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زیزو

جین ایر

«جین ایر» فیلمی در ســبک رمانتیک و
درام بــه کارگردانی کری فوکوناگا اســت
که در ســال  ۲۰۱۱منتشر شد .این فیلم
اقتباســی از رمان جین ایر اثر شــارلوت
برونته است.
داســتان فیلم :جین که دختری باهوش و
رک گو اســت در کودکی و در مدرسه ای
شــبیه نوانخانه با مدیری سختگیر سپرده
میشــود .در آغاز به دلیل همین ویژگی
او ،بقیه دختران از ســخن گفتن با او منع
میشوند.
جین تنها یک دوســت مییابد که او هم
پس از مدتی بر اثر بیماری ،جان خود را از دســت میدهد .چند ســال بعد ،جین که دختری زیبا شده به عنوان معلم به
یک خانه اعیانی نقل مکان میکند و با شــاگردش ،دختر صاحبخانه که مادر ندارد ،روابط عاطفی محکمی برقرار میکند.
کمی بعد او و پدر دخترک ،نیز به هم عالقهمند میشــوند .پــدر از جین تقاضای ازدواج میکند و جین میپذیرد .اما در
زمان برگزاری مراسم در کلیسا ،وکیلی از راه میرسد و با اظهار اینکه مرد پیشتر ازدواج کرده مانع از عروسی آندو میشود.
جین آزرده خاطر خانه را ترک میکند اما در راه خبر میرسد که او بستگانی دارد و یکی از آنها در پی مرگ ،ثروتی عظیم
برای او به جا گذاشته است...
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فناوری
برنامه هوش مصنوعی چین
برای المپیک زمستانی ۲۰۲۲

روزنامهبازی
روزنامه اطالعات  6 -بهمن 1355

«جشن انقالب در سراسر کشور»؛ تیتر یک اطالعات
به برگزاری مراســم ســالگرد انقالب ســفید شاه
اختصاص یافت .دو ســال قبل از بهمن  ،1357این
روزنامه خبر داد که «کارگران ،دهفانان ،فرهنگیان،
روشنفکران ،سپاهیان انقالب و اصناف در رژه باشکوه
جشن انقالب شرکت کردند»!

ساوتهمپتون با درخشش محمد سالیسو توانست منچسترسیتی صدرنشین لیگ برتر را با تساوی یک  -یک متوقف کند

گروهــی از محققــان دانشــگاه فودان چین بــرای کمک
به ارزیابی عملکرد ورزشــکاران ورزشهای زمســتانی در
بازیهای المپیک زمســتانی  ۲۰۲۲پکن که از چهار فوریه
آغاز خواهد شــد ،یک سیســتم تجزیــه و تحلیل تمرینی
مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد کردهاند.
به گزارش ایســنا ،ژانگ لیهوا ( )Zhang Lihuaرهبر این
مطالعه و اســتاد مهندســی و فناوری در دانشگاه شانگهای
گفت :این سیســتم حرکات ،وضعیت بدن ،ســرعت و سایر
شاخصهای عملکرد ورزشکاران را در طول تمرین از طریق
چند الگوریتم تجزیه و تحلیل میکند و با این کار به ایجاد
برنامههای تمرینی مخصوص برای هر ورزشــکار و کارایی
کلی آن فرد کمک میکند.
ژانــگ لیهوا ایده ایجاد این سیســتم را در ســال  ۲۰۱۹و
زمانی کــه اداره کل ورزش چین به دنبــال ترویج صنعت
تجهیزات ورزشی زمستانی برای بازیهای المپیک زمستانی
بود ،مطرح کرد.
ایده او همچنین توسط کریســتین کالینز ،مشاور عملکرد
ورزشــی در مرکز مدیریت ورزشهای زمستانی دولت چین
در پکن حمایت شد.
بــه گفته ژانگ ،معموال مربیان بر عملکرد ورزشــکاران در
طــول تمرین نظــارت میکنند تا در مــورد نحوه عملکرد
آنها نظر بدهند ،اما سیســتم تجزیــه و تحلیل ما از طریق
دوربینهای با کیفیت باالیی که به آن مجهز اســت ،نظارت
دیجیتالی در لحظهای از عملکرد ورزشکاران ارائه میکند و
قادر به شناســایی تمامی حرکات آنها و در کل عملکرد آنها
است .این سیستم با عملکرد منحصر به فرد خود این بار را
از دوش مربیان برمیدارد.
او افزود که برای ورزشهایی مانند اسکیت نمایشی نیز این
سیستم به لطف ویژگیهای تشخیص سه بعدی و چرخش
ســر ،میتواند فرایند استانداردســازی و زیبایی شــنایی
وضعیتهای عملکردی ورزشــکاران را نیز بهبود بخشــد.
استانداردسازی ،به فرایند ایجاد و اجرای استانداردها گفته
میشود.
هدف استانداردســازی بهبود ســازگاری ،امنیت و کیفیت
میباشــد .ژانگ گفت :ورزشهای دیگــر مانند فوتبال نیز
میتوانند از این سیســتم برای نظارت و تجزیه و تحلیل در
لحظه استفاده کنند.

دانستنیها

چهرهها

چرا برخی از افراد به شدت سرمایی هستند
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وزارت صنعت  ،معدن  ،تجارت كلیه شركت كنندگان ملزم به
 -7تاریخ دریافت اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه از سامانه  :از تاریخ  1400/11/06تا
است.و شركت در سامانه
شدهمجاز
دیجیتال اسناد بارگذاری شده توسط صاحبان امضاء
تاریخ  1400/11/13می باشد .
ساعتآمریکایی
کارگردان
مناقصه و
كیفی وبازیگر
نیومن؛
 -8تاریخ تکمیل و بارگذاری اسنادپل
در سامانه  :تا
ارزیابی
تداركات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشند _.فقر آهن با کم خونی و ســرمایی بودن مرتبط اســت .این به این معناست که در صورت ابتال به فقر آهن بدنتان با کم خونی و سپس
 متقاضیاني كه داراي شرایط مذكور در بندهای»  11و  « 12فوق بوده و آمادگي 19روز یکشنبه مورخ  1400/12/01و محل آن در سامانه تدارک الکترونیکی دولت
حس سرما رو به رو میشود.
پل لئونارد نیومن ( ۲۶ژوئیه  ۲۶ - ۱۹۲۵ســپتامبر  )۲۰۰۸بازیگر برنده جایزه اسکار و
اجراي پروژه را دارند ،مي توانند در مهلت تعیین شده فوق الذكر ،جهت دریافت
(ستاد) مي باشد .
خواب در بروز حس سرما در بدن بیتاثیر نیست.
الکترونیکیخوابی
تدارک _کم
سامانه(در
مناقصهدربه اوهایو
رانی بود .او
اتومبیل
مسابقات
1400/12/02و دوس
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دولتو(ستاد) به
كیفی و
ارزیابی
محلتدار اسناد
کارگرداندوشنبه
 -9تاریخ گشایش پاكات ارزیابی كیفی  :روز
_افت قند میتواند عالئمی مثل لرزش و سرما را به فرد القا کند.
کاتولیکمراجعه
www.setadiran.ir
باشد .
گشایش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می
نمایند.بود .پل
مجارستانی
به دنیا آمد .پدرش یهودی آلمانی و مادرش مسیحی
آمریکا)
انجامدرمراحل عضویت
50659
شماره
مصوبه
مطابق
 -10نوع و میزان تضمین شركت در مناقصه
 B021-41934در بروز حس سرما بیتاثیر نیست.
سامانهنهای گروه
در ویتامی
_کمبود
جهتپول
ستاد رنگ
سامانه فیلم
تماسنقش در
اطالعاتایفای
اول مرد•را برای
/123402تنقش
بهترین بازیگر
اسکار
جایزه
نیومن
2000092769000279
ه -مورخ  94/09/22هیات محترم وزیران به مبلغ  ( 7/243/020/869هفت میلیاردو
منجر به حس سرما میشود.
كدفراخوان:کم آبی بدن نیز
_گاهی
سپتامبر  ۲۰۰۸بعد از مدتی مبارزه با بیماری سرطان
سال  ۱۹۸۷بدست آورد .او در ۲۶
دویست و چهل و سه میلیون و بیست هزارو هشتصد و شصت و نه )ریال می باشد .
_اختالالت تیروئید در سرمایی بودن موثر است.
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ریه در  ۸۳سالگی درگذشت .پل
روابط عمومی شركت گاز استان تهران
شناسه آگهی1264599 :
-11معیارهاي ارزیابي كیفي:
_ابتال به برخی ویروسها که منجر به ضعف سیستم ایمنی بدن میشوند در بروز سرمایی بودن موثر هستند.
را به نام اون  Ownمعرفی کردند که در نوع خود تازگی داشــت و این نام تجاری بر دو
_مصرف برخی خوراکیها که موجب افت فشار خون میشوند میتوانند در نهایت منجر به کم خونی شوند.
اصل استوار بود - ۱ :مواد برتر بدون افزودنیهای غیر طبیعی  -۲واگذاری تمامی منافع
_مشکالت سیستم گردش خون یا برخی مشکالت قلبی در بروز کم خونی بی تاثیر نیست.
به موسسههای خیریه این محصول با موفقیت آنی روبهرو شد و در سال اول فروش خود
به طور کلی در فصلهای پاییز و زمستان بیشتر آجیل و خشکبار مصرف کنید .فشار و قند خونتان را مرتب بررسی کنید و سعی کنید
یک میلیون دالر در اختیار موسســههای خیریه گذاشت ،همچنین از آن به بعد بیش از
وقتی مبتال به سرما خوردگی هستید از بدنتان بیشتر در برابر سرما محافظت کنید.
 ۱۲۵میلیون دالر به هزاران موسسه خیریه بخشیده است.

فراخوان ارزیابی کیفی مزایده اجاره دو محدوده در اطراف مخزن سد کارون 4
جهت توسعه گردشگری آبی (بخش دوم)
شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد جهت «انعقاد قرارداد اجاره محدوده هایی از مخزن و اطراف سد
كارون  4بصورت موقت با هدف سرمایه گذاری در توسعه صنعت گردشگری آبی (بخش دوم)» نسبت به شناسایی
و ارزیابی كیفی متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید .این سد و مخزن آن در استان های خوزستان و چهارمحال و
بختیاری و در فاصله  180كیلومتری شهرستان شهركرد واقع شده است .بسته طرح های مورد مزایده اجاره ،در
برگیرنده راه اندازی قایق سواری و ورزشهای آبی و تامین و راه اندازی گشت با هواپیمای آب نشین می باشد .از
متقاضیان دعوت می شود به منظور كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی كیفی ،حداكثر تا دو هفته از تاریخ
انتشار این آگهی به آدرس  www.iwpco.irمراجعه نمایند تلفن تماس021-27822723-27822703 :
شناسه آگهی1265446 :
م.الف3675 :

شركت گاز استان تهران(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی بصورت فشرده
( یک مرحله ای) به شماره 1400-10/101

شركت گاز استان تهران در نظر دارد پروژه حفرات خالی  ،توسعه شبکه  ،نصب
انشعابات  ،نصب و تعویض كنتور و عملیات غیر روتین تعمیرات اداره گاز شهرستان
رباط كریم را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد
شرایط واگذار نماید .
 -1نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار :شركت گاز استان تهران
تهران ،خیابان ایرانشهرشمالی ،نبش خیابان اراک ،ساختمان شماره  ،160طبقهچهارم ،بلوک  ،7امور قـراردادها
 -2موضوع مناقصه:
 حفرات خالی  ،توسعه شبکه  ،نصب انشعابات  ،نصب و تعویض كنتور و عملیات غیرروتین تعمیرات اداره گاز شهرستان رباط كریم و توابع می باشد .
 -3مدت اجراء پروژه  ( 730 :هفتصد و سی ) روز تقویمي می باشد .
 -4نماینده دستگاه مناقصه گزار :مدیریت بهره برداری شركت گاز استان تهران
 -5محل اجراء پروژه  :بصورت پراكنده در سطح شهرستان رباط كریم و توابع آن
مي باشد.
 -6بر آورد اولیه كارفرما  167/151/043/467 :ریال می باشد .
 -7تاریخ دریافت اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه از سامانه  :از تاریخ  1400/11/06تا
تاریخ  1400/11/13می باشد .
 -8تاریخ تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه در سامانه  :تا ساعت
 19روز یکشنبه مورخ  1400/12/01و محل آن در سامانه تدارک الکترونیکی دولت
(ستاد) مي باشد .
 -9تاریخ گشایش پاكات ارزیابی كیفی  :روز دوشنبه مورخ 1400/12/02و محل
گشایش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می باشد .
 -10نوع و میزان تضمین شركت در مناقصه مطابق مصوبه شماره /123402ت 50659
ه -مورخ  94/09/22هیات محترم وزیران به مبلغ  ( 7/243/020/869هفت میلیاردو
دویست و چهل و سه میلیون و بیست هزارو هشتصد و شصت و نه )ریال می باشد .
-11معیارهاي ارزیابي كیفي:

رشکــت ملی گاز اریان
رشکت گاز استان رخاسان رضوی (سهامی خاص)

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000092409000248

 -1مناقصهگزار :شركت گاز استان خراسان رضوي
 -2موضوع مناقصه :اصالح شــبکه و انشــعابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی
تربت حیدریه
 -3شرايط اوليه متقاضيان:
الف -دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب -دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار
ج -دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي
د -ثبت نام در سايت  www.setadiran.irو دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
 -4مدت اعتبار پيشنهادها :از تاريخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت سه ماه
ميبايست معتبر باشد.
 -5مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار( 3.143.600.000 / - :سه میلیارد و یکصد و چهل
و ســه میلیون و ششصد هزار ریال) ميباشد كه ميبايست بر اساس يكي از تضامين قابل قبول وفق
آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شــماره /123402ت 50659ه مورخ  94/09/22تهيه گردد و
حتما اصل آن قبل از آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت به صورت دستي تحويل دفتر حراست شركت
گاز استان خراسان رضوي واقع در مشهد  -بلوار خيام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همكف گردد.

شماره مجوز1265113 :

 -6مهلت اعالم آمادگي و دريافت اسناد مناقصه :از تاريخ  1400/11/06لغايت 1400/11/13
 -7آخرين مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پيشنهاد قيمت :ساعت  14:00مورخ 1400/11/23
 -8پيشــنهادهاي واصله در ســاعت  11:30مورخ  1400/11/24در كميســيون مربوطه باز و خوانده
ميشود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز آنها با همراه داشتن معرفينامه ممهور
به مهر شركت در جلسه آزاد است.
 -9يادآور ميگردد كليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به
آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -10رعايت قانون حداكثر اســتفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني الزامي
اســت و صرفا موسسات و شركتهاي ايراني ثبت شــده در فهرست توانمنديهاي مندرج در سامانه
توانيران مجاز ميباشد.
شايان ذكر است دسترسي به متن اين آگهي ،در سايت  WWW.nigc- khrz.irامكان پذير بوده و
در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با تلفن 051 -37072212 :تماس بگيريد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/9 :

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان رضوي

«آگهی مناقصه عمومی »2000005265000028

نوبت دوم

شهرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ،پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار

 تجربه و دانش در زمینه مورد نظر. حسن سابقه در كارهاي قبلي. توان مالي. توان تجهیزاتي. توان فني و برنامه ریزي. بومی بودن. -12شرایط متقاضي:
 آخرین تغییرات روزنامه رسمي (صاحبان امضاء مجاز شركت ) داشتن رتبه  5تاسیسات تجهیزات و یا رتبه  5نفت و گاز از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور .
 داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمني پیمانکاران. ثبت نام و اخذ كد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور. ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعهحسابداران رسمي.
 عطف به نامه شماره  1/140935مورخ  99/05/11مركز توسعه تجارت الکترونیکیوزارت صنعت  ،معدن  ،تجارت كلیه شركت كنندگان ملزم به داشتن مهر و امضاء
دیجیتال اسناد بارگذاری شده توسط صاحبان امضاء مجاز و شركت در سامانه
تداركات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشند .
 متقاضیاني كه داراي شرایط مذكور در بندهای»  11و  « 12فوق بوده و آمادگياجراي پروژه را دارند ،مي توانند در مهلت تعیین شده فوق الذكر ،جهت دریافت
اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه نمایند.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934
كدفراخوان2000092769000279 :
شناسه آگهی1264599 :

آگهي مناقصه (عمـومي)

(نوب
تا
ول)

روابط عمومی شركت گاز استان تهران

نماید.

ردیف

شرح پروژه

مبلغ پروژه به ريال

1

آگهی پروژه مرمت و بهسازی و تعمیرات اساسی شهری
(درخواستهای محلی سامانه  -)137تا سقف اعتبار

6/500/000/000

مبلغ سپرده به ريال رتبه الزم
325/000/000

 5ابنیه

نحوه پرداخت
قرارداد
نقدی

 -1سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد .ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت  90روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا
واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب  700786948623بانک شهر.

 -2برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 -3مبلغ  1/000/000ريال به عنوان هزینه خرید اســناد به حساب  700785313795به نام شهرداری کرج از طریق سامانه الکترونیک دولت(ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irمیبایست واریز گردد.

 -4متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت  14:30تاریخ  1400/11/12جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند.

 -5شــرکتکنندگان میبایست ضمن بارگذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در ســامانه ستاد نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه تا پایان وقت اداری تاریخ

 1400/11/23به آدرس کرج – میدان توحید – بلوار بالل – دبیرخانه شهرداری کرج واقع در طبقه اول اقدام نمایند.
 -6در صورت بروز هر گونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

 -7پیشنهادات رسیده در مورخ  1400/11/24در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

 -8هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-35892423تماس و یا به سایت  www.karaj.irمراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمانها -شهرداری کرج

