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فناوری

تشخیص بیماری های روده با توالت هوشمند
پژوهشگران موسسه فناوری جورجیا، توالت هوشمندی تولید کرده اند 
که با گوش دادن به صداهای تولیدشــده هنگام اجابت مزاج، می تواند 
عالئم هشداردهنده بیماری های روده را تشخیص دهد. به گزارش ایسنا 
و به نقل از اس اف، به گفته پژوهشــگران موسسه فناوری جورجیا، این 
توالت هوشــمند دارای حسگری اســت که صداهای تولیدشده هنگام 
مدفوع کردن یا خروج گاز را دریافت می کند. این دستگاه به یک سیستم 
هوش مصنوعی متصل است که حرکات روده را طبقه بندی می کند. این 
توالت در آزمایش ها، نشانه های وبا و سایر بیماری های مزمن را شناسایی 
کرد و امیدی برای شــروع درمان در اولین فرصت - قبل از اینکه عالئم 

حتی ظاهر شوند - محسوب می شود. مایا گاتلین )Maia Gatlin( مهندس هوافضا در موسسه فناوری جورجیا، در یک 
بیانیه رسانه ای گفت: امیدواریم این حسگر که کوچک و غیرتهاجمی است، بتواند در مناطقی که شیوع وبا یک خطر دائمی 
اســت، مورد اســتفاده قرار گیرد. این شبکه عصبی کامپیوتری به دنبال شناسایی تغییرات ظریف در صدای ایجاد شده در 
هنگام اجابت مزاج، ادرار کردن یا دفع گاز است. پژوهشگران این مطالعه، ساعت ها نمونه های صوتی و تصویری از بیماران 
ســالم و ناســالم را جمع آوری کردند تا یک فرمول را ایجاد کنند. آنها هر کدام را به یک طیف نگاری تبدیل کردند که در 
اصل تصویری از صدا است. کارهای مختلف، ویژگی های متفاوتی را ایجاد می کنند؛ به عنوان مثال، ادرار و مدفوع به ترتیب 
یک صدای ثابت و منفرد ایجاد می کنند. اسکن ها را به الگوریتم وارد کردند و الگوریتم یاد گرفت که آنها را رتبه بندی کند. 
عملکرد توالت در برابر داده ها با و بدون نویز پس زمینه به چالش کشیده شد. این چالش تضمین می کرد که بدون توجه 
به محیط حسگر، ویژگی های صدا را تشخیص میدهد یا خیر. این حسگر همچنین می تواند در مناطق فاجعه بار )جایی که 
آلودگی آب منجر به انتشار پاتوژن های منتقله از آب می شود( یا حتی در مراکز مراقبت پرستاری و آسایشگاه، برای نظارت 

خودکار بر حرکات روده بیماران استفاده شود. 

چهرهها

جواد معروفی، آهنگساز بزرگ ایرانی 
جواد معروفی )۱۲9۱ در تهران - ۱۶ آذر ۱۳۷۲ در تهران(، آهنگســاز و نوازنده پیانو 
اهل ایران بود. وی در سال ۱۲9۱ در تهران به دنیا آمد. مادرش عذرا و پدرش موسی 

معروفی، از شاگردان برگزیده درویش خان و از موسیقی دانان بزرگ دوره خود بود. 
آموزش موســیقی را نزد پدر آغاز کرد؛ تار می نواخت و با نواختن ویولن نیز آشنا شد. 
بعد از دوره ابتدایی، در ۱۴ سالگی و در دوره ای که کلنل وزیری مدیر هنرستان ملی 
موســیقی بود، به تحصیل در آن جا مشغول شد. به پیانو روی آورد و نزد خانم تاتیانا 
خاراتیان به یادگیری تکنیک نوازندگی پیانو کالسیک مشغول شد. اتودها و پرلودهای 
فردریک شوپن، سونات های ولفگانگ آمادئوس موتسارت، لودویگ ون بتهوون، فرانتس 
شــوبرت و فوگ های باخ را با مهارت می نواخت. در کنار موسیقی کالسیک، موسیقی 

ایرانی را هم ادامه داد و تحصیالت موسیقی را نزد علینقی وزیری کامل کرد.
در ۲۱ ســالگی، در ۱۳۱۲، به دلیل استعداد شگرفش در موسیقی به استخدام وزارت 
فرهنگ و هنر وقت درآمد و معلم موســیقی مدارس تهران شــد و به آموزش سلفژ و 
دیکته موســیقی در هنرســتان پرداخت. از ۱۳۱9، هم زمان با افتتاح رادیو به این مؤسسه پیوست و سال ها تک نواز پیانو 
بود. از ۱۳۳۲ به سرپرستی موسیقی رادیو منصوب شد و هم زمان با آن به عضویت شورای عالی موسیقی درآمد. معروفی 
همچنین رهبر ارکســتر شماره یک و رهبر ارکستر گل ها بود. او تنظیم کننده آهنگ های علی اکبر شیدا، عارف قزوینی، 

رکن الدین مختاری و درویش خان و بسیاری دیگر از آهنگسازان معروف ایرانی بوده است.
از جمله خدمات فرهنگی و آموزشی جواد معروفی، می توان به سال های تدریس در دانشگاه تهران اشاره کرد. در آن زمان 
روش ساخت آهنگ و فرم های اصیل موسیقی را تدریس می کرد. استاد در سال های عمرش در دانشگاه تهران و هنرستان 
عالی موسیقی شاگردان بسیاری تربیت کرد که از هنرمندان بنام کشور هستند.  ۲۲ دیماه سال ۱۳۷۳ انجمن موسیقی 
ایران اولین بزرگداشت جواد معروفی را در تاالر وحدت برگزار کرد. وی در بامداد روز سه شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۷۲ در تهران 

درگذشت و پیکر او در آرامگاه فرهیختگان ادب و هنر بهشت زهرا )مقبره شماره 95۳( به خاک سپرده شده است.

منوچهر نوذری، مجری خاطره ساز 
منوچهر نوذری )۱۰ اردیبهشــت ۱۳۱5 در قزوین - ۱۶ آذر ۱۳۸۴ در تهران( دوبلور، 
هنرپیشه، مجری و کارگردان ایرانی بود. نوذری فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۳۲ 
آغاز کرد و از نخستین گویندگان تاریخ دوبله در ایران بود. از سال ۱۳۳5 در رادیو نیز 
مشغول به کار شــد و فعالیت خود در سینما را از سال ۱۳۳۸ به عنوان دستیار فنی 
آغاز کرد. اولین تجربه بازیگری او در ســال ۱۳۴۱ با بازی در فیلم »الله آتشــین« به 
کارگردانی برادرش محمود نوذری و هوشــنگ لطیف پور رقم خورد و با ساخت فیلم 
»ایواهلل« نخستین تجربه اش در کارگردانی را مقابل دوربین برد. نوذری در دهه ۱۳5۰ 

با مهاجرت به مصر فیلم »الو من گربه هستم« را ساخت.
محمد علی ابطحی در رابطه با بازگشــت او به رادیو در زمان بعد از انقالب می نویسد: 
»آقای کدخدازاده مدیر هماهنگی رادیو و واســطه بین قدیمی ها و جدیدی ها بود. از 
او پرســیدم که می تواند نوذری را پیدا کند. بررسی کرد. چند روز بعد خبر داد که در 
یک فروشگاه لوازم التحریر در میدان آزادی کار میکند. سال ۶۷ بود که نوذری را به رادیو دعوت کردیم. آن موقع خیلی 
از کسی مشورت نمی گرفتیم. نوذری در مالقات اول، وقتی وارد اتاق هماهنگی رادیو شده بود، زده بود زیر گریه. به بچه ها 
گفته بود که شــماها هم قد ایرج من هستید. بعد با من مالقات کرد. گفتم قصد داریم شادی را به داخل خانه ها ببریم و 
می خواهیم از تجربه شما استفاده کنیم. همانجاها هم گفتم اگر توانستیم با شما ادامه بدهیم سراغ دیگران هم می رویم. 
نوذری مرا بغل کرد. گفت که یکبار در همان لوازم التحریر فروشــی، عده ای ریخته بودند توی مغازه و تهدید کرده بودند 
که در مغازه را ِگل می گیریم. بعد خاطراتی را نقل کرد که در دربار و جاهای دیگر رفته و برنامه های شــاد اجرا می کرده. 
من نمی دانســتم. کمی تنم لرزید ولی گفتم که ما این صدا را برای شاد کردن دل مردم ایران می خواهیم، همین مردمی 
کــه جنگ کرده اند و انقالب. اســتارت آمدن نیروهای قبل از انقالب با ورود نوذری به رادیو و دعوت ما از او انجام شــد. 
خوشبختانه تجربه موفقی بود. نوذری و امثال او هم با مردم با انقالب و با روند جامعه مشکلی نداشتند. آنها فقط کارشان 

قبل از انقالب مجری گری بود.«
فعالیت هنری او پس از انقالب عمدتا بر تلویزیون و رادیو متمرکز بود. از مشهورترین برنامه هایی که او در تلویزیون اجرا 
کرد می توان به »مسابقه هفته« و »تهران ساعت بیست« و همچنین مجموعه های داستانی »کوچه اقاقیا« و »باجناغ ها« 
اشاره کرد. حضور او با اجرای چند نقش در برنامه رادیویی »صبح جمعه با شما« و کارگردانی این برنامه از دیگر فعالیت های 
منوچهر نوذری محســوب می شود. در روزهای پایانی زندگی این هنرمند در بیمارستان اینگونه از او نقل شده: من اولین 
کسی بودم که در تلویزیون ایران مقابل دوربین رفتم و گفتم نام جعبه ای که تصویر من را در آن می بینید تلویزیون است. 

نوذری روز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۴ به علت بیماری ریوی و عفونت کلیوی در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.

بدون شرح

طرحروز
جان هالکرافت

نقش چشمگیر انگور در پیشگیری از سرطان پوست

یافته های اخیر پژوهشگران دانشگاه وسترن نیو انگلند نشان داده است که خوردن انگور می تواند به پیشگیری از آفتاب سوختگی و سرطان 
پوست کمک کند. به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، طبق گزارش انجمن سرطان آمریکا، ساالنه حدود 5.۴ میلیون سرطان پوست سلول 
پایه و سلول سنگفرشی در ایاالت متحده تشخیص داده می شود. پزشکان همچنین در آینده، نزدیک به ۱۰۰.۰۰۰ مورد مالنوما که نسخه 
بسیار نادرتر و کشنده تر از سرطان پوست است را شناسایی خواهند کرد. بسیاری از موارد ابتال به سرطان پوست با اشعه فرابنفش خورشید 
ارتباط دارند و حدود 9۰ درصد از پیری پوســت در نتیجه قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشــید است. دانشمندان دریافتند 
افرادی که به مدت دو هفته هر روز دو و یک چهارم فنجان انگور می خورند، مقاومت بیشتری در برابر آسیب های ناشی از اشعه فرا بنفش 
به پوست خود نشان می دهند. نتایج این مطالعه نشان داد که اجزای طبیعی به نام پلی فنول ها ممکن است مسئول این اثرات مفید باشند. 
برای مطالعه جدید، پژوهشگران ۲9 نفر را انتخاب کردند و به مدت دو هفته به آنها دو و یک چهارم فنجان پودر انگور دادند. پژوهشگران، 
پاسخ پوست آنها به اشعه فرابنفش را قبل و بعد از خوردن انگور به مدت دو هفته با بررسی میزان اشعه فرابنفش که باعث قرمزی قابل 
مشاهده پس از ۲۴ ساعت می شد، اندازه گیری کردند. این تیم همچنین نمونه های روده، نمونه های خون و ادرار شرکت کنندگان را آنالیز 
کردند. حدود یک سوم از شرکت کنندگان در مطالعه، پس از خوردن انگور تا حدودی در برابر اشعه فرابنفش مقاومت داشتند. حدود ۱۰ 
درصد از آنها پس از توقف مصرف انگور به مدت چهار هفته، هنوز مقاومت خاصی داشتند که نشان می دهد برخی افراد پس از خوردن 
انگور در برابر آفتاب سوختگی مقاومت می کنند. سه متابولیت یا مولکول تولیدشده توسط بدن، در ادرار شرکت کنندگان در سطوح بسیار 
پایین تری در بین افرادی که مقاومت در برابر نور فرابنفش داشتند، وجود داشت. یکی از آنها که ۲- دئوکسی ریبوز نام دارد، یک شاخص 

قوی برای کاهش آسیب خورشید است.

دانستنیها

زن، ناموس، آزادی در قتل!
مستوره برادران نصیری

جزئیات و تصویر منتشــر شــده به غایت تلخ است، پدری 
دختر ۱۷ ســاله اش را غروب جمعه ای که گذشت، با چاقو 
به قتل رسانده، و بنا بر اعترافات خودش در کالنتری اهواز،  
جســد دخترک را در ملحفه ای پیچیده و کنار منزل شیخ 

طایفه شان انداخته است.
در عکســی که با دوربین غیرحرفه ای و به شــکلی ناواضح 
در شبکه های اجتماعی منتشــر شده، جسدی پوشیده در 
ملحفه وســط خیابان است و جماعتی به نظاره ایستاده اند. 
جزئیات خبر در شبکه های اجتماعی، می گوید دخترک در 
ســن پایین ازدواج کرده، با همسرش اختالف داشته است، 
همسرش بدون مدرک و مســتندات در طایفه شان مدعی 
می شــود که به او خیانت شــده،  دختر بــه خانه پدری بر 
می گردد، و با فشــارهایی که بر پدر می آید، دست به قتل 

می زند.
با توجه به اعترافات پدر، ماجرا بدون واکاوی بیشتر قابل باور 
اســت، همان طور که بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز مرد جوانی 
در اهواز سر همسر ۱۷ ساله اش را برید، به خیابان آمد و سر 

بریده شده را در میدانی در اهواز گرداند.
یــا آن روزی که همه ایــران در بهت رفت وقتی که خرداد 
ســال 99 در یکی از روستاهای بخش حویق در شهرستان 
تالش، پدر »رومینا اشــرفی« با داس دخترکش را سر برید، 
چون دخترک به قصد ازدواج با پسری، چند روزی از خانه 

فرار کرده بود.
این ها البته فقط نمونه های رســانه ای و برجســته شــده 
این دســت از قتل هاســت،  چراکه آذر ماه سه سال پیش 
خبرگزاری ایسنا اعالم کرد: »در ایران شایع ترین قتل ها به 
مسائل جنسی و ناموسی مربوط است؛ حدود ۲۰ درصد از 
کل قتل ها و 5۰ درصد از قتل های خانوادگی. عالوه براین و 
بر اساس گزارش پلیس ایران، فقط در سال ۱۳۸۸ و در شهر 
اهواز، ۱5 زن قربانی قتل ناموســی شدند که معادل ۲۴.5 
درصد از کل قتل های سال ۸۸ شهر اهواز است که البته این 
آمار نسبت به سال ۸۴ که میزان قتل های ناموسی در اهواز 

۳5 درصد بوده، کاهش داشته است.«
در گزارش این خبرگزاری آمده بود:»مقاالت دانشــگاهی و 
پایان نامه هایی که به بررسی این موضوع پرداختند، هم از آمار 
بین ۳۷5 تا ۴5۰ مورد قتل ناموســی ساالنه خبر می دهند 
که در استان هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره ای باالتر 
از دیگر نقاط کشــور است؛ خوزســتان، کردستان، ایالم و 
سیستان  و  بلوچستان در رده های باالی رتبه بندی قتل های 
ناموســی قرار دارند.« حقیقت این است که اگر این روزها 
ســرخط خبرها به ناآرامی های و اعتراضات اخیر در کشور 
تعلق نداشت،  عکس های دخترک اهوازی، هویت همسرش 
و روایت های مختلف از مردم منطقه شــبکه های خبری و 
رســانه ها را درنوردیده بود. تا چند روز آینده گفت وگوها با 
حقوق دان و جامعه شناس و فعاالن اجتماعی و حقوق زنان،  
صفحه اول روزنامه ها را پر کرده بوده و بارها یادآوری شــده 
بود که تا وقتی که قانون به اندازه کافی ســختگیری نکند،  
پدر و برادر و همسر زنی به دالیلی »ناموسی« برای قتل زنی 
گعده خانوادگی و طایفه ای برگزار نمی کنند، همان طور که 
پدر رومینا قبل از قتل او از وکیل و مردان فامیل مشــاوره 
گرفته بود که در نهایت چند سالی به زندان می رود و تمام 
و سرش جلوی ناموس پرستان تا همیشه بلند خواهد بود. 
حتما میزگردهایی هم تشکیل می شد تا بدانیم آسیب های 
ناشی از تعریف ناموس و داشتن حق مالکیت بر حیات زنان 
و دختران چه برسر سرنوشت رومیناها آورده است. متاسفانه 
از قتلی به این انــدازه دلخراش و ناعادالنه، فقط چند خط 
خبــر داریم که آن هم تا فردا میــان این همه اخبار تلخ و 

خشن، گم می شود. حیف از زندگی این زنان.
منبع: خبرآنالین

نگاه

حضرت محمد  )ص(: 

هر که به خد ا و روز جزا ایمان د ارد  با همسایه خویش نکویی کند  هر 
که به خد ا و روز جزا ایمان د ارد  مهمان خویش را گرامی د ارد  هر که به 

خد ا و روز جزا ایمان د ارد  سخن بخیر گوید  یا خاموش ماند . 
)نهج الفصاحه(

 

 شــرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظــر دارد کاالي مورد نیاز خــود را مطابق جدول زیر 
بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 

 مناقصه گران و بازگشــایی پاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 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.

لذا کلیه شرکت هایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف 
 ،www.setadiran.ir مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به ســایت
 نســبت به چاپ و تکمیل »فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با اســتانداردهاي شــرکت ملي مناطق

 نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارک و مســتندات، براســاس موارد مندرج در جدول 
ارزیابي کیفي )براي معامالت کمتر از بیســت برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام 

نمایند.

کسب حداقل نمره 60 در ارزیابي کیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان 
الزامي است.

اســناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه 
ستاد براي مناقصه-گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500ر785ر547 ریال مي باشد.
واحد برق و ابزار دقیق اداره تدارکات خرید کاالي داخلي )تلفن24018 -061-341(

فراخوانارزیابیکیفیجهتبرگزاریمناقصهعموميدومرحلهای
0102300050003DT1مناقصهشماره
تقاضايشماره02-30-67-0050003

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

)سهامی خاص(

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1416534

»فرم شماره دو«

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار کاالموضوع مناقصهتعداد قلم

 5قلم

                       PARTS FOR “S.E.I.D  S.N.C” MOTOR STARTING CABINET
   VDC POWER SUPPLY 5A (SIEMENS 24(
   POWER SUPPLY PMD (SIEMENS(
TERMINAL MODULE FOR MOTOR STARTER WITH POWER BUS SUPPLY(SIE(
                      MOTOR STARTER 1.1 KW (SIEMENS(

5۰۰ر۷۸5ر5۴۷ ریال5۰۲۰۰۱۰9۲۲۸۸۰۰۰۷۳۱

 

گزارششناخت

SKD-0102375 :1- شماره مناقصه
 ”CMK“ 2-  موضوع مناقصه: خرید لوازم یدکی شــیر توپی مدل

ساخت داخل کشور.
3-  عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه:

خرید لوازم یدکی انواع شــیرآالت توپی ســاخت داخل کشور جهت 
منطقه عملیاتی خانگیران سرخس

4- سازمان کارفرمایی: شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
5- برنامه زمان بندی کلی اولیه: شــروع تقریبی به مدت 12 ماه 

تقویمی
6- اطالعات تامین مالی: بودجه مصوب از محل بودجه جاری کارفرما

7- اسناد مناقصه: به تصویب کمیسیون مناقصه رسیده است و همراه 

دعوتنامه به مناقصه گران تائید صالحیت شده، تحویل خواهد شد.
8- قوانین بیمه و مقررات اختصاصی: الزام به اجرای کلیه قوانین 

جاری کشوری و همچنین الزامات مندرج در اسناد مناقصه.
نکته( درخصوص بارگذاری کلیه اســناد مناقصه از جمله پرسشــنامه 
ارزیابی کیفی اکیدا خاطرنشــان می ســازد صرفاً نســخ الکترونیکی 
اســناد با اســتفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و 
مهر الکترونیکی شرکت/موسسه/ســازمان/صاحب جواز کسب )جهت 
فروشگاه ها و مدیریت اشخاص حقیقی( امضاء و مهر شده و در سامانه 
ستاد ایران بارگذاری شوند و نیازی به چاپ، امضاء و مهر گرم و اسکن 

نبوده و همچنین نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی باشد.

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

)نوبت اول(

شناسه آگهی: 1420386

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/16         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/19

استقرار واحدهای نظامی آمریکا در لهستان

قاب
رویترز


