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»نبرد شدید دریایی و زمینی ایران و عراق«؛ 
تیتــر یک صبح ازادگان خبــر از آغاز جنگی 
مي داد که هشت ســال به طول انجامید؛ اگر 
چه در آن زمان کسی فکر نمي کرد که جنگ 
با این شــدت و طول زمان ادامــه پیدا کند. 
صــدام رئیس جمهوری وقت عــراق چند روز 
پیش از آن، پیمــان ۱۹۷۵ الجزایر را در برابر 
دوربین های تلویزیون بغداد پاره کرد و با تأکید 
بر مالکیت مطلق کشورش بر اروندرود و طرح 
این ادعا که جزایر سه گانه ایران به اعراب تعلق 

دارد، همزمان جنگ زمینی، هوایی و دریایی علیه ایران را آغاز کرد.
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دارودسته های نیویورکی
»دارودســته های نیویورکی« نام فیلمی است که در سال 
۲۰۰۲ توســط مارتین اسکورســیزی کارگردانی شد. از 
بازیگران این فیلم می توان لئونــاردو دی کاپریو، کامرون 
دیاز و دانیل دی-لوئیس را نام برد. این فیلم ساخته سال 
۲۰۰۳ و نامزد دریافت ده اسکار به خصوص جایزه اسکار 
بهترین کارگردانی و جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول 
مرد شــد. این فیلم اقتباسی بر اساس کتابی به همین نام 
به نویســندگی هربرت اسبوری اســت. به تازگی مارتین 
اسکورســیزی در مصاحبه ای اعالم کرده که قصد دارد به 

دلیل حجم زیاد وقایع و شــخصیت های آن دوره از تاریخ آمریکا، ســریالی از این فیلم بسازد. داستان در خالل جنگ های 
آمریکا طی ســالهای ۱۸۴۰ تا ۱۸۵۲، شهر نیویورک اســت که بر اثر جنگ های بین آمریکایی های بومی و ایرلندی های 
مهاجر به کوره ای داغ از آتش مبدل شده است. بیل کاتینگ قصاب )با بازی دانیل دی-لوئیس( سر دسته آمریکایی ها حریف 
ایرلندی خود کشیش والن )با بازی لیام نیسون( که سردسته گروهی ایرلندی به نام خرگوش های مرده است را می کشد 

و آمریکایی ها پیروز می شوند و... .

فناوری

درمان عنکبوت هراسی با کمک یک اپلیکیشن تلفن همراه!
پژوهشــگران سوئیســی، یک اپلیکیشــن جدید بــرای تلفن همراه 
ابــداع کرده اند که می تواند با به کارگیری واقعیــت افزوده، به درمان 
عنکبوت هراســی کمک کند. به گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس، 
پژوهشگران دانشگاه بازل ســوئیس، یک اپلیکیشن جدید برای تلفن 
همراه ابداع کرده اند که از واقعیت افزوده برای کاهش ترس کاربر خود 
استفاده می کند. بررسی های صورت گرفته نشان داد که این اپلیکیشن 
پس از یک برنامه دو هفته ای توانســته است احساس ترس و انزجار را 
به صورت قابل توجهی کاهش دهد. تخمین زده می شــود که تا پنج 
درصد از کل مردم، ترس قابل توجهی نســبت به عنکبوت دارند. تصور 

بر این اســت که این فوبیا از موجودات وحشــتناک هشت پا، به صورت تکاملی در برخی از افراد وجود دارد. پژوهشی که 
در سال ۲۰۱۷ انجام شد، نشان داد که نوزادان شش ماهه معموال هنگام قرار گرفتن در معرض عنکبوت ها، واکنش های 
اســترس زا نشان می دهند. بدین ترتیب بیزاری از عنکبوت می تواند یک حس ذاتی باشد که برای محافظت از ما در برابر 
تهدیدهای خطرناک ایجاد شــده اســت. درمان از راه مواجهه )Exposure therapy(، یکی از موثرترین روش ها برای 
درمان ترس هایی مانند عنکبوت هراسی )Arachnophobia( است. با وجود این، قرار دادن افراد در معرض منبع ترس، 
همیشــه فرآیند ساده ای نیســت. برای مثال، همه درمان گرها چند رتیل غول پیکر را در مطب خود نگه نمی دارند تا آنها 
را برای درمان از راه مواجهه به کار ببرند. پژوهشــگران دانشــگاه بازل، یک اپلیکیشن جدید تلفن همراه موسوم به فوبیز 
)Phobys( طراحی کرده اند که با اســتفاده از یک رابط ساده واقعیت افزوده، تصاویر عنکبوت های متحرک را در محیط 
اطراف کاربر نشان می دهد. پژوهشگران در یک آزمایش بالینی که برای بررسی کارآیی این اپلیکیشن طراحی شده بود، 

۶۶ بیمار مبتال به عنکبوت هراسی را مورد ارزیابی قرار دادند. 

چهرهها

پرویز یاحقی؛ موسیقی دان و آهنگساز 
پرویز صدیقی پارسی معروف به یاحقی، ۳۱ شهریور ۱۳۱۵ شمسی در تهران متولد شد.

او چنانچه خود گفته بود، در کودکی حســب مقتضیات شغلی پدر به همراه خانواده به لبنان سفر مي کند و 
پس از گذشت مدتی کوتاه و به دلیل دور بودن از معشوق جاودانی اش، ویولن، به حالت احتضار مي رود که 
با توصیه پزشکان، خانواده اش تسلیم خواسته وی شده و او را به ایران می فرستند تا در کنار دایی هنرمندش 

حسین خان یاحقی کسب فیض کند.
پرویز با تلمذ در مکتب نه تنها هنرمندپرور، بلکه انســان پرور حســین خان و ابوالحســن صبا و تلفیق نبوغ 
ذاتی، خالقیت و اســتعداد شگرف خویش با این داشــته ها، هر چه سریع تر پله های ترقی را پیمود تا جایی 
که در همان ســنین جوانی در برخی ارکســترها و قطعات، به رغم حضور استادانش، سلوها )تکنوازی ها( به 

او سپرده مي شد.
اوراق دفتــر تاریخ موســیقی مان را که ورق بزنیم به نوازندگان خوب و آهنگســازان برجســته ای برخورد 
مي کنیم، اما معدود کســانی در این جمع وجود دارند که هر دو هنر، یعنی آهنگسازی و نوازندگی را آن هم 

در حد اعال تواما در خویش جای داده باشند و بی شک یکی از یکه تازان این میدان، پرویز یاحقی بود.
او از ســالیان دور تاکنون رابطه بسیار صمیمی با سایر هنرمندان این خاک و باالخص موسیقیدانان داشته و 
حتی با نوازندگانی که به نوعی رقبای او به حساب مي آمدند )بدیعی، خرم، ملک و...( دوستی نزدیک و رابطه 

احساسی عمیق و عاطفی داشت )چیزی که متاسفانه در عصر حاضر کمتر با آن برخورد مي کنیم.
وی ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۵ به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

خالد حیدری؛ اولین شهید نظامی ایران در جنگ با عراق
ســتوان یکم خالد حیدری )متولد ۱۳۲۹ مهاباد - ۳۱ شــهریور ۱۳۵۹ کوت عراق( خلبان فانتوم 

نیروی هوایی ایران بود.
خالد حیدری پس از طی دوره یک ساله مقدماتی در ایران سال ۱۳۵۳ جهت فراگرفتن دوره های 

تکمیلی به مدت دو سال به آمریکا اعزام شد.
وی پــس از آموزش پــرواز با هواپیماهای تی-۳۷ و تی-۳۸ و اف-۴ به عنوان خلبان شــکاری به 
ایران بازگشــت و پس از ۶ ماه حضور در پایگاه یکم شکاری در سال ۱۳۵۶ به پایگاه سوم شکاری 

منتقل شد.
او با آغاز جنگ مأموریت پاســخ نظامی به حمله هوایی عراق ســرانجام در ساعت ۵ عصر روز ۳۱ 
شــهریور ســال ۱۳۵۹ در عملیاتی معروف به »انتقام« در حالی که به همراه تیم آلفارد از پایگاه 
سوم شکاری مأمور بمباران پایگاه هوایی کوت در استان میسان عراق بود هواپیمایش مورد اصابت 
یک فروند موشــک ســام قرار گرفت و در رودخانه دجله سقوط کرد در این حمله خلبان محمد صالحی نیز به همراه خالد حیدری مفقود شد. با این اتفاق خالد 

حیدری اولین شهید نظامی ایران در جنگ با عراق لقب گرفت.
پس از سال ها در یک عملیات اکتشاف در سال ۱۳۹۱ در یک قبرستان در شهر کوت پیکر خلبان های آلفارد پیدا شد و در یک مراسم به ایران بازگرداننده شد 
و پس از یک مراســم پیکر خالد حیدری به زادگاهش مهاباد انتقال داده شــد و در آنجا به خاک ســپرده شد. در عملیات الیه روبی رودخانه دجله الشه متالشی 

شده هواپیمای عملیات آلفارد پیدا شد.

فیلمبازی

شامپانزه ها هم تا آخر عمر از یتیم بودن رنج می کشند!
یک مطالعه روی شــامپانزه ها نشــان می دهد آنها نیز مانند ما انسان ها 
اگر قبل از رسیدن به ســن بزرگسالی یتیم شوند، تا آخر عمر از آن رنج 
می برند. به گزارش فیز، محققان سه اجتماع شامپانزه ها را در پارک ملی 
»تای« در کشور ساحل عاج زیر نظر گرفتند. آنها سوابق کامل جمعیتی 
شــامپانزه ها را داشتند و نمونه های مدفوع آنها را برای انجام آزمایش های 
صفات پدری بر روی تمام اعضای جدید برای مدت ۳۰ سال جمع آوری 
کردند. »کاترین کراکفورد« سرپرست این مطالعه می گوید: هنگامی که ما 
نزدیکترین اقوام خود یعنی شــامپانزه ها را مطالعه می کنیم، می توانیم در 
مورد عوامل محیطی باستانی که ما را انسان کرده است، بیاموزیم. مطالعه 
ما نشــان می دهد که نیــاز به حضور و حمایت مادر در طول ســال های 

کودکی نیز احتماالً یک ویژگی در آخرین جد مشــترک ما بوده اســت که انسان ها شش تا هشت میلیون سال پیش با شامپانزه ها در آن 
مشــترک بوده اند. این ویژگی احتماالً در فرگشــت شامپانزه و انسان، بنیادی بوده است. نظریه های اصلی در مورد فرگشت انسان استدالل 
می کنند که والدین تا زمانی که فرزندان شان بزرگ می شوند به تأمین غذا برای فرزندان خود ادامه می دهند که این موضوع گونه ما را قادر 
به داشتن بزرگترین مغز در بین گونه های دیگر کره زمین نسبت به اندازه بدن ما کرده است. مغز بافتی ارزشمند است و در طول کودکی 
طوالنی ما به آرامی رشد می کند. مراقبت های مستمر والدین در دوران کودکی، به کودکان این فرصت را می دهد تا مهارت های الزم برای 
زنده ماندن در بزرگسالی را بیاموزند. چنین کودکی های طوالنی مدتی در میان حیوانات نادر است و فقط در میمون های بزرگ دیگر مانند 
شامپانزه ها دیده می شود. شامپانزه ها ممکن است کودکی طوالنی مدتی داشته باشند، اما مادران آنها به ندرت پس از چهار تا پنج سالگی 
که آنها را از شیر می گیرند، مستقیماً به آنها غذا می دهند. بیشتر مادران فرزندان خود را به دنبال غذا می فرستند. پس مادران شامپانزه چه 
چیزی در اختیار فرزندان خود قرار می دهند که به آنها بر شــامپانزه های یتیم برتری دهد؟ ما هنوز جواب آن را نمی دانیم، اما دانشــمندان 
ایده هایی در این باب دارند. »کراکفورد« می گوید: یک ایده این است که مادران می دانند بهترین غذا را از کجا بیابند و چگونه از ابزارهای 

استخراج غذاهای پنهان و بسیار مغذی مانند حشرات، عسل و آجیل استفاده کنند.

به امید انتشار این تصویر به زودی!

طرحروز

دانستنیها

شهاب جعفرنژاد

ژاپنی جان سخت 
که هرگز مغلوب نمی شود

پس از ماه ها شــایعه، 
نشت اطالعات، پخش 
و عکس هــای  تیــزر 
تویوتــا  جاسوســی، 
وانــت  از  ســرانجام 
برای  تونــدرا  پیکاپ 
رونمایی   ۲۰۲۲ سال 

کرد. جدا از طراحــی ظاهری عضالنی، شــاهد بزرگ ترین 
تغییر در زیر درپوش پیشــرانه این خودرو هستیم. پیشرانه 
تنفس طبیعی هشــت سیلندر خورجینی در مدل پیشین با 
یک پیشرانه توربو دوقلو شــش سیلندر خورجینی در مدل 
اســتاندارد جدید جایگزین شده اســت. همچنین، استفاده 
از سیســتم تعلیق مســتقل در عقب و جلو و یک پیشــرانه 
هیبریدی که توانایی تولید ۵۸۳ پوند-فوت گشــتاور را دارد 
از دیگر موارد قابل توجهی است که می توان به آنها اشاره کرد.

تویوتا پیشرانه استاندارد ۳.۵ لیتری توربو دوقلو شش سیلندر 
خورجینی وانت پیکاپ توندرا را »بسیار کارآمد« معرفی کرده 
اســت که دارای ۲۴ سوپاپ با ســامانه های VVTI دوگانه 
است. این پیشرانه توانایی تولید ۳۸۹ اسب بخار نیرو و ۴۷۹ 
پوند-فوت گشــتاور را دارد که هشــت اسب بخار نیرو و ۷۸ 
پوند-فوت گشتاور بیشتر از پیشرانه هشت سیلندر خورجینی 
پیشــین را ارائه می کند. وظیفه انتقال نیروی پیشرانه به هر 
چهــار چرخ خودرو بر عهده یک جعبــه دنده اتوماتیک ۱۰ 
سرعته دارای حالت تعویض مرحله ای )سکوئنشال( و حالت 

رانندگی tow/haul است.
تغییر بزرگ دیگر در تویوتا توندرا ۲۰۲۲ در سیســتم تعلیق 
آن نهفته اســت. دیگر خبری از ســامانه تعلیق فنر شمشی 
در عقب خودرو نیســت و تویوتا با سامانه فنربندی جدید در 
ترکیب با سامانه تعلیق دوجناقی جلو راحتی بیشتر سواری 

توندرا و ثبات بیشتر در خط مستقیم را وعده داده است.

تختگاز

حضرت محمد )ص(: 
تا آنجا که می توانید مجازات ها را از مسلمانان بازدارید

 زیرا اگر پیشوائی در بخشش خطا کند بهتر از آن است که 
)نهج الفصاحه(در مجازات خطا کند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 به همراه ارزیابی کیفی )مناقصه فشرده(

شماره 400-7

شــرکت تولید نیروی برق آذربایجان در نظر دارد یک دســتگاه کویل شــفت به همراه 
هــاب گیربکس اصلی را از طریق مناقصــه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی 
و ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکــی www.setadiran.ir از 

تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری و تامین نماید.
موضوع مناقصه: خرید داخل یک دســتگاه کویل شــفت به همراه هاب گیربکس اصلی 

مطابق نمونه
- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: براساس مصوبه شماره 123402/ت 50659 
مورخ 1394/09/22 هیات وزیران به مبلغ 600/000/000 ریال )به حروف ششصد میلیون 
ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی )معتبر تا ســه ماه از تاریخ مناقصه و قابل تمدید تا سه 
ماه دیگر( و یا واریز به حساب شــماره 4001100706375705 نزد بانک مرکزی به نام 

شرکت تولید نیروی برق آذربایجان
- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی 

www.setadiran.ir
- زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران می توانند تا ساعت ۱۱ صبح روز 
شنبه مورخ 1400/7/3 برای دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

- محل تحویل )بارگذاری( اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اســناد مناقصه: تا ســاعت ۱۱ صبح روز شــنبه مورخ 

1400/7/17
زمان و مکان بازگشــایی پاکات مناقصه از طریق سامانه: ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه 

مورخ 1400/7/17 – دفتر شرکت تولید نیروی برق آذربایجان
کد فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 2000001579000012

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

شرکت تولید نیروی برق آذربایجان

)نوبت دوم(

شناسه آگهی:1192840

 
آگهيفراخوانمناقصهعموميیکمرحلهای

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

)نوبت دوم(

۲۰۰۰۰۹۳۴۹۸۰۰۰۳۳۲ شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

۱۴۰۰/۱۰۷۴ شماره مناقصه

عملیات پیاده سازي و نظارت بر اجراي سیستم هاي ایمني، بهداشت، حفظ محیط زیست و آتش نشاني پاالیشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي موضوع مناقصه

۱۲/۰۸۰/۰۸۸/۰۰۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )جهت شرکت های تایید صالحیت شده(

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات 
وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

۴۰۹/۰۰۴/۴۳۴/۸۴۴ ریال مبلغ برآوردي مناقصه

۵ روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي از سامانه ستاد 

حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

متعاقبا” به شرکت های تایید صالحیت شده از طریق سامانه ستاد ایران اعالم می شود. آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات مالی در سامانه ستاد 

 استان بوشهر- شهرستان عسلویه -شهر نخل تقي - منطقه ویژه انرژي پارس -پاالیشگاه یکم)فاز ۱(-ساختمان اداری -طبقه دوم - اتاق ۴۵ دفتر
خدمات پیمانها - کد پستی: ۷۵۱۱۸۹۳۳۴۹ آدرس مناقصه گزار

بدیهی اســت کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و 
مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های۴۵۷۹و۴۹۹۴ و ۴۶۹۹و۰۷۷۳۱۳۱۴۱۸۲تماس حاصل فرمایند. 

شناسه آگهی: 1195812

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/30               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

از شمار خرد هزاران بیش
اندیشمند توانا، انسان فرهیخته »دکترحبیب اله پیمان«

بانوی فداکار و صبور سرکار خانم »پیمان راضی«
همسر گرامی و متفکر استاد پیمان سرکار خانم »مینو مرتاضی«

جناب »فرید راضی« و سایر بازماندگان محترم
در سوگ وارده فقدان بزرگواری فهیم و وارسته، »مهندس مجید پیمان« سهیم و صمیمانه همدردیم.

                                                                                                                                                                  ضیاء مصباح و خانواده


