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حکایت

انتخاب نخست وزير

به نام خداوند رحمتگر مهربان

گفتار خ��ود را پنه��ان كنيد يا آشك��ار (تفاوتى
نمىكن��د) ،او ب��ه آنچ��ه در سينههاس��ت آگاه
است!()13آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از
حال آنها آگاه نيس��ت؟! در حالى كه او (از اسرار
دقيق) باخبر و آگاه است!()14او كس��ى است كه
زمي��ن را براى شما رام كرد ،بر شانههاى آن راه
بروي��د و از روزيهاى خداوند بخوريد و بازگشت
و اجتم��اع همه به سوى اوست!()15آيا خود را از
عذاب كس��ى كه حاكم بر آسمان است در امان
مىدانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را
ف��رو برد و به لرزش خود ادامه دهد؟!()16يا خود
را از ع��ذاب خداوند آسمان در امان مىدانيد كه
تندبادى پر از سنگريزه بر شما فرستد؟! و بزودى
خواهيد دانست تهديدهاى من چگونه است!()17
سوره ملک

فناوري

پادشاهي ميخواست نخس��ت وزيرش را انتخاب
کند.چهار انديشمند ب��زرگ کشور فراخوانده شدند.
آن��ان را در اتاقي قرار دادن��د و پادشاه به آنان گفت
که« :در اتاق به روي شما بس��ته خواهد شد و قفل
اتاق ،قفلي معمولي نيس��ت و با يک جدول رياضي
ب��از خواهد شد.تا زماني که آن جدول را حل نکنيد
نخواهيد توانست قفل را باز کنيد.اگر بتوانيد مسئله را
حل کنيد ميتوانيد در را باز کنيد و بيرون بياييد و بعد
من از بين شما يکي را براي نخست وزيري انتخاب
ميکنم».پادشاه بيرون رفت و در را بست.سه تن از
آن چهار مرد بالفاصله شروع به کار کردند.اعدادي
روي قف��ل نوشته شده بود.آنان اعداد را نوشتند و با
آن اع��داد ،شروع به ک��ار کردند.نفر چهارم فقط در
گوشهاي نشس��ته بود! آن سه نفر فکر کردند که او

ديوانه است.او با چشمان بسته در گوشهاي نشسته
بود و ک��اري نميکرد.پس از مدتي او برخاست ،به
طرف در رفت ،در را هل داد ،باز شد و بيرون رفت! و
آن سه تن پيوسته مشغول کار بودند.آنان حتي نديدند
که چه اتفاقي افتاد که نفر چهارم از اتاق بيرون رفته!
وقتي پادشاه با اين شخص به اتاق بازگشت ،گفت:
«کار را بس کنيد.آزمون پايان يافته و من نخس��ت
وزيرم را انتخاب کردم».آنان نتوانس��تند باور کنند و
پرسيدند« :چه اتفاقي افتاد؟ او کاري نميکرد ،او فقط
در گوشهاي نشسته بود.او چگونه توانست مسئله را
حل کند؟»مرد گفت« :مسئلهاي در کار نبود.من فقط
نشستم و نخستين سؤال و نکته اساسي اين بود که آيا
قفل بسته شده بود يا نه؟ لحظهاي که اين احساس را
کردم فقط در سکوت مراقبه کردم.کامأل ساکت شدم

وزير کار :فاصله زياد سبد معيشت و حداقل دستمزد کارگران

اثر :جواد تکجو-فارس

محققان موفق به توليد محصولي شبيه به يک حلقه شدهاند که با قراردادن
آن در برابر گوش ،بدون مسدود شدن جريان هوا ،هيچ صوت مزاحميبه فرد
نميرسد.به گزارش مهر ،در دنياي شلوغ و پرسروصداي امروز ،يافتن محلي
آرام و بي سروصدا کار سادهاي نيست.اما گروهي از مهندسان مکانيک دانشگاه
بوستون ،وسيله جديدي را ابداع کردهاند که ميتواند تا  ۹۴درصد از صداهاي
مزاحم محيطي را بلوکه کند و مانع از رسيدن آنها به گوش انسان شود.نکته
مهم اين است که اين وسيله برخالف شيشههاي دوجداره يا ديگر فناوريهاي مشابه براي ايجاد آرامش
جلوي جريان هوا را نميگيرد.وسيله حلقه مانند يادشده جلوي ارتعاشات هواي اطراف بر اثر توليد صدا را
ميگيرد و از همين طريق مانع رسيدن اصوات مزاحم به گوش ميشود.حلقه مذکور با استفاده از چاپگر سه
بعدي توليد شده و براي طراحي آن به استانداردهاي رياضي بسيار دقيقي توجه شده است.اين حلقه بعد
از دريافت صداي مزاحم ارتعاش آن را به عقب ميراند.سيم پيچ حلزوني درون اين حلقه نيز در اين زمينه
نقشي کليدي ايفا ميکند.محصول يادشده ميتواند کاربردهاي گستردهاي در حوزه معماري و عمران ،توليد
موتورهاي جت کم سروصدا ،کاهش سروصداي فنهاي خنک کننده و غيره داشته باشد.
موفقيت محققان دانشگاهي در ساخت رگ مصنوعي

محققان دانشگاه سيس��تان و بلوچستان با بهرهگيري از فناوري نانو موفق به
ساخت رگ مصنوعي با قطر کوچک شدند.محبي ،پژوهشگر دانشگاه سيستان
و بلوچس��تان در گفتگو با ايس��نا ،با اعالم اين خبر اظهار کرد :اين رگ از نوع
داربستي و نسبت به مشابه خارجي خود داراي مزيتهاي زيادي است.وي افزود:
از مزيتهاي مهم ساخت رگ مصنوعي اين است زماني که در بدن انسان پيوند
داده ميشود ،بعد از مدتي به حالت طبيعي برميگردد.محبي اظهار کرد :در حال
حاضر عمليات آزمايشي پيوند اين رگ بر روي حيوان انجام شده و آمادگي داريم که اين رگها را بر روي
انسان نيز پيوند بزنيم.پژوهشگر دانشگاه سيستان و بلوچستان با بيان اينکه اين پروژه با همکاري دانشگاه
عل��وم پزشکي مشهد انجام شده است ،خاطرنشان کرد :ب��راي ساخت اين رگ  ۶سال زمان صرف شده
است.محبي تصريح کرد :در طول چهل سال انقالب فعاليتهاي تحقيقاتي زيادي در دانشگاه سيستان و
بلوچستان انجام شده است که بايد اکنون برنامهريزي براي تجاريسازي اين محصوالت داشته باشيم.
پژوهشگران آمريکايي ،روش جديدي براي درمان افسردگي ارائه دادهاند که با
تحريکمغزبهصورتغيرتهاجميصورتميگيرد.بهگزارشايسنا،پژوهشگران
"دانشگاه کاروليناي شمالي"( ،)UNCيک روش تحريک مغزي جديد با ويژگي
غيرتهاجم��يرا روي بيماران مبتال به "اختالل افس��ردگي عمده"()MDD
آزمايش کردند.نتايج آزمايش نشان ميدهند که اين روش ميتواند براي کاهش
نشانههاي افسردگي ،اميدوارکننده باشد.تحريک مغزي ،حوزه شگفتآوري از
پژوهش است و دانشمندان براي تحريک مسيرهاي خاص عصبي ،از روشهاي گوناگوني مانند انتشار
پالسهاي مغناطيسي استفاده ميکنند که با کمک الکترودهاي کاشته شده در مغز صورت ميگيرد.پژوهش
دانشگاه کاروليناي شمالي که به سرپرستي "فالويو فروهلي��ک"( )Flavio Frohlichانجام شده ،بر
روشي موسوم به " "tACSتمرکز دارد که برخالف روشهاي ديگر ،تهاجمينيس��ت.روش  tACSدر
سالهاي اخير ،براي درمان توهمات شنيداري بيماران مبتال به اسکيزوفرني و کاهش احساس کمردرد
مزمن به کار رفته و نتايج اميدوارکنندهاي نيز در مورد بهبود حافظه بيماران نشان داده است.آزمايش انجام
شده با  ،tACSيک آزمايش کنترل شده براي بررسي کارآيي اين روش و تاثير آن بر اختالل افسردگي
عمده است.در اين آزمايش ۳۲ ،بيمار مبتال به افسرگي مورد بررسي قرار گرفتند و در سه گروه دستهبندي
شدند؛ يک گروه ساختگي ،يک گروه کنترل شده و يک گروه تحت درمان.فرضيه مورد بررسي ،مبتني
بر اکتشافات پيشين بود که نشان ميدادند فعاليت نواحي قداميدر مغز بيماران مبتال به اختالل افسردگي
عمده ،بيشتر است.هر بيمار به مدت پنچ روز و در هر روز  ۴۰دقيقه ،در معرض تحريک مغزي قرار گرفت
و ارزيابي هر بيمار ،بين دو تا چهار هفته پس از دوره درمان نيز ادامه يافت.نتايج اين پژوهش در چهار هفته،
هيچ تفاوت قابل توجهي را ميان سه گروه نشان ندادند اما نکته عجيب اين بود که پس از دو هفته ،يک
تفاوت قابل توجه ميان بيماران مشاهده شد.حداقل  ۵۰درصد کاهش در نشانههاي بيماري  ۷۰درصد گروه
سوم ديده شد که از دو گروه ديگر باالتر بود.پژوهشگران اميدوارند که همگامسازي فعاليت الکتريکي بتواند
نشانههاي افسردگي را کاهش دهد.از آنجا که اين آزمايش ،نخستين نمونه از نوع خود است ،نتيجه دقيق
آن مشخص نيست.اين آزمايش ،در مقياس بسيار کوچکي انجام شده و براي رسيدن به يک نتيجه دقيق،
بايد بررسيهاي بيشتري روي نمونههاي بزرگتر انجام شوند.

پژوهشگران دانشگاه کارولين��اي شمالي براي
اولي��ن بار با شبيه سازي فعاليتهاي الکتريکي
مغز انس��ان موفق به بررسي دقيق افسردگي و
يافتن راهي براي کاه��ش آن شدند.به گزارش
مه��ر ،نتايج اين بررسي نشان ميدهد که شبيه
سازي فعاليتهاي مغز ميتواند مداواي افسردگي
را ب��ا دقت بيشتري ممکن کند ،زيرا درک آنچه
در درون انس��ان رخ ميدهد را تسهيل ميکند.
در جريان اين بررسي  ۳۲فرد مبتال به افسردگي
در سه گروه تقس��يم بندي شده و مشخص شد
نوسانات مغزي افراد مبتال به افسردگي در ناحيه
جلويي و سمت چپ مغز تشديد ميشود.نتيجه
اين وضعيت عدم تقارن در فعاليتهاي الکتريکي
مغز و ظاهر شدن نشانههاي افسردگي در انسان
است.مي��زان نوسانات يادشده بين  ۸تا  ۱۲هرتز
ب��وده و محققان اميدوارند با شبيه سازي فرآيند
يادش��ده به مدت  ۴۰دقيقه در روز به مدت دو و
سپ��س چهار هفته متوالي درک بهتري از آنچه
که احس��اس افس��ردگي را در مغز انسان ايجاد
ميکند ،به دست آورند.شبيه سازي اين فرآيند تا
به امروز به کاهش  ۵۰درصدي عالئم افسردگي
در بيماران تحت بررسي منجر شده و اميد ميرود
اين روند بهبود ادامه يابد.

آگهی مزایده عمومی 97/4

نوبت اول

(( فروش کابلهای )) TOT

مدیریت مخابرات منطقه گیالن در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش کابلهای  TOTمخابرات
منطقه گیالن موجود در کانالهای مخابراتی سطح استان گیالن بشرح ذیل اقدام نماید:
 20000کیلوگرم
کابل ( TOT 04مقدار واقعی زمان تحویل و پس از باسکول )
 10000کیلوگرم
کابل ( TOT 09مقدار واقعی زمان تحویل و پس از باسکول )
فلذا از خریداران محترم دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده مبلغ  200/000ریال بحساب سپهر 0102521606005
نزد بانک صادرات واریز و به آدرس چهارراه گلس��ار -ساختمان مرکزی مدیریت مخابرات منطقه گیالن  ،طبقه سوم ،
واحد قراردادها مراجعه و با ارائه فیش واریزی  ،اسناد مزایده را دریافت نمایند.
آخرین مهلت دریافت (خرید ) اسناد مزایده  ،پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  98/01/06می باشد.
آخرین مهلت تحویل (ارسال) اسناد مزایده  ،پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/01/17می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت  14/00روز یکشنبه مورخ  98/01/18می باشد.
س��پرده شرکت در مزایده  % 10کل مبلغ پیش��نهادی که بصورت چک بانکی تضمینی و یا ضمانت نامه بانکی در وجه
شرکت مخابرات ایران می باشد.
مبلغ کارشناسی هر کیلو کابل  TOTبه مبلغ  470/000ریال می باشد.
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را برای مجموع آیتمهای اقالم مزایده پیشنهاد داده باشد.
هزینه های مترتب از جمله هزینه کارشناس��ی ،نش��ر آگهی  ،تخلیه کابل از کانال ،حمل و باسکول  ...بعهده برنده مزایده
میباشد.
مدیریت مخابرات منطقه گیالن در رد یک یا کلیه پیش��نهادات مختار بوده و به پاکتهای رس��یده ناقص  ،فاقد س��پرده ،
مخدوش  ،مشروط  ،مبهم و غیره ترتیب اثر نخواهد داد.
لیس��ت شهرس��تانهایی که کابل  TOTدر آن موجود می باشد و و س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده
مندرج است.
تلفن  32132330 -32132370دورنویس 32132325 :تماس حاصل فرمایید.
سایت اینترنتی  WWW.TCG.IR :و  www.tci.irو http://IETS.MPORG.IR
شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه گیالن )

شناسه آگهی 413492

حلقه جادويي اصوات مزاحم را از بين ميبرد

درمان افسردگي با کمک يک روش جديد تحريک مغز

مقابله با افسردگي از طريق شبيه سازي
فعاليت مغز

شرکت مخابرات ایران
(سهامی عام)
منطقه گیالن

و به خودم گفتم که از کجا شروع کنم؟ نخس��تين
چي��زي که هر انس��ان هوشمن��دي خواهد پرسيد
اين است که آيا واقعأ مس��ألهاي وجود دارد ،چگونه
ميت��وان آن را حل کرد؟ اگر سعي کني آن را حل
کني تا بي نهايت به قهقرا خواهي رفت.هرگز از آن
بيرون نخواهي رفت.پس من فقط رفتم که ببينم آيا
در ،واقعأ قفل است يا نه و ديدم قفل باز است».پادشاه
گفت« :آري ،کلک در همين بود.در قفل نبود.قفل باز
بود.من منتظر بودم که يکي از شما پرسش واقعي را
بپرس��د و شما شروع به حل آن کرديد.در همين جا
نکته را از دست داديد.اگر تمام عمرتان هم روي آن
کار ميکرديد نميتوانستيد آن را حل کنيد.اين مرد،
ميداند که چگون��ه در يک موقعيت هوشيار باشد.
پرسش درست را او مطرح کرد».

دانشنامه

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران

نوبت اول

()97-459

سازمان قطار شهری تبریز و حومه درنظردارد انجام خدمات مهندسی با اطالعات عمومی بشرح ذیل را به شرکت مهندسین مشاور
واجد شرایط و صالحیت دار واگذار نماید
-1کارفرما  :سازمان قطار شهری تبریز و حومه
-2عنوان خدمات  :انجام مطالعات نقش��ه برداری و تهیه نقش��ه  1/500بلوکی به روش مس��تقیم زمینی مسیراصالحی خط  3قطار
شهری تبریز
-3محل اجرای پروژه  :تبریز
-4پایه و رشته مورد نیاز  :پایه  3در تخصص نقشه برداری زمینی (صادره از سازمان برنامه و بودجه )
-5محل و زمان فروش اسناد ارزیابی کیفی  :اسناد از تاریخ  1397/12/23لغایت ( 1397/12/28درساعات اداری )بفروش می رسد
واجدین ش��رایط جهت خرید اس��ناد با ارائه گواهینامه صالحیت ش��رکت معرفی نامه کتبی و رس��ید واریز مبلغ  300/000ریال به
حساب جاری  9100065به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه  29بهمن تبریز (کد  )518به آدرس  :تبریز بلوار 29
بهمن سازمان قطار شهری تبریز و حومه – دفتر قراردادها (تلفن  041-33290001:و  041-33290427و فاکس مراجعه نمایند
-6محل و زمان تحویل اس��ناد تکمیل ش��ده ارزیابی  :محل تحویل اس��ناد به آدرس تبریز – بلوار  29بهمن دبیرخانه سازمان قطار
شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت  14ظهر روز شنبه مورخ  1398/1/24می باشد
ضمنا این آگهی در س��ایت س��ازمان به نش��انی  www.tabrizmetro.irدرج می گردد و هزینه درج  2نوبت آگهی به عهده مشاور
منتخب می باشد

سازمان قطار شهری تبریز و حومه

آگهی مزایده عمومی شماره 97 /108

نوبت اول

موضوع مزایده :فروش دو قطعه زمین ملکی شهرداری واقع در میدان شهیدان زارع ،بلوار ساحلی
مطابق ش��رایط اس��ناد و مدارک منضم به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط .مبلغ سپرده
ش��رکت در مزایده( 710/000/000 :هفتصد و ده میلیون) ریال می باش��د که بایس��تی به صورت
ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان ارائه گردد .مهلت دریافت اسناد
حداکث��ر تا تاریخ  98/1/15مهلت قبول پیش��نهادات حداکثر تا مورخ  98/1/17و بازگش��ایی پاکات مورخ  98/1/18می
باشد .هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در مزایده ایشان
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید .کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج
شده است .تلفن)03( 55440055 :
شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

