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فناوري

رباتي که با الکتريسيته علفهاي هرز را نابود ميکند

يک شرکت انگليسي رباتي ساخته که علفهاي هرز را در
مزرعه شناسايي ميکند و با پالسي از الکتريسيته آنها را از
ريشه نابود ميکند.قرار است اين سيستم  ۲۰۲۰ميالدي
آزمايش شود.به گزارش مهر ،صاحبان باغ و باغچه هميشه
با مشکل علفهاي هرز دست و پنجه نرم ميکنند.اما اين

مش��کل براي کشاورزان در مقياس وسيع تر به چالشي
بزرگ هنگام برداشت محصول تبديل ميشود.در همين
راستا قرار است سال آينده يک ربات جديد آزمايش شود
که ميتواند گياهان ناخواسته و علفهاي هرز را رديابي
کند و با پالس الکتريسته نابود کند.استارت آپ انگليسي
 Small Robot Companyاين ربات را ساخته
است.اين ش��رکت سال گذشته س��ه ربات مخصوص
خدمات نگهداري کش��اورزي ابداع ک��رد که تام ،ديک
و هري نام داش��تند.اين رباتها براي اتوماسيون برخي
فعاليتهاي کشاورزي وهمچنين کاهش هزينهها ساخته
شده بودند.تام يک ربات رديابي علفهاي هرز است که
مساحت  ۲۰هکتار را پوشش ميدهد و روزانه با استفاده

مشاهير

از سيستم ناوبري و دوربينهاي نصب شده منطقه مذکور
را بررسي ميکند.دوربينهاي اين ربات با وضوح ميلي
متري علفهاي هرز را شناس��ايي ميکنند.ربات هري
مجهز به يک مته اس��ت و طوري طراحي ش��ده تا دانه
گياه��ان را با دقت بااليي ب��کارد و همچنين اين ربات
ميتواند مکان کشت انواع گياهان را ثبت کند تا نقشهاي
دقيق از آن فراهم کند.اکنون اين ش��رکت اطالعاتي از
ربات ديک منتش��ر کرده است.اين ربات به طور تجاري
عرضه ميشود و مجهز به فناوري از بين بردن علفهاي
هرز اس��ت که اس��تارت آپ  Rootwaveآن را ابداع
کرده است.اين ربات با استفاده از الکتريسيته علفهاي
هرز را از داخل يعني از ريش��ه ميسوزاند.منفعت اصلي

اين شيوه کشتن علفهاي هرز آن است که ديگر نيازي
به مواد ش��يميايي نيست و همچنين از کيفيت خاک و
تنوع زيس��تي آن براي نس��ل آينده محافظت ميشود.
ش��رکت توليدکننده رباتها در نظر دارد با کمک ربات
تام نقشهاي از محصول کشاورزي تهيه و علفهاي هرز
را شناس��ايي کند.در مرحله بعد ربات ديک براي خنثي
کردن تهديد علفهاي هرز ارسال ميشود و با استفاده
از سيس��تمهاي ناوبري خودکار و اطالع��ات ربات تام،
هدفهاي خود را نابود ميکند.قرار است رباتهاي علف
ک��ش در ۲۰۲۰ميالدي در  ۲۰مزرعه انگليس آزمايش
شوند.شرکت سازنده اميدوار است سرويسهاي خود را
در  ۲۰۲۱ميالدي به طور تجاري عرضه کند.

مافياي سيگار اجازه نداد ماليات سيگار ساالنه  10درصد افزايش يابد!

اثر :تسنيم

آگهي ارزيابي كيفي پيمانكاران
براي مناقصه عمومي شماره 98-41

(سال  1398سال رونق تولید)
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سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

پژوهش��گران موسس��ه علوم داده "دانش��گاه کلمبي��ا" موفق به
طراحي هدفونهاي هوش��مندي شدهاند که از تصادف کاربران با
وس��ايل نقيه جلوگيري ميکند.به گزارش ايس��نا ،بسياري از افراد
هنگاميک��ه از هدفون در هنگام پياده روي و رفتن به مکان مورد
نظر خود اس��تفاده ميکنند حواسش��ان يا به موزيک است يا گاها
به گوش��ي خود نگاه ميکنند بنابراين ممکن است هنگام عبور از
خيابان متوجه صداي اتومبيل نش��وند و با خودرو برخورد کنند اما
ديگر جاي نگراني نيس��ت چراکه پژوهشگران اخيرا هدفونهايي
توس��عه دادهاند که کاربر را از صدا و نزديک شدن خودروها باخبر
ميسازد.دانشمندان موسسه علوم داده دانشگاه کلمبيا با همکاري
پژوهشگران دانشگاه کاروليناي شمالي و کالج بارنارد در نيويورک موفق به توسعه هدفوني شدهاند که کاربران
را هنگام نزديک شدن به خودروها باخبر ميسازد تا از برخورد افراد با خودروها جلوگيري کنند.نمونه اوليه اين
هدفون مجهز به چندين ميکروفون کوچک است که صدا را از تمام جهات اطراف کاربر تشخيص ميدهد و
ن هوشمند کاربر منتقل ميکند و اگر متوجه
دادههاي صوتي را به يک برنامه مبتني بر يادگيري ماشيني در تلف 
نزديکي خودرويي به کاربر باشد ،هشدار صوتي ويژهاي را براي جلب توجه کاربر در يک محيط شلوغ ارسال
ميکند.به گفته پژوهش��گران اين هدفون با وجود قابليتهاي فراوان مجهز به يک باتري کوچک است و به
همين دليل توليد آن ارزان است.پژوهش��گران در حال حاضر در حال آزمايش هدفون مذکور در آزمايشگاه و
همچنين در خيابانهاي نيويورک هستند.
گروهي از محققان دانشگاهي حسگري براي شناسايي و اندازهگيري
فلزات سنگين از منابع آب عرضه کردند که به گفته آنها اين حسگر
ک��ه مبتني بر تلفنهاي همراه اس��ت ،ميتواند به مدت  ۱۵دقيقه
۳نوع فلز س��نگين موجود در آب را در غلظتهاي پايين شناسايي
کند.فاطمه عارفي از محققان اين طرح در گفتگو با ايس��نا ،با بيان
اينکه اين طرح از س��وي س��ميرا ساجد ،دانش��جوي دوره دکتري
دانشگاه تهران اجرايي شده است ،گفت :امروزه وجود آلودگيهاي
فلزات س��نگين در منابع آبي و محيط زيس��ت ،س�لامت انسان را
به ش��دت تهديد ميکند؛ چراکه تجمع و عدم متابوليزه شدن اين
فلزات در بدن باعث بروز بيماريهايي مانند آسيب سيستم عصبي،
ناراحتيهاي گوارش��ي و عصبي ،دردهاي عضالني و س��رطان ميشود.وي با بيان اينکه آلودگيهاي ناشي از
سم فلزات سنگين در آبهاي آشاميدني ساليانه باعث مرگ  ۳.۵ميليون نفر در دنيا ميشود ،خاطر نشان کرد:
فعاليتهاي انساني ،کودها و سموم شيميايي ،پيشرفت و توسعه صنعت و عوامل طبيعي مانند آتشفشانها از منابع
ورود فلزات سنگين به محيط زيست به شمار ميروند.عارفي ادامه داد :روشهاي قديميبراي شناسايي يونهاي
فلزات سنگين در آب زمانبر بوده و نياز به تجهيزات آزمايشگاهي حجيم ،گران قيمت ،پيچيده و همچنين تعداد
زيادي نيروي انساني آموزشديده است؛ از اين رو در اين مطالعات ما به دنبال ارائه روشي دقيق ،ارزان قيمت و
سريع با استفاده از تلفن همراه بوديم تا هر کاربري بتواند با استفاده از آن قادر به تشخيص فلزات سنگين در آب
باشد.اين محقق با تاکيد بر اينکه در اين مطالعات سيستميرا طراحي کرديم که با نصب بر روي تلفن همراه و
به همراه شناساگرها امکان شناسايي و اندازهگيري برخي از فلزات سنگين در آب را براي کاربر فراهم ميکند،
اضافه کرد :اين سامانه ميتواند فلزات سنگيني مانند "جيوه"" ،سرب" و "آرسنيک" را از منابع آبي چون "آب
معدني"" ،آب درياچهها"" ،آب چاههاي کش��اورزي و "استخرهاي پرورش ماهي" شناسايي کند.عارفي اضافه
شدن پارامترهاي اندازهگيري "کلر"" ،ميزان  "Phو "اکسيژن" را فاز توسعهاي اين طرح نام برد و يادآور شد:
با استفاده از اين دستگاه ميتوانيم ميزان فلزات سنگين موجود در آب را با دقت باال در محل اندازهگيري کنيم
و ديگر نياز نيست نمونه آب به آزمايشگاهها منتقل شود تا با تجهيزات گرانقيمت آزمايشات مورد نظر انجام
شود.وي شناساگرهاي اين سامانه را محلولهايي دانست که با استفاده از فناوري نانو توليد شدهاند و اظهار کرد:
هرکدام از اين محلولها به شناس��ايي يک نوع از اين فلزات س��نگين اختصاص دارد و ميتواند در مدت  ۱۰تا
 ۱۵دقيقه از نمونههاي آب در حدود  ۳ميليليتر ،عناصر مورد نظر را شناسايي و اندازهگيري کند.

"رابرت ُكخ" که بود؟

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از امالک تحت اختیار خود را از طریق
مزایده سراس��ری شماره  1098با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتش��ار در سایت  :ساعت  8روز دو چهار مورخ  98/9/20آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :
ساعت  24روز یک شنبه مورخ 98/10/1
زمان رمزگشایی پیشنهادات  :ساعت  14روز دو شنبه مورخ 98/10/2
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
-1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه ی مراحل فرایند
مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه ) ،ارسال پیشنهاد قیمت و رمزگشایی پیشنهادات
دربستر سامانه ی مذکور انجام می پذیرد.
-2متقاضیان ش��رکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)
با شماره های دفترثبت نام  85193736و مرکز راهبری و پشتیبانی به شماره ی 41934تماس حاصل
نمایند و یا به آدرس اینترنتی به نشان.setadiran.ir eaucمراجعه نمایند.
 -3خریداران محترم می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس اینترنتی س��ازمان به نش��انی
 WWW.TAMLIKI.IRمراجعه و برای بازدید از امالک مطرح در مزایده استان تهران با شماره تلفن
 44907602و  44903372هماهنگی الزم بعمل آورند.
-4شرکت کارمندان دولت در مزایده منع قانونی دارد.
 -5متقاضیان محترم جهت اخذ اطالعات و آگاهی از شرایط و نحوهی انعقاد قرارداد به نمایند گی های
سازمان مراجعه و از امالک مطرح در مزایده بازدید بعمل آورند.
-6امالکی که دارای شريک مشاعی بوده و همچنین امالکی که فاقد سند مالکیت ثبتی میباشندتخلیه بر
عهده خریدار است و از طریق تنظیم صلح نامه واگذار میگردد.
-7همزمان با انعقاد قرارداد با برنده مزايده ،در امالكي كه فاقد مفاصاحس��اب شهرداري و اداره امور
مالياتي باشد به برنده وكالت داده مي-شود تا ظرف مدت  2ماه از تاريخ عقد ،ضمن مراجعه به مبادي
ذيربط اقدامات الزم جهت اخذ مفاصا حس��ابها و اس��تعالمات مربوطه به عمل آورد .در صورت عدم
اقدام در موعد مقرر س��ازمان مسئوليتي در قبال پرداخت بدهيها و خسارات احتمالي نخواهد داشت .
هرگاه كه مبلغ الزم جهت تسويه مفاصاحساب ماخوذه بيش از مبلغ قرارداد فيمابين باشد سازمان حق
فسخ قرارداد را براي خود محفوظ ميدارد.
-8حضورمتقاضیان محترم در جلسه رمزگشایی پیشنهادات بالمانع است
WWW.TAMLIKI.IR

هدفوني که از تصادف جلوگيري ميکند

نانوحسگري که طي يک ربع فلزات سنگين را در آب شناسايي ميکند

رابرت ُكخ ،پزش��ك و مكتش��ف ش��هير آلماني در  11دسامبر
1843م در آلم��ان ب��ه دنيا آمد و پس از اتم��ام تحصيالت در
رشته پزش��كي ،در شهرهاي مختلف آلمان به معالجه بيماران
پرداخ��ت.در همين زم��ان بود كه بيماري س��ياه زخم در ميان
احشام پديد آمد و نگراني زيادي ايجاد كردُ .كخ پس از تحقيقات
بس��يار به اين نتيجه رسيد كه باس��يلهاي بسيار كوچكي در
خون گوس��فند يا حيوان مريض وجود دارد.او عاقبت توانس��ت
با پرورش و نگهداري اين باس��يل ،نظريه خويش را اثبات كند
��رم اين مرض را بس��ازد.در  24مارس 1882م ُكخْ  ،موفق
و سِ ُ
به كش��ف ميكروب سل گرديد و در س��ال بعد اعالم كرد كه
با تلقيح س��رم ،همه جانداران را ميتوان از بروز امراض مصون
داشت.كخ سفرهاي زيادي به آفريقا نمود و پس از پژوهشهاي
فراوان ،دريافت كه مرض خواب كه هزاران آفريقايى را به كام
مرگ كش��يده بود در اثر نيش پشهاي به نام تسه تسه است.در
اثر تالش بي حد و حصر كخ در پيش��رفت علم ،آكادميس��وئد
در س��ال 1905م با اهداي جايزه نوبل پزش��كي به كخ ،از وي
قدرداني كرد.كخ كه در اثر فعاليت زياد و ناراحتيهاي ناشي از
آن مريض و ضعيف ش��ده بود ،سرانجام بر اثر ابتال به سل در
 27مه 1910م در  67سالگي درگذشت.

(سال  1398سال رونق تولید) آگهی مزایده سراسری امالک و مستغالت شماره 1098

دانشنامه

نوبت اول

در اجراي بند ((ج)) ماده  12قانون برگزاري مناقصات  ،اداره كل نوس��ازي مدارس اس��تان بوشهر در نظر دارد پروژ هاي ذيل را به
مناقصه بگذارد  .لذا از شركتهاي پيمانكاري داراي رتبه( حداقل 5ابنيه با ظرفيت الزم ) از سازمان برنامه و بودجه  ،دعوت مي شود
كه جهت دريافت اطالعات بیشتر و اسناد ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند  .تلفن تماس  -07733324506-07733324505داخلي  220امورقراردادها
محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي  :سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir
از ساعت  8روز  98/09/20تا ساعت  8روز 98/09/24
زمان تسلیم اسناد ارزيابي كيفي به سامانه  :تا ساعت  19روز98/10/08 :
محل و زمان بررسي ارزيابي  :سالن كنفرانس اداره كل نوسازي مدارس استان ساعت 9صبح روز 98/10/08
براي پيمانكارانيكه حداقل امتياز الزم را كسب كرده باشند دعوتنامه شركت در مناقصه از طريف سامانه ارسال ميگردد .
پروژه هاي ذيل با فهرس��ت بهاء س��ال  98سازمان مديريت و برنامه ريزي كش��ور برآورد گرديده و قرارداد آنها بر اساس بخشنامه
سرجمع يا فهرستي منعقد میگردد.
حضور پيشنهاد دهندگان ويا نماينده آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاكتها بالمانع است .
شركت كنندگان در ارزيابي كيفي براي هرپروژه بايداسناد جداگانه ارائه نمايند .
تضمين ش��ركت در مناقصه-الف  :ضمانت نامه بانكي ب :واريز نقدي به حس��اب سپرده اداره كل نوسازي مدارس استان بوشهر
نزد بانك ملي ش��عبه گلشن بوشهر به ش��ماره  -2173061050008ج  :ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري
غيربانكي كه داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي هستند .
رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد بريال

1

احداث هنرستان عسكري عسلويه (حداقل امتياز )75

25/400/000/000/-

مبلغ تضمين شركت در
مناقصه بريال
1/270/000/000/-

4

احداث مدرسه 3كالسه گنخك كورا (حداقل امتياز )65

5/914/000/000/-

296/000/000/-

تاريخ انتشار  :نوبت اول  98/09/20نوبت دوم 98/09/21

محل اعتبار
ملي

مشاركت خيري و
استاني

امورقراردادها و روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان بوشهر

روز نامه صبح ايران

wwww.asreiranian.ir
آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

