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حکایت

-1کشاورزی تعدادی توله سگ داشت و قصد داشت آنها را بفروشد.
اعالمی��های درس��ت کرد و در حال نصب آن بود که احس��اس کرد
کس��ی لباس او را میکش��د .برگش��ت دید که یک پسری کوچک
است .پسرک گفت« :آقا ،من می خوام یکی از توله سگهای شما را
بخرم ».کشاورز گفت« :این توله سگها از نژاد خوبی هستند و باید
پول خوبی براشون بدی ».پسرک دستش را کرد تو جیبش و تعدادی
سکه داد به کشاورز و گفت« :من  39سنت دارم .این کافیه؟» کشاورز
گفت« :آره ،خوبه» و بعد سوتی زد و سگ مزرعه را صدا کرد .سگ
از النه بیرون آمد و به دنبالش چهار تا گوله پشمالو بیرون آمدند .پسر
قطار توله سگها را دنبال میکرد و چشمهایش برق میزد.در حالی
که مشغول تماش��ای تولهها بود متوجه شد چیزی داخل النه سگ
تکان میخورد .یک توپ پشمالوی دیگر نمایان شد که از چهار تای
دیگه کوچکتر و ضعیفتر بود .از لبه در النه پایین افتاد و در حالی
فناوری

توله سگهایی برای فروش

که لنگ لنگان قدم بر میداش��ت س��عی میکرد خودش را به بقیه
برساند .پسرک به این آخری اشاره کرد و به کشاورز گفت« :من اونو
می خوام ».کشاورز خم شد و به پسر گفت« :این به درد نمی خوره.
اون نمیتونه مثل چهار تا توله دیگه بدوه و با تو بازی کنه ».پس��ر با
شنیدن این حرف کشاورز ،پاچه شلوارش را باال زد و یک آتل فلزی
رو به کشاورز نشان داد که پایش را به یک کفش مخصوص وصل
میکرد .پسر به کشاورز نگاه کرد و گفت« :منم نمیتونم خوب بدوم و
اون به کسی نیاز داره که درکش کنه ».دنیا پر از آدمهایی است که
نیاز دارند کسی درکشان کند.
-2در جنگ جهانی اول یكی از سربازان به محض این كه دید دوست
صمیمیاش در باتالق افتاده و در حال دست و پنجه نرم كردن با مرگ
اس��ت از مافوقش اجازه خواست تا برای نجات دوستش برود و او را از
باتالق خارج كند .مافوق به سرباز گفت« :اگر بخواهی میتوانی بروی،

اما هیچ فكر كردی این كار ارزشش را دارد یا نه؟» دوستت احتما ًال مرده
و ممكن است ،حتی زندگی خودت را هم به خطر بیندازی .حرفهای
مافوق ،اثری نداشت ،سرباز به نجات دوستش رفت و به شكل معجزه
آسایی توانست به دوستش برسد ،او را روی شانههایش كشید و بیرون
آورد .افس��ر مافوق به سراغ آنها رفت .سربازی را كه در باتالق افتاده
بود معاینه كرد و با مهربانی و دلسوزی به دوستش نگاه كرد و گفت:
«من به تو گفتم كه ممكنه ارزشش رو نداشته باشه ،دوستت مرده! خود
تو هم زخمهای عمیق و مرگباری برداش��تی ».سرباز در جواب گفت:
«قربان ارزشش را داشت ».مافوق گفت« :منظورت چیه كه ارزشش را
داشت؟ می شه بگی؟» سرباز گفت« :بله قربان ،ارزشش را داشت ،چون
زمانی كه به او رسیدم هنوز زنده بود ،من از شنیدن چیزی كه او گفت
احساس رضایت قلبی میکنم .اون گفت :دوست من...می دونستم كه
به كمك من میایی»...

د
د سوزان 
آتشانتقام ملتایران دودمانعواملحادثهتروریستی اخیر را خواه 

رانندگان خودرو دیگر پشت
چراغ قرمز نمیمانند

شرکت خودروسازی آئودی سیستمی طراحی
کرده ک��ه به راننده پیش��نهاد میکن��د با چه
سرعتی حرکت کند تا پش��ت چراغ قرمز گیر
نیافتد و س��ریعتر به مقصد برس��د .به گزارش
مهر ،خودروهای فعلی آئودی به رانندگان اعالم
میکنند هر چراغ قرمز چ��ه مدت زمان طول
میکش��د .اکنون این خودروها عالوه بر آن به
راننده کمک میکنند تا از چراغ قرمزها اجتناب
کند! در همین راستا این شرکت برای نخستین
بار سیستم «مش��اوره بهینه سازی سرعت در
چ��راغ س��بز» ( )GLOSAرا رونمایی کرده
است .این سیستم به راننده توصیه میکند با چه
سرعتی حرکت کند تا از مدت زمانی که خودرو
پش��ت چراغ قرمز میماند ،بکاهد .این سیستم
در حقیق��ت افزونهای بر «فن��اوری اطالعات
چراغ راهنمایی» است که اطالعات مربوط به
موقعیت خودرو و چراغ راهنمایی و رانندگی را
ترکیب میکند تا سرعت ایده آل برای خودرو را
محاسبه کند که در نمایشگرهای خودرو ظاهر
میش��ود .براساس این سیستم راننده با اندکی
کاهش سرعت و گذر از چراغ سبزهای متوالی
میتوان��د در زمان صرفه جویی کند و زودتر به
مقصد برسد.

اثر :تسنیم

دانشنامه
قایق هوشمند پاکسازی رودخانه هم از راه رسید

یک ش��رکت مشهور س��ازنده مبلمان برای مقابله با آلودگی محیط زیست
دس��ت به اقدامی منحصر ب��ه فرد زده و قایقهای هوش��مند کنترل از راه
دوری ساخته که زبالههای رودخانهها را جمع آوری میکنند .به گزارش مهر،
قایقهای خاص تولیدی شرکت  ،IKEAکشتی خوب یا Good Ship
نام دارند و الهام گرفته از قایقهای اسباب بازی  SMAKRYPخود این
شرکت هستند .هر یک از این قایقها میتوانند حدود  ۲۰کیلوگرم زباله را در
هر بار استفاده از رودخانهها جمع آوری کرده و جلوی آلودگی آنها را بگیرند .قایقهای یادشده عالوه
بر سیستم کنترل از راه دور مجهز به دوربینهایی هستند که مشاهده دقیق محیط اطراف را ممکن
میکنند IKEA.دو قایق از این دست را در رودخانهای در جنوب لندن برای پاکسازی آن از انواع زباله
مورد اس��تفاده قرار داده است .این قایقها برای تسهیل فعالیت مجهز به چنگکهای خاص هستند.
آلودگی فزاینده رودخانههای نزدیک به شهرها یکی از مشکالت جدی بر سر پاکسازی محیط زیست
است .مقامات محلی در شهر لندن هر سال تنها  ۲۹۵تن زباله را از رودخانه تیمز جمع آوری میکنند و
استفاده از ابزار و لوازم رباتیک میتواند چالشهای موجود برای چنین کاری را کاهش دهد.
امید به کشف داروی آلزایمر شدت گرفت

نتایج آزمایشهای گروهی از محققان در تورنتو کانادا بر روی حیوانات نشان
میدهد یک داروی جدید میتواند اثرات بیماری آلزایمر را تا حد قابل توجهی
کاهش دهد .محققان امیدوار به تأیید این دارو بر روی انس��ان هس��تند .به
گزارش ایسنا ،اختالالت سنی مانند افسردگی یا اسکیزوفرنی میتواند منجر
به از دس��ت دادن حافظه شود .با این حال ،گروهی از محققان مرکز اعتیاد
و س�لامت روان ( )CAMHدر تورنتو کانادا ادعا میکنند که یک داروی
جدیدی ایجاد کردهاند که نه تنها نشانههای از دست دادن حافظه را بهبود میبخشد ،بلکه سلولهای
مغزی که در بخش یادگیری و حافظه قرار دارند ،جوان سازی میکنند .آزمایش این داروی جدید در
حال حاضر بر روی نمونه موشهای آزمایشگاهی انجام شده و اگر در آزمایشات بر روی انسان تأیید
ش��ود ،درمان هدفمند این بیماری میتواند زندگی میلیونها انسان در سراسر جهان را بهبود ببخشد.
محققان پیش از این نشان داده بودند که اختالل در گیرندههای مغز در سیستم انتقال دهنده عصبی
 GABAبا عالئم خلقی و حافظه در افراد مبتال به افسردگی یا پیری ارتباط دارد .گابا یک میانجی
عصبی مهم در سیس��تم عصبی مرکزی پستانداران اس��ت که عموم ًا نقش مهاری دارد یعنی موجب
مهار تحریکات نورونها یا تضعیف آنها میشود .گابا ناقل عصبی اصلی به وجود آورنده  IPSPsدر
نورونهای مغز است و در نخاع نیز اهمیت دارد .در حالی که داروهای آلزایمر اثر گستردهای بر روی
مغ��ز دارند ،داروهای جدید به طور خاص گیرندههای گابا را در هیپوکامپ هدف میگیرند .این ناحیه
مغز نقش کلیدی در حافظه و نحوه کسب دانش دارد .در مطالعات این دانشمندان ،هنگامی که یک
دوز از این مولکولهای جدید در یک مدل حیوانی مبتال به از دس��ت رفتن حافظه ناش��ی از استرس
اعمال شد ،عملکرد حافظه در عرض  ۳۰دقیقه به سطح پایه بازگشت .در آزمایش دیگری که بر روی
موشهای پیر انجام گرفت ،این دارو به سرعت کاهش حافظه را کاهش داد و به سطوح قابل مقایسه
با موشهای جوان رساند .نویسندگان گزارش دادند این پیشرفتها بیش از دو ماه از درمان روزانه ادامه
داشت .محققان انتظار دارند که آزمایشات بالینی طی دو سال آینده ادامه یابد .اگر اثرات این دارو بر روی
انسان مثبت باشد ،پیامدهای آن میتواند بسیار بزرگ باشد .بیماری نقص شناختی یکی از اصلیترین
بیماریهای پیری است .با کشف این داروی مؤثر میلیونها نفر میتوانند زندگی خود را به طور قابل
توجهی بهبود بخشند .به عالوه ،دلیلی وجود دارد که بر این باور باشیم که این درمان همچنین میتواند
از دس��ت دادن حافظه مرتبط با بیماری آلزایمر اولیه را جلوگیری کند و به طور بالقوه باعث تأخیر در
شروع این بیماری شود.
دستگاهی که با فتوسنتز آب را تصفیه میکند

به تازگی دستگاهی ساخته شده که به وسیله گیاهان و فرآیند فتوسنتز،
آب خاکس��تری را تصفیه میکن��د .به گزارش مهر ،ب��ه تازگی فیلتری
ب��رای تصفیه آب س��اخته ش��ده که به وس��یله گیاهان فعال میش��ود.
دس��تگاه  Drop by Dropآبهای خاکس��تری مربوط به سینک و
ماش��ینهای ظرفشویی را پاکسازی میکند .درهمین راستا گیاهانی زیر
یک گنبد شیش��های ق��رار دارند و یک المپ روش��ن در گنبد به ایجاد
فرآیند فتوسنتز منجر میشود .به هرحال پس از رد شدن آب خاکستری از این گنبد ،آب مقطری
تولید میشود که با افزودن نمک خوراکی قابل آشامیدن میشود.

آگهی مزایده عمومی شهرداری اسالم اباد غرب

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
نوبت دوم

ش��رکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در نظر دارد عملیات انس��داد و پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز درسطح استان
آذربایجان غربی به روش ارزیابی س��اده براس��اس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ( )12قانون برگزاری
مناقص��ات به مناقصه گران واجد ش��رایط مطابق با بخش��نامه های ش��ماره  94/130439م��ورخ  1394/6/24و  95/576756مورخ
 1395/3/31س��ازمان برنامه و بودجه کشور با پایه  5وباالتر در رش��ته آب واگذار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام درسایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .اضافه مینماید وجود شرایط ذیل الزامی است :
مناقصه گران باید حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ  34/095/427/038ریال و دارای ظرفیت یک کار آزاد باشندنام مناقصه گران میبایست درسایت ساجار موجود بوده و دارای صالحیت و رتبه کاری معتبر و متناسب نیز باشنداطالعات مناقصه و زمانبندی
-1موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه  :انجام عملیات انس��داد و پر ومس��لوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز در س��طح استان
آذربایجان غربی
-2مبلغ برآورد اولیه  :حدود34/095/427/038ریال
-3مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار  1/704/772/000 :ریال
-4قیمت اسناد مناقصه  2/500/000 :ریال
-5مدت اجرا 36:ماه
-6مدت اعتبار پیشنهادات  :شش ماه
-7دس��تگاه مناقصه گزار (کارفرما)  :شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه – بلوار شهید باهنر تلقن -33440092:
044
-8دستگاه نظارت  :متعاقبا اعالم خواهد شد
-9مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :تا ساعت  19روز دوشنبه تاریخ 1397/12/06
-10مهلت زمانی و محل ارائه پاکت (الف) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :تا ساعت  9صبح روز شبنه تاریخ  1397/12/18تحویل
به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت به نشانی  :آذربایجان غربی – ارومیه – بلوار شهید باهنر – دبیرخانه حراست و امور
محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
-11مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت  :تا ساعت  9صبح روز شنبه تاریخ 1397/12/18
-12زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10صبح روز شنبه تاریخ 1397/12/18
-13محل بازگشایی پیشنهادات  :سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
-14اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت (الف) :شماره تلفن
تماس04431987446:
*توضیح اینکه تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار بایس��تی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در قالب
پاکت (الف) ارائه ش��ود و تصویر آن نیز درسایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد کلیه محتویات پاکت
(ب) ومدارک و اسناد مربوط به مناقصه گذار و همچنین پاکت (ج) بایستی درسایت تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود توجه
شود که عودت اسناد در قالب سی دی ویا به صورت فیزیکی مورد قبول نمی باشد و همچنین چنانچه مناقصه گران اسناد مناقصه
را به طریقی غیراز سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد به قیمت پیشنهادی ترتیب
اثر داده نخواهد ش��د شرکت در مناقصه به صورت گروه مش��ارکت مورد قبول نبوده و درصورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور
ترتیب اثر داده نخواهد شد
-15چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد مناقصه تجدید خواهد شد
-16آدرس و تلفن اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه  :مرکز تم��اس  02141934دفتر ثبت نام
 88969737و 85193768

شناشه آگهی 409904شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

شهرداری اسالم اباد غرب به استناد بند  1مصوبه شماره  64شورای اسالمی شهر مورخ  1397/10/04در نظر
دارد تعداد  10قطعه زمین از امالک مشارکتی شهرداری با مالکین به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد
مزایده به فروش برساند .
 -1پالک شماره  10ک با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی شهرک
ولیعصر به مساحت 144/78متر مربع
 -2پالک شماره 36م با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی سیل بند
شهرستانی به مساحت  180متر مربع
 -3پالک شماره  37م با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی سیل بند
شهرستانی به مساحت  180متر مربع
 -4پالک شماره 45م با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی سیل بند
شهرستانی به مساحت 208/30متر مربع
 -5پالک شماره 46م با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی سیل بند
شهرستانی به مساحت  167/75متر مربع
 -6پالک شماره 47م با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی سیل بند
شهرستانی به مساحت  170متر مربع
 -7پالک شماره 48م با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی سیل بند
شهرستانی به مساحت  170متر مربع
 -8پالک شماره 49م با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی سیل بند
شهرستانی به مساحت  170متر مربع
 -9پالک شماره  50م با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی سیل بند
شهرستانی به مساحت 170متر مربع
 -10پالک شماره  29ش با کاربری مسکونی از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند واقع در ضلع غربی شهرک
ولیعصر به مساحت  172/83متر مربع
شرایط
 -1شرکت کنندگان از تاریخ انتشار این اگهی لغایت  97/12/8به واحد امور پیمان و قراردادهای شهرداری جهت
خرید اسناد مزایده مراجعه نمایند .
 -2تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهادی  97/12/9ساعت  9صبح می باشد
 -3پیش��نهاد می گردد با توجه به زمین های مطرح ش��ده در مزایده ،قبل از ارائه پیشنهاد از زمین های مذکور
بازدید به عمل اورید زمان بازدیداز تاریخ انتشار این اگهی لغایت  97/12/8می باشد .
 -4کلیه کسورات قانونی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .
 -5شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
 -6سپرده شرکت در مزایده نفردوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب شهرداری باقی خواهد ماند
و درصورت انصراف نفر اول تا سوم سپرده انها به ترتیب ضیط خواهد شد .
 -7به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -8س��ایر جزئیات در اسناد مزایده مندرج است و شرکت کنندگان ملزم به مهر و امضا نمودن تمام برگه های
اسناد مزایده می باشند.
 -9شرکت کنندگان باید جهت خرید اسناد مزایده مبلغ  1/000/000ریال به حساب  31000000552006نزد بانک
ملی مرکزی بنام شهرداری واریز نمایند واسلیپ بانکی تحویل واحد امور پیمان وقراردادنماید .
 -10پیش��نهاد دهندگان پیشنهاد خود را بصورت الک ومهر و امضا مهر شده از تاریخ انتشار این اگهی لغایت
 97/12/8باید تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند .
 -11به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -12پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت فیش واریزی به حساب 3100000554002
نزد بانک ملی مرکزی بنام شهرداری و یا بصورت ضمانت نامه بانکی از تاریخ صدور به مدت  3ماه اعتبار را
ضمیمه پیشنهاد قیمت خود و در پاکت دربسته گذاشته و تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند .
 -13به پیشنهادهای که پس از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نمی شود .
علی حمیدی تبار  -شهردار اسالم اباد غرب

