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مشاهير

در آينه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

آي��ا نديدى كس��انى را كه در آيات خدا مجادل��ه مىكنند ،چگونه از راه حق منحرف مى ش��وند؟!()69همان
كس��انى كه كتاب (آس��مانى) و آنچه رسوالن خود را بدان فرس��تادهايم تكذيب كردند؛ اما بزودى (نتيجه كار
خود را) مىدانند!()70در آن هنگام كه غل و زنجيرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را مىكش��ند)71(...و در
آب جوش��ان وارد مىكنند؛ سپس در آتش دوزخ افروخته مىشوند!()72سپس به آنها گفته مىشود« :كجايند
آنچه را همتاى خدا قرار مىداديد)73(،همان معبودهايى را كه جز خدا پرس��تش مىكرديد؟!» آنها مىگويند:
«همه از نظر ما پنهان و گم شدند؛ بلكه ما اصال پيش از اين چيزى را پرستش نمىكرديم»! اين گونه خداوند
كافران را گمراه مىسازد!()74اين (عذاب) به خاطر آن است كه به ناحق در زمين شادى مىكرديد و از روى
غرور و مستى به خوشحالى مىپرداختيد!()75از درهاى جهنم وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد؛ و چه بد است
جايگاه متكبران!()76
سوره غافر


توركواتو تاس��و نويس��نده معروف ايتاليايى در  21اكتبر
1544م در شهر سورنتو ايتاليا به دنيا آمد.وي پس از طي
برخي از دورههاي مذهبي ،در نوجواني به طبع شاعري
خ��ود پي برد و از آن پس ،تمام وقت خود را به ادبيات و
شعر گذرانْد.تاسو سالياني در دربار ايتاليا حضور يافت و با
بهرهمندي از اين فرصت با فراغ بال به خلق آثار بزرگ
پرداخت.مهمترين اثر تاسو منظومه رهايى اورشليم است.
اين منظومه كه در بيس��ت بند و  15هزار بيت به بيان
جنگهاي صليبي ميپردازد ،از هنگام انتش��ار به سبب
قدرت شاعرانه و انعكاس طبع پرشور شاعر و تازگي شعر،
ارزش فراواني يافت و با وجود مخالفتهاي شديد مقامات
مذهبي ،در شمار برجستهترين آثار شعري قرار گرفت.در

«توركواتو تاسو» که بود؟

زماني كه رمانهاي پهلواني رو به انحطاط ميرفت ،اين
اثر به سبب خط مشي جديد و بديع و آميختگي خاص،
از موضوعهاي جدي و لطيف و پراحساس و كالم زيبا و
توجه به صناعت دقيق شعر و استعارههاي ظريف ،با روح
خوانندگان عصر خود سازگار آمد.آنچه بر سراسر اين اثر
تسلّط دارد ،تنها موضوع تاريخي يا مذهبي نيست ،بلكه
هيجانها و عواطف انس��اني و عجز در برابر سرنوشت
است كه به وسيله نبوغ تاسو در قالب شعر تغ ّزلي گنجانده
شده است.منظومه رهايى اورش��ليم با وجود پيروزي و
استقبال عظيم از آن ،موضو ِع مباحثهها و مشاجرههاي
س��خت قرار گرفت و اين امر بر روح شاعر تاثير فراوان
بر جاي نهاد.در اين ميان ،هر چند دادگاه ،طي حكمياثر

حکایت

رويدادهاي تاريخي امروز

او را تايي��د كرد ،اما تاس��و هرگز از نگراني و اندوهي كه
در آن غرق شده بود ،بيرون نيامد ،تا اينكه بر اثر ناسزا
گفتن ب��ه ارباب خود ،با او مثل ديوانگان رفتار نمودند و
او را در حدود هفت سال در تيمارستان نگاه داشتند.اين
دوره از زندگي تاس��و در نامههاي فراواني كه مينوشت،
منعكس ش��ده است.زندگي آميخته با سرگرداني و روح
غمزده تاس��و كه س��الها با بحرانهاي طوالني جنون
همراه بود ،در چشم نسل رمانتيك و خيالپرداز پس از او،
ارزش اساطيري يافت ،درحالي كه اختالل روحي او بر اثر
عدم درك نبوغش از طرف جامعه بيعمق زمان ،جنون
تلقي شد.تاسو جز در دورههاي سرگرداني و خأل فكري،
شاعري پركار بود و آثار فراواني بر جاي گذاشت.چندين

هزار ،نامه از او بر جاي مانده كه درباره مسائل مربوط به
عالم مادي ،الهيات ،اخالق و مس��ائل ادبي است.تاسو از
نظر شاعري ،همه انواع و موضوعهاي شعري ازجمله شعر
غنايى ،منظومههاي عاشقانه ،نمايشنامههاي سياسي و
مذهبي و مديحه دوس��تانه را به كار برده است.اما نبوغ
وي در قلمرو منظومههاي حماس��ي و افسانهاي بود كه
تخيلش در آنها امكان تجلّي مييافت.زندگينامه
قدرت ّ
تاريخي تاس��و ،سرنوش��ت نابغهاي را نشان ميدهد كه
قرباني عظمت خود ش��ده است.تاسو را به دليل به نظم
كش��يدن جنگهاي صليبي ،همانند حكيم ابوالقاس��م
فردوسي در ايران دانستهاند.توركواتو تاسو سرانجام در 21
ژانويه 1595م در  51سالگي درگذشت.
عکس :مقداد مددي-تسنيم

تشييع پيکر مرحوم حسين دهلوي استاد موسيقي

جواهر گران قيمت

م��ردي يک جواه��ر زيبا
و ب��اارزش پي��دا ک��رد.
ميخواست آن را به حاکم
شهر خود هديه کند چون
فک��ر ميک��رد عنايت و
توجه حاکم ب��ه او برايش
س��ود بيشتري نسبت به ارزش خود جواهر به همراه
خواهد داشت.نزد حاکم رفت اما حاکم از پذيرفتن او
خودداري کرد.خيلي تعجب کرد.چند وقت بعد دوباره
اجازه خواس��ت نزد حاکم برود.حاکم او را به حضور
پذيرفت.جواه��ر را تقدي��م حاکم ک��رد و با هيجان
زياد گفت« :ي��ک جواهرفروش ارزش اين جواهر را
تخمين زد و به من اطمينان داد که جواهري بس��يار
گرانبهاست».حاکم گفت« :اي مرد ،من ارزش جواهر
را تکذيب نميکنم ،اما غلبه بر حرص و طمع ،براي
من ارزشمندتر است.به عقيده تو اين جواهر پرارزش
است.اگر آن را به من هديه کني ،پس هر دوي ما آن
چيزي را از دست خواهيم داد که برايمان ارزش دارد.
بنابراين نميتوانم اين جواهر را از شما بپذيرم».

اختراع المپ برق توسط "توماس آلوا اديسون" (1879م)

در نيم��ه دوم قرن نوزدهم ميالدي ع�لاوه بر اختراعات متعدد در جنبههاي گوناگون علمي ،در اس��تفاده از
نيروي برق براي ايجاد روش��نايى و حرارت و به كار انداختن موتورهاي كارخانهها و وس��ايل حمل و نقل نيز
پيشرفتهاي بزرگي به دست آمد.البته كشف نيروي برق مربوط به قرن شانزدهم و هفدهم است و نخستين
وس��ايل برق��ي نيز در قرن هجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم مورد اس��تفاده ق��رار ميگرفت.ولي بهرهبرداري
گس��ترده از نيروي برق و اخت��راع المپ الكتريكي به صورت امروزي ،مرب��وط به مخترع معروف آمريكايى
توماس آلوا اديسون است كه بسياري از اختراعات ديگر در زمينه تلگراف ،تلفن و دستگاه گرامافون و عكاسي
برق در  21اكتبر
و فيلمبرداري و ...نيز مديون اوست.اديس��ون اختراعات زيادي داش��ت اما س��اختن المپ ْ
1879م ،بزرگترين اختراع او به ش��مار ميرفت و همين ابداع بود كه اديس��ون را به اوج شهرت رساند.گرچه
او در مدتي متجاوز از نيم قرن ،با نهايت كارآمدي و فعاليت مشغول بود ،اما هيچ يك از اختراعات و ابداعات
ديگرش ،تا اين حد مهم و جالب و هيجانانگيز نبود.
تصويب قرارداد منعقده بين ايران و كنسرسيوم نفت (1333ش)

چند ماه پس از كودتاي  28مرداد 1332ش ،سپهبد زاهدي ،نخست وزير وقت براي جلب كمكهاي غرب،
از آنان براي سرمايهگذاري در صنعت نفت ايران دعوت نمود.پس از چند دور مذاكره در نهايت قراداد ايران و
كنسرس��يوم در  28ش��هريور 1333ش بين نمايندگان دو طرف امضا شد و در  29مهر همان سال در مجلس
شوراي ملي به تصويب رسيد.مدت اين قرارداد  25سال و قابل تمديد به سه دوره پنج ساله يعني چهل سال
بود.اين قرارداد كه تقريب ًا چهار سال پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت ايران و خلع يد اجانب امضا
شد ،به هيچ وجه جوابگوي خواستههاي ملت ايران نبود.پرداخت غرامت سنگين به شركت سابق انگليسي ،با
توجه به واگذاري چهل درصدي سهام كنسرسيوم به آن به منزله حد اعالي امتيازي بود كه دولت انگلستان
به دست آورد.همچنين دولت آمريكا نيز خود را وارد معركه نمود و در غارت نفت ايرن شريك و سهيم شد.پس
از تصويب اين قرارداد ،مخالفتها از طرف مردم و روحانيون از جمله آيتا ...كاشاني كه خود سهم مهميدر
ملي شدن صنعت نفت داشت ،ابراز گرديد و دكتر مصدق نيز از زندان ،با آن به مخالفت برخاست.در نهايت،
غارتگران بينالمللي ،ظاهراً در چهارچوب قانون ملي شدن صنعت نفت و در اصل براي استثمار ايران و حفظ
منافع خود ،بار ديگر س��لطه خود را بر نفت ايران برقرار كردند و بيس��ت و پنج س��ال به چپاولگريهاي خود
ادامه دادند.
فروپاشي جمهوري فرمز(1895م)

جمه��وري فرمز (يا جمه��وري تايوان و جمهوري دموکراتيک فرمز) جمهوري کوتاهمدت در جزيره تايوان در
س��ال ۱۸۹۵م بود.اي��ن جمهوري حدفاصل واگذاري تايوان از دودمان چينگ ب��ه امپراتوري ژاپن و تهاجم و
تصرف اين جزيره بدست ژاپنيها وجود داشت.اين جمهوري در  ۲۳مه ۱۸۹۵م اعالم موجوديت کرد و در ۲۱
اکتبر همان سال رسم ًا منقرض گرديد.نابودي اين جمهوري پس از تهاجم ژاپن و تسخير پايتخت ،شهر تاينان،
توسط اين کشور ،رخ داد.اگرچه گاهي اوقات اين جمهوري را اولين جمهوري تاريخ آسيا اعالم ميکنند اما در
اصل اولين جمهوري تاريخ قاره کهن ،جمهوري ازو ميباشد که در ۱۸۶۹م تأسيس شد.

دانشنامه
آين ه هوشمند ايراني ساخته شد

محققان کش��ور موفق به طراحي و س��اخت آينههاي
هوشمندي ش��دند که قابليت کاربرد در اتاق مديران و
س��اختمانهاي مسکوني را دارد.عليرضا معرف يکي از
اعضاي تيم طراحي کننده آينههاي هوشمند در گفتگو
با مهر ،اظهار کرد :توانس��تيم آينههاي هوش��مندي را
طراحي کنيم که به عنوان منشي در دفتر مدير عامالن
ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد.وي با بيان اينکه اين
آينه ميتوان��د برنامه روزانه را نش��ان دهد ،گفت :اين
برنامهه��ا از قبل به اين آينه داده ميش��ود و در تاريخ
مشخص برنامهها را به مدير و يا هر فرد دلخواه تعيين
شده ارائه ميکند.وي خاطر نشان کرد :برنامهها زماني روي آينه ظاهر ميشود که صاحب آينه
را بشناسد و اطالعات و برنامهها بعد از قرارگرفتن جلوي آينه به نمايش گذاشته ميشود.معرف
در خصوص ويژگيهاي ديگر اين آينه هوش��مند گفت :س��اعت ،تاريخ ،آب و هوا و ...ميتواند
ازجمله پارامترهايي باش��د که به محض قرار گرفتن جلوي آينه به نمايش درآيد.اين محقق با
اشاره به ديگر کاربردهاي آينه هوشمند گفت :از آينه ميتوان در البي منازل به عنوان قرار دادن
اطالعات ساختمان به اعضاي ساختمان مورد استفاده قرار بگيرد تا عالوه بر آينه بودن خاصيت
ديگري نيز داشته باشد.همچنين از آن ميتوان به عنوان صفحه وايت برد نيز استفاده کرد.وي با
تاکيد بر اينکه اين آينه هوشمند ميتواند اخبار روز را نيز نشان دهد ،گفت :تاکنون نمونه خارجي
اين آينه س��اخته نش��ده زيرا تنها نمونهاي که در اين سبک ديده شده آينههايي براي پرو لباس
بوده است.معرف با بيان اينکه اين آينه نمونه داخلي نيز ندارد ،عنوان کرد :در صدد هستيم که
سيس��تم صوتي را به اين آينه اضافه کنيم که برنامهها را براي فرد مورد نظر بخواند.اين طرح
توسط عليرضا صادقي تبار در مرکز رشد دانشگاه علميکاربردي طراحي شده است.

پوست مصنوعي در گوشيها احساسات انساني ايجاد ميکند

محقق��ان موفق به توليد نوعي پوس��ت
مصنوعي شدهاند که با پوشاندن گوشيها
و ديگر وس��ايل الکترونيک با اين پوست
ميت��وان احساس��ات انس��اني را در آنها
به وج��ود آورد.به گزارش مهر ،پوس��ت
مصنوعي يادشده قادر به درک احساساتي
همچ��ون غلغلک داده ش��دن ،فش��رده
ش��دن ،نوازش داده ش��دن و غيره است.
اين پوس��ت مصنوعي که رابط کاربري
اسکين  -آن ناميده شده ،به گوشيهاي
هوش��مند چسبانده ميشود و بر روي بدنه لپ تاپها هم قابل نصب است.فناوري
يادشده توسط محققان دانشگاه بريستول انگليس و با همکاري محققان فرانسوي
در دانشگاه سوربون و موسسه تله کام پاريس تک ابداع شده است.اين دانشمندان
ميگويند اختراع يادشده زمينه را براي توليد محصوالت الکترونيک انسان نما فراهم
ميکند که از ويژگيها و خصوصياتي شبيه به انسانها برخوردار هستند.براي توليد
اين پوس��ت مصنوعي از دو اليه سيليکون متفاوت با يکديگر استفاده شده که به
ترتيب درم و هيپودرم ناميده شده اند.همچنين يک اليه الکترود در بين اين دو اليه
قرار گرفته که متش��کل از سيمهايي فوق باريک است که به عنوان حسگر عمل
ميکنند.دو نوع مختلف سيليکون ،آغشته به رنگدانههايي هستند تا در نهايت بافتي
مانند پوست انسان شکل بگيرد.درک تعامالت انساني توسط اين پوست مصنوعي
در آينده نزديک ،انتقال فرامين مختلف به گوش��يها و لپ تاپها را به شيوههايي
جديد و بدون نياز به استفاده از صفحه کليد يا فرامين صوتي ممکن خواهد کرد.

امواج فراصوت جايگزين دکمههاي موبايل ميشود

يک شرکت نوپا که توسط يکي از مهندسان سابق
اپل تاسيس شده ،قصد دارد دکمههاي گوشيها را
حذف کرده و استفاده از امواج فراصوت را جايگزين
آنها س��ازد.به گزارش مهر ،شرکت سنتونس اعالم
ک��رده در ح��ال هم��کاري با دو ش��رکت س��ازنده
گوشيهاي هوشمند و همين طور شرکت ايسوس
اس��ت تا دکمههاي فيزيکي گوشيها براي کنترل
صدا و روش��ن و خاموش کردن تلفنهاي همراه را
حذف کند و در عوض از حسگرهاي مبتني بر امواج
فراصوت بدين منظور بهره بگيرد.مديريت ش��رکت
يادشده برعهده جس لي است که از مهندسان سابق شرکت اپل محسوب ميشود.وي يک
حس��گر جديد را ابداع کرده که از امواج مافوق صوت براي شناس��ايي برخورد دست با بدنه
گوشي بهره ميگيرد.همچنين اين حسگر انواع فشار ،کشيدن دست بر روي گوشي و غيره
را تش��خيص ميدهد.حسگر يادشده از انعطاف پذيري بااليي براي شناسايي تماس دست با
انواع سطوح که از مواد مختلف پالستيکي ،فلزي و غيره ساخته شده باشند ،برخوردار است.
اين شرکت با همکاري ايسوس و يک شرکت همکار ديگر به نام تنسنت ،گوشي هوشمندي
را به طور آزمايشي توليد کرده که از قابليت مذکور برخوردار است.اين گوشي براي عالقمندان
به بازيهاي ويدئويي توليد ش��ده و به طور محدود در چين عرضه ش��ده است.اس��تفاده از
حس��گر يادشده ميتواند ضخامت گوشيهاي هوش��مند را به علت حذف دکمههاي جانبي
کاهش دهد.گنجاندن فناوري مذکور در گوشيهاي هوشمند مستلزم به روزرساني تراشههاي
تلفنهاي همراه است که ارسال امواج فراصوت را ممکن کند.همچنين بايد پردازندهاي جديد
را در گوشيها نصب کرد که قادر به درک برخورد دست با بدنه گوشيها باشد.

دستگاه فشار تفاضلي براي «اتاقهاي تميز» ساخته شد

يک شرکت دانش
بنيان ايراني موفق
به توليد دس��تگاه
فشار تفاضلي براي
اتاقه��اي تمي��ز
داروس��ازي شد.به
گ��زارش مه��ر،
مجتب��ي اي��زدي
مديرعام��ل ي��ک
شرکت دانش بنيان
گفت :مانيتورينگ و پايش شرايط محيطي در صنايع داروسازي
از اهميت بس��يار باالي برخوردار است.به همين خاطر کلين
رومها بخش مهمياز اين صنايع محسوب ميشوند.وي ادامه
داد :ش��رکت ما موفق شد نخستين دستگاه فشار تفاضلي در
کشور را توليد کند که در اين اتاقهاي تميز کاربرد دارد.ايزدي
گفت :اين دس��تگاه فش��ار تفاضلي بين داخل و خارج اتاق را
اندازهگيري ميکند.قيمت خارجي آن  ۹ميليون تا  ۱۴ميليون
تومان است و محصولي که ما توليد کرده ايم تنها  ۳ميليون
تومان قيمت دارد.به گفته وي محصول ايراني توليد ش��ده از
ويژگيهايي مانند ذخيره اطالعات و باتري پشتيبان برخوردار
است؛ در اصل قيمت تنها ويژگي برجسته محصول ما نيست
و از لحاظ کيفيت نيز مدعي هستيم.

آگهي مناقصه عمومي

ردیف

با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد پروژه عمراني خود به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد صالحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي ذيربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نمايد ،لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيت كه داراي گواهينامه صالحيت در رشته مربوطه هستند دعوت مي گردد مطابق
جدول زمانبندي ذيل به سامانه مذکور به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع

شماره فراخوان

مبلغ برآورد اوليه ( به ريال)

مدت قرارداد

1

بهسازی معابر محله بهبهانی فاز ( 2اطراف مدرسه گلستان
تا خیابان انقالب)

2098005701000041

4/500/941/452

 4ماه

1398/08/08

2

اصالح دوربرگردان بلوار امام علی(ع)

2098005701000042

4/126/064/440

 2ماه

1398/08/08

توضيحات:
1ـ محل وآخرين مهلت تحويل اس��ناد :اداره امور پيمان شهرداري بندر بوش��هر -تا پايان وقت اداري مورخ درج
شده در جدول .
2ـ پاكتهاي مناقصه در ساعت /10ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده مي شود.
3ـ تضمين شركت در مناقصه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير

روز نامه صبح ايران

بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره
 1003288684بانك شهر مركزي ارائه گردد.
4ـ ضمن ًا متن آگهي در ش��بكه اطالع رساني شهرداري بوش��هر به آدرس www.Bushehr.ir:درج گرديده
است.
5ـ هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه ميباشد.

تاريخ بازگشايي پاكتها

حداقل رتبه مورد نياز

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

آخرين مهلت خريد اسناد آخرين مهلت تحويل پاكات
1398/08/18

1398/08/19

 5ابنیه

230/000/000

1398/08/18

1398/08/19

 5ابنیه

210/000/000

6ـ مدت اعتبار پيشنهادها سه/سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد مي باشد.
7ـ شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
8ـ ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
9ـ محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات
واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد .

10ـ اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :
آدرس  :بوشهر – میدان شهرداری – شهرداری مرکزی – طبقه دوم – اداره امور پیمان تلفن07733340571 :
11ـ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت
نام 88969737 :و 85193768

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

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

