
روزنامه جمهوری اسالمی - 12 تیر 1360
صفحه اول جمهوری اسالمی به پوشش اخبار 
مربوط به شهادت آیت اهلل صدوقی امام جمعه 
یزد اختصاص یافــت و مهمترین عنوان آن، 
پیام امام خمینی به این مناســبت بود: »هر 
شــهادتی ملــت را به هدف بــزرگ نزدیکتر 
می کند«. در این صفحه همچنین ســخنانی 
از آیت اهلل منتظــری قائم مقام رهبری، آیت 
اهلل خامنه ای رئیس جمهور، آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی، 
مهندس میرحسین موســوی نخست وزیر و 
آیت اهلل احمد جنتی درباره شــهید صدوقی 

درج شده بود.
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تمام پول های جهان
تمام پول های جهان )All the Money in the World( فیلمی در ژانر جنایی 
زندگینامه ای به کارگردانی ریدلی اسکات و نویسندگی دیوید اسکارپا است که با 
الهام از کتاب ثروت پردردسر: ثروت ظالمانه و بدبختی های جی. پائول گتی به قلم 

جان پیرسون ساخته شده است.
از بازیگران آن می توان به میشــل ویلیامز، مارک والبرگ، کریستوفر پالمر، رومن 
دوریس، چارلی پالمر، اندرو بوچان و تیموتی هاتون اشاره کرد. فیلمبرداری پروژه 

در مه ۲۰۱۷ در رم، ایتالیا لندن آغاز شد.
این فیلم داســتان واقعی جان پل گتی سوم )با بازی چارلی پالمر(، نوه میلیاردر 
نفتی را روایت می کند که در ۱۶ سالگی ربوده شد و آدم ربایان برای آزادی او ۱۷ 

میلیون دالر باج درخواست کردند. 
در این فیلم ما شــاهد تالش های سخت مادر مطلقه و مستاصل جان یعنی گیل 

هریس )با بازی میشــل ویلیامز( هســتیم که تمام سعی خود را می کند که پدربزرگ میلیاردر جان یعنی جی. پل گتی )با بازی کریستوفر پالمر( را راضی کند تا 
مبلغی را که آدم ربایان برای آزادی جان تعیین کرده اند پرداخت کند.

 این فیلم قرار است ارزش واقعی و پایدار عشق در برابر پول را نشان دهد.

چهرهها

حسن ناهید؛ موسیقیدان
حســن ناهید زاده ۱۳۲۲ خورشــیدی در کرمان، موسیقی دان و نوازنده سرشناس 

نی است.
حســن ناهید در ارکســتری که با همکاری آقایان: اسداهلل ملک، منوچهر جهانبگلو، 
فرهنگ شــریف، محمودی خوانســاری و عده ای دیگر برنامه ای به نــام »نوایی از 

موسیقی ملی« ترتیب یافته بود شرکت داشت. 
در ارکستری به نام درویش در رادیو شرکت داشت و سپس برای شرکت در ارکستر 
رودکی که از آقایان ابراهیم منصوری، حبیب اهلل بدیعی، علی تجویدی، احمد عبادی، 
رضا ورزنده، اصغر بهاری و فرهاد فخرالدینی تشــکیل شده بود دعوت شده و با این 

ارکستر همکاری نمود.
در سال ۱۳۴۱ توسط حســین قوامی به برنامه گلها دعوت شده و همکاری خود را  

در این برنامه آغاز نمود.
او در فرهنگ و هنر نیز با ارکســتر فرامرز پایور شــرکت نمود که بیســت سال این 
همکاری ادامه یافت. حسن ناهید درباره شیوه کار خود می گوید: »من هیچ وقت از زنده یاد کسایی تقلید نکردم و دنبال 

کار خودم رفته ام«
ناهید طی مصاحبه ای در اردیبهشــت ۱۳۹۷ اظهار داشــت از سه، چهار ســال پیش و به دلیل انجام جراحی ایمپلنت، 

دیگر قادر به نی نوازی نیست.

ارنست هولتسر؛ عکاس 
ارنســت هولتسر در ۷ ژانویه ۱۸۳۵ در انگلیس زاده شــد. او که در سال ۱۸۶۲ به 
اســتخدام دولت انگلیس درآمد، مأمور شــد به اصفهان برود و مدیریت تلگرافخانه 
این شــهر را برعهده بگیرد. پس از پایان مأموریتش، با دوربینی عکاسی به اصفهان 
بازگشت و در ۱۸۷۰ با مریم حق نظر از ارمنیان ایران ازدواج کرد و در سال های بعد 

شروع به کار عکاسی در این شهر کرد.
او بیش از هزار عکس بین سال های ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۷ میالدی گرفت که البته  بیشتر  

آنها  مربوط به اصفهان است و تعداد اندکی هم از تهران، قم، و کاشان هستند.
وی یادداشــت هایی از ایران آن دوران بر جای گذاشته اســت. بسیاری از آنچه ذکر 
کرده اســت آداب و رســومی اند که امروزه میان ایرانیان نامتداول است. او خود در 
مقدمه علت نوشــتن این یادداشت ها را چنین توصیف می کند: »ایران و اصفهان در 
آســتانه یک تحول فرهنگی قرار گرفته اند و از چند سال پیش به این طرف بسیاری 
از عوامل بیگانه اغلب به ســبک اروپایی دارند در این کشــور نفوذ می کنند. عمارت های کهن، عادات و آداب و رســوم 

تدریجا از بین می روند.
 از ایــن گذشــته طی دوران اقامتم فرصت یافتم از منظره ها و ســاختمان ها و میدان هــای جالب عکس  برداری کنم و 

خوشحالم که این عکس ها یادگاری از بسیاری از عمارت های کهن است که بعدها خراب شدند و از بین رفتند.«
این مهندس آلمانی و از عکاســان پیشگام نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی که در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار به 
ایران آمد و در حدود بیســت ســال در اصفهان بود و عکس های ارزشمندی از این شهر تهیه کرد در ۳ ژوئیه ۱۹۱۱ در 

جلفای اصفهان درگذشت.

فیلمبازی

تاثیر خواب در بهبودی رفتار کودکان اوتیستیک
محققان دانشگاه کانتربوری )UC( نیوزلند در مطالعه ای اظهار کرده اند داشتن خواب شبانه راحت 
می تواند رفتار کودکان مبتال به اختالل اوتیسم را بسیار بهبود بخشد. به گزارش مدیکال اکسپرس، 
خواب خوب شــبانه راه حل بســیاری از مشکالت اســت. مطالعه اخیر محققان نیوزلندی نشان 
می دهد خواب خوب نقشی مهم در بهبودی رفتار کودکان مبتال به اوتیسم ایفا می کند. محققان 
دانشگاه کانتربوری در مطالعه اخیرشان ارتباط بین خواب و چالش های رفتاری در کودکان مبتال 
به اوتیسم را مورد بررسی قرار داده اند. لوری مک لی، دانشیار ارشد این مطالعه گفت: ارتباط بین 

خواب و چالش های رفتاری در کودکان کاماًل ثابت اســت، اما محققان در مطالعات بسیار کمی به بررسی این موضوع پرداخته اند که آیا 
افزایش کمیت و کیفیت خواب کودکان بر رشــد و عملکرد آنها تاثیر شگرفی دارد یا خیر. دکتر مک لی افزود: مشکالت خواب بین ۴۰ 
تا ۸۰ درصد کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیســم را تحت تأثیر قرار می دهد. کودکان اوتیســمی نیز رفتارهای چالش برانگیز مرتبط 
با مشکالت خواب را تجربه می کنند. بنابراین این موضوع سبب می شود که خواب یکی از معدود رفتارهای محوری باشد که در صورت 
تقویت ممکن است تاثیر مفیدی بر رفتار، عملکرد و سالمت کودکان در روز داشته باشد. محققان این مطالعه را به دنبال مطالعات پیشین 

که طی آن الگوی خواب کودکان مبتال به اوتیسم مورد بررسی قرار گرفته بود، انجام دادند.

دوربینی و نزدیک بینی

طرحروز

دانستنیها

جوردن پاپ

توسعه ربات های شناگر 
برای کاوش اقیانوس های بیگانه

طــرح مفهومی جدید 
ناســا، مجموعــه ای از 
ربات های شناگر را برای 
اقیانوس هــای  کاوش 
بیگانه پیشنهاد می کند 
شکل  به  می توانند  که 

مستقل یا گروهی جهان های دوردست را برای یافتن نشانه های 
حیات جســتجو کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از نیو اطلس، 
اقیانوس های زیرسطحی در قمرهای غول پیکر گازی برخی از 
امیدوارکننده ترین مکان ها برای جســتجوی حیات فرازمینی 
هستند. ناسا اکنون بودجه ای را برای پروژه ای به منظور توسعه 
دسته ای از ربات های کوچک شناگر اختصاص داده است تا این 
اقیانوس های بیگانه را برای یافتن نشانه هایی از حیات فرازمینی 
کاوش کنند. اروپا، قمر مشتری و انسالدوس، قمر زحل اساساً 
توپ های یخی بزرگی هستند که اقیانوس هایی در زیر پوسته 
بیرونی منجمد ضخیم آنها قرار دارد. دانشــمندان مدت هاست 
که فرضیه ای را مطرح کرده اند مبنی بر اینکه شرایط موجود در 
آن آب ها می تواند نامزد اصلی میزبانی از حیات بیگانه باشد. به 
همین منظور، مأموریت »اروپا کلیپر« قرار است در دهه ۲۰۳۰ 
مجموعه ای از پروازهای نزدیک را حول قمر اروپا انجام دهد تا 
شــواهدی را در این مورد جستجو کنند. اما اکنون، یک طرح 
مفهومی جدید می تواند با استفاده از ناوگانی از ربات های شناگر 
موسوم به SWIM که به اندازه گوشی های هوشمند هستند، 
این فرض را از نزدیک بررسی کند. ناسا بودجه ای را برای توسعه 
این پروژه اختصاص داده اســت که به عنوان بخشی از برنامه 
مفاهیم پیشرفته نوآورانه ناسا )NIAC( شناخته می شود. این 
ماموریت پیشــنهادی، یک ماموریت جذاب خواهد بود. بدین 
ترتیب، ابتدا یک فرودگر روی پوســته یخی یکی از این قمرها 
فرود می آید و قبل از اینکه کاوشــگر خــود را به کار بگیرد، از 
گرمای باتری هســته ای خود برای ذوب و ایجاد تونلی از میان 
یخ به اقیانوس زیرســطحی اســتفاده می کند. پس از رسیدن 
به آنجا، کاوشــگر حدود ۵۰ ربات شــناگر را آزاد می کند تا به 
طور مســتقل یا گروهی شــروع به کاوش در آن آب های سرد 
کنند. هر ربات شــناگر طولی در حدود ۱۲ ســانتی متر دارد و 
مجهز به سیستم پیشــرانه، رایانه داخلی، ارتباطات فراصوت و 
مجموعه ای از حســگرهای دما، شوری، اسیدیته، فشار و مواد 
شیمیایی اســت. این ربات ها می توانند مانند یک دسته ماهی 
در آب حرکت کنند و داده هایی را برای جستجوی نشانگرهای 

زیستی جمع آوری کنند. 

فناوری

 

)آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي( 4- 1401
»نوبت دوم«

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آالت به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و 
اجرائیات پلیس معابر و ساختمان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

- موضوع مناقصه: تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آالت به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و اجرائیات پلیس معابر 
و ساختمان با شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه، شامل تامین نیروی انسانی و تجهیزات و ماشین آالت 

- محل انجام شرح خدمات: استان هرمزگان- جزیره قشم – شهر قشم و شهر درگهان
- مدت زمان اجرای کار: 36 ماه شمسي مي باشد.

- بــرآورد اولیه: برابر 175،575،759،733  ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار و 
هفتصد و سی و سه ریال

- مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي بنام ســازمان منطقه آزاد قشــم با شناســه ملــي 14002861698 و کد اقتصادي 
411443335884 یا واریز به حساب جاري 4651525348 بانک ملت شعبه قشم با شماره شباي IR870120020000004651525348 با شناسه 
واریز 99009803129 ( به میزان 9/000/000/000 ریال )نه میلیارد ریال( تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاریخ 
اولین روز تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید مي باشد، عالوه بر آن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول 
تنظیم شود، )ضمانتانه بانکي از بانک هاي خصوصي و دولتي مورد تایید بوده و ضمانتنامه هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مورد تایید نمي باشد.( 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان مي توانند پس از واریز مبلغ1.500.000ریال به حساب جاري 4651525348 بانک ملت شعبه قشم به نام 

سازمان منطقه آزاد قشم، از تاریخ 1401/04/06 تا تاریخ 1401/04/15 جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراجعه نمایند.
- محل تحویل اسناد مناقصه: سازمان منطقه آزاد قشم- اسکه بندر بهمن – ساختمان مدیریت حقوقي و امور قراردادها – دبیرخانه کمیسیون معامالت 

۳۵۲۵۲۱۵۰ – ۰۷۶ و فاکس ۳۵۲۴۱۷۰۶ -۰۷۶
- مهلت تحویل پاکات مناقصه: از تاریخ 1401/04/16 تا 1401/04/25 )آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ 1401/04/25 مي باشد(

- زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایي پاکت ها: روز 1401/04/26 رأس ساعت13:30 در دفتر مدیریت امور حقوقي و قراردادها، واقع در اسکله 
بندر بهمن قشم 

- مکان دریافت و تحویل اســناد مناقصه: جزیره قشــم- اســکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقي و قراردادها – دبیر خانه کمیسیون معامالت. 
تلفن۳۵۲۵۲۱۵۰ – ۰۷۶ ۳۵۲۵۲۴۶۵ و )کد پستی: ۷۹۵۱۶۱۷۴۴۴(
- پیش پرداخت: قرارداد شامل پیش پرداخت طبق ضوابط می باشد.

- سایر توضیحات: 
- به پیشنهاداتي که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
- هزینه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون معامالت م الف 1401/24

کمیسیون معامالت


