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ادیبالممالک فراهانی؛ روزنامهنگار دوره مشروطه
محمدصادق بن حاجی میرزا حسین فراهانی ملقب به ادیبالممالک فراهانی در  ۱۱مرداد
 ۱۲۳۹در گازران از توابع شهرستان فراهان در استان مرکزی به دنیا آمد.
این شــاعر ،ادیب و روزنامهنگار دوره مشــروطه در پانزده ســالگی و پس از مرگ پدرش
به تهران آمد و به پایمردی حســنعلیخان امیرنظام گروسی ،به دستگاه طهماسب میرزا
مؤیدالدوله راه یافت.
ادیب از سال  ۱۳۰۷تا  ۱۳۱۱ه .ق .همراه امیر نظام در مناطقی مانند آذربایجان ،کردستان،
کرمانشــاه به سر میبرد و درسالهای  ۱۳۱۲و  ۱۳۱۳ه .ق در تهران در دارالترجمه دولتی
مشغول به کار بود .در سال  ۱۳۱۴ق بار دیگر همراه امیرنظام به آذربایجان رفت و هنگامی
که مدرسه لقمانیه تبریز در سال  ۱۳۱۶ق افتتاح شد ،نیابت ریاست آنجا را عهده دار گشت
و در همین سال روزنامه ادب را در تبریز منتشر ساخت .در سال  ۱۳۱۸ه .ق راهی خراسان
شد و انتشار روزنامه ادب را تا سال  ۱۳۲۰در آنجا پی گرفت .در سال ۱۳۲۱ه .ق به تهران آمد و سردبیری روزنامه ایران
ســلطانی را تا ســال  ۱۳۲۳عهده دار شد .در این سال به بادکوبه رفت و انتشار بخش فارسی روزنامه ارشاد را که به ترکی
منتشــر میشــد ،بر عهده گرفت .در سال ۱۳۲۴ه .ق بار دیگر به تهران بازگشت و این بار سردبیر ی روزنامه مجلس به او
ســپرده شد .او در سال  ۱۳۲۵روزنامه عراق عجم را در همین شهر منتشر ساخت .در دوران استبداد محمد علیشاه ادیب
به صف مشــروطهخواهان پیوست ،و در سال ۱۳۲۷ه .ق همراه با مجاهدان فاتح وارد تهران شد .در سال ۱۳۲۹ه .ق وارد
عدلیه یا دادگستری امروزی شد و تا پایان عمر به ریاست چندین شعبه عدلیه در شهرهای اراک ،سمنان ،ساوجبالغ و یزد
منصوب شد .ادیبالممالک فراهانی در روز  ۲اسفند  ۱۲۹۵خورشیدی ( ۲۸ربیعالثانی سال ۱۳۳۵ه .ق) در شهر یزد سکته
کرد و در همین سال پس از بازگشت به تهران درگذشت .آرامگاه او در شهر ری است.
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حدیث روز
حضرت محمد(ص):
هر که راستگوتر باشد سخن مردم را زودتر باور میکند
و هر که دروغگوتر است بیشتر مردم را
دروغگو میشمارد.
(نهجالفصاحه)

داریوش آشوری؛ زبانشناس
داریوش آشــوری در  ۱۱مرداد  ۱۳۱۷در تهران به دنیا آمد .این زبانشــناس ،مترجم و
نویسنده ایرانی ،دانش آموخته دبیرستانهای البرز و دارالفنون است .آشوری در سال ۱۳۳۷
از دارالفنون دانشآموخته و وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران
شد و لیسانس اقتصاد خود را در سال  ۱۳۴۲گرفت .در همان سال در دوره دکتری اقتصاد
در همان دانشــکده پذیرفته شــد ولی آن را نیمهکاره رها کرد .کار تألیف کتاب ،ترجمه ،و
نوشتن مقاالت را از همین دوران شروع کرد .نخستین کتاب او ،به نام فرهنگ سیاسی ،در
روزگار دانشجویی از او منتشر شد که هنوز هم ،با نام دانشنامه سیاسی ،در ایران در زمینه
علوم سیاســی کتاب مرجع است و تاکنون بیش از ســی چاپ از آن منتشر شدهاست .در
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران ،در مؤسسه شرقشناسی دانشگاه آکسفورد در بریتانیا ،و دانشگاه زبانهای خارجی توکیو تدریس کرده ،و عضو هیئت
مؤلفان لغتنامه فارســی در مؤسسه لغتنامه دهخدا (وابسته به دانشگاه تهران) ،عضو هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا
(دانشگاه کلمبیا در نیویورک) و از نویسندگان آن بودهاست .همچنین سردبیری چند مجله ادبی و نیز نامه علوم اجتماعی
را ،در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی (وابسته به دانشگاه تهران) ،به عهده داشتهاست .وی پس از انقالب با خانواده
خود در فرانسه زندگی میکند .آشوری در قلمرو علوم اجتماعی و فلسفه مدرن به توسعه زبان فارسی از نظر دامنه واژگان
و بهبود سبک نگارش یاری فراوان کردهاست .آشوری در آثار خود واژگان نوترکیبی چون گفتمان ،همهپرسی ،آرمانشهر،
رهیافت ،هرزهنگاری ،درسگفتار و مانند آن را بهکار برد که معادلی برای آن در زبان فارســی وجود نداشت .فرهنگ علوم
انسانی او شامل صدها ترکیب و واژه اشتقاقی تازه برای گسترش زبان فارسی در زمینه علوم انسانی و فلسفهاست .از میان
آثار او میتوان به بازاندیشی زبان فارسی ،شعر و اندیشه ،تعریفها و مفهوم فرهنگ ،و فرهنگ علوم انسانی اشاره کرد .وی
همچنین نویسنده عرفان و رندی در شعر حافظ است که تفسیری هرمنوتیکی از بنیادهای اندیشگی دیوان حافظ بر پایه
پژوهش متنشناسانه تاریخی است.

گفتوگو
پژوهش و خردورزی برای توسعه فرهنگی و اقتصادی
ادامه از صفحه 10
در ضمن طبقه بندیهای جدیدی عنوان شده است که به درک معنوی حافظ کمک میکند .تصویر نمایی روابط لغات کلیدی
به کمک ماشین هم بعد دیگری در این پژوهش است که میتواند الگوی دانش پژوهان عالقه مند به این عرصه باشد .کارکرد
روشهای هوش مصنوعی مختص به یک زمینه نیستند .براساس این دستاورد ،اپلیکیشنی که برای شرکت پست طراحی کردم،
موفقیت آمیز بود .بنابر این امکان طراحی اپلیکیشنهایی برای تسهیل امور بانکی ،مدیریت بحران ،پیشبینیهای گوناگون در
کسب و کار و بسیاری امور مدیریتی نشان میدهد عرصهای نوین پیش روی قرار دارد.
به بیان ساده ،عملکرد اپلیکیش چیست؟
مبنای کار این اپلیکیشن ،آنالیز دادهها و پردازش آن بر اساس مشابهتها میباشد .اما آن چه اهیمت دارد ،نوع دادههای مشابهی
است که در هر پروژه برگزیده میشود .برای مثال در پروژه شرکت پست ،تخمین زمان رسیدن هر بسته به مقصد ،بر اساس مدت
زمان رسیدن بستهی مشابه از مبداء مشابه به مقصد مشابه ارزیابی میشود .هوش مصنوعی در این اپلیکیشن ،به قدرت تشخیصی
نزدیکتر به تشخیص انسانی رسیده است و این تفاوت ،ناشی از نوع آنالیز و پردازش و گزینش دادهها ،نقطه تمایز پروژه است.
در حال حاضر چه میکنید؟
در حال حاضر تنها استاد پاره وقت هوش مصنوعی دانشکده مهندسی دانشگاه اتاوا هستم که به دانشجویان غیرکامپیوتر ،ان.ال.
پی تدریس میکنم .موضوع محوری ،کارکرد هوش مصنوعی در زمینه زبان محاوره است که موضوع درس دانشجویان کارشناسی
ارشــد در رشتههای مرتبط است .همزمان پروژههای مختلف هوش مصنوعی را در دست دارم و دوره فوق دکتری را با تحقیق
در زمینهی رباطهای جوابگو و سیستمهای محاوره سپری میکنم .باور دارم ،سرزمین من ایران ،اولویت نخست برای هر گونه
خدمت برای جهش اســت .اگر در این سالها به توانمندیهایی دســت یافتهام ،شایسته میدانم آغوش خود را برای هر گونه
پیشنهاد تدریس از سوی دانشگاههای ایران ،بگشایم و آمادگی خود برای هر گونه همکاری در زمینههای پژوهشی مرتبط که
دایرهی وسیعی را شامل میشود ،اعالم کنم .به اعتقاد من ،سرزمینی که در آن نضج گرفتهام و مردمانی که کودکی و جوانی خود
را سپری کردهام ،حقی بر گردن من دارند و سهمی از موفقیت من دریافت میکنند .برای ادای همین سهم است که به تمامی
دوســتان ایرانی خود که مصدر فعالیتهای گوناگون هستند پیشنهاد دادهام تا از دستاورد پژوهش تفکیک مشابهتی استفاده
کنند .همکاری من میتواند در هر سطحی انجام شود .ممکن است کسب و کاری بتواند با مشاوره و راهنمایی ،خودش دادههای
ضروری را گزینش کند و پردازنده را با نیروی کار خود کد نویسی کند .بنابراین در هر سطحی ،این امکان هم وجود دارد که با
همفکری و همکاری ،بازده فرایندهای گوناگون افزایش پیدا کند .برای مثال هر سامانهای که در روند فعالیتش ارسال بستهای
وجود داشته باشد و مایل باشد امکان تخمین زمانی دقیق رسیدن آن را به مشتری خود بدهد ،میتواند از این دستاورد بهره ببرد.
تفکیک مشابهتی میتواند در زمینه هر محصولی کاربرد داشته باشد .موفقیت ما در تفکیک مشابهتی اشعار حافظ نشان داد ،هر
دادهای توسط این هوش مصنوعی قابلیت شناسایی و تفکیک دارد .در حال حاضر تمام سامانههای هوشمند ،بر اساس کاراکتر
حروف هر زبان به جست وجو میپردازند .اما این اپلیکیشن ،بر اساس محتوای آن متن این کار را انجام میدهد .یعنی گام اول
برای آن که یک ماشــین بتواند حرف یک انسان را متوجه شود ،برداشته شده است .این آمادگی وجود دارد که افراد در تماس
و مذاکره ،از دستاوردهای این پژوهش بهره ببرند و همکاری سودمندی پایه گذاری شود .اولویت من برای این همکاریها ،هم
وطنان ایرانیام هستند .آسان ترین راه تماسArahgoza[at]uottawa[dot]ca :

فیلم

قوچ
ژاوی در مورد لیونل مسی گفته او سریع و نیرومند است
او یک موجود رقابتی و از نظر جسمی مانند یک حیوان نیرومند است

دانستنیها
کروناویروس تا چند ساعت در آب زنده میماند؟
محققان روســی دریافتند که «آب» میتواند کروناویروس را از
بین ببرد.
به گزارش ایســنا به نقل از تایم نــو ،محققان مرکز تحقیقات
دولتی ویروس شناسی و بیوتکنولوژی «وکتور»()VECTOR
روسیه دریافتند که آب در حال جوش میتواند کروناویروس که
عامل بیماری «کووید »۱۹-است را نابود کند.
تحقیقات این محققان نشــان داد که نود درصد ذرات ویروس
در عرض  ۲۴ساعت ،در آب با دمای اتاق از بین میروند.حدود
 ۹۹.۹درصد هم در عرض  ۷۲ساعت نابود میشوند.
یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان از آن دارد کــه مقاومــت
«کروناویروس» به طور مستقیم به دمای آب بستگی دارد.
در حالیکــه کروناویروس میتواند در شــرایط خاص در آب
زندگی کند ،این تحقیقات ادعا میکند که ویروس در آب دریا
یا آب شیرین تکثیر نمیشــود .از دیگر یافتههای مطالعه این
است که کرونا ویروس میتواند تا  ۴۸ساعت روی سطوح استیل ،شیشه ،پالستیک و سرامیک فعال باقی بماند.
در حالیکه تحقیقات نشــان میدهد اغلب ضدعفونیکنندههای خانگی در برابر این ویروس موثر هســتند ،این مطالعه نشان میدهد
کــه الکلهــای اتیل و ایزوپروپیل  ۳۰درصد ،میتوانند در عرض  ۳۰ثانیه ،تا یک میلیون ذره از ویروس را از بین ببرند .همچنین مواد
ضدعفونی کننده حاوی کلر میتواند در عرض  ۳۰ثانیه یک سطح را کامال از وجود کروناویروس پاک کند.
در حال حاضر ،محققان روسی تالشهای زیادی برای مقابله با کروناویروس انجام میدهند .اخیرا اعالم شد که دولت این کشور قصد
دارد تا اواسط ماه اوت سال جاری ،یک واکسن کووید ۱۹-را برای استفاده گستردهتر به تایید برساند.

روزنامهبازی
روزنامه کیهان 11 -مرداد 1357

تیتر اول کیهان  ،موضوعی بود که از ســوی مقامات شوروی درباره
وضعیت افغانســتان اعالم شده بود « :همســایگان علیه افغانستان
مراکز خرابکاری ایجاد کرده اند» .ســه مــاه قبل ،حزب چپگرای «
دموکراتیک خلق افغانستان» در این کشور کودتا کرده بود و به این
ترتیب حکومت جدید افغانســتان از حمایت شوروی برخوردار شده
بود .شــوروی اعالم کرده بود گروههای مسلحی که برای سرنگونی
دولت جدید افغانستان میجنگند از حمایت مالی آمریکا و سالحهای
ســاخت چین برخوردارند .چندی بعد دولت افغانســتان از دولت
شوروی تقاضای کمک کرد که در نتیجه باعت اشغال افغانستان به
وسیله  ۱۲۰۰۰نیروی مسلح روسی گردید .دیگر خبر مهم کیهان
«صدور دستور جلب هژبر یزدانی» بود .به نوشته کیهان اتهام یزدانی
تصرف  400هکتار از اراضی دولتی یزد بوده است .هژبر یزدانی سرمایه دار بزرگ دوره محمدرضا پهلوی بود .او در زمان انقالب در زندان
بود تا اینکه یک تیمسار و چند تن دیگر با خودرو ساختمان دیوار زندان را شکستند و او را نجات دادند .او مدتی در سنگسر مخفی ماند
و نهایتاً با گذرنامۀ جعلی از ایران فرار کرد و به آمریکا رفت .سپس به کاستاریکا رفت و در سال  1389در این کشور درگذشت.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله (شماره /47م ع)99/

شــرکت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد اجرای عملیات لولهگذاری فاضالب به طول  3000متر و به صورت پراکنده در اسالمآباد از
محل اعتبارات طرحهای عمرانی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه  5در رشته آب واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irبه شــماره فراخوان  2099005186000026انجام خواهد شــد و الزم است
مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در
مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه ،مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار :برآورد براســاس فهرست بها ء ابنیه :چاه و شبکه
جمعآوری و انتقال فاضالب ســال  ،1399مبلغ  25/222/412/256ریال و مدت اجرای کار ( 12دوازده) ماه شمسی و مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند ارجاع کار  1/261/120/613ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت ،ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت میباشد.
مناقصهگران عالوه بر بارگذاری فایل  PDFتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و اسناد ارزیابی کیفی ،موظف به ارائه آن در پاکت الک و
مهر شده تا ساعت  15:30روز شنبه مورخ  99/06/01به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان البرز میباشند.
تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  14روز یکشنبه مورخ  99/06/02خواهد بود.
نحوه دریافت اسناد مناقصه :داوطلبان میتوانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  99/05/11تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه
مورخ  99/05/15از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir :اقدام نمایند .تلفن تماس026-32117150 :
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ،به آدرس ( )iets.mporg.irمراجعه نمایید.
شناسه آگهی925966 :

آگهی مناقصه

نو
بت
دوم

سیستم مدیریت یکپارچه /کد /10/43/00ف
شرکت آب و فاضالب استان البرز
(سهامی خاص)

«قــوچ» یــک فیلــم درام بــه نویســندگی و کارگردانی
گریمورهاکونارســون و محصول  ۲۰۱۵کشور ایسلند است.
این فیلم در جشــنواره فیلم کن  ۲۰۱۵برنده جایزه اصلی
بخش نوعی نگاه شد و در بخش سینمای معاصر جهانی در
جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو  ۲۰۱۵به نمایش درآمد.
این فیلم از طرف ایسلند برای شرکت در بخش جایزه اسکار
بهترین فیلم خارجی زبان در هشتاد و هشتمین دوره جوایز
اسکار شرکت کرد اما به مرحله نامزدی این دوره راه نیافت.
داســتان فیلم درباره دو برادر اســت که در تجارت پرورش
دام فعالیت دارند و به خاطر چشم و هم چشمی و حسادتی
کهنه نزدیک به چهل ســال اســت که با یکدیگر صحبت
نکردند .آنها در مجاورت یکدیگر زندگی میکنند و هر دوی
آنها به شــدت به گلهشان وابسته هستند و هیچ زنی هم در
زندگیشان نیست.
پس از مدتی یکی از قوچهای مزرعه کیدی (یکی از برادرها)
به علت ابتال به بیماری اســکرپی مورد توجه گومی (برادر
دیگر) قرار میگیرد .بعد از کشمکشــی کوتاه بین دو برادر
مشخص میشود که گومی درست تشخیص داده و باید برای
جلوگیری از افزایش این بیماری تا قبل از آغاز فصل ســرما
نه تنها حیوانات این دو مزرعه بلکه تمامی گلههای آن دره
را نابود کرد .کیدی که شخصیتی تنومند و پرخاشگر دارد به
شــدت با این تصمیم مخالف است و از همکاری با مأمورین
محیط زیست خودداری میکند و در نهایت تالشش نافرجام
میماند .گومی اما قبل از حضور مأموران اقدام به کشتن گله
اش میکند و تعدادی از آنهایی که به ظاهر سالم میرسند
را مخفیانه به زیرزمین خانهاش منتقل میکند.
زمســتان از راه میرســد و کیدی و یکی از مامورهای پاک
ســازی تصادفاً از پنهان کاری گومی باخبر میشــوند .این
اتفــاق دو بــرادر را وادار میکند تا برای نجــات قوچهای
باقیمانده که آخرین بازماندهها از نژاد خود هستند با یکدیگر
همکاری کنند .آنها به ناچار برای فرار از دســت مأموران در
میان برف و کوالک به ارتفاعات اطراف پناه میبرند اما موتور
چهار چرخشان در برف گرفتار میشود و گله کوچک نجات
یافته از دیدرس ناپدیــد .صبح روز بعد کیدی ،گومی را در
معرض ســرما زدگی شدید پیدا میکند .سکانس آخر فیلم
هر دو برادر را برهنه در آغوش هم به تصویر میکشد جایی
که کیدی با چشمان گریان سعی دارد جان برادرش را نجات
دهد.

شرکت آب و فاضالب استان البرز
سهامی خاص

نو
بت
اول

(ارزیابی کیفی)

(شماره )1399/2239

 -1مناقصهگذار :شرکت گاز استان خراسان رضوی
 -2موضوع مناقصه :تکمیل کارهای باقیمانده گازرسانی به روستاهای شهرستان کالت
 -3شرایط اولیه متقاضیان:
الف – دارا بودن حداقل رتبه  4در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب – دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج – دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د – ثبت نام در سایت  www.setadiran.irو دریافت گواهی امضای الکترونیکی
 - 3دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی :از سایت مذکور از ساعت  8:00مورخ  99/05/11تا ساعت  14/30مورخ  99/05/15اعالم شده در سامانه ستاد
 -4بارگزاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن :در سایت مذکور تا ساعت  14:30مورخ  99/06/02اعالم شده در سامانه ستاد
 -5نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مطابق مصوبه شماره  /123402ت  50659هـ هیات محترم وزیران و اصالحیههای بعدی آن میباشد.
 -6یادآوری میگردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
شــایان ذکر اســت دسترســی به متن این آگهی در ســایت  www.nigc-khrz.irامکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کســب اطالعات بیشــتر با تلفن – 051- 37072532 :فاکس
 051376400360تماس بگیرید.
تاریخ انتشار نوبت اول99/05/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/05/12 :

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

آگهی شرکت فوالد مبارکه
رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارسال
مدارک

مدیریت
مرتبط

1

مناقصه

48510254

خرید روکشهای سیلیکونی

1399/05/25

خرید مواد مصرفی

2

مناقصه

48492291
48492292

خرید و نصب و راهاندازی و آموزش سیستم آنتی
کلوژن واحد انباشت و برداشت.

1399/05/29

قراردادهای خرید

مناقصات و مزایدات :جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی  www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه
و طبق راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان ( )SRMاقدام نمائيد.

سایر فراخوانها :جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش اطالعیهها ،فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
کد آگهی99131 :

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

