دبیر تحریریه :امیر مهدی نعمتی سیاسی :احمدرضا مسعودی ،اقتصاد :امیرعلی امینیان ،بانک و بیمه :الهه لطیفپور
ورزشی :میثم ترکیان ،جامعه :ندا جعفری ،انرژی :امیرمهدی نعمتی  ،فرهنگ و هنر :فاطمه ترکاشوند

روزنامهصبحايران

سازمان آگهی :الهه لطیفپور

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي ،سياسي
صاحب امتياز :موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان
مديرمسئول :بيژن نوباوه وطن
سردبیر :بهزاد مهرکش
در آينه قرآن

وب سایت www.asre-iranian.ir :

به نام خداوند رحمتگر مهربان

فناوري

سوره يونس

پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :

ضریب کیفی در طرح رتبهبندی معاونت مطبوعاتی42 :
آدرس :ستارخان ،بين توحيد و باقرخان ،كوچه اكبريان آذر ،پالك ،57طبقه دوم
آييننامه اخالق حرفهاي «عصر ايرانيان» را در سايت روزنامه ببينيد
امور توزيع :شركت توزيع پيامرسان سبز ،تلفن6627213-5 :

حکایت

بگو« :آيا هيچ يك از معبودهاى شما ،آفرينش را
ايجاد مىكند و سپس بازمىگرداند؟!» بگو :تنها
خدا آفرينش را ايجاد كرده ،سپس بازمىگرداند؛ با
اين حال ،چرا از حق روىگردان مىشويد؟!»()34
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دانشنامه

حدیث نبوی

شعر
دختر و عروس از ديد مادر

-1از خانميپرسيدند« :شنيدهام پسر و دخترت هر دو ازدواج کردهاند ،آيا از زندگي خود راضي هستند؟»خانم
جواب داد« :دخترم زندگي خوشي پيدا کرده که من هميشه برايش آرزو ميکردم.ابداً دست به سياه و سفيد
نميزند.صبحانه را در رختخواب ميخورد.بعد از ظهرها هم دو سه ساعتي ميخوابد.عصر با دوستانش به گردش
ميرود و شب هم با تفريحاتي مثل سينما و تلويزيون سر خود را گرم ميکند.يقين دارم که دامادم هم با داشتن
چنين همسري سعادتمند است!»پرسيدند« :وضع پسرت چطور است؟»گفت« :اوه اوه! خدا نصيب نکند! بال به
دور ،يک زن تنبل و وارفتهاي دارد که انگار خانه شوهر را با تنبلخانه اشتباه گرفته است.دست به سياه سفيد
که نميزند.اصرار دارد که صبحانه را در رختخواب بخورد.تا ظهر دهن دره ميکند.بعد از ظهرها باز تا غروب
خبر مرگش کپيده! عصر هم از خانه بيرون ميرود و تا نصف شب مشغول گردش است.با وجود اين زن ،پسرم
بدبخت است!»-2يک روز يک استاد فلسفه ميآيد سر کالس و به دانشجوهايش ميگويد« :امروز ميخواهم
از شما امتحان بگيرم و ببينم درسهايي را که تا حاال به شما دادهام خوب ياد گرفتهايد يا نه»!...بعد يک صندلي
ميآورد و ميگذارد جلوي کالس و به دانشجوها ميگويد« :با توجه به مطالبي که من تا به امروز به شما درس
دادم ،ثابت کنيد که اين صندلي وجود ندارد!»دانشجوها به هم نگاه کردند و همه شروع کردند به نوشتن روي
برگه.بعد از چند لحظه يکي از دانشجوها برگهاش را داد و از کالس خارج شد.روزي که نمرهها اعالم شده بود،
باالترين نمره را همان دانشجو گرفته بود!او فقط روي برگهاش يک جمله نوشته بود« :کدام صندلي؟»

آرزوي مرگ

-1هيچ يك از شما آرزوى مرگ نكند اگر نيكوكار
است شايد نيكى فزون كند و اگر بدكار است شايد
راه رضا سپرد-2.هيچ كس نبايد از مشقتى كه بدو
رســيده آرزوى مرگ كند-3.مرد نبايد در مجلس
ميــان ديگرى و فرزندش بنشــيند-4.جز خطاكار
احتكار نمى كند-5.صدقه گرفتن بر غنى روا نيست
و نيز براى آنكه طبعى نيرومند دارد-6.تصور تأخير
كارى وادارتــان نكند كه آن را به شــتاب خواهيد
كه خداى عزوجل از عجله كسى عجله نمى كند.
-7مرد نبايد با زن به خلوت نشــيند كه سوميشان
شــيطان اســت-8.هركه رحم ندارد به بهشــت
نرود-9.حيلــه گر و بخيل به بهشــت نمى روند.
-10بدخوى به بهشــت نميرود-11.بنده اى كه
همسايه از شرش در امان نباشد به بهشت نمى رود.
نهج الفصاحه

عکس :مرتضي صالحي -تسنيم

مرگ هزاران ماهي در زاينده رود

توليد سريعترين حافظههاي جهان

شــرکت اينتــل مدعي اســت حافظههاي
جديــدي را توليد کرده کــه کم حجم ولي
گــران قيمت هســتند و با اســتفاده از آنها
سرعت اجراي برنامهها و بازيهاي مختلف
به شــدت افزايش مييابد.بــه گزارش مهر،
حافظه جديــد کــه Optane ۸۰۰Pنام
دارد ،ســه و نيم برابر گران تر از حافظههاي
اس اس دي عادي اســت و با حافظههاي
ناند ياهاردديســکهاي متداول در رايانهها
تفاوت چشمگيري دارد.اين حافظه از فناوري
جديدي براي ذخيره سازي اطالعات موسوم
به  ۳D XPointاستفاده ميکند که اينتل
با استفاده از آن در برخي توليدات ديگر خود،
ســرعت ذخيره ســازي اطالعات در آنها را
هم تا دوبرابر افزايش داده است.اين حافظه
کوچک بــه راحتي بر روي مادربــرد رايانه
قابل نصب است و در مقايسه با حافظههاي
متداول بســيار پرشــتاب است.تستي که بر
روي اين حافظه و براي مقايسه آن با حافظه
سن ديســک ايکس  ۴۰۰انجام شده ،نشان
ميدهــد Optane ۸۰۰Pدر يــک صدم
ثانيــه مرورگر کروم را باز ميکند ،حال آنکه
ايــن رقم در مــورد ۴۳ Sandisk X۴۰۰
صدم ثانيه است.

فرار از آفتاب سوختگي با فناوري هوش مصنوعي

بسياري از مردم نگران آن هستند که حضور مستمر آنها در فضاهاي باز
منجر به آفتاب سوختگي و سوزش شديد پوست بدنشان شود ،اما براي
حل اين مشــکل راه حل تازهاي ابداع شــده است.به گزارش مهر ،يک
شرکت تجاري محصول هوشــمند کوچکي به نام  Qsunابداع کرده
که در قالب يک گيره کوچک به لباس شما متصل ميشود و با استفاده
از آن نه تنها ميتوانيد جلوي آفتاب ســوختگي خود را بگيريد ،بلکه از
اين طريق درخواهيد يافت که به اندازه کافي ويتامين دي براي تامين نيازهاي بدن خود دريافت
کردهايد يا خير QSun.براي انجام وظايف خود مجهز به حسگرهاي پيشرفتهاي است که ميزان
اشعه ماورا بنفش دريافتي بدن را به طور لحظه به لحظه اندازه گيري ميکنند و بر همين اساس
به کاربر اطالع ميدهند که مدت زمان مناســب براي حضور وي در زير نور خورشيد چه ميزان
اســت.در صورت اتمام مدت زمان کافي ،اين ابزار پيام هشداري را براي گوشي کاربر ميفرستد
تا وي به ســايه پناه ببرد.اين دستگاه همچنين قادر به محاســبه ميزان ويتامين دريافتي توسط
کاربر در مدت زمان حضور در زير نور خورشيد است.تمامياين اطالعات از طريق برنامه موبايلي
 QSunقابل کنترل است.کنترل ميزان ســامت پوست صورت و اعالم ميزان کرم ضدآفتاب
مورد نياز پوست بدن ازجمله ديگر قابليتهاي اين ابزار مفيد است.هزينه خريد اين محصول که
در ابتداي تابستان به بازار ميآيد  ۵۰دالر است.
قاب موبايل فشارخون ميگيرد

به تازگي قابي براي موبايل ساخته شده که ميتواند فشار خون کاربر خود
را اندازه بگيرد.به گزارش مهر ،محققان دانشــگاه ايالتي ميشيگان قابي
براي موبايل ســاختهاند که فشار خون کاربر را نيز اندازه ميگيرد!نمونه
اوليه اين گجت قابي با ضخامت يک سانتيمتر است که به پشت موبايل
ميچسبد و همراه آن اپليکيشــني وجود دارد.در قاب مذکور يک واحد
حســگر تعبيه شده که شامل حســگر بصري و يک حسگر فشار است.
براي اســتفاده از آن کافي اســت کاربر موبايل را در راستاي قلب خود نگه دارد و انگشت اشاره
خود را روي واحد حســگر فشار دهد.قاب به وســيله بلوتوث با اپليکيشن ارتباط برقرار ميکند،
ســپس راهنماي روي نمايشــگر به کاربر اطالع ميدهد چه مقدار به قاب فشار بياورد و تا چه
زمان اين وضعيت را حفظ کند.زمان اندازه گيري فشــار خون با اين دستگاه ،تفاوتي با استفاده از
دستگاههاي معمول ندارد.البته اين دستگاه هنوز دقت فشارسنجهاي معمول را ندارد ،با اين وجود
کارآمد است.جالب آنکه اپليکيشــن همراه آن متوسط فشار خون را براساس خوانشهاي متعدد
محاسبه ميکند.محققان هم اکنون مشغول ارتقاي صحت خوانش سيستم هستند.
قلب مصنوعي از آلياژ تيتانيوم ساخته شد

محققــان آمريکايي يک قلب مصنوعي از آلياژ تيتانيوم ســاختهاند که
جريان خون را تقليد ميکند.اين دســتگاه خطر سکته قلبي و خونريزي
گوارشــي را ميکاهد.به گزارش مهر ،هرچند قلب مصنوعي مدتي است
ســاخته شــده اما فقط يک نمونه از آن براي استفاده انساني در آمريکا
تاييد شده است.اين قلب مصنوعي فقط تا زمان پيوند قلب بيمار را زنده
نگه ميدارد.درهمين راســتا در دانشــگاه علم و بهداشت ايالت اورگان
دســتگاهي ساخته شده که به نظر ميرسد راه حلي قطعي باشــد.ريچارد وامپلر دکتر بازنشسته
اين دانشگاه دستگاه را ساخته است.اين دستگاه براي کاهش هرگونه احتمال اختالل در عملکرد
مکانيکي بســيار ساده ساخته شــده و فقط يک قطعه محرک دارد.بخش مذکور از آلياژ تيتانيوم
ســاخته شده و شــامل ميلهاي اســت که درون لولهاي توخالي عقب و جلو ميرود.اين دستگاه
نخســت خون را به ريه و ســپس به تمام بدن ميرساند.دســتگاه مذکور با تقليد از ضربان قلب
طبيعي انسان ،جريان خون را تقليد ميکند.به گفته دانشگاه اين دستگاه احتمال لخته شدن خون،
خطر سکته قلبي و خونريزي گوارشــي را نيز کاهش ميدهد.نيروي مورد نياز براي فعال کردن
قلب مصنوعي از يک واحد کنترل و پک باتري شــارژي تامين ميشود.بيمار ميتواند اين واحد
را روي کمربند ببندد يا در جيب خود حمل کند.البته دانشــمندان اميدوارند در نهايت بتوانند اين
باتري را زير پوســت قرار دهند و با يک منبع خارجي شارژ کنند.درحال حاضر آنها تصميم دارند
نمونه کوچکي از دستگاه را به مدت سه ماه در گوسفندان آزمايش کنند و در صورت موفقيتآميز
بودن ،آزمايشهاي انساني اين دستگاه آغاز ميشود.

جمهوري اسالمي ايران
وزارت كشور
استانداري كشور

جمهوري اسالمي ايران
وزارت كشور
استانداري كشور

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول
شهرداري هرسين در نظر دارد انجام عمليات خدمات شهري شهرهرسين راطبق طرح جامع و
طرح تفصيلي شهر از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجدالشرايط خدماتي داراي تاييديه
صالحيــت از اداره تعاون -كار و رفاه اجتماعي واگــذار نمايد .متقاضيان مي توانند از تاريخ

نشــر آگهي نوبت اول تا  4روز اداري (كاري) پس از انتشــار آگهي نوبت دوم جهت دريافت
اسناد – مدارك – جزييات اجرايي – شرايط شركت در مناقصه وديگر اطالعات مورد نياز به

واحد امور قراردادها ي شــهرداري هرسين به نشاني شهر هرسين -بلوار سپاه پاسداران –
شهرداري مراجعه و ضمن بازديد از محل پروژه در مناقصه مذكور شركت نمايند

مدت قبول پيشــنهادها از تاريخ نشــر آگهي نوبت دوم به مــدت 10روز اداري (كاري ) مي

باشد

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول
شهرداري هرسين در نظر دارد انجام عمليات خدمات شهري شهرهرسين راطبق طرح جامع
و طرح تفصيلي شــهر از طريق مناقصه عمومي به شــركتهاي واجدالشرايط خدماتي داراي
تاييديــه صالحيت از اداره تعاون -كار و رفاه اجتماعي واگــذار نمايد .متقاضيان مي توانند

از تاريخ نشــر آگهي نوبت اول تا  4روز اداري (كاري) پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت
دريافت اســناد – مدارك – جزييات اجرايي – شــرايط شــركت در مناقصه وديگر اطالعات

مورد نياز به واحد امور قراردادها ي شهرداري هرسين به نشاني شهر هرسين -بلوار سپاه
پاســداران – شــهرداري مراجعه و ضمن بازديد از محل پروژه در مناقصه مذكور شركت

نمايند

مدت قبول پيشــنهادها از تاريخ نشــر آگهي نوبــت دوم به مــدت 10روز اداري (كاري )

ميباشد.

زمان ومحل بازگشايي پيشنهادها در آگهي نوبت دوم مشخص مي گردد

درج مبالغ با احتساب كليه كسورات قانوني صورت پذيرفته و به آن هيچ گونه تعديل و مابه

التفاوت قيمت مصالح و خدمات تعلق نمي گيرد

هزينه برآورد كارشناســي به عهده برنده مناقصه مي باشــد برندگان اول – دوم و ســوم

مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد
شماره تماس شهرداري هرسين )083(45124440-1:

زمان ومحل بازگشايي پيشنهادها در آگهي نوبت دوم مشخص مي گردد

درج مبالغ با احتساب كليه كسورات قانوني صورت پذيرفته و به آن هيچ گونه تعديل و مابه

التفاوت قيمت مصالح و خدمات تعلق نمي گيرد

هزينه برآورد كارشناســي به عهده برنده مناقصه مي باشــد برندگان اول – دوم و سوم

مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد
شماره تماس شهرداري هرسين )083(45124440-1:

رديف

موضوع مناقصه

محل تامين اعتبار

مبلغ برآورد كارشناسي (ريال)

مبلغ تضمين شركت در
مناقصه(ريال)

1

انجام عمليات فضاي سبز شهرهرسين

جاري

7/412/233/600

370/611/680

كيومرث اسدي – شهردارهرسين

رديف

موضوع مناقصه

محل تامين اعتبار

مبلغ برآورد كارشناسي (ريال)

مبلغ تضمين شركت در
مناقصه(ريال)

1

انجام عمليات خدمات شهري شهر
هرسين

جاري

17/383/429/800

869/171/490

كيومرث اسدي – شهردارهرسين

