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درمان تنبلی چشم با یک نمایشگر!
شاید درمان تنبلی چشم کودکان به زوی فقط با نگاه کردن به یک
نمایشگر محقق شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از تککرانچ ،تنبلی چشم
یا آمبلوپی ،مشکلی است که بینایی میلیونها نفر
را تحت تاثیر قرار داده ،اما اگر این مشکل بهموقع
شناسایی شود ،درمان آن امکانپذیر خواهد بود.
درمان تنبلی چشم معموال با بستن چشم سالم بیمار
به وسیله پد برچسبدار انجام میشود تا مغز او به
دیدن با چشم تنبل عادت کند .در این روش ،بیمار
مجبور است پد برچسبدار را ماهها تحمل کند .شرکتی
موسوم به نواسایت تالش کرده تا درمان موفقیتآمیزی ارائه
دهد که تنها با روزی یک ساعت چشم دوختن به یک نمایشگر

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول:
محمدعلي وکيلي

خاص محقق میشود.
تنبلی چشم هنگامی رخ میدهد که حرکات دو چشم با یکدیگر هماهنگ نباشند .معموال هر دو
چشم ،بخش موسوم به گوده مرکزی چشم را بر جسمی متمرکز میکنند که شخص سعی دارد به
آن نگاه کند .در شخص مبتال به تنبلی چشم ،یکی از چشمها نمیتواند گوده مرکزی را بهدرستی
متمرکز کند؛ در نتیجه چشمها به درستی هماهنگ نمیشوند و اگر این مشکل درمان نشود،
میتواند به نقص جدی در بینایی بینجامد.
تنبلی چشم کودکان را میتوان بهموقع تشخیص داد و درمان آن نیز با استفاده از یک پد برچسبی
انجام میشود اما مشکل اینجاست که استفاده از برچسب برای کودکان ،آزاردهنده و نگرانکننده
است و از سوی دیگر ،مزاحمتی برای بازی و فعالیتهای روزمره آنها به شمار میرود.
نواسایت ،یک نمایشگر مخصوص موسوم به کیورسایت ابداع کرده که درمان تنبلی چشم را بدون
نیاز به پد برچسبدار انجام میدهد .این نمایشگر ،محتوایی انتخابی را برای تماشا به کودک ارائه
میدهد که چشم آسیبدیده را مجبور به کار میکند و امکان استراحت چشم سالم را نیز به وجود
میآورد.
این نمایشگر ،کار خود را با نوعی فناوری انجام میدهد که در حال حاضر مورد توجه ما قرار دارد.
این فناوری ،یک عینک با لنزهای آبی و قرمز است.
برجستهبینی آبی -قرمز ،دو نسخه متفاوت از یک تصویر را ارائه میدهد که یکی از آنها به رنگ
آبی و دیگری به رنگ قرمز است .معموال از این فناوری برای تولید تصاویر سهبعدی استفاده میشود
که تاکنون در سینماها یا پارکهای تفریحی شاهد آن بودهایم.
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در این حالت فقط یکی از دو تصویر ،یک دایره تار را در بر دارد .نمایشگر ،از یک حسگر داخلی
ردیابی چشم استفاده میکند تا محل قرار گرفتن دایره را مشخص کند .این کار موجب میشود که
چشم دیگر هم تحت تاثیر قرار بگیرد.
نکته خوب در مورد نمایشگر این است که طرح یا آزمایش درمانی را در بر ندارد و کودک میتواند
فقط با نگاه کردن فیلم ،به بهبودی دست یابد.

آگهی عمومی مناقصه

نوبت اول

شــهرداری قــم در نظــر دارد انجــام پــروژه زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا مشــخصات و شــرایط کلــی زیــر
بــه متقاضیــان واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

طرح :محمد طحانی

هرکی نمی خواهد برود!

«اپ»
تکار

آخرین آپدیت اینستاگرام منتشر شد؛ بررسی قابلیتها

ورود اپلیکیشن  TkTokبه دنیای گوشیهای هوشمند ،کار اپلیکیشنی ِ دیگر مانند اینستاگرام و سایر شبکههای اجتماعی را بسیار
سخت کرد.
اپلیکیشن  TikTokظرف چند ماه اخیر ،به محبوبیت باالیی دست پیدا کرده و همین موضوع ،کار را برای سایر شبکههای
اجتماعی از جمله اینستاگرام بسیار سخت کرده است .این نرمافزار با خود ،بسیاری از قابلیتهای جدید را به همراه آورد.
ویژگیهایی که کاربران سایر اپلیکیشنها ،مدتها بود که منتظر آن بودند.
در نسخه جدید اپلیکیشن اینستاگرام ،شاهد اضافه شدن قابلیتهای جدیدی هستیم که در این مطلب به آنها اشاره خواهیم
کرد .به عنوان مورد اپل ،به سراغ قسمت پرطرفدار بومرنگ میرویم .در این بخش شاهد اضافه شدن افکتهای جدیدی هستیم.
به این ترتیب کاربران قادر خواهند تا ویدئوهای خود را ویرایش کرده و افکتهای جدیدی مانند  SlowMo،Echo vlurringو Duo
 rapid rewindرا به این فیلمهای ضبط شده اضافه کرده یا تایم آن را به دلخواه تغییر دهند.
این تغییرات از اول هفته جاری در دسترس تمامی کاربران قرار خواهد گرفت .اگر اپلیکیشن اینستاگرام خود را به آخرین نسخه موجود آپدیت کرده باشید،
با مراجعه به قسمت استوری و رفتن به تب  ،Boomerangمیتوانید افکتهای جدید را مشاهده کنید.
چهار افکت زیر ،برای عالقهمندان به حالت بومرنگ در نظر گرفته شده است SlowMo، Echo، Duo :و .Trimming
همانطور که از اسامی آنها پیداست ،حالت  SlowMoمیتواند ویدئوی ضبطشده را به حالت اسلوموشن درآورد .به این ترتیب به جای پخش شدن یک
ویدئوی یکثانیهای ،شاهد دوبرابر شدن آن و رسیدن تایم ویدئو به دو ثانیه هستیم .در حالت  ،Echoویدئوی ضبط شده با هالههای تکرارشونده جسم
متحرک همراه خواهد بود .با انتخاب حالت  Duoمیتوانید در انتهای فیلم ضبطشده ،شاهد بازگشت به عقب سریع با یک افکت جالب هستیم که زیبایی
خاصی به بومرنگهای شما میبخشد .به عنوان آخرین گزینه ،در حال Trimmingهم شما میتوانید زمانبندی ویدئوی ضبطشده را به دلخواه خود تغییر
داده و ابتدا و انتهای آن را مطابق میل خود تغییر دهید.
مطمئنا هیچیک از افکتهای اشاره شده برای کاربران جدید نیستند ،اما میتوانند خالقیتهای جالب و هیجانانگیزی را به دنیای بومرنگ اضافه نمایند.
همانطور که اشاره شد ،با آپدیت به آخرین نسخه اپلیکیشن اینستاگرام ،میتوانید این افکتها را در اختیار داشته باشید.
منبع:دیجیاتو

شناسه مناقصه

عنوان

مبلغ برآورد کل (ریال)

مبلغ تضمین فرایند
ارجاع کار(ریال)

/28/1ن98/

خرید و اجرای خط انتقال پساب طرح جامع

30,876,000,000

1,550,000,000

 -1شرکت کنندگان حداقل باید دارای رتبه  5در رشته آب باشند.
 -2مدت انجام پیمان  6ماده شمسی می باشد.
 -3متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد از طریــق مراجعــه بــه ســامانه مناقصهگــران شــهرداری قــم بــه نشــانی Peyman.Qom.irنســبت بــه خریــد اســناد
مناقصــه بــه مبلــغ دو میلیــون ( )2.000.000ریــال اقــدام نماینــد( .هزینــه خریــد اســناد غیــر قابــل اســترداد مــی باشــد).
 -4مطابق بند ( )4-7قرارداد ،تا سقف  25درصد مبلغ کل قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی می باشد که بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود.
 -5سایر شرایط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است.
 -6تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار هــر یــک از معامــات :بــه صــورت  -1ضمانتنامــه بانکــی  -2مطالبــات بلوکــه شــده تائیــد شــده  -3وجــه نقــد
مــورد قبــول اســت .جهــت واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــهرداری قــم (ســپرده حســن انجــام کار) نــزد بانــک شــهر بــه شــماره حســاب بانکــی ایــران اقــدام فرماییــد.
 -7شماره حساب بانکی ایران(شبا) شهرداری قم.)IR 07 – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54( :
 -8مهلت خرید و تحویل اسناد:
مهلت خرید اسناد :از روز یکشنبه مورخ  1398/10/29لغایت روز یکشنبه مورخ 1398/11/06مهلت ارائه پیشنهاد :از روز یکشنبه مورخ  1398/10/29لغایت روز پنج شنبه مورخ 1398/11/10 -9مناقصه گران مکلفاند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد ارائه نمایند .امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط میباشد.
 -10جهــت پاســخگویي بــه ســواالت تخصصــي بــا اداره فنــی ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز بــا شــماره  025 – 37700532داخلــی  6924یــا شــماره
همــراه ( 09122530336آقــای رقیبــی) و ســواالت عمومــی بــا اداره پیمانهــا و کمیســیونها بــا شــماره  025 – 36104309تمــاس حاصــل فرمائیــد.
-11محل تسلیم پیشنهادها :قم– بلوار امام موسي صدر– جنب بوستان شهید بنیادي– شهرداري مرکزي– طبقه ششم– اداره کل حراست
*الزم به ذکر است ساعت تحویل پاکت توسط حراست روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت  7:30الی 14:00و روزهای پنج شنبه ساعت  13:00است.
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 -نوبت اول

" پیام ایمنی  :بیایید ایمن فکر کنیم  ،ایمن عمل کنیم تا ایمن بمانیم "

فراخوان مزایده عمومی

سازمان راهدا ري وحمل ونقل جاده اي
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان خراســان رضــوی در نظــر دارد مزایــدات بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد اداره كل راهدا ري وحمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي

 .کلیــه مراحــل فراخــوان مزایــدات از دریافــت و تحویــل اســناد  ،از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت شــرکت کننــدگان در صــورت عــدم عضویــت
قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند  .تاریــخ انتشــار در ســامانه  98/10/26مــی باشــد .

شماره مزایده

موضوع مزایده

محل بازدید

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

98/31/171

واگذاری یک دستگاه باسکول  60تن الکترونیکی پلیس راه
قوچان – مشهد

پلیس راه قدیم قوچان

12/750/000

98/31/172

واگذاری یک دستگاه باسکول  60تنی تمام فلزی واقع در
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نیشابور

اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای نیشابور

8/000/000

98/31/175

فروش ضایعات فلزی با وزن تقریبی  30تن شهرستان
سبزوار – نوبت چهارم

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
سبزوار

54/700/000

 تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز در وجه اداره کل واریز گردد . مهلت دریافت اسناد مزایده  :تا ساعت  14روز چهارشنبه تاریخ 1398/11/2 مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه  :تا ساعت  14:00روز شنبه تاریخ 1398/11/12 تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده  :ساعت 9روز یکشنبه 1398/11/13 متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در زمان مشخص شده در اسناد نسبت به بازدید اقدام نمایند . اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار  :مشهد – انتهای خیابان فدائیان اسالم – کد پستی  9173695636 -تلفن تماس  051-33412024 – 8و نمابر 051 – 33435888 : اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد . اطالعات تماس سامانه ستاد ( راهبری و پشتیبانی ) 021-41934 : جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید :آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) www.setadiran.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول  98/10/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/10/26 :
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
شناسه آگهی 734048 :
124

هموطن گرامی:

پریزهای برق را با در پوش ایمنی محافظت نماِیید تا کودکان آسیب نبینند.
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وزارت نیرو

شرکت توزیع نیروی برق
استان گلستان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

