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حکایت

درياي عشق و عاشقي

در کتاب فيه ما فيه موالنا داستان بسيار تأملبرانگيزي به صورت شعر درباره جوان عاشقي است که به عشق ديدن معشوقهاش هر شب از اين طرف دريا به آن طرف دريا ميرفته و سحرگاهان بازميگشته و تالطمها و
امواج خروشان دريا او را از اين کار منع نميکرد.دوستان و آشنايان هميشه او را مورد مالمت قرار ميدادند و او را به خاطر اين کار سرزنش ميکردند اما آن جوان عاشق هرگز گوش به حرف آنها نميداد و ديدار معشوق
آنقدر براي او انگيزه بوجود ميآورد که تمام سختيها و ناماليمات را به جان ميخريد.شبي از شبها جوان عاشق مثل تماميشبها از دريا گذشت و به معشوق رسيد.همين که معشوقه خود را ديد با کمال تعجب پرسيد:
«چرا اين چنين خالي در چهره خود داري!»معشوقه او گفت« :اين خال از روز اول در چهره من بوده و من در عجبم که تو چگونه متوجه نشدهاي».جوان عاشق گفت« :خير ،من هرگز متوجه نشده بودم و گويي هرگز آن را
نديده بودم».لحظهاي ديگر جوان عاشق باز هم با تعجب پرسيد« :چه شده که در گوشه صورت تو جاي خراش و جراحت است؟»معشوقه او گفت« :اين جراحت از روز اول آشنايي من با تو در چهرهام وجود داشته و مربوط
به دوران کودکي است و من در تعجبم که تو چطور متوجه نشدي!»جوان عاشق ميگويد« :خير ،من هرگز متوجه نشده بودم و گويي هرگز آن جراحت را نديده بودم».لحظهاي بعد آن جوان عاشق باز پرسيد« :چه بر سر
دندان پيشين تو آمده؟ گويي شکسته است!»معشوقه جواب ميدهد« :شکستگي دندان پيشين من در اتفاقي در دوران کودکيام رخ داده و از روز اول آشنايي ما بوده و من نميدانم چرا متوجه نشده بودي!»جوان عاشق
باز هم همان پاسخ را ميدهد.آن جوان ايرادات ديگري از چهره معشوقهاش ميبيند و بازگو ميکند و معشوقه نيز همان جوابها را ميگويد.به هر حال هر دو آنها شب را با هم به سحر ميرسانند و مثل تمام سحرهاي
پيشيين آن جوان عاشق از معشوقه خداحافظي ميکند تا از مسير دريا باز گردد.معشوقهاش ميگويد« :اين بار باز نگرد ،دريا بسيار پرتالطم و طوفاني است!»جوان عاشق با لبخندي ميگويد« :دريا از اين خروشانتر بوده
و من آمدهام ،اين تالطمها نميتواند مانع من شود».معشوقهاش ميگويد« :آن زمان که دريا طوفاني بود و ميآمدي ،عاشق بودي و اين عشق نميگذاشت هيچ اتفاقي براي تو بيافتد.اما ديشب به خاطر هوس آمدي ،به
همين خاطر تمام بديها و ايرادات من را ديدي.از تو درخواست ميکنم برنگردي زيرا در دريا غرق ميشوي».جوان عاشق قبول نميکند و بازميگردد و در دريا غرق ميشود.موالنا پس از اين داستان در چندين صفحه
به تفسير ميپردازد؛ موالنا ميگويد تمام زندگي شما مانند اين داستان است.زندگي شما را نوع نگاه شما به پيرامونتان شکل ميدهد.اگر نگاهتان ،مانند نگاه يک عاشق باشد ،همه چيز را عاشقانه ميبينيد.اگر نگاهتان منفي
باشد همه چيز را منفي ميبينيد.ديگر آدمهاي خوب و مثبت را در زندگي پيدا نخواهيد کرد و نخواهيد ديد.ديگر اتفاقات خوب و مثبت در زندگي شما رخ نخواهد داد و نگاه منفيتان اجازه نخواهد داد چيزهاي خوب را متوجه
شويد.اگر نگاه عاشقانه از ذهنتان دور شود تمام بديها را خواهيد ديد و خوبيها را متوجه نخواهيد شد.نگاهتان اگر عاشقانه باشد بديها را ميتوانيد به خوبي تبديل کنيد.
فناوري

دانشنامه

اثر :محمود نظري -فارس

رژيم صهيونيستي در خط پايان

کنترل فوري فشار خون
با ساعت هوشمند ايسوس

شرکت ايسوس ساعت هوشمندي به نام ويوواچ
عرضه کرده که با اســتفاده از آن ميتوانيد به
طور لحظه به لحظه از ميزان فشار خون خود
مطلع شويد.به گزارش مهر ،اين ساعت مجهز
به حسگرهاي متعددي اســت که ميتوانند
تنهــا در عرض  ۱۵ثانيه ميزان فشــار خون
شما را اندازه گيري کرده و سپس اعالم کنند.
ايسوس دقت شيوه اندازه گيري اين ساعت را
بسيار باال ميداند.کاربران براي اندازه گيري
فشــار خون خود تنها بايد انگشتشــان را بر
روي يک صفحه فلزي کوچک که در سمت
چپ نمايشگر نصب شده ،قرار دهند.البته اين
ساعت عالوه بر اندازه گيري فشار خون ،براي
انجام اموري مانند نمايش ميزان ضربان قلب،
بررســي کيفيت خواب ،جمع آوري اطالعات
مربوط به فعاليت روزانه و سطح استرس فرد
هم قابل استفاده است.شرکت سازنده مدعي
است اين ساعت در مقايسه با نمونههاي رقيب
 ۷۰درصد کوچک تر و  ۵۰درصد ســبک تر
است و باتري آن پس از شارژ  ۲۸روز استفاده
مداوم از اين ســاعت را ممکن ميکند.قيمت
اين ساعت  ۱۷۰دالر است و عرضه آن از ۵۰
روز ديگر آغاز ميشود.

ربات نرم پوشيدني براي توانبخشي دست طراحي شد

عضو هيات علميدانشــگاه علوم بهزيستي و توانبخشــي ،ربات نرم پوشيدني
پنوماتيک توانبخشــي دســت را طراحي کرد.به گزارش مهر ،دکتر اميرساالر
جعفرپيشه عضو هيات علميگروه ارگونوميدانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با
همکاري تيم چندتخصصي يک شرکت دانش بنيان وابسته به مرکز رشد دانشگاه
علوم بهزيستي و توانبخشي ،موفق به ساخت و ثبت اختراع ربات نرم پوشيدني
پنوماتيک توانبخشي دست شده است.وي درباره اين طرح گفت :ربات نرم پوشيدني پنوماتيک توانبخشي
دست از باالترين تکنولوژي در حيطه رباتهاي نرم برخوردار بوده و به عنوان راهکاري موثر در توانبخشي
دست افراد دچار سکته مغزي و اکثر افراد دچار عارضه در ناحيه دست شناخته ميشود.جعفرپيشه افزود :از
کار افتادن عملکرد دست به خاطر بيماريهاي مختلف مانند استروک (سکته مغزي) ،فلج مغزي ،ضايعه
نخاعي و آرتريت روماتوييد باعث کاهش استقالل فرد و از دست دادن کارهاي روزمره  ADLميشود و
اين درحالي است که با استفاده از ربات توانبخشي نرم ميتوان انجام کارهاي روزمره و همين طور استقالل
فرد را افزايش داد.وي اظهار داشــت :با توجه به اينکه در کنار انجام کارهاي روزمره ،اين ربات قابليت
مقياس بندي نيرو و همين طور تکرارپذيري باال (بدون خستگي درمانگر يا فرد توانخواه) دارد ،تاثير به
کارگيري آن در جهت توانبخشي و بدست آوردن مجدد عملکرد دست ،بسيار چشمگير است.به گفته عضو
هيات علميگروه ارگونوميدانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،دستکش توانبخشي نرم را ميتوان در
کلينيکهاي توانبخشي و منزل مورد استفاده قرار داد.ضمن آنکه اين دستگاه قابليت شستشو و ضدعفوني
دارد و در نتيجه ،قابل استفاده در محيطهاي عموميو همين طور بيمارستانها نيز است.
توليد اولين ربات همدم خانگي در هند

متخصصان هندي براي اولين بار رباتي به نام «ميکو» توليد کردهاند که قادر به
معاشرت با اعضاي يک خانواده ،آموزش دادن به آنها و سرگرم کردن افراد باالي
 ۵سال است.به گزارش مهر ،ربات يادشده از هوش مصنوعي بااليي برخوردار بوده
و ميتواند به خوبي با انسانها تعامل کند.توليد اين ربات در يک شرکت هندي
به نام اموتيکس صورت گرفته که موسس آن سه مهندس هندي هستند.ربات
يادشده براي پخش موسيقي و کمک به افراد براي توسعه مهارتهاي آنها نيز قابل استفاده است.ربات
ميکو قادر به پاسخ دادن به طيف گستردهاي از سواالت بوده که شامل اخبار روز ،رياضيات ،رويدادهاي
جاري و غيره هستند.اين ربات همچنين از معلومات زيادي در مورد مباحث و مسائل مربوط به جامعه هند
برخوردار است.اين ربات کوچک قادر به حرکت و آواز خواندن هم هست و ميتواند در زمان خواب کودکان
براي آنها قصه بگويد و حتي برخي بازيهاي ساده را انجام دهد.بدنه اين ربات بسيار مستحکم است و
ريکو در صورت سقوط از ارتفاع يا ضربه ديدن آسيبي نميبيند.اين ربات از طريق بلوتوث به يک برنامه
تلفن همراه به نام ماي  -ميکو متصل ميشود که براي مديريت اين ربات طراحي شده است.
«پپتيدهايضدميکروب» جايگزين آنتيبيوتيکها ميشوند

محققاني سوئدي نشــان دادند که ميتوان از نانوذرات براي افزايش اثربخشي
پپتيدهاي ضدميکروب اســتفاده کرد.اين ســامانهها جايگزين مناسبي براي
آنتيبيوتيکهاهستند.بهگزارشمهر،يافتههايمحققاناروپايينشانميدهدکه
پپتيدهاي ضدميکروب که بهصورت نانوذره در ميآيند ،داراي خواص آنتيباکتريال
بوده و ميتوانند بدون ايجاد مقاومت دارويي در باکتريها ،آنها را از بين ببرند.
برخالف آنتيبيوتيکها ،پپتيدهاي ضدميکروب به عنوان بخشي از سيستم ايمني عمل کرده و در خط
مقدم مبارزه با عوامل بيماريزا در بدن قرار ميگيرند.پيش از اين تالشهاي صورت گرفته براي استفاده از
پپتيدهاي ضدميکروب با شکست مواجه شده که دليل آن فقدان پايداري اين ترکيبات است.اخيراً محققان
با اســتفاده از نانوذرات موفق به حل اين مشکل شدند.آنها نشان دادند که استفاده از نانوذرات ميتواند
امکان تزريق مستقيم اين مولکولهاي کوچک را به داخل سايت هدف فراهم کند.با اين کار ميزان پايداري
دارو بهبود يافته و پپتيد ضدميکروب با کارايي باالتري عوامل بيماريزا را از بين ميبرد.يافتههاي اخير
محققان نشان ميدهد که پپتيدهاي ضدميکروب ميتوانند به داخل زيستفيلمها نفوذ کرده و آنها را از
بين ببرند؛ اين امر براي باکتريهاي مقاوم در برابر دارو نيز اتفاق ميافتد.لوئيزا رينگستاد از مؤسس ه تحقيقات
سوئد درباره اين پروژه گفت :بيشتر آنتيبيوتيکهاي رايج بهصورت قرص يا تزريق وارد بدن ميشوند.اين
موضوع موجب ميشود تا احتمال افزايش يا کاهش سهوي ميزان دوز مصرف وجود داشته باشد.ما در اين
پروژه روي درمان عفونت ريه و پوست به صورت محلي کار کرديم که با اين کار ميزان دوز داروي مورد
نياز کاهش مييابد و درمان نيز سادهتر انجام ميشود.پپتيدهاي ضدميکروب بهسرعت به استرينهاي
مختلف باکتريها حمله کرده و از طريق غشاء به آنها آسيب ميزنند.برخالف آنتيبيوتيکهاي رايج ،اين
روش مقاومت دارويي ايجاد نميکند.
نوبت اول

«كم آبي ديگر شعار نيست"

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري كرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق

مناقصه عمومي به پيمانكار ان واجد شرايط وگذار نمايد.
رديف

شرح عمليات

مبلغ اعتبار به ريال

مبلغ سپرده به ريال

رتبه

ميزان غيرنقدي

1

اجراي عمليات مرمت و لكه گيري آسفالت سطح
منطقه5

5/000/000/000

250/000/000

داشتن حداقل رتبه
5راه وترابري

%100

-1ســپرده شــركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد .ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت برگزار نمايد  .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي
پاكت ها از طريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ســتاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ,مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه  :اصالح و بازسازي خط انتقال از چاه شماره  1تا مخزن شماره  1الور ميستان به طول  7كيلومتر
مبلغ برآورد اوليه  36/070/568/783 :ريال ( سي و شش ميليارد و هفتاد ميليون و پانصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و سه ريال )
( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  1/804/000/000 :ريال (يك ميليارد و هشتصد و چهار ميليون ريال ) .
رتبه و رشته مورد نظر  5 :رشته آب
مبلغ خريد اسناد  :مبلغ  3/ 0 00/000ريال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  12تاريخ  97/03/23تا ساعت  15تاريخ 97/04/02
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14مورخ 97/04/16
زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  10مورخ 97/04/20
محل بازگشايي  :سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي الزم  :پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم ()70بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irدريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه
مدارك الزم شامل پاكات الف  ،ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي  pdfدر سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف و ارزيابي كيفي آدرس  :بندرعباس -بلوار ناصر  -جنب
ي:
بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضالب استان هرمزگان ( امور قراردادها ) تلفن  33350582-86-87سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشان 
 WWW.Abfa Hormozgan.comاطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس تهران  27313131:دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
 .شناسه آگهي 187913

روابط عمومي و آموزش همگاني
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

90روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623بانك شهر-2

برندگان نفراول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شــد

-3شــهرداري كرج در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار اســت -4مبلغ 500/000ريال بابت هزينه خريد اسناد

مصرف بهینه آب ،سپاسگزاری از نعمتهای الهی

به حســاب 700785313795نزد بانك شــهر شهرداري واريز و رســيد آنرا ارائه نمايند -5متقاضيان مي توانند از

تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد – بلوار بالل –

شرکت آب و فاضالب استان قم در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود مناقصه های شماره  97/400/999و  97/600/1000را
از طریق برگزاری مناقصه بصورت یک مرحلهای به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند -6در هرصورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد متعاقبا

عقد قرارداد خواهد بود-7توضيح اينكه به غيراز سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران

شــركت درمناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند-8الزم بذكر اســت هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه
تاييديه صالحيت در سايت cajar.mporg.irوياoldpmn.mporg.irمعرفي نامه ممهور به مهر واعضاي مدير عامل

– روزنامه آخرين آگهي تغييرات شركت – كد اقتصادي وگواهينامه صالحيت ايمني معتبر الزامي مي باشد -9شركت

كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد
مناقصه در پاكت مربوطه قراردهند -10ساير اطالعات و جزييات در اسناد مناقصه مندرج است -11پيشنهادات مي
بايست در پاكتهاي مجزا (الف – ب -ج)الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام برروي پاكت ب

و ج تاپايان وقت اداري روز يكشــنبه مورخ 97/4/3به آدرس كرج – ميدان توحيد – بلوار بالل دبير خانه شهرداري

كرج تحويل داده مي شود-12پيشــنهادات رسيده در مورخ97/4/4در كميسيون عالي معامالت شهرداري كرج (دفتر
شهردار )راس ساعت 13/30مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد

درضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 026-35892443-35892418تماس و يا به سايت www.karaj.irمراجعه

نماييد

اداره امور قراردادها و پيمانها – شهرداري كرج

نوبت اول

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

97/400/999

بهره برداری از خطوط انتقال ،شبکه جمع آوری و انشعابات فاضالب شهر قم

530ر233ر388ر100

000ر000ر412

97/600/1000

خرید انواع شیر خط کشویی و پروانه ای

000ر690ر821ر5

000ر000ر128

جلسه توجیهی مناقصه در روز چهارشنبه مورخ  97/4/6ساعت  10در اتاق معاونتهای مربوطه شرکت برگزار می گردد.
پیمانکاران می بایست مستندات ارزیابی کیفی (شامل سوابق ،رتبه ،تجربیات ،توان مالی ،اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) خود را بصورت جداگانه
(خارج از پاکت دال) و همزمان با ارائه پاکتهای (الف ،ب و ج) به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ
مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را
ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید .به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لذا کلیه واجدین شــرایط می توانند تا تاریخ  1397/4/2جهت دریافت اســناد مناقصه به دفتر قراردادهای این شرکت واقع در قم ،انتهای بلوار امین ،بلوار
غدیر ،بعد از پمپ بنزین ،ستاد مرکزی شرکت آب و فاضالب استان قم و یا به وب سایت شرکت آب و فاضالب قم  www.abfa-Qom.Comو سایت
ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن  025-32856463تماس حاصل نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهاد و مدارک به دبیرخانه شرکت به آدرس فوق الذکر تا ساعت  14:00روز چهارشنبه مورخ  1397/4/13می باشد.
ضمنا بازگشایی پاکات پیشنهادی در روز سه شنبه مورخ  1397/4/19راس ساعت  10:00در محل این شرکت طبق آدرس فوق الذکر انجام می شود.
به پیشنهادهای فاقد امضا ومهر ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضالب استان قم

