو قبل از جنگ
جهاني دوم ،در حمايت از جمهوري خواهان اسپانيا راهي
اين كشور شد و به مبارزه بر ضد سلطنتطلبان پرداخت.
او همچنين در جريان جنگ جهاني دوم ،دو بار توس��ط
آلمانيها اسير شد كه از زندان فرار كرد.مالرو پس از جنگ
به عنوان وزير فرهنگ فرانس��ه برگزيده ش��د و انجمن
جهاني نويسندگان مدافع فرهنگ را بنياد نهاد.او در بعضي
كتابهاي خود به تشريح عقايد مخصوص خويش راجع
به سياس��ت پرداخته و عليه م��رگ و خونريزي ،مبارزه
سختي نموده است.مالرو در سال 1953م ،رمان فريادهاي
سكوت را انتش��ار داد كه برخي آن را ماندگارترين اثر او

فناوري

دستگاه اندازهگيري ناهنجاريهاي اسکلتي بدن ساخته شد

مدیر سازمان شهرستانها :وحید ملک  09122752190ایمیل سازمان شهرستانهاvahidmalek282@yahoo.com :
تهران :خیابان انقالب خیابان جمالزاده شمالی ،نرسیده به خیابان نصرت ،پالک  ،275طبقه پنجم واحد 17
تلفن 02166917312 :ـ  021665562801ـ فکس02166126139 :
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مشاهير

دانشنامه

ميدانند.وي در اين اثر بر پايه تحقيق و بررسي كه پيش
از آن با نام روانشناس��ي هنر انجام داده ،تاريخ مص ّوري
از آدميو توان هنريش از خطكشيهاي دوران نوسنگي
بر غارها ،تا آس��مان خراشهاي شگفتآور جهان امروز
به دس��ت داده اس��ت.مالرو در اين كتاب ،ميفهماند كه
هنر ،يكسره ش��ورش و اعتراض عليه خاموشي است و
علمياس��ت طغيانگرانه در برابر م��رگ و از ميان رفتن
غمانگيز آدمي.از نظر مالرو ،سرگذش��ت هنر ،سرگذشت
آدمياست.مالْرو از چهرههاي استثنايي و از مردان بزرگ
عصر ماست.وي در عين حال ،داستاننويس ،هنرشناس،
انسان دوست ،مبارز و ميهنپرست بود.به فرهنگ فرانسه
خدمت بس��يار كرد و مدت پنجاه سال در دل همه وقايع
و تح��والت اروپا جاي گرفته اس��ت.اصول عقيده او بر

آزادي بشر استوار اس��ت ،آزاديي كه در برابر شكلهاي
گوناگون تقدير ،گاه به صورت انقالب ظاهر ميش��ود و
گاه به صورت فرهنگ مش��ترك.در نظر مالرو ،برادري
و يگانگي معنوي ،پادزهري اس��ت براي درمان تنهايي
احتضارآميز بش��ر.مالرو در برابر پوچي زندگي ،نا اميدي
توام با خوش��بيني دارد و اين حال را ،انس��انيت غمانگيز
ميخواند.داستانهاي مالرو ،پرده نقاشي وسيعي است كه
در آن ،اشخاص تالش ميكنند تا به رؤياهاي خود تحقق
بخش��ند.از مالرو آثار متعدد ديگري بر جاي مانده كه راه
سلطنتي ،وسوسه غرب ،فاتحان ،اميد ،روزهاي خشم و
اميد بش��ر از آن جمله اس��ت.آندره مالرو سرانجام در 23
نوامب��ر 1976م به دليل ابتال به نوعي بيماري ريوي در
 75سالگي درگذشت.

تجمع «دفاع از اقتدار و امنيت» در مشهد

شناسايي مجرمان با روشي نوين

پژوهشگران "موسسه ملي فناوري و استانداردها" ( )NISTآمريکا اخيرا اظهار
کردهاند براي حل سختترين معماهاي جنايي و شناسايي مجرمان ميتوان از
يک رشته مو استفاده کرد.به گزارش ايسنا ،پژوهشگران آمريکايي اخيرا اظهار
کردهاند ميتوانند با بررس��ي يک رش��ته از مو ،مجرمان را به راحتي شناسايي
کنند.ط��ي اين مطالعه محققان با گرم کردن ي��ک فوليکول در محلول  ،قادر
به اس��تخراج يک پروتئين که در هر ش��خص منحصر به فرد است ،شدند.اين
موض��وع به آنها ام��کان ميدهد يک فرد مجرم را به راحتي شناس��ايي کنند.
ب��راي انجام اين آزمايش پژوهش��گران در صحنه جرم تنها به يک س��انتي متر مو از ب��دن مجرم نياز دارند.
بنابر گزارشها اين روش  ۸برابر دقيقتر از تکنيکهاي فعلي تجزيه و تحليل پروتئين است.براي انجام اين
آزمايش ،محققان موسس��ه ملي فناوري و اس��تانداردها تصميم گرفتند که مو را به عنوان يک گزينه مناسب
براي تحقيق در مورد جرائم مورد بررس��ي قرار دهند زيرا ش��واهد حاصل از دي.ان.اي خيلي س��ريع تخريب
ميشوند.پروتئينها از بلوکهاي ساختماني به نام اسيدهاي آمينه تشکيل شدهاند که در يک دنباله خاص به
هم وصل ميشوند.در موها ،اين تواليها از نظر فردي متفاوت است و از آنجايي که در ژنهاي ما کدگذاري
ش��دهاند ،ويژگيهاي دائمينشان دهند ه هويت ما هستند.با اين حال ،تکنيکهاي پيشرو تجزيه و تحليل مو
ش��امل چندين مرحله اس��ت که در نهايت باعث از بين رفتن پروتئين ميشوند.روش پيشين به منظور ايجاد
پروتئينهاي اضافي ،نياز به خيساندن ،سنگ زني و درمان شيميايي موها داشت و از آنجا که مقداري پروتئين
در هر مرحله از بين ميرفت ،به مقدار زيادي مو براي براي تجزيه و تحليل نياز بود.اما پژوهشگران طي اين
مطالعه دريافتند که تنها با انجام يکي از مراحل که گرم کردن موها در محلول با مواد شوينده است ،قادر به
استخراج مولکول بدون آسيب رساندن به مدارک بودند.هنگاميکه آنها مو را در محلول قرار دادند ،توانستند
مولکولهاي پروتئين را مورد بررسي و مقايسه قرار دهند.محققان پس از تجزيه و تحليل آنچه که استخراج
شده بود توانستند نسبت به ساير تکنيکهاي استخراج ،پروتئينهاي بيشتري را پيدا کنند.آنها هم چنين موفق
به کشف "پپتيدهاي ژنتيکي مختلف" ( )GVPsنيز شدند ،که براي هر شخص متفاوت است".ژنگ ژانگ"
( )Zheng Zhangمتخصص بهداشت و نويسنده اين مطالعه از موسسه ملي فناوري و استانداردها گفت:
هرچه پپتيدهاي ژنتيکي مختلف بيشتري داشته باشيد ،افراد بيشتري را ميتوانيد از يکديگر متمايز کنيد.اين
مانند داشتن آلل ژنتيکي اضافي در پروفايل دي.ان.اي است.دگره يا الل ( )Alleleبه معناي متقابل يا دوجانبه
اس��ت.هر ژن بر روي کروموزوم (فامتن) جايگاه ويژهاي دارد در اين جايگاه ويژه نوکلئوتيدها چيده ش��دهاند
که به آن توالي اسيد نوکلئيک ميگويند.الل در حقيقت ژن کنترلکننده يک صفت است که در يک جايگاه
مش��خص روي کروموزوم قرار گرفته اس��ت.اللهايي که در جايگاه مشابه هم روي کروموزومهاي همتا قرار
گرفتهاند يک صفت را کنترل ميکنند.

عکس :محمد رجبيان-فارس

پوست مصنوعي که لمس را درک ميکند

محققان نوعي پوست مصنوعي ابداع کردهاند که «سيستم
واقعيت مج��ازي اپيدرمال» نام دارد و حس المس��ه را در
پوس��ت به وجود ميآورد.اين فناوري بازخورد لمس��ي را در
پروتزها فراهم ميکند.به گزارش مهر ،پوس��ت مصنوعي با
قابليت المسه به صاحب خود کمک ميکند دست فردي را
در آن سوي دنيا بگيرد يا در يک بازي رايانهاي آنالين پشت
هم تيميخود بزند.به تازگي پوست مصنوعي ابداع شده که
«سيس��تم واقعيت مجازي اپيدرمال» نام دارد و شامل يک
صفحه با مساحت  ۶اينچ مربع از مادهاي انعطاف پذير ،نرم و
نازک است که داراي  ۳۲محرک ارتعاشي ريز است.فرکانس
و دامنه نوسان هر ارتعاش را ميتوان به طور مستقل تنظيم
کرد تا حس المس��ه را در نقاط خاصي از پوس��ت به وجود
بياورد.به گفته محققان دانش��گاه نورث وس��ترن ،پوس��ت
مصنوعي به راحتي به سطوح منحني پوست بدن ميچسبد
و هيچ باتري حجيم يا س��يمهاي متعددي ندارد.اين پوست
مصنوعي عالوه بر آنکه ابع��اد جديدي به رابطههاي از راه
دور و صنعت س��رگرمياضافه ميکند ،ميتواند بازخوردي
حس��ي ب��راي پروتزها فراه��م کند و همچني��ن در فرآيند
پزشکي از راه دور قابليت لمس انساني را ايجاد کند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی احداث دیوار محوطه ،سر درب و ساختمان نگهبانی
اداره کل دیوان محاس��بات – شهرس��تان ارومیه را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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  98/08/28می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  19تاریخ 98/09/05
مهلت زمانی ارائه مدارک :ساعت  19مورخه 98/09/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :ارومیه بلوار والفجر  2نرسیده به فلکه میثم ساختمان شماره  2اداره کل راه و شهرسازی تلفن33379423-28 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
شناسه665010 :

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 3098/12

نوبت دوم

-1موضوع مناقصه :
مناقصه عمومی شماره  3098/12ساخت  ،نصب و راه اندازی تابلوهای 6کیلو ولت واحد یک بخار نیروگاه حرارتی تبریز
-2مناقصه گزار :شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
-3محل دریافت اسناد مناقصه  :سایت این شرکت به آدرس https://www.tpgmco.ir:
-4محل تسلیم پیشنهادات  :امور بازرگانی شرکت واقع در تبریز میدان راه آهن خیابان 22بهمن نبش چهارراه خطیب شرکت مدیریت
تولید برق آذربایجان شرقی-تلفن تماس 041-34400937-34439010-34400953 :
تذکر -1هزینه مربوط به چاپ آگهی مناقصه (نوبت اول و دوم ) بعهده برنده مناقصه خواهد بود
تذکر -2متقاضیان میتوانند متن آگهی فوق را در سایت  https://www.tpgmco.irمرکز اطالع رسانی مناقصات کشوری و سامانه
معامالت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مالحظه نمایند.
سایر جزییات و شرایط مربوط به مناقصه در اسناد مربوطه درج گریده است.
شناسه آگهی 665175:
امور بازرگانی
شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) چاپ دوم

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل در نظر دارد به استناد صورتجلسه مورخه  98/6/24شورای اسالمی شهر بابل
قسمتی از فضای شهری بوستان شادی را طبق مشخصات ذیل از طریق مزایده قانونی به صورت اجاره واگذار نماید:
ردیف

موضوع و محل مزایده

مدت
اجاره

متراژ

1

واحد تجاری جهت فعالیت فست فود

 2سال

2

واحد تجاری جهت فعالیت فروش
آبمیوه ،چای ،سایر نوشیدنی های
مجاز و انواع بستنی

22
مترمربع

 2سال

26
مترمربع

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

600/000/000

720/000/000

1/320/000/000

66/000/000

480/000/000

1/056/000/000

576/000/000

52/800/000

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از تاریخ  98/8/30تا تاریخ  98/9/11به واحد قراردادهای سازمان
سیما منظر و فضای سبز مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ،پاکت های مزایده را به دبیرخانه
سازمان تحویل نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  98/9/12می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات رسیده ساعت  14روز شنبه مورخ  98/9/16می باشد.
متقاضیان از تاریخ چاپ دوم این این آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.
س��پرده نفرات اول و دوم و س��وم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن
اقدام خواهد شد.
سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  011-32209720 -1داخلی  116می باشد.

Htpp://www.olcitybab.ir

سید مرتضی حسینی – مدیرعامل سازمان سما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه یک مرحله ای)

شرکت اب منطقه ای گلستان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر با مشخصات زیر را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید:
کارفرما
(مناقصه گزار)

شرکت آب منطقه ای
گلستان

روز نامه صبح ايران

مبلغ پایه کارشناسی
برای سال اول
(ریال)

مبلغ پایه کارشناسی
برای سال دوم با احتساب
افزایش ( %20ریال)

دو سال مجموعا

سپرده شرکت
در مزایده
(ریال)

موضوع مناقصه
عملیات اجرایی الیروبی رودخانه قره
سو حد فاصل روستای زابلی محله سفلی
تا نیاز آباد (شهرستان کردکوی)
عملیات اجرایی الیروبی رودخانه
قره سو حد فاصل روستای شاه تپه تا
خمرآباد(شهرستان بندرترکمن)
عملیات اجرایی الیروبی رودخانه قره
سو حد فاصل روستای حاجی قره جه تا
یامپی(شهرستان اق قال)

برآورد اولیه (ریال)

مدت اجرا(ماه)

رشته

رشته و پایه

پایه

محل اجرا

5.999.361.077

4

آب

5

استان گلستان
شهرستان کردکوی

5.978.760.114

4

آب

5

استان گلستان
شهرستان بندر
ترکمن

4.979.928.932

4

آب

5

استان گلستان
شهرستان اق قال

مسئول فنی دستگاه
مناقصه گزار

معاونت طرح و
توسعه

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد  ،استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد 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 اسناد ارزیابی در سامانه  ،از زمان چاپ دوم اگهی روزنامه میباشد.
اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد
مناقصه گران برای دریافت اطالعات بیش��تر مناقصه میتوانند با ش��ماره تلفن های ( 017-32627868 :داخلی  ) 2234:یا با شماره تلفن  017-32627882دفتر قراردادها
تماس حاصل فرمایید
*مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :بعد از درج اگهی نوبت دوم به مدت  5روز
* مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :بعد از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه به مدت  14روز
*زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی  :در اسناد ارزیابی کیفی درج خواهد شد
“ الزم به یاداوری است که بارگزاری اسناد از زمان چاپ اگهی نوبت دوم بر روی سایت  www.setadiran.irانجام میگیرد”
شناسه667408 :

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان

