فیلم بازی

طرح روز

فرناندو پیکا

اوکجا

اوکجــا یک فیلم اکشــن-ماجراجویی به
کارگردانی بونگ جون-هو و نویســندگی
جون-هــو و جــان رانســون اســت .از
بازیگران آن میتوان به آن ســئو -هیون،
تیلدا سوئینتن ،پل دانو ،جیک جیلنهال،
استیون ین و لیلی کالینز و فیلمبردار آن
داریوش خنجی اشاره کرد.
داستان این فیلم روایت یک دختر جوان
به نام میجا است که هر نوع خطری را به
جان میپذیرد ،تا از خطر ربایش بهترین
دوستش توسط یک شرکت چند ملیتی
جلوگیری کند .دوســت میجــا حیوان
عظیمی اســت به نام اوکجا که بســیار خجالتی و درونگرا است .حیوان درون فیلم یک حیوان منحصر به فرد است که به
گفته کارگردان فیلم تا اکنون همچین حیوانی دیده نشده است.
در طول این فیلم ،شــاهد روایت جذابی از شیوه انتخاب آدمها هستید .اینکه هر کسی ،حاضر است چه چیزی را با چیز
دیگری تاخت بزند؟ هزینه این انتخابها چیست؟ نقش من برای رقم زدن تغییر سرنوشت ما چیست؟ ما چه همسایگانی
برای سایر زیستمندان هستیم؟ اینها فقط گوشهای از سواالتی هستند که میتوانید با تماشای یک داستان ماجراجویانهای
که با رگههایی از ژانر اکشن و درام همراه است را پیدا کنید.
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حدیث روز
حضرت محمد (ص):
بعضی بیانها سحر است و بعضی شعرها حکمت است
و بعضی سخنها الکنی است و بعضی دانشجوئیها
جهالت است.
(نهج الفصاحه)

روزنامهبازی

گردشگری

روزنامه مردم ساالری  2 -آذر 1387

توسعه رایانههایی با شباهت بیشتر
به عملکرد مغز انسان

«مسووالن سعي کنند بسيج فراجناحي بماند
» ،تیتر یک مردم ساالری از سخنان علی اکبر
هاشمی رفســنجانی رييس مجلس خبرگان
رهبــري و خطیب جمعه وقت تهران انتخاب
شد.
هاشمی در خطبه دوم نماز جمعه گفت :ما در
طول دوران جنگ مرهون بسيجيان هستيم.
خانوادههاي آنها حقيقتا جان فشاني کردند.
بعد از جنگ هم که تصور مي شد بسيج کاري
ندارد ،ما در دوره سازندگي بخش عمده اي از
کارهايمان را توسط بسيج انجام داديم.
هاشمي رفسنجاني ادامه داد :امروز هم مساله
بسيج ســازندگي در همه ارکان بسيج مطرح
است ولي بدنه بسيج و حضور آن در جامعه
مساله اساسي است و من تاکيد دارم فرهنگ بسيجي حفظ شود.
ديگر اينکه مسووالن بسيج سعي کنند بسيج همچنان فراجناحي در خدمت اسالم و انقالب بماند ،کسي آنها را جداي از
خود و خود را جداي از آنها نداند و آنها بتوانند در هر شرايطي براي کشور کارآمد باشند.

بدون شرح

دانستنیها
ساخت الماس در دمای اتاق تنها در چند دقیقه!

چهرهها
پرویز شهریاری؛ چهره ماندگار ریاضی

پرویز شهریاری در  ۲آذر  ۱۳۰۵در کرمان به دنیا آمد .این ریاضیدان و مترجم  ،از
ِ
شخصیت برجسته عرصه علم و آموزش و فرهنگ و
چهرههای ماندگار ایران است .این
ِ
سیاست تاریخ معاصر ایران ،بیش از چهارصد جلد کتاب در زمینههای ریاضیات ،تاریخ،
فلسفه و ادبیات تألیف و ترجمه کرده و نیز بیش از هزار عنوان مقاله از او در نشریات
مختلف به چاپ رســیده است .پرویز شهریاری در دوران پرتنش سیاسی دهه  ۲۰به
مبارزه سیاســی روی آورد و در جریان چپ به فعالیت میپرداخت .در ســال ۱۳۲۴
در نوزده ســالگی به عضویت حزب توده ایران پذیرفته شــد .پس از  ۱۵بهمن ۱۳۲۷
و ســوءقصد به جان محمدرضا پهلوی موجی از دستگیریها آغاز شد و در فروردین
 ۱۳۲۸شــهریاری ،برای نخستین بار بازداشت شــد و به زندان افتاد و پس از آن نیز
بارها به زندان افتاد .شهریاری به زبان فرانسه مسلط بود و در مدتی که در زندان بهسر
میبرد ،زبان روســی را نیز در مدت  ۹ماه ،بهگونــه خودآموز و از روی یک کتاب فرا
گرفت و از همان زمان ،دست به تألیف و ترجمه زد .نخستین ترجمهای که از او به چاپ رسید ،کتاب تاریخ حساب نوشته
رنه تانون (نویســنده فرانسوی) در ســال  ۱۳۲۹بود .او این کتاب را در زندان ترجمه کرد .دکتر پرویز شهریاری در فیلم
مستند فانوس گلستان ،که توسط شاگرد نوجوانش میالد درویش در اوایل دهه هشتاد خورشیدی درباره او ساخته شد،
گفته بود«:همیشه در زندگی خودم در بیم و امید به سر میبردم همیشه حتی حاال نمیتوانم خودم را آزاد به معنی واقعی
احساس کنم و همیشه حس میکنم که کسی یا چیزی دارد مرا میپاید ».استاد پرویز شهریاری سرانجام در  ۸۶سالگی و
در  ۲۲اردیبهشت  ۱۳۹۱به علت مشکل تنفسی در بیمارستان جم تهران زندگی را بدرود گفت.

گروهی از دانشــمندان دانشگاه ملی اســترالیا و مؤسسه سلطنتی فناوری
ملبورن در مطالعه اخیرشــان دو نوع الماس را در آزمایشگاه و فقط در عرض
چنــد دقیقه در دمــای اتاق ایجاد کردند .به گزارش ایســنا و به نقل از تک
اکسپلوریســت ،یکی از این دو الماس ،الماس موجود در نوعی از حلقههای
نامزدی و دیگری نوعی از الماس به نام «لونسدالیت» است که در طبیعت و
در محل برخورد شــهاب سنگ مانند ناحیه کانیون دیابلو آریزونا یافت شده
است .پروفسور جودی بردبای از دانشگاه ملی استرالیا گفت :دستیابی به این
موفقیت و ســاخت الماس در عرض چند دقیقه در آزمایشگاه در دمای اتاق
بسیار شگفت انگیز است زیرا این روند(ساخت الماس) معموالً طی میلیاردها
سال و در شرایط فشار زیاد و دمای بسیار گرم انجام میشود .این کشف جدید
و غیر منتظره نشان میدهد که لونسدالیت و الماس معمولی هر دو فقط با اعمال فشارهای زیاد(معادل فشار پا  ۶۴۰فیل آفریقایی)
میتوانند در دمای معمولی اتاق نیز تشکیل شوند .نکته این مطالعه نحوه اعمال فشاری است که وارد کردهایم .عالوه بر فشارهای بسیار
زیاد ،ما اجازه دادیم کربن چیزی به نام برش را تجربه کند که این روند مانند یک نیروی چرخشــی و کششــی است .ما فکر میکنیم
که این عمل اجازه میدهد تا اتمهای کربن در جای خود حرکت کرده و الماس معمولی و لونســدالیت را تشکیل دهند .با استفاده از
تکنیکهای پیشرفته میکروسکوپ الکترونی ،دانشمندان میتوانند برشهای جامد و دست نخوردهای را از نمونههای آزمایشی گرفته و
عکسهایی از نحوه تشکیل این دو نوع الماس تهیه کنند.

قاب

رویترز

درویش خان؛ استاد موسیقی

غالمحسین درویش معروف به «درویش خان» ،در سال  ۱۲۵۱هجری خورشیدی در
تهران زاده شــد .علت شهرت وی به نام درویش خان ،این بود که پدرش هنگام صدا
زدن وی ،از لفظ «درویش» استفاده میکرد و همین نام بعدها به عنوان نام خانوادگی
غالمحسین برگزیده شد و او به درویش خان یا غالمحسین خان درویش معروف شد.
غالمحسین به دربار شــاه رفتوآمد داشت و ساز نوازندگان را میشنید .سپس پیش
آقا حســینقلی به تکمیل فن خود پرداخت و بعد از سالها تمرین در نواختن تار و به
ویژه ســهتار مهارت یافت و بهترین شاگرد اســتاد خود شد .در این دوران ،آشنایی با
برادر بزرگتر آقا حسینقلی ،میرزا عبداهلل فراهانی که نوازنده تار و سهتار بود ،به کار او
غنای بیشتری بخشید.
گفتنی است در آغاز ،آهنگسازی به شیوه نو توسط علیاکبر شیدا متخلص به شیدای
شیرازی و عارف قزوینی آغاز شده بود .آن دو ،آهنگسازی را به صورت اصولی نیاموخته
بودند و تصنیفها را بر اساس ذوق و احساس خود میساختند و خود بر آنها شعر مینهادند و خود نیز آنها را میخواندند.
اما این ســبک موسیقی ،توســط درویشخان به صورت یک حرفه مستقل هنری در آمد .زیرا او عالوه بر ردیف سنتی ،با
مبانی موسیقی بینالمللی آشنا شده بود و بر اساس این دانش ،آهنگ میساخت .از سوی دیگر ،به جای اینکه خود ،آهنگ
بخواند خوانندگان حرفهای آنها را اجرا میکردند.
سعدی حسنی در کتاب «تاریخ موسیقی» درباره پیدایش موسیقی نوین ایران مینویسد« :نخستین تحول واقعی موسیقی
را غالمحسین درویش آغاز کرد ».همچنین درویش در نواختن تار دست داشت .تا آن زمان تار دارای پنج سیم (دو سیم
سفید ،دوسیم زرد ،و یک سیم بم) بود .اما با نگاه به سهتار به فکر افتاد سیم دیگری به تار بیفزاید و از آن هنگام تار دارای
شش سیم شد .این هنرمند ایرانی در  ۲آذر ۱۳۰۵تهران بر اثر تصادف با اتومبیل درگذشت.

نمایش هوایی در شهر ابوظبی امارات

آگهی مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد
شــهرداری فردیس در نظر دارد پروژههای ذیل را از طریق برگــزاری مناقصه عمومی و
براساس ضوابط آئین نامه مالی شهرداری به متقاضیان شرکتهای واجد شرایط به شرح ذیل
واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهی (نوبت اول) تا ســاعت  14:00روز
چهارشنبه مورخ  1401/09/09جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد)
مراجعه نمایند -1 .مبلغ  2/000/000ریال به عنوان هزینه خرید اســناد میبایست به حساب
 400819688645به نام شهرداری فردیس از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irواریز گردد -2 .شرکت کنندگان میبایست نسبت به تحویل (صرفا
پاکت الف) اصل ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به شماره حساب  100823004139تا پایان

شناسه آگهی 1412766

وقت اداری ساعت  14:30مورخ  1401/09/19روز شنبه به آدرس فردیس -بلوار تهرانی مقدم
نرسیده به چهار راه فرگاز -دبیرخانه شهرداری مرکزی فردیس طبقه منفی یک اقدام نمایند
و هم زمان پاکات الف -ب و ج را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) بارگذاری
نمایند-3 .در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با ســامانه ســتاد ،مالک
عمل سامانه ســتاد خواهد بود -4 .پیشنهادات رسیده ظرف مدت  72ساعت در کمیسیون
عالی معامالت شهرداری فردیس مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد
شــد -5 .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-36658111داخلی  158تماس
حاصل نمایید

برآورد مبلغ ریالی

مبلغ سپرده شرکت در

پروژه به ریال

مناقصه به ریال

6/768/480/000

سطح شهر

سطح شهر

محل اجرا

حداقل شرایط الزم

اعتبار مالی

مدت

اساسنامه و رزومه سوابق کاری حداقل 2
سال مرتبط با موضوع همراه با رضایتنامه
 +گواهی صالحیت ایمنی کار
 +اسناد مربوط به کشنده و سمی تریلرها

 100%نقد

 1سال

+گواهی صالحیت اداره کار و ایمنی

 100%نقد

 1سال

ردیف

شرح عملیات

1

حمل و انتقال پسماندهای
شهری به مرکز دفن حلقه
دره (شماره فراخوان
)2001050288000118

135/369/600/000

2

حفظ و نگهداری سکوی
زباله (ایستگاه انتقال
پسماند) (شماره فراخوان
)2001050288000119

34/200/000/000

1/710/000/000

3

احداث دو عدد مخزن آب
مدفون در سطح شهر
(شماره فراخوان
)2001050288000120

40/000/000/000

2/000/000/000

سطح شهر

(تجدید)(شماره فراخوان

25/720/000/000

1/286/000/000

منطقه یک

اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه

ساماندهی بلوار شهدا
4

)2001050288000121

(نوب
تا
و
ل
)

+عدم سابقه فسخ با شهرداری فردیس
 5راه و ترابری یا  5ابنیه
+اساسنامه و رزومه مرتبط
+صالحیت ایمنی

 100%نقد
 4ماه

رتبه  4راه و ترابری و یا  4ابنیه
+اساسنامه و رزومه مرتبط
+صالحیت ایمنی اداره کار

 100%نقد

3
ماه

شهرداری فردیس

محققان هلندی در مطالعه اخیرشان برای اولین بار نشان
دادهاند که توسعه یک سیســتم محاسباتی مانند مغز در
کوچکترین مقیاس اتم امکانپذیر است.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی او ،در مطالعهای که اخیرا
در دانشــگاه توئنته( )UTدر هلند انجام شــد ،محققان
رویای توســعه رایانههای جدید شبیه مغز را یک قدم به
واقعیــت نزدیکتر کردند .یک گروه بینالمللی از محققان
به سرپرستی پروفسور کریستین نیجویس نوع جدیدی از
سوئیچ مولکولی را توسعه دادهاند که میتواند از رفتارهایی
که قبال داشــته اســت ،بیاموزد .به گفتــه محققان این
مولکولها به همان روشــی که مغز ما ایــن کار را انجام
میدهد در حال فراگیری این موضوع هستند.
نیجویس گفــت :رایانهها ،مراکز داده و ســایر وســایل
الکترونیکی انرژی زیادی مصــرف میکنند .ما اکنون در
حال ســاخت مزارع بادی بزرگ هســتیم تا بتوانیم این
تقاضای انرژی را برآورده کنیم .اما ما همچنین میتوانیم
توجه خــود را به کارآمدتــر کردن وســایل الکترونیکی
خود معطوف کنیم .مغز ما جــزو کارآمدترین رایانههایی
است که میشناســیم .مغز  ۱۰هزار برابر کمتر از مقرون
به صرفهترین رایانهها انــرژی مصرف میکند .این به این
دلیل است که مغز ما دادهها را به روشهای کامال متفاوتی
پــردازش میکند .در حالی که رایانهها جریانهای باینری
اطالعات را با صفر و یک پردازش میکنند ،مغز ما به طور
مشــابه با پالسهای وابســته به زمان کار میکند .مغز ما
اطالعات میلیونها ســلول عصبی را که از تمام حواس ما
میآیند ،بدون هیچ مشکلی پردازش میکند .هنگام انجام
این کار ،برخالف الکترونیک سنتی ،تنها از سلولهای مغز
و سیناپسهایی اســتفاده میکند که پالسها از آن عبور
میکنند .از آنجایــی که انرژی فقط در یک پالس مصرف
میشود ،مغز ما میتواند بسیاری از دادهها را در یک زمان
بسیار کارآمدتر پردازش کند.
مولکولهایــی که نیجویس و تیمش مهندســی کردهاند،
میتوانند تمام عملیــات گیت منطقی بولیمورد نیاز برای
یادگیری عمیق را انجام دهنــد .در الکترونیک دیجیتال،
دروازه منطقــی یا گِیت منطقی روی یــک یا دو ورودیِ
منطقــی ،عملیات منطقی انجــام میدهد و یک خروجی
منطقی تولید میکند .اســاس عملکرد آن بر منطق بولی
استوار اســت که بر تمام مدارهای دیجیتال حاکم است.
گیتهــای منطقــی عمدتــاً از ادوات الکترونیکی مانند
ترانزیستورها تشکیل میشوند ولی ممکن است از قطعات
الکترومغناطیســی ماننــد رلهها ،قطعات نــوری یا حتی
مکانیکی ساخته شوند.
یادگیری عمیق شــکلی از یادگیری ماشــینی مبتنی بر
شــبکههای عصبی مصنوعی اســت و به طور گسترده نه
تنها در مورد تشــخیص خودکار تصاویر و گفتار ،بلکه در
جستجوی داروهای جدید و اخیرا ً در خلق هنر نیز استفاده
میشود .نیجویس خاطرنشان کرد که انجام همه آنها برای
رایانه بسیار دشوارتر از مغز ما است .محققان در زمینه نرم
افزارهای هوش مصنوعی پیشرفت زیادی کردهاند ،اما این
مولکولها اکنون سخت افزار هوش مصنوعی را نیز به هم
نزدیکتر میکنند.

آگهي مناقصه عمومي
شــهرداری منطقه دو کرمان در نظر دارد جهت انجام پروژه عملیات جدولگذاری رفیوژ وســط بلوار

شهدای هوانیروز به شرح ذکر شده در اسناد مناقصه با برآورد اولیه به مبلغ  8.657.357.264ریال به
مدت  2ماه با پرداخت  40درصد نقد و مابقی تهاتر با زمین و پروانه ساختمانی یا هر دو و مبلغ تضمین

 440.000.000ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام

نماید .لذا کلیه پیمانکاران دارای صالحیت پیمانکاری در رشــته ابنیه یا راه میتوانند جهت خرید اسناد

مناقصه از مورخ  1401/08/28لغایت  1401/09/07و جهت تســلیم پیشــنهادات تا مورخ 1401/09/17

از طریق ســامانه  www.setadiran.irاقدام نمایند .بازگشــایی پاکتها مــورخ  1401/09/19انجام

میشــود .ســاير اطالعات و جزئيات در اســناد مناقصه و اطالعات تکميلی آگهی در ســایت شهرداری

 kermancity.irمندرج گردیده است .متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه،
نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به صورت برخط (برای کلیه صاحبان امضاء مجاز

و مهر سازمانی) ،اقدام الزم را به عمل آورند.

مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری کرمان

