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حکایت

د رحمتگر مهربان
به نام خداون 

كســانى كه ايمان آوردنــ د و هجرت نمودن د
و بــا اموال و جانهاى خــو د در راه خدا جهاد
كردن د و آنها كه پناه دادنــ د و يارى نمودند،
آنها ياران يكديگرند؛ و آنها كه ايمان آوردن د و
مهاجرت نكردند ،هيچ گونه واليت (دوستى و
تعهدى) در برابر آنها نداري د تا هجرت كنند! و
(تنها) اگر در (حفظ) دين (خود) از شما يارى
طلبند ،بر شماست كه آنها را يارى كنيد ،جز
بر ض د گروهى كه ميان شــما و آنها ،پيمان
(ترك مخاصمه) است و خداون د بهآنچه عمل
مىكنيد ،بيناست!()72كسانى كه كافر شدند،
اولياء (و ياوران و مدافعان) يكديگرند؛ اگر (اين
دستور را) انجام ندهيد ،فتنه و فسا د عظيمى
ىدهد)73(.
در زمين روى م 

حدیث نبوی
مردي در سردخانه

ﻣﺮﺩــﯼ ﺩــﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ.ﯾﮏ ﺭﻭﺯ که به تنهايي ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ
ﺭفته بود در ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ او ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ســردخانه گير افتاد.آخر وقت کاري بود.ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭ
ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﯿﻎ ﺩــﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺶ ﺩــﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪ.ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  5ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﺮﺩ ﺩــﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ
ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩــﻩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩــﺍﺩ.ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ
ﺯﻧﺪﻧﺪ.ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ« :ﻣﻦ  35ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ.ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ
ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﯼ.ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻃﻮﺭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻥ تو ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ.براي همين ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﯼ ﺑﺰﻧﻢ.
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩــﺍﺭﻡ».ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺩــﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ.ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗأﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺩــﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﻤﺎﻥ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

خلوص

-1پاداش در مقابل خلوص است و عمل به نيت
وابسته است-2.چيزى كه قيمت آن را ندارم نمى
خرم-3.هركه امانت نــدارد ايمان ندارد و هركه
پيمان نگه ندارد دين ندارد-4.هركه پرهيزگارى
كن د اگر ثروتمن د باش د باك نيست و براى پرهيزگار
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را از دين مترسانيد-7.كارى را براى فردا مگذار كه
هر روزى تكاليف خويش را دارد-8.بنده اى كه دو
چشم خويش از دست بده د و صبر كن د و برضاى
خدا قانع شود به بهشت مى رود-9.به وسيله بد
گفتن به كافرى ،مسلمانى را آزار نكنيد-10.به خدا
سوگن د نخوري د كه هر كه به خدا سوگن د خورد خدا
او را تكذيب كند.
نهج الفصاحه

سوره انفال

د روز پس از زلزله
کانکسها و چادرهاي زلزله زدگان در منطقه سرپل ذهاب ،ص 

فناوري

عکس :زهير صيدانلو-فارس

موبايل مجهز
به هوش مصنوعي ساخته شد

يک شرکت کرهاي موبايلي مجهز به هوش
مصنوعي تولي د کرده که الگوريتمهاي آن با
مخزني حاوي  ۱۰۰ميليون عکس آموزش
ديده اند.به گزارش مهــر ،ال جي تصميم
دار د مابين تولي د پرچمداران ،موبايلهايي را
به طور محدو د و موقت توليد کن د و بفروشد.
اين برنامه با توجه به موفقيت موبايلهايي
مانند  X camارائه شــده است.در همين
راستا شرکت  V۳۰S Thin Qرا ساخته
اســت.اين موبايل تفاوت ســخت افزاري
چنداني با  V۳۰ندارد.اما برخي تفاوتهاي
آن عبارتنــد از اســتفاده از  ۶گيگابايــت
 RAMبه جــاي  ۴گيگابايــت ،حافظه
ذخيره  ۱۲۸تا  ۲۵۶گيگابايتي به جاي ۶۴
تا  ۱۲۸گيگابايتي ،نمايشگر P-OLED
کــه در نور کم ظاهري غيرمســطح ندارد.
همچنين اين موبايل مجهز به قابليتهاي
هوش مصنوعي اســت.در همين راستا ال
جــي با شــرکت  EyeEmهمکاري کرد
و با اســتفاده از مخزني حاوي  ۱۰۰ميليون
عکس ،به الگوريتمهاي شناسايي عکس در
اين موبايل آموزش داده است.

محقق ايراني حنجره مصنوعي ساخت

يک دانشمن د ايراني نوعي حنجره مصنوعي ساخته که با کمک سيستم
تنفســي بيمار کار ميکنــد و صداي بهتري توليــد ميکند.به گزارش
مهــر ،فرزانه احمدي محقق ايراني با همکاري دانشــمندان موسســه
 MARCSدر دانشگاه غرب استراليا يک حنجره مصنوعي را آزمايش
کردند که ميتواند صوتي بــا کيفيت باال تولي د کند.برخالف پروتزهاي
موجو د کــه نيازمنــد ورودي اعصاب و ماهيچههاي حنجره هســتند،
دســتگاه )Pneumatic Artificial Larynx (PALبا کمک سيســتم تنفسي فرد کار
ميکن د و براي نصب آن نياز به جراحي نيست.دکتر فرزانه احمدي در اين باره ميگويد :استاندارد
فعلي براي مراقبتهاي درماني نيازمند قراردادن پروتز در گردن است که به وسيله عمل جراحي
انجام ميشــود.اين زخم باز ميمان د تا بيمار پس از جراحي حنجره بتواند نفس بکشد.اين محقق
و دانشــجوي پست دکترا در ادامه ميافزايد :جراحي يک عمل تهاجمياست و بع د از آن معموال
عفونت و مشکالتي به وجود ميآيد.صداي فرد نيز پس از آن خشن ميشود.درهرحال محققان در
آزمايشهاي پيش کلينيکي هنگام تحقيق روي صوت بيونيک يک نسخه الکترونيکي از دستگاه
 PALرا ســاختند که  )Pneumatic Bionic Voice (PBVنام گرفته است.اين دستگاه
با اســتفاده از نفس بيمار نوعي صوت ايجاد ميکند که با حرکات لبها و زبان به ســخن گفتن
تبديل ميشود.اين تحقيق نشان داد دستگاه به طور خاص با تنفس بيمار کار ميکند.در حقيقت
پروتز به حنجره کمک ميکند بدون نياز به اعصاب عمل کند.همچنين کيفيت صوت تولي د شده
در آن بسيار بهتر از استانداردهاي موجود است.اين دستگاه شامل لولهاي است که از سوراخ روي
گلو به دهان فرد متصل ميشــود.به هرحال محققان تصميم دارن د يک پروتز عملياتي  PBVبه
عنوان واحد کنترل بســازن د که روي استوما به کار ميرود.سپس از واحد «منبع صوت» در سقف
دهان کار گذاشته ميشود.احمدي معتق د است اين دستگاه نخستين پروتز غيرتهاجميالکترونيکي
جهان است.
ميزان تخريب جنگل آمازون در آستانه نقطه بي بازگشت

جنگلهاي انبوه آمازون از ســالها قبل در معــرض خطر نابودي قرار
گرفتهاند و سير تخريب اين جنگلها به سرعت به نقطهاي بي بازگشت
يدهد
نزديک ميشــود.به گزارش مهر ،نتايج يک بررسي تازه نشان م 
اگر تنها ســه درصد ديگر از پوشــش گياهي جنگلهاي آمازون از بين
برود ،ديگر شانسي براي احياي اين جنگل بزرگ وجود نخواهد داشت و
جنگل زدايي از اين بخش از جهان به تغييرات آب و هوايي گســترده و
مشــکالت زيست محيطي گستردهاي دامن ميزند که تبعاتش کل کره زمين را تحت تاثير قرار
يدهد.براســاس اين بررسي اگر رون د تخريب جنگلهاي آمازون به روال فعلي ادامه يابد بيش
م
از  ۵۰درصد از پوشش جنگلي اين منطقه در آينده نه چندان دور تبديل به دشتهاي بي حاصل
ميشــود.در  ۵۰ســال اخير جنگل زدايي باعث تخريب و نابودي  ۱۷درصد از زندگي گياهي در
جنگلهاي آمازون شده است.
سيم کارت عصر اينترنت اشيا هم از راه رسيد

شــرکت اي آر ام ســيم کارت جديدي را طراحي کرده که براي برآورده
کردن نيازهاي کاربران در عصر اينترنت اشيا طراحي شده است.به گزارش
مهر ،اين ســيم کارت که نســل جديدي از ســيم کارتهاي موسوم به
 iSIMمحســوب ميشو د قرار اســت در کنگره جهاني موبايل در شهر
بارسلون اسپانيا و طي روزهاي آينده در معرض دي د عالقمندان قرار بگيرد.
اين ســيم کارت در کنار يک تراشه و همين طور يک پردازنده مستقل و
مودم راديويي عرضه ميشو د و مهمترين مزيت عرضه چنين سيم کارتي ايجا د فضاي خالي گسترده
تر در داخل گوشــي و ديگر وسايل الکترونيک کوچک و ظريف به منظور ارائه خدمات و امکانات
گسترده تر است.تولي د چنين سيم کارتي موجب خواه د ش د تا بتوان ابعا د گوشيهاي هوشمن د را باز
هم کوچک تر کرد.اين سيم کارتهاي جدي د حتي ميتوانن د کمتر از يک ميلي مترمربع فضا اشغال
کنن د و لذا نصب آنها بر روي حسگرهاي کوچک و ديگر ريزمحصوالت خاص عصر اينترنت اشيا به
سادگي ممکن خواه د بود.شرکت اي آر ام يک سيستم عامل خاص سازگار با اين سيم کارت به نام
 Arm Kigen OSرا هم طراحي کرده که با استانداردهاي اکثر شبکههاي مخابراتي سازگاري
دار د و ســازگاري کامل محصوالت مجهز به ســيم کارت اختصاصي اين شرکت با اين شبکهها و
ديگر محصوالت مبتني بر اينترنت اشيا را ممکن ميکند.
نوبت اول

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی یک مرحلهای -چاپ اول

به استنا د بن د  7صورتجلسه شماره  34شورای اسالمی شهر  ،شهرداری سرعین در نظر دار د جایگاه  CNGرا به شرکت های واج د شرایط از طریف آگهی مزایده به صورت اجاره به مدت یکسال واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت های واج د
شرایط که تمایل به شرکت در مزایده را دارن د دعوت می نمای د جهت دریافت اسنا د مزایده در موع د مقرر و در موع د مقرر و اقات اداری به غیر از ایام تعطیل به دبیر خانه شهرداری واقع در شهرستان سرعین – خیابان ولیعصر مراجعه نمائید.
ارقام به ريال
نام شهر
شهر
سرعین

موضوع مزایده

محل اجرا ء

واگذاری جایگاه به مدت یک سال به صورت شهر سرعین
اجاره

مبلغ سپرده

مبنای

محل تأمین
اعتبار

قیمت پایه

شرکت در مناقصه

قرارداد

مدت اجراء کار

شماره مزایده

-

180.000.000

180.000.000

-

یکسال

96.1

مبلغ سپرده شرکت در مزایده بای د به یکی از صورتهای صزیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گر دد - .مهلت دریافت اسنا د  :از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری . 96.12.14
رسی د بانکی وجه مذکور به شماره  3100002537006بانک ملّی  -مهلت تحویل اسنا د  :تا آخر وقت اداری 96.12.26
ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما  -زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج  :ساعت  10صبح روز یک شنبه مورخ 96.12.27
* مدت اعتبار ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواه د بو د .
* محل تحویل اسنا د  :دبیرخانه شهرداری سرعین
* مزایده گران می توانن د جهت رویت مزایده این شهرداری و دریافت اسنا د به سامانه  WWW.Setadiran.irمراجعه و در زمان قی د شده ارسال نمایند.
 -1برنده مزایده حداکثر بمدت یک هفته از اعالم نتیجه نسبت به عق د قراردا د با شهرداری و واریز مبلغ پیشنهادی نقدا اقدام نمای د و در غیر اینصورت سپرده به نفع شهرداری ضبط و شهرداری با نفرات دوم یا سوم عق د قرار دادخواهد
نمو د چنانچه تانبردگان نیز حاضر به انعقا د قرار دا د نباشن د سپرده آنان به ترتیب ضبط خواه د شد.
 -2سپرده نفرات دوم و سوم تا عق د قرار دا د با نفر اول عودت داده نخواه د ش د .
 -3شهرداری در ر د یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و سایر شرایط در قرار دا د منعق د درج خواه د ش د و تجهیز و راه اندازی جایگاه بر عهده برنده مزایده خواه د بو د که با نظارت کارپردازی و امور مالی هزینه خواه د نمود.
 -4به پشنهادات مخدوش ،مبهم و رسیده بع د از انقضای مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواه د شد.
 -5هزینه انتشــار آگهی به عهده برنده مزایده خواه د بو د و برنده مزایده ملزم اســت تضمین کافی یکص د میلیون تومان ضمانت نامه بانکی و پانص د میلیون تومان چک بابت حســن انجام کار و اجرای تعهدات به شــهرداری تحویل
نمای د .
 -6پیشنهادات رسیده پس از اتمام مهلت مقرر در روزنامه رسمی و محلی توسط کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و با توجه به صرفه و صالح شهرداری برنده مزایده اعالم خواه د ش د و حضور شرکت کنندگان یا نمایندگان
قانونی آنها در جلسه آزا د است.
ضمنا مهلت آخرین روزنامه مالک عمل خواه د بو د.

نائب حبیبی  -شهردارسرعین

د مزایده عمومی (حراج)
آگهی تجدی 

شرکت آب منطقه ای استان گلستان به آدرس گرگان – ابتدای جاده آق قال در نظر دار د فروش لوله آزبست با سایزهای ذیل رااز طریق مزایده
حراج به واجدین شرایط واگذار نمای د .
ردیف

نوع کاال

مقدار حدودا

قیمت پایه به ریال

ضمانت نامه شرکت در مزایده

1

لوله آزبست  150به همراه  5متر لوله آزبست 100

 880متر

61.450.000

6.145.000

2

لوله آزبست 200

1688

253.200.000

25.320.000

3

لوله آزبست 250

 665متر

111.350.000

111.135.000

4

لوله آزبست 300

 640متر

128.000.000

12.800.000

5

لوله آزبست 350

 720متر

180.000.000

18.000.000

6

لوله آزبست 450

 545متر

218.000.000

21.800.000

7

لوله آزبست 500

 15متر

7.800.000

780.000

8

لوله آزبست 600

 70متر

42.700.000

4.270.000

9

لوله آزبست 700

 135متر

94.500.000

9.450.000

زمان حراج

مورخ  96/12/10روز پنج شنبه ساعت  9صبح در شرکت آب منطقه ای گلستان
دفتر مدیر عامل

زمان بازدید

تاریخ  96/12/9از ساعت  10الی 14

وجه فروش

در مقابل تحویل کاال وجه آن دریافت می گر د د  .هر گونه مالیات و عوارض و
د و مالیات برارزش
نظایر آن طبق قوانین و مقررات بر عهده خریدار می باش 
افزوده برعهده فروشنده می باشد.
مبلغ ضمانت شرکت در مزایده را به دو صورت واریز وجه حساب شماره
 217508471002ملی سیبا و یا ضمانتنامه بانکی ودرتاریخ  96/12/9قبل از
جلسه مزایده فیش یا ضمانتنامه را تحویل و در جلسه مزایده (حراج ) شرکت
نمایند.

حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداران که باالترین بهاء را پیشنها د کن د واگذار می شود  .چنانچه داوطلب خری د به حداقل (قیمت ارزیابی
شــده ) پیدانشــو د  ،حراج تجدید و عنداللزوم مورد معامله مج ددا مور د ارزیابی قرار می گیر د و این شــرکت دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها
مختار است  .مدت معامله  40روز کاری مدت اعتبار قیمت  60روز می باشد  .ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانی د در ایام هفته ودروقت
اداری با شماره تلفن  017-32627860تماس حاصل نمائید و یا به سایت ذیل مراجعه نمایند.
آدرس سایت معامالت وزارت نیرو http://tender.wrm.ir:
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir:
شرکت آب منطقه ای گلستان http://gsrw.ir:
سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاههای اجراییhttp://tender.bazres.ir:
سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir:
نوبت اول :دوشنبه 1396/12/7
نوبت دوم :سه شنبه 1396/12/8
شناسه 145546 :

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان

