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حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

آيا كسى كه مىداند آنچه از طرف پروردگارت
بر تو نازل شده حق است ،همانند كسى است
كه نابيناس��ت؟! تنها صاحبان انديشه متذكر
مىش��وند)19(...آنها ك��ه به عه��د الهى وفا
مىكنند ،و پيمان را نمىشكنند)20(...و آنها
كه پيوندهايى را كه خدا دس��تور به برقرارى
آن داده ،برق��رار ميدارند ،از پروردگارش��ان
مىترسند و از بدى حساب (روز قيامت) بيم
دارن��د)21(...و آنها كه ب��ه خاطر ذات (پاك)
پروردگارشان شكيبايى مىكنند ،نماز را برپا
مىدارند ،از آنچ��ه به آنها روزى دادهايم ،در
پنهان و آش��كار ،انفاق مىكنند و با حسنات،
سيئات را از ميان مىبرند؛ پايان نيك سراى
ديگر ،از آن آنهاست)22(...

حدیث نبوی
نجسترين چيزها

گويند روزي پادش��اهي اين س��وال برايش پي��ش ميآيد که نجسترين چيزه��ا در دنياي خاکي
چيس��ت.براي همين کار وزيرش را مأمور ميکند که برود و اين نجسترين نجسها را پيدا کند.
پادش��اه ميگويد تمام تاج و تخت خود را به کس��ي که جواب را بداند ميبخش��د.وزير هم عازم
س��فر ميش��ود و پس از يک سال جس��تجو و پرس و جو از افراد مختلف به اين نتيجه رسيد که
نجسترين چيز مدفوع آدميزاد اشرف است.عازم ديار خود ميشود.در نزديکيهاي شهر چوپاني را
ميبيند و به خود ميگويد از او هم سؤال کند شايد جواب تازهاي داشت.بعد از صحبت با چوپان ،او
به وزير ميگويد« :من جواب را ميدانم اما يک شرط دارد».وزير نشنيده شرط را ميپذيرد.چوپان
ه��م ميگويد« :تو بايد مدفوع خ��ودت را بخوري».وزير آنچنان عصباني ميش��ود که ميخواهد
چوپان را بکشد ولي چوپان به او ميگويد« :تو ميتواني من را بکشي اما مطمئن باش پاسخي که
پيدا کردهاي غلط است.تو اين کار را بکن اگر جواب قانع کنندهاي نشنيدي من را بکش».خالصه
وزير به خاطر رس��يدن به تاج و تخت هم که ش��ده قبول ميکند و آن کار را انجام ميدهد.سپس
چوپان به او ميگويد« :کثيفترين و نجسترين چيزها طمع است که تو به خاطرش حاضر شدي
آنچه را فکر ميکردي نجسترين است بخوري!»

مماطله ثروتمند

-1اعتبار كار به سرانجام آن است-2.هركس
همه ب��ار خويش به دوش مردم افكند ملعون
اس��ت-3.هركه به مؤمنى زيان رساند يا با او
حيله كند ملعون است-4.هركه به پدر خويش
ناسزا گويد ملعون است و هركه به مادر خويش
ناس��زا گويد ملعون است-5.سؤال كردن بى
نياز جهنم است-6.مماطله ثروتمند ظلم است.
-7اعتبار دين به تقوا اس��ت-8.دو گرسنهاند
كه س��يرى نپذيرند طالب عل��م و طالب مال.
-9هركه گناهى كن��د و خدا در دنيا گناه وى
را بپوش��د و ببخشد ،خدا كريم تر از آنست كه
در بخشيده خود باز نگرد-10.هركس به بليه
دختردارى مبتال شود و با آنها نيكوكارى كند،
پرده وى از آتش جهنم شوند.

سوره رعد

فناوري ايراني

دانشنامه

نهج الفصاحه

اثر :تسنيم

چهر ه واقعي آمريکا در برجام!

جوهر امنيتي توليد شد

رئيس پارک علم و فن��اوري زنجان از توليد
يک جوهر امنيتي براي پاسپورت توسط يکي
از شرکتهاي اين پارک خبر داد که از جعل
پاس��پورت جلوگيري ميکند.داود مرادخاني
در گفتگ��و با مهر ،ب��ه برخي از خروجيهاي
ش��رکتهاي پ��ارک علم و فناوري اس��تان
زنجان اشاره کرد و افزود :ما اينجا شرکتهاي
مختلفي داريم به عنوان مثال شرکتي داريم
که در زمينه توليد سازههاي بتن پليمري کار
ميکند ک��ه بزرگترين مخزن بتن پليمري را
توليد خواهد ک��رد که در گينس ثبت خواهد
ش��د.يک از ش��رکتهاي ما در زمينه جوهر
پرينتر فعاليت ميکند که اين شرکت با يک
ش��رکت کانادايي  ۴۸ميلي��ون دالر قرارداد
بسته اس��ت و به عراق و ارمنستان صادرات
دارد.مرادخاني افزود :اين شرکت يک جوهر
پاسپورت توليد کرده که از نظر امنيتي بسيار
حائز اهميت اس��ت و نميتوان اين پاسپورت
را جع��ل کرد.وي ادام��ه داد :همچنين يکي
از ش��رکتهاي ما رنگدانه آب��ي توليد کرده
است.در حال حاضر ۷۰۰ميليارد تومان براي
واردات رنگدان��ه آبي ب��راي صنعت رنگمان
هزينه ميشود ،همچنين  ۲شرکت داريم که
در صنعت پوشاک نانو کار ميکنند.

هوش مصنوعي گوگل تفاوتي با انسان عادي ندارد!

ساندار پيچاي مديرعامل گوگل از قدرتمندترين فناوري هوش مصنوعي
گوگل موسوم به گوگل داپلکس رونمايي کرده است.به گزارش مهر ،اين
نرم افزار هوش مصنوعي جديد دقت بااليي دارد و ميتواند به طور کامل
مانند انسان حرف بزند.شباهت نرم افزار يادشده با شيوه تکلم انسان تابدان
حد است که حتي از تکيه کالمهايي مانند اووم يا آه يا اصطالحات عاميانه
بهره ميگيرد.گوگل داپلکس ميتواند تماسهاي تلفني مدنظر کاربران را
به جاي آنها انجام دهد و دقت و هوش��مندي آن تا بدان حد اس��ت که فردي که در آن سوي خط
تماس در حال صحبت اس��ت ،به هيچ وجه متوجه نميش��ود که با يک نرم افزار و نه يک انس��ان
در حال گفتگو اس��ت.همين مساله باعث شده که نگرانيهايي در مورد پيامدهاي استفاده از گوگل
داپلکس ايجاد شود و حتي برخي از امکان سواستفاده از اين نرم افزار سخن بگويند.شرکت گوگل
مدعي شده که نهايت تالش خود را به عمل خواهد آورد تا استفاده از اين نرم افزار با شفافيت و به
طور مناسب انجام شود.ساندار پيچاي هم اظهار داشته که اين فناوري نيرويي پيش برنده خواهد بود
و کيفيت زندگي ميلياردها نفر را در سراسر جهان ارتقا ميبخشد.اما هنوز مشخص نيست که نتيجه
ابداع اين فناوري چه خواهد بود و سواالت زيادي در مورد نقش و تاثير آن بر زندگي وجود دارد.ما
بايد اين مسير را با احتياط طي کنيم و احساس مسئوليت بااليي داشته باشيم.
پرينتر سه بعدي با کيفيت و دقت بسيار باال ساخته شد

محققان واحد علوم و تحقيقات موفق به طراحي ،س��اخت و بهينهس��ازي
پارامترهاي اولين دستگاه پرينتر سهبعدي دي ال پي با کيفيت و دقت بسيار
باال شدند.به گزارش مهر ،بهنام نوري محقق واحد علوم و تحقيقات گفت:
طراحي و ساخت پرينتر سه بعدي  ،DLPکامال ايراني است.وي افزود :اين
ي
دس��تگاه از کيفيت بااليي برخوردار است چراکه پارامترهاي آن بهينهساز 
ش��ده اس��ت.اين محقق تاکيد کرد :اين پرينتر داراي تکنولوژي پرينت سه
بعدي نور س��اختار يافته و چيپ  ،DLPبدنه زيبا و مس��تحکم ،روش توليد از باال به پايين ،حداقل
ضخامت اليهگذاري تا  ۲۵ميکرون ،قطعات مصرفي ارزان و در دسترس و نرمافزار بهينهسازي شده
مختص به آن که نياز به تعمير ندارد ،اس��ت.نوري خاطرنشان کرد :از آنجاييکه دستگاههاي DLP
داراي دقت بسيار بااليي هستند و کاربردهاي فراواني در ساخت قطعات با جزئيات بسيار کوچک و دقيق
نظير صنايع ابزار دقيق ،زيورآالت ،پزشکي و دندانسازي دارند ،با توجه به پيشرفت سطح دانش فعاالن
در زمينههاي ياد شده ،دستگاه طراحي شده در واحد علوم و تحقيقات ميتواند تاثير مثبتي در ارتقاي
سطح کيفي توليدات مرتبط با آن داشته باشد.وي با بيان اينکه دستگاه ساخته شده شروعي براي ساخت
دستگاههاي پيشرفتهتر است ،افزود :اميدواريم با حمايت مسئوالن واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد
اس�لاميبتوانيم هرچه سريعتر توليد انبوه دستگاه چاپگر س��ه بعدي  DLPرا در قالب يک شرکت
دانشبنيان آغاز کرده و در راستاي توسعه اقتصاد دانشبنيان در دانشگاه آزاد اسالميگام بردايم.
ابداع سيستم نظارت بر رانندگان خوابآلود

دس��تگاه جديدي ساخته ش��ده که با نصب در جلوي ديد راننده ،وي را نظارت
کرده و در صورت احتمال وقوع خطر ،هش��دار ميدهد.به گزارش ايسنا ،اگرچه
همه ميدانند که نبايد هنگام احساس خوابآلودگي يا پريشاني رانندگي کنند،
اما همه وقتي که در چنين ش��رايطي هس��تند ،متوجه آن نيستند و يا اهميت
نميدهند.اما سيستم "رايدي"( )Ridyطراحي شده است تا با نظارت بر چهره
کاربران در هنگام رانندگي ،در صورت تشخيص خطر هشدار دهد و جلوي وقوع
حوادث رانندگي را بگيرد.اين دستگاه توسط يک نگهدارنده ،روي داشبورد ،شيشه جلوي اتومبيل يا آينه وسط
نصب ميشود و به منبع قدرت ماشين وصل است".رايدي" با استفاده از دوربينهاي جانبي که مجهز به
ال.ايديهاي مادون قرمز براي استفاده شبانه هستند ،همراه با تحليل دقيق چشمان راننده ،به طور مداوم به
چهره راننده نگاه ميکند.اين سيستم توجه خاصي به چيزهايي مانند تناوب پلک زدن ،تعداد و مدت زماني که
راننده به دوردست نگاه مياندازد و الگوهاي چهرهاي مانند خميازه کشيدن دارد.اگر "رايدي" تشخيص دهد
که راننده بيش از حد خوابآلود يا پريشان است ،هشداري به صورت کالميپخش ميکند.اين هشدار بسته به
شدت خوابآلودگي تشخيص داده شده ،ميتواند از جملهاي ماليم مانند "حواست به جاده باشه" تا هشداري
فوري مانند "خطر! خطر! بيدارش��و!" متفاوت باشد.در حقيقت اين سيستم چيزي را خاموش يا دستکاري
نميکند يا از لحاظ فيزيکي موتور را خاموش نميکند و يا هر چيزي مشابه آن ،بلکه تنها با انتشار هشدار
صوتي سعي در هوشيار کردن راننده دارد.ذکر اين نکته براي افرادي که نگران حفظ حريم خصوصيشان
هستند ،الزم است".رايدي" هيچ ويديويي را ضبط نميکند و همچنين با اينترنت ارتباط برقرار نميکند.
(نوبت اول )

آگهي مزايده زمين

ش��هرداري اهرم در اجراي مصوبه ش��وراي محترم ش��هر در نظر دارد نسبت به
فروش  ۱٤قطعه از زمينهاي مسکوني و تجاري خود واقع در نقاط مختلف شهر
را از طريق مزايده اقدام نمايد  .متقاضيان از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه ده روز
فرصت دارند جهت کس��ب اطالع از زمينهاي مورد نظر و اخذ اسناد شرکت در
مزايده به دبيرخانه شهرداري اهرم مراجعه نمايند .
شرايط مزايده:
 -۱کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند در مزايده شرکت نمايند.
 -۲متقاضيان بايستي معادل  ۵درصد از قيمت کل زمين مورد تقاضا را منطبق با
قيمت پايه زمين به حساب سپرده شهرداري اهرم نزد بانک ملي به عنوان سپرده
شرکت در مزايده واريز و فيش آن را منضم به پيشنهاد مربوطه تحويل نمايند.
 -۳به پيشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -۴شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.
 -۵هر گاه نفر اول برنده مزايده از عقد قرارداد خودداري نمايد وجه واريزي وي
به نفع ش��هرداري ضبط و با نفر دوم و س��وم و … به همين نحو عمل خواهد
شد.
 -۶پرداخت کليه هزينههاي آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود .
 -۷قيمت پايه مزايده براي هر متر مربع از زمينهاي مش��مول اين مزايده و نيز
موقعيت جغرافيايي و مس��احت هر قطعه از زمينهاي مورد نظر در تابلو اعالنات
و اسناد مزايده موجود ميباشد.
آدرس  :اهرم خيابان انقالب شهرداري اهرم
روابط عموميشهرداري اهرم
تاريخ انتشار نوبت اول97/02/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/29 :

(نوبت چهارم )

آگهی تجديد مناقصه

ش��هرداري کوهدش��ت در نظر دارد به اس��تناد ماده  5آئین نامه معامالتی و اعتبار مصوب سال  ، 96پروژه عمراني
خود به ش��رح جدول ذيل را به پيمانكاران واجد ش��رايط و داراي گواهينامه صالحيت فني وايمني ()HSEمربوطه از
سازمان هاي ذيربط واگذار نمايد ،لذا از كليه پيمانكاران كه داراي سابقه كاري مرتبط و گواهينامه صالحيت در رشته
مربوطه مي باش��ند دعوت ميگردد از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت  10روز به امور قراردادهای شهرداری کوهدشت
واقع در بلوار مالک اشتر مراجعه نمایند.
ردیف

موضوع

برآورد اولیه با كسورات
سهم كارفرما

فهرست بهاء سال96

شماره موافقتنامه

مبلغ تضمین

1

جدول گذاري معابر
سطح شهر

 3.360.000.000ريال

راه و باند

1444861

168.000.000
ريال

توضیحات

پاکت الف :فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی بابت س��پرده ش��رکت در مناقصه كه قب ً
ال به تائيد امور مالي ش��هرداري
رسيده باشد
پاکت ب  :اس��ناد و آگهی مناقصه  ،فرم خوداظهاری و آخرین آگهی تغییرات و اساس��نامه شرکت ،مدارک مربوط به
س��وابق کاری مرتب��ط با موضوع آگهی تعهد نامه مبنی بر عدم دخال��ت کارکنان دولت و تصویر صالحیت و ظرفیت
کاری شرکت مهر و امضاء شده
پاکت ج :برگ پیشنهاد قیمت با حروف و عدد مهر و امضاء شده
هرسه پاکت جداگانه و دربسته الک و مهر شده در یک پاکت گذاشته و در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل
و رسید درافت نمائید .ضمن ًا آدرس و تلفن شرکت روی پاکت نوشته شود  .بدیهی است به پیشنهادتی که بعد از مهلت
مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط
بازگشائی پیشنهادها  2روز بعد از اتمام مهلت تحويل پيشنهادات ذکر شده می باشد.
تضمين ش��ركت در مناقصه ميبايس��ت به صورت ضمانتنامه بانكي ياواريز وجه نقد به حس��اب س��پرده ش��ماره
 0111475815006نزد بانك ملی شعبه پارک شهر ارائه گردد.
رعایت کلیه مقررات و بخشنامه های شهرداری  ،معاونت برنامه ریزی استانداری و سایر مقررات حاکم بر پیمانکاران
برای کلیه متقاضیان الزامی است.
در صورتیکه هر یک از برندگان اول ،دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
متقاضیان محترم باید جهت شرکت در مناقصه و خرید اسناد مبلغ  800.000ریال به حساب شماره 0104410612005
بانک ملی ش��عبه پارک ش��هر واریز و فیش واريزي را كه قبال به تائيد امور مالي شهرداري رسيده باشد را ضمیمیه
اسناد نمایند.
به این پیمان هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .
متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري کوهدشت به آدرس www.koohdasht.ir :درج گرديده است.
هزينه كليه آگهي هاي اين پروژه ها به عهده برنده مناقصه ميباشد.
شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.اعتبار پروژه هاي فوق از محل تملك سرمايه اي و بصورت اسناد خزانه مي باشد.
 -11ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
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