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حکایت

در آیینه قرآن
چوپاني در مقام وزارت

چوپانى به مقام وزارت رسيد.هر روز بامداد بر مىخاست و كليد
بر مىداش��ت و درب خانه پيشين خود باز مىكرد و ساعتى را
در خانه چوپانى خود مىگذراند.سپس از آنجا بيرون مىآمد و
به نزد امير مىرفت.ش��اه را خبر دادن��د كه وزير هر روز صبح
به خلوتى مىرود و هيچ كس را از كار او آگاهى نيس��ت.امير
را ميل بر آن ش��د تا بداند كه در آن خانه چيس��ت.روزى ناگاه
از پس وزير بدان خانه درآمد.وزير را ديد كه پوس��تين چوپانى
بر تن كرده و عصاى چوپانان به دس��ت گرفته و آواز چوپانى
مىخواند.امير گفت« :اى وزير! اين چيست كه مىبينم؟»وزير
گف��ت« :هر روز بدين جا مىآيم تا ابتداى خويش را فراموش
نكنم و به غلط نيفت��م ،كه هركه روزگار ضعف به ياد آرد ،در
وقت توانگرى ،به غرور نغلتد».امير ،انگشترى خود از انگشت
بي��رون كرد و گفت« :بگير و در انگش��ت ك��ن؛ تاكنون وزير
بودى ،اكنون اميرى!»

دانشنامه

حدیث نبوی
ارزش دانشوران

به نام خداوند بخشنده مهربان

آيا زمانى طوالنى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود؟!()1
ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او را مىآزماييم؛ (بدين
جهت) او را شنوا و بينا قرار داديم!()2ما راه را به او نشان داديم،
خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس!()3ما براى كافران،
زنجيرها و غلها و ش��علههاى س��وزان آتش آماده كردهايم!()4
به يقين ابرار (و نيكان) از جامى مىنوش��ند كه با عطر خوشى
آميخته اس��ت)5(،از چش��مهاى كه بندگان خ��اص خدا از آن
مىنوش��ند و از هرجا بخواهند آن را جارى مىس��ازند!()6آنها
به نذر خود وفا مىكنند و از روزى كه ش��ر و عذابش گسترده
اس��ت مىترس��ند()7و غذاى (خود) را با اينكه به آن عالقه (و
نياز) دارند ،به «مس��كين» و «يتيم» و «اسير» مىدهند!(()8و
مىگويند ):ما شما را به خاطر خدا اطعام مىكنيم و هيچ پاداش
و سپاس��ى از شما نمىخواهيم!()9ما از پروردگارمان خائفيم در
آن روزى كه عبوس و سخت است!()10

-1هديه روزى خداست هركه چيزى بدو هديه دادند بپذيرد-2.
پندار بد اگر به كردار و گفتار نيايد بخشوده است-3.غم يك نيمه
پيرى اس��ت-4.آنكه علم به نااهل س��پارد چنانست كه گوهر و
مرواريد و طال به خوكان آويزد-5.به خدا قسم دنيا نسبت به آخرت
چنانس��ت كه يكيتان انگشت خويش به دريا نهد ،بنگرد چه مى
آورد؟-6به خدا قسم اينكه مردى را هدايت كنى از داشتن شتران
سرخ مو بهتر است-7.به خدا قسم پس از من ،كسى را نخواهيد
يافت كه درباره شما عادل تر از من باشد-8.همراه مهمان خويش
غذا خور زيرا مهمان شرم دارد كه تنها غذا خورد-9.حتى به بز اگر
رحم كنى خدا به تو رحم كند-10.و چه مرضى از بخل بدتر است.
-11وعده مؤمن حقى است (كه اداى آن) واجب است-12.كسى
كه خشم آرد و بردبارى كند ،به صف محبان خداست-13.مركب
دانش��وران را با خون ش��هيدان همسنگ كردند اولى سنگين تر
بود-14.بيمارى مؤمن كفاره گناهان است.

سوره انسان

نهجالبالغه

مشاهير

فناوري
هوش مصنوعي خستگي کارمندان را ميگيرد

طراحان آلماني قصد دارند براي کاهش خستگي کارمندان و افزايش
کارآيي آنها ،ادارات را به هوش مصنوعي مجهز کنند.به گزارش ايسنا،
شايد کارمندان در آينده براي ورود به دفتر خود ،نيازي به کليد نداشته
باش��ند.ادارات آينده که نخس��تين مدل آزمايشي آنها امسال در برلين
رونمايي ميشود ،ميتوانند به افزايش سالمت کارمندان و به حداقل
رساندن زمانهاي خستگي کمک کنند.تلفن همراه هوشمند کارمندان
ميتواند آنها را به محل کار جديد راهنمايي کند.از آنجا که کارمندان،
ميز کار ثابتي ندارند ،شايد در کنار تلفن همراه ،به استفاده از دستيارهاي
صوتي هم نياز داش��ته باشند.پژوهشها نشان ميهند کارمنداني که محيط کاري آنها از نظر هوا ،سر
و صدا و رطوبت ،شرايط خوبي دارد ،عملکرد بهتري دارند و سطح کارآيي آنها با کساني که در ادارات
قديميکار ميکنند ،متفاوت است.سازندگان ،هوش مصنوعي را به کار گرفتهاند تا با تغيير نحوه و محل
کار توس��ط اي��ن فناوري ،کارايي و راحتي کارمندان را افزايش دهند.در ح��ال حاضر در برلين ،دو اداره
هوشمند در حال ساخت هستند.در اين طرح جديد ،ادارات به شبکهاي از حسگرها مجهز ميشوند که
ميتوانند همه موارد مورد نياز ازجمله دما ،نور ،رطوبت و دياکسيد کربن محيط را اندازهگيري کنند و
آنها را به يک پلتفرم فضاي ابري بفرستند.اين فناوري موسوم به "برين"( ،)brainمبتني بر نرمافزاري
که دادههاي دريافت شده را تحليل و به بهينهسازي نحوه ساخت ساختمان کمک ميکند.براي مثال اگر
بخشي از ساختمان خالي باشد ،چراغها و سيستمهاي گرمايشي ،خاموش ميشوند و در صورت شلوغ
شدن اتاقها ،سيستم ،اکسيژن بيشتري را در محيط پخش ميکند.کاربران ميتوانند با کمک اپليکيشني
که روي تلفن همراه آنها نصب ميش��ود ،به ساختمان دسترسي داشته باشند.اين اپليکيشن ،از برنامه
کارمندان آگاه است و محل نشستن آنها را در مالقاتها پيشنهاد دهد.همچنين ،کارمندان ميتوانند از
اين اپليکيش��ن براي رزرو اتاقهاي مالقات ،سفارش غذا و هدايت شدن به ساختمان استفاده کنند.در
ادارات هوشمند ،مشکالت متداولي مانند تمام شدن کاغذ چاپگر يا پيدا نکردن يک همکار وجود نخواهد
داشت؛ زيرا نرمافزار ميتواند همه موضوعات مهم را به مديريت ساختمان هشدار دهد.با استفاده از اين
فناوري ،امکان رديابي و تعيين موقعيت کارمندان ،براي همکاران و روساي آنها فراهم ميشود.

"جان كا ْلوين كوليج" که بود؟

جان كالوين كوليج رئيس جمهور پيش��ين آمري��كا در چهارم ژوئيه
1872م در ايال��ت ورمون��ت آمري��كا ب��ه دنيا آم��د.او تحصيالتش
را در رش��تههاي مختل��ف علوم اقتصادي ادامه داد و در اين رش��ته
فارغالتحصيل شد.كوليج از آن پس وارد فعاليتهاي سياسي گرديد و
هاردينگ ،معاونت او را برعهده گرفت.
در زمان رياست جمهوري ْ
وارن ْ
با مرگهاردينگ در س��ال 1923م كوليج به رياست جمهوري دست
يافت و با اثبات قدرت عمل خود ،مجدداً در سال 1924م به رياست
جمهوري انتخاب ش��د.وي پايه گذار نظام نوين اقتصادي آمريكا در
قرن معاصر محس��وب ميشود؛ نظاميكه آمريكايىها توانستند سلطه اقتصادي خود را بر مبناي آن
به اقصي نقاط عالم بگسترانند.او شوراي روابط خارجي را با هدف ايجاد نظام واحد اقتصاد جهاني در
آمريكا توس��عه داد و به منظور حفظ برتري سلطه اقتصادي آمريكا بر اروپا ،اين شورا را تقويت كرد.
سياست خارجي جمهوريخواهان در دوران حكومت كوليج اصو ًال در تالشهاي توسعهطلبانه مالي
و اقتصادي تظاهر مييافت و نخبگان محافل مالي آمريكا ،با نيرويى مضاعف ،براي به دست آوردن
س��ركردگي اقتصادي جهان دست به كار شدند.اين سياست در آمريكاي التين نيز به شدت تعقيب
ميش��د و دولت كوليج با نفوذ در اقتصاد آمريكاي جنوبي ،به تدريج رقيب اصلي خود ،انگلس��تان را
از صحنه بيرون راند.به عنوان نمونه ،در حالي كه قبل از جنگ جهاني اول ،س��رمايهگذاري خارجي
اياالت متحده ،از ميزان يك چهارم س��رمايهگذاري انگلس��تان تجاوز نميكرد ،اين ميزان در پايان
عمر كوليج ،به  95درصد مجموع س��رمايهگذاري تماميكش��ورهاي جهان در آمريكا رسيد.اين نفوذ
اقتصادي ،دخالت فزاينده امريكا در امور كش��ورهاي آمريكاي التين را با خود به همراه داش��ت؛ به
ط��وري كه از بيس��ت دولت اين منطقه ،چهارده دولت به درج��ات مختلف ،تحت كنترل اقتصادي،
سياسي و نظاميآمريكا قرار داشتند.دولت كوليج تا آنجا پيش رفت كه براي دفاع از اين امتيازات ،چند
بار نيروي دريايي خود را مامور كرد كه با شدت عمل بيرحمانهاي ،حركتهاي آزادي خواهانه مردم
آمريكاي التين را درهم بكوبد.جان كالوين كوليج تا سال 1929م به مدت شش سال در مقام رياست
جمهوري آمريكا باقي ماند و چهار سال بعد در  5ژانويه 1933م در  61سالگي درگذشت.

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شماره  200971403000103مورخ 97/10/5مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره  93سال 97
شناسه آگهی 367008
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی درنظر دارد عملیات مربوط به حفاری چاه شماره  1و  2خاوران را از محل اعتبارات
عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه کاوشهای
زمینی واگذار نماید  .کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد
الف)به پیشنهادهای فاقد امضا – مشروط – مخدوش – مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
ب)مبلغ برآورد اولیه معادل  3058425399:ریال
ج)مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل  153921364ریال می باشد
د)سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است
ه)پیش��نهاد دهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ سپرده – تضمین های معتبر تس��لیم یامبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و
حس��ب مفاد اس��نااد مناقصه ضمانت نامه با رسید واریز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به
پیش��نهاد های فاقد س��پرده – سپرده های مخدوش – س��پرده های کمتر از میزان مقرر – چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد
شد
سایت www.abfa-azarbaijan.ir
با توجه به اینکه این ش��رکت درنظر دارد که فرایند کلیه مناقصات خود را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 wwwsetadiran.irبرگزار نماید لذا از کلیه مناقصه گران اعم از اش��خاص حقیقی و حقوقی درخواس��ت می شود ک نسبت به ثبت
نام و دریافت گواهی امضا الکترونیکی بسته به ماهیت خود (حقیقی  /حقوقی) به آدرس الکترونیکی فوق الذکر مراجعه و جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره  021-85193736و با مرکز تماس با شماره  021-27313131تماس بگیرند

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

توسعه ماسک صورت با فناوري چاپ  3بعدي!

شرکت آمريکايي " "Neutrogenaاخيرا ماسکهاي آبرسان صورت توسط
فناوري چاپ ۳بعدي توسعه داده است.به گزارش ايسنا ،يک شرکت آمريکايي
ماسکهاي آبرسان صورت را که توسط چاپ  ۳بعدي ايجاد شده ،توليد کرده
است.اين ماس��کها از مواد مغذي توليد ميشوند و اين موضوع قطعا سبب
محبوبيت آنها خواهد شد.اين ماسکها  MaskiDنام دارند.شرکت سازنده
مطابق با نيازهاي کاربران اين ماسکها را توسعه ميدهد.کاربران با استفاده
از تلفن هوشمند خود ،ميتوانند از چهره خود يک عکس سلفي بگيرند تا توسط يک برنامه خاص نقشه
ديجيتال سهبعدي از چهره آنها ايجاد شود.اين نقشه شامل اطالعاتي مانند اندازه دقيق و شکل بيني آنها و
اندازه گيريهاي دقيق بين فضاهاي بين ويژگيهاي مختلف صورت فرد ميباشد.در گام بعدي ،کاربران
ميبايست از سيستم " "Skin۳۶۰اين شرکت که پيشتر منتشر شده استفاده کنند.اين سيستم شامل يک
دستگاه تصويربرداري با گوشي هوشمند به نام " "SkinScannerو يک برنامه است.با استفاده از اين
سيستم ،اطالعاتي مانند اندازه و عمق خطوط/چين و چروک و ميزان رطوبت بخشهاي مختلف پوست
صورت کاربر مشخص ميشود.نقشه چهره و داده  Skin۳۶۰به سرور شرکت  Neutrogenaآپلود
ميشود و اين شرکت از اين اطالعات براي توليد ماسک مناسب آن فرد استفاده ميکند.ماسکهاي مذکور
از هيدروژل متشکل از سلولز تهيه شده از نوعي لوبيا به نام "پارکيا" و جلبک قرمز ساخته ميشوند.اين مواد
حاوي ترکيباتي براي جوانسازي پوست هستند.اين ترکيبات شامل "اسيد هيالورونيک خالص" ،براي بهبود
رطوبت پوست ،ويتامين  B۳براي بهبود رنگ پوست ،بابونه گاوي براي کاهش قرمزي و گلوکزامين براي
رفع پوسته پوسته شدن و کاهش چين و چروک و ويتامين  Cبراي روشنتر کردن رنگ پوست است.
برچسب سوزني داراي حسگر زندگي ديابتيها را بهتر ميکند

يکي از مشکالت روزمرهاي که در زندگي افراد مبتال به بيماري قند خون وجود
دارد ،ضرورت انجام تست قند خون با سوراخ کردن مرتب نوک انگشت است
که توليد يک برچسب جديد اين مشکل را برطرف ميکند.به گزارش مهر ،تا به
حال روشهاي مختلفي براي کنترل قند خون ابداع شده ،اما حاال پژوهشگران
سوئدي با اختراع برچسبهاي مجهز به سوزن گام تازهاي در اين راه برداشته
اند.برچسب يادشده که بر روي پوست بدن چسبانده ميشود داراي يک سوزن
بسيار ريز است.طول سوزنهاي معمولي کنترل قند خون  ۷ميليمتر است که استفاده از آنها در طوالني
مدت خسته کننده و دردناک است.از سوي ديگر سوزنهاي يادشده براي اندازه گيري قند خون از اليههاي
چربي زير پوست بدن استفاده ميکنند که روشي با دقت پايين است.اما ريزسوزنهاي توليد شده توسط
سوئديها از سيليکون ساخته شدهاند و طول آنها تنها يک پنجم سوزنهايي است که فعال مورد استفاده
قرار ميگيرند.اين سوزنهاي کوتاه تنها در عمق يک ميليمتري زير پوست به بررسي ميزان قند خون
ميپردازند و از آنجايي که در اين منطقه هيچ گيرنده عصبي وجود ندارد ،دردي نيز حس نميشود.سوزن
جديد به طور مداوم و بدون ايجاد هيچ مشکلي در اين بخش از بدن قرار ميگيرد و به بررسي مداوم مقدار
قند خون ميپردازد.سوزن يادشده بسيار پيشرفته است و بر روي سر آن سه حسگر مجهز به الکترود نصب
شده که براي تحليل دقيق مايعات بدن و کنترل قند خون به کار ميروند.از اين طريق ميتوان هر بار بعد
از گذشت تنها ده دقيقه از ميزان قند خون مطلع شد.
شارژ خودکار و بي سيم خودروهاي برقي

دو ش��رکت خودروس��ازي طرح اوليه از سيس��تميارائه کردهاند که طبق آن
خودروهاي برقي به طور خودکار شارژ ميشوند.به گزارش مهر ،خودروسازان
و شرکتهاي ديگر مشغول اجرا و ارائه طرحهايي براي افزايش ايستگاه شارژ
خودرو هستند تا عالقمندي مردم به خودروهاي الکتريکي را افزايش دهند.اما
آنها هنوز نتوانستهاند اين طرحها را با توجه به فروش روزافزون خودرو هماهنگ
کنند و به همين دليل ايستگاههاي شارژ عموميبه خصوص به مشکلي بزرگ
تبديل خواهد شد.درهمين راستا هيونداي و کيا معتقدند راه حل اين مشکل سيستمياست که ميتواند به
طور خودکار خودروي الکتريکي را به ايستگاه شارژ بي سيم هدايت کند و به محض تکميل شارژ آن را از
محل مربوطه خارج کند.در طرح اوليهاي که اين دو شرکت ارائه کردهاند آنها تصميم دارند شارژ بي سيم
را با سيستم پارک خودکار ترکيب کنند.يک اپليکيشن وجود ايستگاه شارژ عموميدر ساختمان را به راننده
اطالع ميدهد.در مرحله بعد خودروي الکتريکي از طريق سيستم القاي مغناطيسي بي سيم خود را شارژ
ميکند.پس از  ۱۰۰درصد شدن شارژ باتري ،خودرو به يک مکان خالي پارک ميرود.همچنين هنگام
تکميل شارژ ،راننده خودرو به وسيله آپديتي در اپليکيشن از آن آگاه ميشود و ميتواند با کمک همان
اپليکيشن خودرو را به سمت خود فراخواند.
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