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حکایت

در آينه قرآن

د رحمتگر مهربان
به نام خداون 

اى كســانى كه ايمان آوردهايد! خــدا و پيامبرش
را اطاعــت كني د و ســرپيچى ننمايي د در حالى كه
(ســخنان او را) مىشــنويد!()20و همانن د كسانى
نباشــي د كه مىگفتند« :شنيديم!» ولى در حقيقت
نمىشنيدند!()21بدترين جنبندگان نزد خدا ،افراد كر
و اللى هستن د كه انديشه نمىكنند)22(.اگر خداوند
ىدانست( ،حرف حق را) به گوش
خيرى در آنها م 
آنها مىرساند؛ ولى (با اين حال كه دارند )،اگر حق
را به گوش آنها برساند ،سرپيچى كرده و روگردان
مىشوند)23(.اى كسانى كه ايمان آوردهايد! دعوت
خدا و پيامبر را اجابتكني د هنگامى كه شــما را به
سوى چيزى مىخوان د كه شما را حيات مىبخشد! و
بداني د خداون د ميان انسان و قلب او حايل مىشود ،و
همه شما (در قيامت) نزد او گردآورى مىشويد!()24

حدیث نبوی

شعر
محاکمه دزد نان

-1ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ به ﺨﺎﻃﺮ ﺩﺯﺩﯾﺪﻥ ﻧﺎﻥ.ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﻪ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩــﺵ ﺭا ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩ« :ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ
يداني ﮐﻪ ﺩﺯﺩ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺩﻩ ﺩﻻﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﺑﻤﯿﺮﻡ!»ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ« :ﺗﻮ ﺧﻮﺩــﺕ م 
يدانم ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ آن را ﻧﺪﺍﺭﯼ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ميکنم».ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻭم 
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺩﻩ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﺑﺖ
ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ.ﺳﭙﺲ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ« :ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ بايــد ﺩﻩ ﺩﻻﺭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ميکنيد ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﯼ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ميشــود ﯾﮏ ﻧﺎﻥ ﺩﺯﺩﯼ ﮐﻨﺪ».ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ حدو د پانصد ﺩﻻﺭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ که ﻗﺎﺿﯽ
آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 -2پيرمردي سوار بر قطار به مســافرت ميرفت.به علت بيتوجهي ،يک لنگه کفش ورزشي او
يدرنگ ،لنگه
از پنجره قطار بيرون افتاد.مســافران براي پيرمرد تأســف ميخوردند.ولي پيرمرد ب 
ديگر کفشش را هم بيرون انداخت.همه تعجب کردند.پيرمرد گفت« :که يک لنگه کفش نو برايم
بيمصرف ميشو د ولي اگر کسي يک جفت کفش نو بيابد ،چه قدر خوشحال خواهد شد».

سوره انفال

فناوري

پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :

ظهور منجي

-1اگــر از دنيا جز روزى نمان د خدا آن را دراز
كنــ د تا در اثنــاى آن مــردى از خاندان مرا
برانگيز د نــام وى موافق نام من و نام پدرش
نام پدر من باشــ د و زمين را كه از ظلم و جور
پر شده است از انصاف و عدالت پر كند-2.روز
قيامت بر قاضى عادل ساعتى بگذر د كه آرزو
كن د هرگز ميان دو تن درباره خرمايى قضاوت
نكرده بود-3.روزگارى به مردم رس د كه مرد
اهميت نده د كه مال چگونه به دســت آرد،
از حالل يا از حرام-4.اينكه يكيتان ريسمان
خويش برگير د و با آن به پشت خويش هيزم
كش د آسان تر اســت تا پيش مردى رو د كه
خدايش از فضل خويش چيزى داده و از وى
سؤال كن د بده د يا ندهد.
نهج الفصاحه

تصویری از رهبر معظم انقالب پیش از آغاز درس خارج فقه

عکسkhamenei.ir :

وسيلهنقليهمخصوصغواصانساختهشد

وســيله نقليــهاي بــراي غواصان ســاخته
شــده که حداکثر ســرعت آن  ٩کيلومتر بر
ســاعت اســت و ميتوان د همزمان  ٤غواص
را جابــه جا کند.بــه گزارش مهر ،شــرکت
Hoverstar Flight Technology
محصولــي به نام  AquaJet H۲ســاخته
که غواصان را در اعماق آب جابه جا ميکند.
اين گجت با الهام از هواپيما ســاخته شده و
در حقيقت يک وســيله نقليه غواصي اســت
که هم اکنون در وب ســايت Indiegogo
براي جمع آوري سرمايه تجاري سازي عرضه
شــده اســت.به گفته محققان بالههاي اين
يده د هنگام استفاده،
گجت به کاربر اجازه م 
تعادل خو د را حفظ کند.جالب آنکه اين وسيله
نقليه از فشــار هيدروديناميکي نيز ميکاهد.
 AquaJetداراي سه سرعت مختلف است
و کاربر ميتوانــ د آن را تنظيم کند.باالترين
ســرعت وســيله نقليه  ٩کيلومتر بر ساعت
است.موتور الکتريکي دســتگاه نيز سروصدا
ندارد.عالوه برآن باتري دستگاه پس از ١٠٠
دقيقه استفاده باي د شارژ شود.به گفته شرکت
توليدکننده گجت مذکور از نمونههاي موجود
در بازار قدرتمندتر است و ميتوان د همزمان ٤
غواص را زير آب جابه جا کند.

تراشه شناسايي باکتريهاي غذا ساخته شد

محققان تراشهاي ساختهان د که قابليت شناسايي باکتريهاي موجو د در موادغذايي
را دارد.به گزارش مهر ،محققان دانشــگاه ماساچوست آمهرست مشغول ساخت
فناوري هســتن د که باکتريهاي خطرناک در موا د غذايي را شناســايي ميکند.
محققان اين دانشگاه تراشــهاي طراحي کر دهان د که حاوي مولکولي به نام اسيد
مرکاپتوفتيــل برونيک )MBPA-3( ٣-اســت که بــه مولکولهاي باکتري
ميچسبد.ميتوان اين تراشــه را در آبميوه يا سيب زميني پخته فروبرد ،سپس با يک محلول داراي
 pHباال آبکشــي کر د تا موادي مانن د قند ،چربي و پروتئينهاي غذا را از آن پاک کرد.در مرحله بعد
تراشه روي يک ميکروسکوپ سبک (که براي استفاده با موبايل ساخته شده) قرار ميگير د و اپليکيشني
مخصوص تعدا د باکتريهاي موجو د در تراشه را بررسي ميکند.با اين روش ميتوان حدو د  ١٠٠سلول
باکتري در هريک ميلي متر محلول را شناسايي کرد.نتايج اين آزمايش در کمتر از  ٢ساعت مشخص
ميشود.حال آنکه در روشهاي معمول نتيجه چنين آزمايشي دو روز بع د مشخص ميشود.
گجت کمک به بيماران پارکينسوني ساخته شد

دســتگاهي براي بيماران مبتال به پارکينســون ســاخته شــده کــه از لرزش
غيــرارادي اعضــاي بدن آنــان جلوگيــري ميکند.به گزارش مهــر ،محققان
دســتگاهي ســاختهان د که در مدت زمــان کوتاهي عالئم بيماري پارکينســون
ماننــ د لــرزش غيــرارادي اعضــاي بــدن را متوقــف ميکند.اين دســتگاه
 Deep Brain Stimulation Therapyنــام گرفته اســت.اين گجت با
جراحي در بدن بيمار تعبيه ميشود و محرکهاي الکتريکي براي مغز ايجاد ميکند.اين دستگاه در حقيقت
روي قسمتهاي خاصي از مغز تمرکز ميکن د تا بيمار بتوان د کنترل بدن خود را دوباره به دست گيرد.هرچند
اين دستگاه درمان بيماري پارکينسون نيست اما کيفيت زندگي مبتاليان به آن را بهبود ميبخشد.
د شد
دستکش آنتي باکتريال بافته شده با فناوري نانو تولي 

محققان در يک شــرکت دانش بنيان موفق به تولي د دستکش آنتي باکتريال
بافته شــده با الياف حاوي نانوذرات شــدند که اکنون در بازار موجو د اســت.
به گزارش مهر ،بررســي محصوالت نانو و ارائــه تاييديه نانو مقياس به آنها
ازجمله فعاليتهاي مهم ستا د توسعه فناوري نانو از  ۳سال گذشته بوده است.
در واقع بررســي موا د و محصوالت تولي د و عرضهشده در حوزه فناوري نانو،
سبب شــفافيت بازار محصوالت نانو شــده و ب ه ارتقاي کيفي اين محصوالت و افزايش اعتماد
مصرف کنندگان کمک ميکند.يکي از اين محصوالت که توســط يک شــرکت دانش بنيان به
تولي د رسيده ،دستکشهاي آنتي باکتريال در حوزه صنايع نساجي است.دست اکثر مردم در طول
فعاليتهاي معمول روزانه در معرض انواع ميکروبها و آلودگيها قرار ميگيرد.از آنجا که دست
با تمامينقاط بدن در تماس قرار ميگير د امکان انتقال اين آلودگيها به ديگر نقاط بدن ازجمله
چشــم ،گوش ،دهان ،صورت و ...بسيار زياد است و در فصل ســرما نياز به استفاده از دستکش
در حين فعاليتهاي روزانه ضروري اســت؛ از اين رو وجو د خواص ضدباکتريايي در دســتکش
ميتواند تا حدودي از انتقال و گســترش بيمــاري و آلودگيها جلوگيري به عمل آورد.در همين
راستا محققان توانستن د در يک شرکت ايراني دستکشهايي با الياف نانو که خواص آنتي بکتريال
دارن د را توليد کنند.اين محصول که به تولي د انبوه رســيده داراي تاييديه نانو مقياس از ستاد ويژه
توسعه فناوري نانو است.
سيستم رادار مخصوص خودرو با وضوح باال ساخته شد

به تازگي سيســتم راداري براي خودروها ساخته شده که سيگنالهاي آن تا
يدهد.
فاصله  ٣٠٠متري را در برميگير د و اشــيا را با وضوح بيشتر نمايش م 
به گزارش مهر ،شــرکت مگنا( )Magnaبه تازگي فناوري رادار  iCONرا
بــراي خودروهاي تجاري عرضه کرده که در حقيقت براســاس فناوريهاي
نظاميساخته شده است.خودروهاي نوين مملو از حسگرهاي مختلف هستند.
در همين راســتا محصول جدي د شرکت مگنا يک سيســتم رادار نوين است که محيط اطراف را
مانند يک دوربين يا ليدار (سيستم رديابي به وسيله نور) بررسي ميکند که اشيا را با وضوح بيشتر
يدهد.ســيگنالهاي رادار  iCONتا مســافت  ٣٠٠متري را در برميگير د و دقت آن
نمايش م 
کمتر از يک درجه افقي يا عمودي اســت.اين سيستم سيگنالها را روي يک ديسک سيليکوني
دريافت ميکند.اين دريافت کننده به وسيله نرم افزار به  ١٩٢رسيور مجازي تقسيم ميشود و به
اين ترتيب سرعت عملکرد سيستم رديابي افزايش مييابد.

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره  96-13

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دار د نسبت به ارزیابی پیمانکاران و مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ها به شرح ذیل اقدام نماید:
ردیف

موضوع

مبلغ برآورد (بریال)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (بریال)

1

مرمت شهری گذر باغ پنبه قم و محیط پیرامون بخش 1

9651000000

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه یا اوراق مشارکت-
483000000

3538735077

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه یا اوراق مشارکت-
177000000

کفسازی محور تاریخی فرهنگی  -حدفاصل پامنار تا
2
درخت پیر
مهلت و نشاني خري د اسنا د مناقصه :
متقاضيان محترم مي توانن د با ارائه معرفي نامه كتبي از تاريخ  96/11/8لغايت  96/11/12در ســاعات اداري به اداره پيمان و رســيدگي اداره كل راه و شهرسازي استان قم مراجعه نمايند .تلفن تماس-3:
025 36660001شماره فاكس 02536656061
مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها:
پيشنهادها باي د حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  96/11/25به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي قم به آدرس :قم – ما بین عوارضی قم -تهران وکاشان  -جنب نمایندگی ایران خودرو  -اداره كل راه
و شهرسازي استان قم – تحويل داده و رسي د اخذ نمايند.
تاريخ بازگشايي پاکت استعالم كيفی:
پاکت ارزيابي كيفي مناقصه گران راس ساعت  8:30مورخ  96/11/26باز و مور د رسيدگي قرار خواه د گرفت.
محل و زمان افتتاح پيشنها د مناقصه (الف ،ب  ،ج):
كميسيون مناقصه راس ساعت  8:30مورخ  96/11/30و در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازي قم تشكيل و پيشنهاداتي كه تا موع د مقرر وصول گرديده وحداقل شرايط وامتياز ارزيابي كيفي
را كسب نموده باش د باز و مور د رسيدگي قرار خواه د گرفت.
همچنين متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشــتر مي توانن د به اداره پيمان و رسيدگي و يا به سايت اينترنتي اداره كل راه و شهرسازي استان قمqom.mrud.irو يا پايگاه ملي اطالع رساني
مناقصات به نشاني  iets.mporgirمراجعه نمايند .ارائه ك د كاربري ثبت نام در پايگاه اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.

اداره كل راه و شهرسازي استان قم

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
در اجرای ماده  208قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه سال  1380بدین وسیله اوراق رای هیات های حل اختالف مالیاتی با مشخصات ذیل به مودیان ذیربط ابالغ می گر ددتا ظرف مهلت مقرر در قانون مالیات های مستقیم به اداره امورمالیاتی در نشانی مندرج در جدول مراجعه
و اقدامات قانونی بعدی را در جهت تسویه حساب مالیاتی به عمل آورند .بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد .

1

53

نور نگار ابریشم

365338

55356
96/06/19

هیات بدوی

عملکرد

1389

258،750،000

1،035،000،000

363924

تهران خ قائم مقام فراهانی قبل از خ بهشتی خ دهم پ 14
ط 5کد39

2

53

نور نگار ابریشم

365338

55391
96/06/19

هیات بدوی

عملکرد

1388

1،055،127،152

4،220،508،608

363924

تهران خ قائم مقام فراهانی قبل از خ بهشتی خ دهم پ 14
ط 5کد39

3

53

نور نگار ابریشم

365338

55366
96/06/19

هیات بدوی

عملکرد
حقوق،تکلیفی

1388

2,377,446,388

9,658,203,382

363924

تهران خ قائم مقام فراهانی قبل از خ بهشتی خ دهم پ 14
ط 5کد39
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58

مهرگام تجارت آپادانا

275827

55344
96/06/19

هیات بدوی

عملکرد

1388

165،000،000

660،000،000

363924

تهران خ قائم مقام فراهانی قبل از خ بهشتی خ دهم پ 14
ط 5کد39

5

58

مهرگام تجارت آپادانا

275827

55343
96/06/19

هیات بدوی

عملکرد

1387

145،500،000

582،000،000

363924

تهران خ قائم مقام فراهانی قبل از خ بهشتی خ دهم پ 14
ط 5کد39

6

58

مهرگام تجارت آپادانا

275827

55341
96/06/19

هیات بدوی

عملکرد

1386

140،347،999

561،391،998

363924

تهران خ قائم مقام فراهانی قبل از خ بهشتی خ دهم پ 14
ط 5کد39

7

63

امید صنعت کیهان

279474

60919
96/07/02

هیات بدوی

عملکرد

1391

525،000،000

2،100،000،000

363924

تهران خ قائم مقام فراهانی قبل از خ بهشتی خ دهم پ 14
ط 5کد39

8

63

امید صنعت کیهان

279474

60913
96/07/02

هیات بدوی

عملکرد

1389

3،400،000،000

13،600،000،000

363924

تهران خ قائم مقام فراهانی قبل از خ بهشتی خ دهم پ 14
ط 5کد39

ردیف

شماره پرونده

نام و نام خانوادگی مودی

شماره ثبت

شماره و تاریخ رای

مرجع صدور

منبع مالیاتی

عملکرد  سال

جمع اصل مالیات (ریال)

درآمد یا ماخذ مشمول
مالیات (به ریال )

واحد  مالیاتی

نشانی اداره

   م الف 3660روابط عمومی امورمالیاتی شهر و استان تهران

