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آگهي ميپذيرد

حکايت

نوبت دوم

عيادت مرد ناشنوا از همسايه

ناشنوايي خواست به احوالپرسي بيماري برود.با خودش حساب و کتاب کرد که نبايد به ديگران درباره ناشنوايي اش چيزي بگويد و براي آن که بيمار هم نفهمد او صدايي را
نميشنود بايد از پيش پرسشهاي خود را طراحي کند و جوابهاي بيمار را حدس بزند.پس در ذهنش گفتگويي بين خودش و بيمار را طراحي کرد.با خودش گفت «من از
او ميپرسم حالت چه طور است و او هم خدا را شکر ميکند و ميگويد بهتر است.من هم شکر خدا ميکنم و ميپرسم براي بهتر شدن چه خورده اي.او البد غذا يا دارويي
را نام ميبرد.آن وقت من ميگويم نوش جانت باشد پزشکت کيست و او هم باز نام حکيميرا ميآورد و من ميگويم قدمش مبارک است و همه بيماران را شفا ميدهد و
ما هم او را به عنوان طبيبي حاذق ميشناسيم.مرد ناشنوا با همين حساب و کتابها سراغ همسايه اش رفت و همين که رسيد پرسيد حالت چه طور است؟ اما همسايه بر
خالف تصور او گفت دارم از درد ميميرم.ناشنوا خدا را شکر کرد.ناشنوا پرسيد چه ميخوري؟ بيمار پاسخ داد زهر! زهر کشنده! ناشنوا گفت نوش جانت باشد.راستي طبيبت
کيست؟ بيمار گفت عزرائيل! ناشنوا گفت طبيبي بسيار حاذق است و قدمش مبارک و سرانجام از عيادت دل کند و برخاست که برود اما بيمار بد حال شده بود و فرياد ميزد
که اين مرد دشمن من است که البته طبيعتا همسايه نشنيد و از ذوقش براي آن عيادت بي نظير کم نشد.موالنا در اين حکايت ميگويد بسياري از مردم در ارتباط با خداوند
و يکديگر ،به شيوهاي رفتار ميکنند که گرچه به خيال خودشان پسنديده است و باعث تحکم رابطه ميشود اما تاثير کام ً
ال برعکس دارد.
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شرح مختصر موضوع مناقصه :نگهداری  ،بهره برداری و اصالح و بازسازی شبکه فاضالب به روش دستی و مکانیزه شهرستان رشت بمدت  2سال
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مهلت خرید اسناد  :تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/3/11
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محل خرید حضوری اسناد  :رشت ،جنب پارک قدس – شرکت آب و فاضالب استان گیالن  ،دفتر قراردادها
تلفن 33368482 :
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«آلن رنه لوساژ» که بود؟

آلن رنه لوساژ ،اديب و رماننويس فرانسوي ،در  15سپتامبر 1668م به دنيا آمد.وي در نوجواني يتيم شد و زندگي سختي را آغاز كرد.او در عين حال براي ادامه تحصيل
به پاريس رفت و پس از اخذ ليسانس حقوق و اشتغال به وكالت ،به نويسندگي روي آورد.لوساژ در ابتدا با فروش داستانهايى كه با اقتباس از نمايشنامههاي اسپانيايى
مينوشت امرار معاش نمود.وي پس از چندي با انتشار كتاب كريسپن رقيب اربابش ،به شهرت رسيد و انتشار كتابهاي بعدي او ،به ويژه شاهكار وي به نام ژيل بالس
دو سانتييان در  4جلد ،بر شهرت لوساژ افزود.لوساژ در اين رمان ميكوشد نشان دهد كه بشر در برابر دشواريهاي زندگي ،تنها و بيسالح است و براي رسيدن به هدف
خود كه همان خوشبختي است ،بايد بر تجربهها ،قضاوتهاي صحيح و احتياجات شخصي تكيه نمايد.وي در عين حال ،در تبيين وضع جامعه ،به توصيف فساد و پستي
و توطئههاي دستگاه اداري ميپردازد.لوساژ نويسندهاي واقعگرا و شاعري زبردست بود كه در آثار خود ،ضعفها و نقايص اخالقي بشر را به صورت برجسته به نمايش
ميگذارد.او در تمام داستانهاي خود ،اجتماعات را با بيپروايى و در عين حال سادگي خاصي كه نمونه كمال رئاليسم و واقعبيني است توصيف ميكند.لوساژ تمام عمر
خود را بدون ارتباط با ديگر نويسندگان زمان گذراند و از هوچي بازي و خودنمايي و مشاجرات قلميدوري ميكرد.وي در ادبيات فرانسه ،به عنوان چهرهاي صاحب مقام،
مطرح است.آلن رنه لوساژ سرانجام در  20مه 1747م در  79سالگي درگذشت.

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :
مبلغ  1000.000ریال بحساب  2902-43-122222222-1بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت به نشانی رشت  ،فلکه یخسازی بنام شرکت
آب و فاضالب استان گیالن
ميزان سپرده شركت در مناقصه  1.503.677.000ریال( -انواع تضمین  :چک بانکی تضمینی ،واریز وجه ،ضمانتنامه بانکی )
مبلغ اولیه قرارداد  78.207.624.716 :ریال
مهلت و محل تحویل پیشنهاد  :تا ساعت  9:30روز شنبه مورخ  99/3/24دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان گیالن
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زمان و مکان گشایش پیشنهاد ها  :ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  ، 99/3/24سالن جلسات
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رشته پیمانکار  :آب – (پیمانکاران دارای تاییدیه صالحیت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در امور بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب
و فاضالب ).
محل تامین اعتبار  :جاری
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فناوري

دستگاه نظارت  :معاونت بهره برداری و توسعه آب
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ارایه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ( ) HSEدر هنگام عقد قرارداد الزامی است.

12

محققان چيني داروي درمان کرونا را توليد کردند

محققان چيني با کمک آنتي بادي توليد شده در بدن افراد بهبود يافته از کوويد ،۱۹-دارويي ساختهاند که دوره ابتال به اين عفونت را کمتر ميکند.به گزارش مهر،
محققان دانشگاه پکن دارويي را آزمايش کردهاند که نه تنها زمان بهبود از عفونت کوويد  ۱۹را کاهش ميدهد ،بلکه ايمني کوتاه مدت در برابر اين ويروس به وجود
ميآورد.ساني شي مدير مرکز نوآوريهاي پيشرفته براي ژنوميک اين دانشگاه به خبرگزاري فرانسه ميگويد :اين دارو به طور موفقيت آميز روي حيوانات آزمايش
ش��ده اس��ت.هنگاميکه ما آنتيباديهاي خنثي کننده را به موشهاي مبتال به ويروس کرونا تزريق کرديم ،پس از  ۵روز بار ويروس��ي بدن آن  ۲۵۰۰واحد کاهش
يافت.اين بدان معنا است که داروي مذکور تاثيرگذار است.اين دارو از آنتيباديهاي خنثي کنندهاي ساخته شده که همکاران شي از خون  ۶۰بيمار بهبود يافته کوويد
 ۱۹ايزوله کردند.اين آنتي باديها به وسيله سيستم ايمني بدن افراد براي جلوگيري از ابتالي سلولهاي بدن توليد ميشود.تحقيق اين گروه از پژوهشگران روز يک
شنبه در نشريه  Cellمنتشر شده و نشان ميدهد با استفاده از آنتي باديها ميتوان درماني بالقوه براي درمان عفونت کوويد  ۱۹و کوتاهتر کردن دوره بهبود از آن
به وجود آورد.شي در اين باره ميافزايد :تخصص ما ايمونولوژي با ويروس شناسي نيست بلکه ژنوميکهاي تک سلولي است.

شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان در نظر دارد نسبت
به نش��ر آگهی تغییر مس��یر خطوط  132و  230کیلوولت
اهواز  1به لوله سازی ،مارون  ،اهواز  3و اهواز  2از منطقه
مس��کونی کوی رمضان ،منبع آب  ،منازل کارون و حصیر
آباد اقدام نماید .الزم به ذکر اس��ت که خط مذکور پس از
انشعاب از دکل شماره  13خط  132کیلوولت شهید جهان
آرا – مقاومت ( موازی جاده قدیم اهواز – خرمشهر ) قبل
از ورودی خرمش��هر به سمت روستای سید فاضل واقع در
جاده شلمچه وارد پست جدید التاسیس گمرک وصل می
ش��ود لذا در اجرای ماده  11تصویب نامه شماره /12727
ت  50732ه مورخ  94/2/6که به استناد تبصره  2ماده 18
قانون سازمان برق ایران به تصویب هئیت محترم وزیران
رس��یده بدینوس��یله مراتب را به اطالع مالکان و صاحبان
حقوق اراضی مس��یر خط می رس��اند که از تاریخ درج این
آگهی با رعایت حریم قانونی خطوط انتقال نیرو در مسیر و
حریم خط فوق الذکر از هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد
تاسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری
و انب��ارداری تا هر ارتفاع خودداری نموده و چنانچه در این
خصوص به اطالعات بیش��تری نیاز داشته باشند به نشانی
اهواز – بلوار گلس��تان  -خیابان نور -س��اختمان شماره 2
ش��رکت برق منطق��ه ای خوزس��تان  -معاونت طرحهای
توس��عه برق  -مجری طرحهای خطوط برق چهار مراجعه
یا با شماره تلفن  06133362074تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی 853090

نام دستگاه مناقصه گزار  :شركت آب و فاضالب استان گيالن
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مشاهير

شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره  99-3ق

سایت ملی مناقصات کشورhttp://iets.mporg.ir :
سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن www.abfa-guilan.ir :
مهلت اعتبار پیشنهاد  3 :ماه (برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد )
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هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشوری به عهده برنده مناقصه می باشد.
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شرکت آب و فاضالب شهری استان گیالن
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