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آخرين دونده

به نام خداوند رحمتگر مهربان

الر ،اين آيات كتاب ،و قرآن مبين است)1(.
كافران (هنگامى كه آثار شوم اعمال خود
را ببينن��د )،چه بس��ا آرزو مىكنند كه اى
كاش مسلمان بودند!()2بگذار آنها بخورند
و بهره گيرند و آرزوها آنان را غافل سازد؛
ول��ى به زودى خواهن��د فهميد!()3ما اهل
هيچ شهر و ديارى را هالك نكرديم مگر
اينكه اجل معين (و زم��ان تغييرناپذيرى)
داشتند!()4هيچ گروهى از اجل خود پيشى
نمىگي��رد و از آن عقب نخواهد افتاد!()5و
گفتند« :اى كس��ى ك��ه «ذكر» (قرآن) بر
او نازل ش��ده ،مس��لما تو ديوانهاى!()6اگر
راست مىگويى ،چرا فرش��تگان را نزد ما
نمىآورى؟!»()7
سوره حجر

فناوري

در س��ال  1968مس��ابقات المپيك در شهر مكزيكوسيتي برگزار شد.مسابقه دوي ماراتن لحظات را سپري ميکند.نفر اول ،يک دونده از اتيوپي ،از
خط پايان ميگذرد.در همين حال دوندگان بعدي از راه ميرس��ند و از خط پايان ميگذرند.مراس��م اهداي جوايز برگزار ميشود و جمعيت هم آرام
آرام استاديوم را ترك ميكنند اما بلندگوي استاديوم اعالم ميكند كه هنوز يك دونده ديگر باقي مانده و از خط پايان نگذشته است.چند هزار نفر
در استاديوم باقي ميمانند و انتظار رسيدن نفر آخر را ميكشند.مدتي بعد اعالم ميشود که او دوندهاي از تانزانيا به نام جان استفن آکواري است
که در اوايل مسابقه افتاده و زانويش آسيب ديده است.ساعت  6:45عصر است و بيش از يک ساعت از زمان عبور نفر اول از خط پايان ميگذرد.
دوندهاي تنها ،لنگ لنگان با پاي زخميو بانداژ ش��ده وارد اس��تاديوم ميش��ود.با ورود او به استاديوم ،جمعيت حاضر از جا برميخيزند و با کف زدن
و با صدايي بلند او را تش��ويق ميکنند انگار که او برنده مس��ابقه اس��ت! او از خط پايان ميگذرد.خبرنگاري به او نزديک ميشود و از او ميپرسد:
«چرا با اين درد و جراحت و در شرايطي که نفر آخر بوديد و شانسي براي برنده شدن نداشتيد از ادامه مسابقه منصرف نشديد؟»آکواري ميگويد:
«من فکر نميکنم شما درک کنيد.مردم كشورم مرا  9000مايل تا مكزيكوسيتي نفرستادهاند كه فقط مسابقه را شروع كنم.آنها مرا فرستادهاند كه
مس��ابقه را به پايان برس��انم».نام نفر اول مس��ابقه دوي ماراتن ،دونده اتيوپيايي برنده مدال طالي مسابقه ،چيست؟ احتما ً
ال به جز مستندات نتايج
مسابقه المپيک سال  ،1968در جاي ديگري ثبت نشده است و با جستجو در اخبار و اينترنت هم ،آن را نخواهيد يافت.برنده مسابقه کيست؟ جان
اس��تفن آکواري.چرا؟ زيرا او ارزش��ي را به ما يادآور ميش��ود که خيلي ارزشمندتر و تحسين برانگيزتر از چيزي مانند نفر اول شدن است؛ پشتکار و
استقامت.او درس بزرگي به ما ميآموزد و آن اصالت حركت ،مستقل از نتيجه است.او يك لحظه به اين فكر نميکند که نفر آخر است و شانسي
براي نفر دوم يا سوم شدن هم ندارد.
اثر :محمدعلي رجبي -فارس

"تسليمنامه" اصالحطلبان تندرو براي مذاکره با ترامپ!

چندين ساعت شنا در آب سرد
با لباس جديد غواصي

موسسهفناوريماساچوستباهمکارينيرويدريايي
ارتش اياالت متحده موفق به س��اخت يک بافت
مصنوعي شدهاند که مدت زير آب ماندن غواصان
در آبهاي س��رد را س��ه برابر افزايش ميدهد.به
گزارش ايسنا ،موسسه فناوري ماساچوست()MIT
ي��ک "اليه مصنوع��ي"( )blubberس��اختهاند
که وعده داده ش��ده اس��ت که زمان ش��نا در آب
س��رد(زير 50درجه فارنهايت) را از يک ساعت به
سه س��اعت افزايش ميدهد.اين روش ترکيبي ،از
يک ماده تازه پردازش شده با کيسههاي هوا ساخته
شده است که سرما را دور نگه ميدارد.تيم سازنده با
جايگزين کردن گاز سنگين مانند آرگون ،کريپتون
يا زنون به جاي هوا در لباس پليمري غواصي شروع
کرد.اين طرح ،کيسههاي هواي معمولي را در لباس
غواصي با گازهاي س��نگين جايگزين ميکند که
رس��انايي حرارتي بسيار کميدارند.اين کار نه تنها
مدت غواصي را افزايش ميدهد ،بلکه نياز به يک
پمپ ،لباس مخصوص و يا روشهاي ديگري که
ميتواند خطرناک باشد ،ندارد.تيم مهندسان MIT
اين فرايند را با کمک نيروي دريايي اياالت متحده
توسعه داده اس��ت و از آن در مأموريتهاي سري
در آبهاي قطب ش��مال و يا در زمستان استفاده
خواهد شد.

دانشنامه
جديدترين دستگاه تبديل گفتار به متن براي ناشنوايان

دستگاهي موسوم به  SpeakSeeبا استفاده از چندين ميکروفن و يک برنامه
همراه ،به افراد ناشنوا اين امکان را ميدهد که در مکالمات روزانه شرکت کنند.
به گزارش ايسنا ،در حالي که در حال حاضر برنامههاي تبديل گفتار به متن
زيادي وجود دارد که کاربران ناش��نوا را ق��ادر به خواندن آنچه که افراد ديگر
ميگويند ،ميکند ،اما آنها اغلب همراه با سر و صداي پسزمينه هستند يا در
زمان صحبت چند نفر به صورت همزمان کارايي خود را از دس��ت ميدهند.
اما دستگاه  SpeakSeeيک سيستم چند ميکروفون جديد است که گويا عملکرد بسيار بهتري دارد.
اين دستگاه توسط "جاريهازلباخ" کارآفرين هلندي ساخته شده است که خودش با والدين ناشنوا بزرگ
شده و به گفته وي ،اغلب در گفتگوهاي خانوادگي مشکل داشتند.تجهيزات پايه اين دستگاه شامل سه
ميکروفون بيسيم  Wi-Fiاست.اگرچه تا  9ميکروفون را ميتوان به آن متصل کرد.همچنين داراي يک
پايه شارژر و يک برنامه  iOSو اندرويد است.طريقه کار دستگاه به اين صورت است که هر ميکروفون
به پيراهن فردي که در يک مکالمه شرکت دارد ،وصل ميشود و با استفاده از يک سيستم هدايت صوت،
صداي سخنراني افراد را بلند ميکند ،در حالي که صداي پسزمينه و يا سخنان ديگران را محو ميکند
اين ميکروفونها ،صوت را به دستگاه اتصال پايه ارسال ميکنند که ميتواند تا فاصله  20متري قرار داشته
باشد.سپس صحبتهايي که توسط ميکروفونهاي مختلف ارسال شده را پردازش ميکند و اطالعات
صوتي را از طريق  Wi-Fiبه برنامه گوشي هوشمند کاربر ناشنوا ميفرستد.اين برنامه اطالعات را در
زمان واقعي به متن تبديل ميکند و با رنگها و نامهاي مختلف که نشاندهنده اين است که چه کسي
صحبت ميکند ،روي صفحه گوشي نمايش داده ميشود.رونوشتي از مکالمات را ميتوان در برنامه ذخيره
و سپس با استفاده از کلمات کليدي جستجو کرد.
تالش براي غلبه بر کم آبي با ساخت دستگاه شيرين سازي آب دريا

پژوهشگران دانش��گاه اميرکبير دستگاهي را براي شيرين سازي آب دريا
طراحي کردند که قادر اس��ت با اس��تفاده از غش��اها آب را تصفيه کند.به
گزارش مهر ،س��ولماز وليزاده مجري طرح «طراحي و س��اخت سيستم
بررس��ي غشايي اس��مز معکوس مجهز به همزن براي شيرين سازي آب
دريا» با اشاره به چالش آب در ايران گفت :براساس پيشبينيهاي جهاني،
سال ۱۴۰۰سرانه آب براي ايران به کمتر از  ۱۴۰۰مترمکعب براي هر فرد
در س��ال خواهد رس��يد و اين به معني ورود به بحران آبي است.به گفته وي طبق آمارهاي رسميو
به اعتقاد کارشناس��ان ،ايران درآس��تانه بحران آب به سر ميبرد و طي سالهاي آينده تامين آب به
يکي از بزرگترين چالشهاي کشور در بسياري از استانها ،شهرها و مناطق تبديل خواهد شد.وي
با بيان اينکه از اين رو ايجاد زيرس��اختهاي الزم براي رفع اين مش��کل بايد يکي از رويکردهاي
اساسي در برنامهريزيهاي کوتاه مدت و بلندمدت باشد ،اظهار کرد :با توجه به موقعيت جغرافيايي
ايران و دسترسي به درياهاي آزاد مانند درياي عمان ،شيرين سازي آب دريا و استحصال آب شيرين
مورد نياز از اين طريق ،يکي از اساسيترين راهکارها در جهت رفع اين مشکل است.وليزاده گفت:
اين طرح در دانش��گاه صنعتي اميرکبير اجرايي ش��د که در آن ميتوان در بس��ياري از فرآيندهاي
جداسازي غشايي ،که اساس کار آنها گراديان غلظتي يا فشاري است مورد استفاده آزمايشگاهي و
تحقيقاتي قرار گيرد.اين محقق شيرينسازي آبهاي شور با استفاده از فرآيندهاي غشايي را ازجمله
کارکردهاي دستگاه طراحي شده در اين تحقيق عنوان کرد و يادآور شد :دستگاه ساخته شده قابليت
استفاده در مراکز تحقيقاتي مربوط به فرآيندهاي تصفي ه مانند تصفيه آب براي زدودن آلودگيهاي
موجود در منابع آبي را دارد.وي مراکز تحقيقاتي فعال در حوزههاي تصفيه پس��اب مانند پسابهاي
رنگي صنايع نس��اجي ،صنايع دارويي و کارخانجات فلزات س��نگين با اس��تفاده از غشاها را ازجمله
حوزههاي کارکردي اين دستگاه بيان کرد و افزود :اين دستگاه قابليت استفاده در بررسيهاي صورت
گرفته در زمينه جداسازي حاللهاي آلي و يا تخليص آنها با استفاده از فرآيندهاي غشايي را نيز دارد.
وليزاده گفت :در اين طرح بعد از تهيه نقشهها و طراحي دقيق اجزاي اين دستگاه ،کار با ساخت و
سرهم بندي اجزاي دستگاه انجام گرفت و درنهايت با انجام تستهاي مربوط به بررسي آببندي و
عملکرد دستگاه ساخت قطعه به پايان رسيد.وي جنس استيل بدنه اين دستگاه را ازجمله مزاياي آن
دانست و اظهار کرد :در نمونههاي مشابه داخلي جنس بدنه به طور کامل از استيل ضدزنگ ساخته
نش��ده بود و در برخي بخشها از پليمر اس��تفاده ش��ده بود که در اين پژوهش بدنه دستگاه به طور
کامل از جنس استيل ضد زنگ ساخته شده است.وي افزود :استفاده از پليمر موجب کاهش ميزان
تحمل فشار سيستم ميشود.مجري طرح ادامه داد :از سوي ديگر سيستميبراي همزدن محلول در
نظر گرفته نشد ه بود که ميتواند مشکالت مربوط به پالريزاسيون غلظتي را به همراه داشته باشد و
گرفتگي غشا را تشديد کند که اين چالش در دستگاه طراحي شده مرتفع شده است.

نوبت دوم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شماره آگهی 97/08

اداره کل نوس��ازی مدارس استان ایالم در نظر دارد بر اس��اس آگهی شماره  97/08نسبت به خرید اقالم 50
دستگاه کامپیوتر  7 ،دستگاه لب تاپ و یک دستگاه سرور که ریز آنها در ستون توضیحات جدول ذیل موجود
است .طبق مشخصات از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد صالحیت واگذار نماید لذا از شرکتهایی که
تمایل دارند در مناقصه ش��رکت نمایند دعوت بعمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به
ادرس الکترونیکی  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
جدول عناوین اقالم مناقصات

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

توضیحات

ردیف

عنوان

مطابق مشخصات پیوستی

1

 50دستگاه کامپیوتر

60/000/000

2

 7دستگاه لب تاپ

12/000/000

مطابق مشخصات پیوستی

3

 1دستگاه سرور

30/000/000

مطابق مشخصات پیوستی

1ـ نشانی دریافت وتحویل اسناد مناقصه :
این مناقصه به صورت کامال الکترونیکی برگزار میشود و تنها ضمانتنامه به صورت فیزیکی تحویل این اداره
کل با نش��انی ذیل میگردد .یعنی توکن پیمانکار حکم امضاء زنده داش��ته و هر آنچه مناقصه گران در سامانه
آپلود و برای این اداره کل ارس��ال میکنند پس از تعیین برنده میباس��ت توسط وی همراه قراداد  ،در محل مهر
و امضاء گردد (تنها برنده مناقصه امضاء میکند)
ایالم -بلوار شهید بهشتی – اداره کل نوسازی مدارس استان ایالم( -تلفن )08432222211
2ـ تاریخ و مهلت دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه :
مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه به مدت  3روز از انتش��ار آگه��ی از تاریخ  97/3/29لغای��ت پایان وقت اداری
 97/3/31میباشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  97/4/10می باشد.
زمان بازگشایی پاکات اسناد مناقصه مورخ  97/4/11می باشد.
3ـ پرداخت هزینه خرید تجهیزات :
پرداخت هزینه خرید تجهیزات به صورت نقدی میباشد.
این فراخوان مناقصه در س��امانه ستاد به نش��انی  www.setadiran.irدرج گردیده است .همچنین پرداخت
هزین��ه چهار نوب��ت روزنامه که دو نوبت مربوط به مناقصه تجدید ش��ده قبل��ی و دو نوبت مربوط به همین
مناقصه میباشد به عهده خریدار میباشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان ایالم

www.tej aratonli n e. i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

