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فناوري

حکايت
اسب اصيل و مرد باديهنشين

-1مردي ،اسب اصيل و بسيار زيبايي داشت که توجه هر بينندهاي را به خود جلب ميکرد.همه آرزوي تملک آن را داشتند.باديهنشين ثروتمندي پيشنهاد کرد که
اسب را با دو شتر معاوضه کند ،اما مرد موافقت نکرد.حتي حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهاي مرد باديهنشين تعويض کند.باديهنشين با خود فکر کرد« :حاال
که او حاضر نيست اسب خود را با تمام دارايي من معاوضه کند ،بايد به فکر حيلهاي باشم».يک روز خود را به شکل يک گدا درآورد و در حالي که تظاهر به بيماري
ميکرد ،در حاشي ه جادهاي دراز کشيد.او ميدانست که مرد با اسب خود از آنجا عبور ميکند.همين اتفاق هم افتاد.مرد با ديدن آن گداي رنجور ،با حالتي سرشار از
همدردي ،از اسب خود پياده شد به طرف مرد بيمار و فقير رفت و پيشنهاد کرد که او را نزد يک پزشک ببرد.مرد گدا نالهکنان جواب داد« :من ضعيفتر از آن هستم
که بتوانم راه بروم.روزهاست که چيزي نخوردهام و نميتوانم از جا بلند شوم.ديگر قدرت ندارم».مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود.به محض اينکه مرد گدا روي
زين نشست ،پاهاي خود را به پهلوهاي اسب زد و به سرعت دور شد.مرد متوجه شد که گول باديهنشين را خورده است.فرياد زد« :صبر کن! ميخواهم چيزي به تو
بگويم.باديهنشين که کنجکاو شده بود ،کميدورتر ايستاد».مرد گفت« :تو اسب مرا دزديدي.ديگر کاري از دست من برنميآيد ،اما فقط کميوجدان داشته باش و يک
خواهش مرا برآورده کن :براي هيچکس تعريف نکن که چگونه مرا گول زدي».باديهنشين تمسخرکنان فرياد زد« :چرا بايد اين کار را انجام دهم؟!»مرد گفت« :چون
ممکن است ،زماني بيمار درماندهاي کنار جادهاي افتاده باشد.اگر همه اين جريان را بشنوند ،ديگر کسي به او کمک نخواهد کرد».باديهنشين شرمنده شد.بازگشت و
بدون اينکه حرفي بزند ،اسب اصيل را به صاحب واقعي آن پس داد-2.اصطالح حرف مفت زدن داستاني داره که خالي از لطف نيست!در زمان ناصرالدين شاه اولين
تلگرافخانه تأسيس شد اما مردم استقبالي نکردند و کسي باور نداشت پيامش با سيم به شهر ديگري برود.به ناصرالدين شاه گفتند تلگرافخانه بيمشتري مانده و
کارمندانش آنجا بيکار نشسته اند.ناصرالدين شاه دستور داد به مدت يک ماه مردم بيايند مجاني هر چه ميخواهند تلگراف بزنند و چون مفت شد همه هجوم آوردند
و بعد از مدتي ديدند پيامهايشان به مقصد ميرسد و به؟؟؟همين خاطر هجوم مردم روز به روز زيادتر شد در حدي که ديگر کارمندان قادر به پاسخگويي نبودند!
مناجات

جراحان انگليسي نخاع يک جنين را ترميم کردند

جراحان انگليسي توانستند با يک روش غيرتهاجمي ،نخاع يک نوزاد را در رحم
مادر ترميم کنند.به گزارش ايسنا ،جراحان «بيمارستان کينگز کالج»(King's
 )College Hospitalلندن موفق ش��دند نقص نخاعي يک نوزاد را در
رحم مادر ترميم کنند.جراحي اين نوزاد که به نقص «مهرهشکاف»(Spina
 )bifidaمبتال بود ،نخس��تين نمونه از چنين جراحي در انگلستان به شمار
ميرود.اين گروه پژوهشي براي جراحي نوزاد ،امواج فراصوت را به کار بردند
و او را در هفته بيست و هفتم بارداري جراحي کردند.مادر نوزاد توانست فرزند
خود را پس از  ۳۳هفته بارداري به دنيا بياورد و نوزاد نيز در حال حاضر رو به
بهبودي است.مهرهشکاف ،شرايطي است که در آن ،نخاع نوزاد به طور کامل
در رحم شکل نميگيرد و آسيبپذير ميشود.اين شرايط ميتواند به فلج شدن
نوزاد و مشکالت مربوط به کنترل مثانه و روده منجر شود.مادراني که نوزادان
آنها به مهرهشکاف مبتال هستند ،دو راه در پيش دارند؛ ترميم نخاع بالفاصله
پس از به دنيا آمدن يا روش تهاجميبرش شکم براي رسيدن به رحم و ترميم
نخاع.اين جراحي مهم ،خطرات قابل توجهي براي مادر و نوزاد دارد.
اثر :تسنيم

بدون شرح ...

«دعا به وقتى که روزى بر او تنگ مىشد»

ب��ار خدايا ،م��ا را در روزيهامان ب��ه بدگمانى ،و در
م��دت زندگى ب��ه آرزوه��اى دراز آزم��ودهاى ،تا
جائىکه روزيهاى تو را از روزىخواران خواس��تيم،
و ب��ه آرزوى عمر طوالنى در عمر س��الخوردگان
طمع بس��تيم ،پس بر محمد و آلش درود فرس��ت
و ما را يقين راس��خ بخش که بدان وس��يله از رنج
طلب و آرامش��ى خ��اص در دل ما انداز تا به آن از
ش��دت تعب معافمان دار و چنان کن که آنچه در
قرآنت آش��کارا وعده دادهاى ،و از پى آن وعده در
کتابت سوگند ياد کردهاى ما را از دويدن دنبال آن
روزيى که رساندنش را براى ما کفالت نمودهاى باز
دارد ،و مانع پريشانى خاطر ما شود نسبت به آنچه
ضامن کفايت آن گش��تهاى ،پس چنين گفتهاى و
گفته تو حق و راس��ت است ،و س��وگند خوردهاى
و سوگندت راستترين و رساترين است«:و روزى
ش��ما و آنچه به شما وعده شده در آسمان است»،
س��پس گفتهاى« :پس به پروردگارآسمان و زمين
س��وگند همان گونه که شما سخن مىگوييد اين
سخن حق است».

دانشنامه
بازوبندي که دماي بدن را تنظيم ميکند

محققان دانشگاه کاليفرنيا سن ديه گو يک بازوبند حاوي وصلهاي مخصوص ابداع کردهاند
که دماي پوس��ت بدن را تغيير ميدهد و براي افرادي مناس��ب اس��ت که به طور مداوم
احس��اس س��رما يا گرما ميکنند.به گزارش مهر ،محققان بازوبندي ابداع کردهاند که به
عنوان ترموستات شخصي کار ميکند و سبب ميشود افرادي که به طور مداوم احساس
سرما يا گرما ميکنند راحت تر دماي بدنشان را تنظيم کنند.وصله موجود در اين بازوبند
بيش از  ۸ساعت کار ميکند و ميتواند دماي پوست فرد را تا  ۱۰درجه سانتيگراد باال يا پايين ببرد.در اين بازوبند
از آلياژهاي ترموالکتريک استفاده شده که با استفاده از الکتريسيته تمايز دمايي ايجاد ميکنند.آلياژهاي مذکور بين
ورقههايي کشسان با قابليت رسانايي گرما قرار ميگيرند و در نهايت به يک پک باتري کوچک متصل ميشوند.
اين بازوبند تا به حال روي يک فرد آزمايش شده است.در اين آزمايش دماي محيط بين  ۲تا  ۳۶درجه سانتيگراد
تغيير کرد اما دماي بازوبند به طور مداوم  ۳۲درجه باقي ماند.پروفسور چن رهبر اين تحقيق در دانشگاه کاليفرنيا
در سن ديه گو ميگويد :اين نوع دستگاهها ميتواند براي افراد در هر زمان و مکاني دماي مناسب را فراهم کند.
همچنين اگر فرد هنگام استفاده از طيف وسيعتر دمايي با بازوبند احساس بهتري داشته باشد ،ديگر نيازي نيست
دماي محيط را در زمستان يا تابستان تغيير دهد.به هرحال وصله موجود در بازوبند يک صفحه با قطر  ۵سانتي متر
از جنس انعطاف پذير و سبک است.دانشمندان تخمين ميزنند حدود  ۱۰۰نمونه از اين وصلهها براي تنظيم دماي
نقاط مختلف مانند ازجمله گردن الزم است.
ديابت ،عملکرد سلولها را تغيير ميدهد

پژوهشگران انگليسي در بررسي جديدي دريافتند که عملکرد سلولها هنگام بروز ديابت
تغيير ميکند.به گزارش ايس��نا ،پژوهش جديد "دانشگاه اکس��تر" (University of
 )Exeterانگلستان نشان ميدهد "سلولهاي بتا" ( )β-cellsکه انسولين توليد ميکنند،
ميتوانند عملکرد خود را در بيماري ديابت تغيير دهند و اين تغيير ميتواند برگشتپذير
باشد.پژوهشگران دانشگاه اکستر در اين پروژه به جاي استفاده از مدل حيواني ،يک سيستم
سلولي انساني را به کار بردند.آنها دريافتند سيستم پيامرسان آراناي که نحوه رفتار پروتئينها را تعيين ميکند ،در
بيماري ديابت متفاوت است.اين تغيير موجب ميشود که برخي از سلولهاي بتا به جاي انسولين" ،سوماتواستاتين"
( )somatostatinتوليد کنند.سوماتواس��تاتين ،ترشح هورمونهاي مهم ديگري که انسولين را در خود جاي
دادهاند نيز متوقف ميکند.شايد اين پژوهش که با بودجه مؤسسه خيريه "پژوهش بدون حيوانات" ()AFRUK
انگلستان صورت گرفته ،بتواند بينشهاي جديدي در مورد تأثير قند خون باال بر تغيير رفتار سلولهاي توليدکننده
هورمون ارائه دهد و راه را براي ورود درمانهاي جديد هموار کند.پروفسور "لورنا هريس" (،)Lorna Harries
استاد دانشکده پزشکي دانشگاه اکستر و سرپرست اين پژوهش گفت :بينشهايي که اين پژوهش ارائه ميدهد،
واقع ًا هيجانانگيز هستند.ما در اين پژوهش دريافتيم افراد مبتال به ديابت نوع يک ،هنوز هم سلولهايي دارند که
انسولين توليد ميکنند.شايد يافتههاي ما بتوانند به تغييرات جديدي براي محافظت از اين گونه سلولها منجر شوند
و به افراد مبتال به ديابت کمک کنند تا توانايي ساخت انسولين را دوباره به دست بياورند.روش جديد ما در استفاده
از سيستم سلول انساني ،بسيار قابل توجه است و چنين تغييراتي در سلولهاي حيواناتي مانند موش ديده نميشود.
کمبود سلولهاي بتا ،هم در ديابت نوع يک و هم در ديابت نوع دو رخ ميدهد.دانشمندان پيشتر فکر ميکردند
که دليل اين موضوع ،شرايط محيطي باشد که به مرگ سلولها منجر ميشود؛ اما پژوهشگران دانشگاه اکستر
دريافتند دليل اين موضوع ،توقف توليد انسولين در برخي از سلولها و توليد هورموني موسوم به سوماتواستاتين
توسط آنهاست.پژوهشگران ،بافت پانکراس بيماران مبتال به ديابت نوع يک و دو را بررسي کردند و دريافتند تعداد
"سلولهاي دلتا" ( )delta cellsکه سوماتواستاتين توليد ميکنند ،در سلولهاي پانکراس اين بيماران ،بيشتر از
حد معمول است و نشان ميدهد که برخي از سلولهاي بتاي اين بيماران نيز به سلولهاي دلتا تبديل شدهاند.اين
يافتهها در مدلهاي حيواني ،متفاوت بودند.در موشها ،سلولهاي بتا به "سلولهاي آلفا" ( )alpha cellsتبديل
ميشوند که هورمون متفاوتي موسوم به "گلوکاگون" ( )glucagonتوليد ميکنند.اين نتايج نشان ميدهند که
ممکن است پيامدهاي اين تغيير در سلول انسانها و حيوانات متفاوت باشد".کارال اون" ( ،)Carla Owenمدير
اجرايي مؤسسه خيريه پژوهش بدون حيوانات گفت :اين پژوهش ،گاميپيشرو در اين حوزه به شمار ميرود.ما گروه
پژوهشي دانشگاه اکستر را حمايت کرديم تا روش جديدي براي بررسي تأثير ديابت بر انسان ابداع کنند که در آن
از حيوانات استفاده نشود.يافتههاي اين پژوهش ،هرگز در حيوانات ديده نميشوند و اهميت استفاده از سلولهاي
انساني را در بررسي بيماريهاي انسان مشخص ميکنند.ما مفتخريم که از مرحله بعدي اين پژوهش نيز حمايت
کنيم تا به کشف راهبردهاي جديد براي درمان بيماران مبتال به ديابت نزديک شويم.
نوبت اول

نوبت دوم

فراخوان مناقصه یک مرحله ای تکمیل سالن ورزش های رزمی آق قال
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان گلس��تان با توجه به ابالغ شماره  221/3712مورخه  1398/2/23در نظردارد پروژه تکمیل سالن ورزشی های رزمی آق قال را براساس
قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل اجرا نماید.
ا -نام مناقصه گزار :اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان
 -2موضوع مناقصه  :تکمیل س��الن ورزش��ی های رزمی آق قال ش��امل  ،اجرای بخشی از عملیات س��اختمانی (ابنیه) وتحویل پروژه  ،که محدوده وشرایط آن  ،در اسناد
مناقصه مشخص شده است .
 -3مدت ومحل اجرای کار :سه ماه شمسی ،شهرستان آق قال -استان گلستان .
 -4مبلغ برآورد کل کار :مبلغ برآورد کل  2،696،141،148ریال است.
 -5تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:معادل  134،807،057ریال است که در اسناد مناقصه توضیحات الزم به تفصیل ارائه شده است.
-6دستگاه نظارت :گروه نظارت فنی براماکن ورزشی اداره کل
 -7رتبه مورد نیاز :پایه  5ابنیه و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی
 -8دریافت و پاسخ به اسناد مناقصه :اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ  1398/2/28به مدت سه روز از طریق سامانه تدارکات اداری به آدرس http://www.setadiran.
 ir/setad/cmsقابل دریافت و ارائه پیشنهاد است.
-9آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها  :ساعت  13/00روز شنبه مورخ  1398/3/18است.
 -10نشانی محل تسلیم پاکت الف(اصل ضمانتنامه)  :گرگان خیابان شهید بهشتی  ،بهشت هشتم  ،دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان
 -11زمان بازگشایی پاکات  :پیشنهادهای واصله در ساعت  9/00روز یکشنبه مورخ  1398/3/19در کمیسیون مناقصه که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان
تشکیل می شود باز و قرائت خواهد شد.
شناسه آگهی 469640 :

اداره کل ورزش وجوانان استان گلستان

تجدید فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله ای (با ارزیابی فشرده)
شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری باستناد قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد از محل اعتبارات جاری عملیات اپراتوری و راهبری
تاسیسات آبرسانی شهر سامان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
رديف

موضوع مناقصه

نوع اعتبار

مبلغ ضمانت نامه

1

عملیات اپراتوری و راهبری سیستم تامین آب ،انتقال و
ذخیره و توزیع در شهر سامان و رفع حوادث همراه با
نگهبانی و حراست تاسیسات

از محل منابع
داخلی

150،000،000

مبلغ برآورد(ريال)
3،000،000،000

نوع و رشته پيمانكاري مورد نياز :دارای تعیین صالحیت از سازمان كار واموراجتماعی وگواهینامه ایمنی . HSE
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  8صبح روز یکشنبه تاریخ  98/02/29تا ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 98/03/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 98/03/12
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز دو شنبه تاریخ  98/03/13تاريخ اعتبار پيشنهادات  3ماه پس از پيشنهاد قيمت
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس :شهرکرد -میدان قدس -شرکت آب و فاضالب شهری کد پستی  8814649913و تلفن  038 33335035و 038 33331501
ضمنا هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومي و آموزش همگاني
شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياري

آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای
دراجرای قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره  13089مورخه  83/11/17مجلس شورای اسالمی و تصویب نامه شماره 67490
مورخه  83/11/26ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران و نیز تصویب نامه شماره /29111ت 33583ه مورخه  84/115هیات محترم
وزیران ودیگرآئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط ،این شرکت درنظردارد انجام پروژه ای بامشخصات کلی ذیل رابه مناقصه بگذارد.
ردیف

موضوع مناقصه

محل تحویل کاال
(شهرستان)

مبلغ برآورد
اولیه(ريال)

مدت زمان تحویل
(روز)

مبلغ تضمین شرکت درفرایند
ارجاع کار(ريال)

نوع تضمین

شماره مناقصه

1

خرید لوله پلی
اتیلن

انبارسامیان

5/031/983/000

پانزده

252/000/000

ضمانت نامه
بانکی

98/238/644

کارفرماودستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضالب روستایی استان اردبیل
لذاازکلی��ه تولیدکنن��دگان و متقاضی��ان صالحیت دار دارای مجوزفعالیت یا پروانه کس��ب برای انج��ام مناقصه فوق دعوت م��ی گرددتاجهت دریافت
اسناد،حداکثرتاس��اعت 13روز چهارش��نبه مورخه 98/3/1بنش��انی س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت () www.setadiran.irمراجعه نموده و قیمت
پیشنهادی خودرا
حداکثرتا س��اعت  13روزیکش��نبه مورخه 98/3/12دریک پاکت سربسته الک و مهرشده حاوی پاکات الف و ب و ج بطورمحرمانه به همراه دیگراسناد
موردنیاز به نحوی دراس��نادقید ش��ده به نش��انی کارفرما:اردبیل –ش��هرک اداری بعثت ،ش��رکت آب و فاضالب روستای اس��تان اردبیل (دبیرخانه
حراست)ارسال نمایند.پیشنهادهای واصله درس��اعت  9صبح روزدوشنبه مورخه 98/3/13درکمیسیون معامالت کارفرمامفتوح و خوانده می شود که
حضورنماینده مطلع و تام االختیارازطرف هریک ازپیش��نهاددهندگان درجلس��ه گشایش پیشنهادهای مالی بادردست داشتن معرفی نامه معتبرآزاد می
باشد مدت اعتبارپیشنهادها تاپایان وقت اداری مورخه 98/6/13می باشد تاییدشرکت بازرسی وکنترل کیفیت مورد قبول کارفرمادرمورد مصالح پروژه
ها و خریدها الزامی بوده و هزینه مربوطه و هزینه درج آگهی ها و کسورات قانونی سهم پیمانکار برعهده برنده مناقصه می باشد .دیگرجزئیات دراسناد
مناقصه مندرج می باشد کارفرما دررد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختاراست متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتربه نشانی کارفرما مراجعه
نموده ویاباشماره تلفن های(045-33746013-14دفترامور پیمان)تماس حاصل نمایند.
شرکت آب و فاضالب روستایی استان اردبیل

