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کلیسای مرغی در اندونزی

فروردین

بنای عجیبی که نه کلیساست و نه مرغ!

امروز برای شما حال و هوای متفاوتی پیداکرده است و احساس
میکنید که باید به دوستیهایی که سطحی هستند عمق بیشتری
ببخشید.

اردیبهشت

امروز روابط شما برایتان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار هستند و خوشبختانه همهچیز هم
دارد در این زمینه بهخوبی پیش میرود .شاید دوستان جدیدی برای خود پیدا کنید یا از وقت
گذراندن با دوستان قدیمی خود لذت ببرید.

خرداد

اتفاقاتی که در این چند وقت اخیر افتادهاند برای شما فرصتی را فراهم کردهاند تا خودتان را
در محل کارتان نشان دهید و تواناییهایتان را به دیگران ثابت کنید .این موضوع درواقع روی
زندگی شخصی شما هم تأثیر گذاشته و باعث پیشرفت برخی از جنبههای شخصیت شما شده
است.

تیر

شرایط کیهانی امروز آغازگر دوره خاص در زندگی شما هستند که برایتان با آرامش و
رضایت خاطر همراه خواهد بود .شما با اعتمادبهنفس و صراحت کالمی که در حال حاضر
دارید خواهید توانست هر جا که میروید و در هر شرایطی روی دیگران تأثیر مثبت داشته
باشید و بهراحتی دیگران را با خود همگام کنید.

مرداد

امروز همهچیز حاکی از این است که دیگر زمان آن فرارسیده که هر چیزی را که دارد جلوی
تولد مجدد شما را میگیرد از سر راه خود برداشته و خودتان را از شر آن خالص کنید .برخی
موانعی که سر راهتان قرار دارند را بهتنهایی نخواهید توانست از سر راهتان بردارید.

شهریور

در میان جنگلهای اندونزی یک ساختمان به شکل مرغی عظیمالجثه
وجود دارد که به زبان محلی به آن  Gereja Ayamمیگویند و

شرایط کیهانی موجود اینطور نشان میدهد که شما میتوانید با خیال راحت در انتظار روزهای
خوبی باشید که منافع زیادی را برای شما به همراه خواهند داشت .شما این اواخر بهسختی تالش
کردهاید و تمام انرژی و توان خود را به کار گرفتهاید.
شرایط کیهانی امروز ایجاب میکند که نسبت به همیشه تالش بیشتری از خودتان نشان بدهید
تا بتوانید به نتایج دلخواهتان برسید ،پس برای کارهایتان زمانی بیشتر از حالت عادی در نظر
بگیرید.

آبان

شرایط کیهانی موجود باعث شدهاند که احساس کنید به کمی خلوت نیاز دارید و ترجیح بدهید
از دیگران اندکی فاصله بگیرید ،حتی اگر ازلحاظ فیزیکی امکان دور شدن از دیگران برایتان
وجود نداشته باشد هم ذهنتان از آنها فرسنگها فاصله خواهد داشت.

آذر

امروز حرفهایتان میتوانند تأثیر بسیاری روی شنوندگانتان داشته باشند ،پس مواظب آنچه
از دهانتان بیرون میآید باشید .البته این بدان معنا نیست که باید حرفتان را تغییر داده و یا
دروغ بگویید ،فقط حرفها و کلمات خود را با دقت بیشتری انتخاب کنید.

دی

امروز ممکن است که یک نفر شما را فریب بدهد ،اما با کمی تحلیل جدی و منطقی خواهید
فهمید که درواقع قربانی طمع خود برای رسیدن به نتیجه دلخواهتان شدهاید .شما همان چیزی را
میشنوید که خودتان دلتان میخواهد باور کنید.

بهمن

شرایط کیهانی موجود برای شما وضعیت چندان خوشایندی را به ارمغان نیاورده است .شما
نسبت به همیشه احساس امنیت کمتری دارید و ترجیح میدهید کمتر از خانه بیرون بروید.

اسفند

شما چند هفته گذشته مشغول بررسی افقهای جدیدی بودهاید که در برابر شما قرارگرفتهاند
و با افراد جدیدی آشنا شده و بیشتر از معمول از خانه خارجشده و در جلسات و مهمانیهای
مختلف حضور پیداکردهاید .حاال دیگر وقت آن رسیده است که اوضاع را به ثبات برسانید.

فانوس دریایی عجیبی که نه به کشتیها رحم کرد ،نه به کارکنانش
 ۴۰سال بود که یک فانوس دریایی در شبهجزیرهای کوچک
واقع در خلیج جارویس در دریای تاسمان جنوب استرالیا وجود
داشت .مشکل این فانوس درست از زمان ساخته شدنش شروع شد
چون کشتیها را به سمتی هدایت میکرد که کام ً
ال اشتباه بود و
موجب غرق شدن آنها میشد؛ اما این تمام ماجرا نیست چون بعد
از خاموش شدن فانوس و ساخت فانوس جدید باز هم مشکالتش
ادامه داشت.
دماغه  St Georgeجایی بود که احتمال بهاشتباه رفتن کشتیها
و بروز حادثه در آن وجود داشت و به همین دلیل در اواسط قرن
نوزدهم بود که تصمیم گرفته شد تا یک فانوس دریایی برای
تأمین امنیت کشتیهایی که از نزدیک خشکی حرکت میکنند
احداث شود.
در سال  ،۱۸۵۷مهندسی به نام  Alexander Dawsonو
نقشهبرداری به نام  E.F. Millingtonشروع به ارزیابی منطقه
برای پیدا کردن مکان مناسب فانوس دریایی کردند .متأسفانه،
مهندسی که برای این کار تعیین شده بود یعنی همان آقای داوسن،
بیشتر به دنبال این بود که کار ساختوساز راحتتر انجام شود
نه اینکه یک موقعیت مناسب برای راهبری کشتیها تعیین شود.
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 -2موضوع مناقصه :دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات برقرسانی به روستاهای بدون برق آب شیرین ،بس کوتولو ،قلعه
نرگسی ،تنگ گونه و خوشاب از توابع شهرستان جهرم و منطقه تنگ سیلی از توابع شهرستان فیروزآباد از محل اعتبارات عمرانی به صورت کلید در دست
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 -8محل برگزاري مناقصه :شركت توزيع نيروي برق استان فارس  -طبقه اول  -دفتر معاونت پشتيباني
 -9زمان بازگشايي پاكات :پيشنهادهاي واصله ساعت  10روز دوشنبه مورخ  97/9/5با حضور اعضاي كميسيون مناقصه باز و قرائت مي گردد ،به پيشنهادهاي
فاقد امضاء مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در بند  7آگهي مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -10ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 -11تضمين شركت در مناقصه :مبلغ  907/595/966ريال كه به صورت ضمانتنامه بانكي ،اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز ،ضمانتنامه
صادره توسط موسسه بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران ،اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و
دولت با قابلیت بازخرید از قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) ،وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن،
ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی تا به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند ،می باشد .به پیشنهادات
فاقد سپرده ،ضمانتنامه و سپرده های مخدوش ،سپردههای کمتر از میزان مقرر در اسناد ،چک شخصی ،وجه نقد ،سفته ،مطالبات بلوکه شده و نظایر آن
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -12پرداخت هزینه حمل و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد -13 .ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت توزيع نيروي برق استان فارس

به معنی کلیسای مرغی است .هرساله تعداد زیادی گردشگر برای
بازدید از این کلیسا به این منطقه سفر میکنند .این کلیسای مرغی
که در منطقهای به نام ماگلنگ ( )Magelangواقع شده است به
گفته سازنده آن ،دنیل آالمسا ( )Daniel Alamsjahنه یک کلیسا
است و نه به شکل مرغ! داستانی که سازنده کلیسای مرغی از دلیل و
چگونگی ساخت آن روایت میکند عجیب است.
دنیل میگوید که من در جاکارتا کار میکردم که پیامی از خدا به
من الهام شد ،به من گفته شد تا یک «محل عبادت» بسازم که به
شکل کبوتر باشد .وقتیکه شروع به ساخت ساختمان کردم مردم فکر
میکردند که کلیسا میسازم اما این کلیسا نبود .من میخواستم جایی
برای عبادت هر فردی که به خدا اعتقاد دارد بسازم.
منطقه ماگلنگ در سال  ۱۹۸۹محل زندگی خانواده همسر دنیل بود.
دنیل میگوید :من تمام شب را به دعا و نیایش پرداختم تا اینکه به
یک تحول درونی رسیدم و تصمیم گرفتم ساختمان را درست در همین
مکان فعلی بسازم.
دنیل توانست در سال بعد ،یک زمین به وسعت  ۳هزار مترمربع را به
قیمت  ۲میلیون روپیه بخرد که البته پرداخت این مبلغ  ۴سال طول
کشید .سپس شروع به ساختن ساختمان کبوتری خود کرد .بعد از
ساخت این سازه ،مردمانی با دینهای مختلف مثل بوداییها ،مسلمان و
مسیحی به اینجا سفر میکردند تا دعا کنند .کلیسای مرغ یا همان محل
عبادت کبوتری دنیل ،در سال  ۲۰۰۰بسته شد چون هزینههای حفظ و
نگهداری و تکمیل ساختمان زیاد بود.
با اینکه این بنا رها شده است و دیگر کسی برای دعا به آنجا نمیرود،
اما گردشگران ماجراجو برای عکاسی به این منطقه میروند و گاهی
اوقات جشنهای عروسی هم در آنجا برگزار میشود.

فانوس دریایی عجیب سنت جورج در جنوب استرالیا
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وقتیکه هیئت تصمیمگیرنده به محل تعیین شده رفتند ،متوجه
شدند که آنجا از فاصله موردنیاز قابلمشاهده نیست و نقشهای هم
که برای محل احداث تعیین کرده بودند با یکدیگر تطابق نداشت.
از طرف دیگر مشخص شد که محلی که داوسن انتخاب کرده
است نزدیک به کارگاه سنگتراشی است که قرار است سنگها
ازآنجا منتقل شود.
درنهایت باوجود اختالفاتی که در هیئت تصمیمگیرنده به وجود
آمد و دالیلی که روشن نیست ،رئیس این هیئت رأی به ساخت
فانوس دریایی در محل تعیین شده داد .بعد از ساخت فانوس دریایی
در همان محل نامناسب بود که نقص کار بر همه آشکار شد.
در چهار دهه این فانوس دریایی که نه از سمت شمال به سمت
خلیج جارویس و نه از جنوب قابلمشاهده بود ،باعث شد چندین
کشتی دچار حادثه شوند .درنهایت در سال  ۱۸۹۹بود که برج
راهنمای دیگری در محل مناسب ،جایگزین فانوس دریایی شد
اما سازه برج قدیمی را تخریب نکردند .بعد از استقرار فانوس
جدید ،باز هم فانوس دریایی قدیمی مشکلساز شد! در شبهایی
که نور ماه میتابید ،برجک فانوس در زیر نور ماه میدرخشید و
باعث سردرگمی کشتیها میشد .به همین دلیل بود که در سال
 ۲۰۰۴برج سنگی را خراب کردند تا از هرگونه فاجعه در آینده
جلوگیری شود.
بدبختیها و مشکالت فانوس دریایی  Cape St Georgeفقط
برای کشتیها نبود ،کارکنان فانوس دریایی و حتی مردم عادی هم
در کنار این فانوس دچار حوادثی شدند که عجیب و باورنکردنی
است .یک نگهبان فانوس در حال ماهیگیری غرق شد و دیگری
با ضربه اسب به سرش کشته شد .مورد دیگری که خیلی از آن
صحبت میشود حادثه دو دختر نوجوان در نزدیکی فانوس دریایی
است که مشغول بازی با اسلحه پر بودند و بهاشتباه شلیک میکنند
و یکی از آنها کشته میشود.
ماجراهای عجیب این فانوس دریایی مدتی است که تمام شده اما
محلیها هنوز با ترس و نگرانی از آن حرف میزنند.

تصویر بینظیر
چاه زمزم مربوط
به ۱۰۰سال پیش

خواندنی

تصویر بینظیر چاه زمزم مربوط به  ۱۰۰سال پیش ،این
تصویر از پاکستان بهدستآمده.

تصویری بسیار زیبا از سالم یک کودک
در مقابل ضریح امام حسین(ع)

تصویری بسیار زیبا از سالم یک کودک در مقابل ضریح
مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) را مشاهده میکنید.
به گزارش افکارنیوز ،تصویری بسیار زیبا از سالم یک
کودک در مقابل ضریح مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) را
مشاهده میکنید.

دوقلوهای باحال هندی

در اتفاقی جالب دو برادر دوقلوی همسان با دو خواهر
دوقلوی همسان در هندوستان ازدواج کردند.
لئیجو و لیجو چیرایاس که با یکدیگر متولد و بزرگ شده
بودند در دوران نوجوانی با یکدیگر پیمان بسته بودند که
هیچ اتفاقی نتواند مانع جدایی آنها از یکدیگر شود .این
دوقلوهای همسان با هم به مدرسه ابتدایی میرفتند ،غذای
مشابه میخوردند و لباس مشابه میپوشیدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پس از گذشت سالها
این دوقلوهای همسان هنوز به عهد خود وفادار ماندهاند .این
برادران جداناپذیر که اهل منطقه پاالکاد هندوستان هستند
 35سال است که با یکدیگر زندگی میکنند.
پس از پایان تحصیالت و یافتن شغل والدین این دو جوان
جستوجوهای خود را برای یافتن دو زوج مناسب برای
پسرانشان را آغاز کردند؛ اما این دو برادر به والدین خود
اعالم کردند که میخواهند دو خواهر دوقلوی همسان را
برای ازدواج پیدا کنند .جستوجوی پنج ساله آنها سرانجام
نتیجه داد و آنها با دو خواهر دوقلوی همسان بانامهای هیما
و لیما آشنا شدند .این دوقلوهای همسان پس از آشنایی اولیه
تصمیم گرفتند با یکدیگر ازدواج کنند .یک سال پس از
ازدواج آنها هیما یک پسر با نام آتیو بهدنیا آورد و  13روز
بعد لیما نیز صاحب یک دختر با نام آتیوا شد.

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت200977002000018 :
نوع فراخوان :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل بارتبه  ۵در
رشته کاوشهای زمینی جهت عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر المرد اقدام نماید.
 )۲مدت اجراء پروژه 3 :ماه
 )۱محل پروژه :شهر المرد
 )۳محل اخذ اسناد :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 )۶تاریخ نهایی قبول پیشنهادات97/09/11 :
		
 )۵تاریخ نهایی اخذ اسناد97/08/26 :
 )۴برآورد اولیه 6/348/049/344 :ریال.
 )۷تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 97/09/12 :و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج97/09/14 :
 )۸به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )۹مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  320/000/000ریال.
 )۱۰قیمت اسناد ( 1/500/000ریال) به حساب  1528936404بانک ملت به شناسه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب فارس که حتما
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
 )1۱اعتبارات طرح از محل عمرانی تامین آب و آبرسانی به شهرهای کوچک استان به شماره  401ف  1307003از محل  %3نفت و گاز استانی می باشد.
 )۱۲نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی(شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس(سه ماه اعتبار)
 )۱۳سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 )14جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی میباشد.
 )15این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت
کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،کلیه پاکات عالوه بر بارگذاری در سامانه
بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب فارس گردد.
28307
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