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حکایت

در آينه قرآن
کرم ضدسيمان

وارد داروخانه شدم و منتظر بودم تا نسخهام
را تحويل دهند.فردي وارد شد و با لهجهاي
ساده و روستايي پرســيد« :کرم ضدسيمان
داريد؟»فروشــنده که انگار موضوعي براي
خنــده پيدا کرده بود با لحني تمســخرآميز
پرســيد« :کرم ضد ســيمان؟ بله که داريم.
کرم ضد تيرآهن و آجر هم دارم.حاال ايراني
اش را ميخواهي يا خارجي؟ اما گفته باشم
خارجــي اش گران ه اســت».مرد نگاهش را
به دســتانش دوخت و آنها را رو به صورت
فروشــنده گرفت و گفــت« :از وقتي کارگر
ساختمان شدم دستهايم زبر شده ،نميتوانم
صورت دخترم را نــاز کنم.اگر خارجي اش
بهتر است ،خارجي بده».

شعر

به نام خداوند رحمتگر مهربان

پروردگارتان كسى است كه كشتى را در دريا
براى شــما به حركت درمىآورد ،تا از نعمت
او بهرهمند شــويد؛ او نسبت به شما مهربان
است)66(.و هنگامى كه در دريا ناراحتى به
شــما برسد ،جز او ،تمام كسانى را كه (براى
حل مشــكالت خود) مىخوانيــد ،فراموش
مىكنيد؛ اما هنگامى كه شــما را به خشكى
نجات دهد ،روى مىگردانيد و انسان ،بسيار
ناسپاس است!()67آيا از اين ايمن هستيد كه
در خشــكى (با يك زلزله شديد) شما را در
زميــن فرو ببرد ،يا طوفانى از ســنگريزه بر
شما بفرستد (و در آن مدفونتان كند) ،سپس
حافظ (و ياورى) براى خود نيابيد؟!()68
سوره االسرا

فناوري

پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :

حدیث نبوی
استجابت دعا

وفاي حق گزاران

فراق دوستانش باد و ياران
که ما را دور کرد از دوستداران
دلم در بند تنهايي بفرسود
چو بلبل در قفس روز بهاران
هالک ما چنان مهمل گرفتند
که قتل مور در پاي سواران
به خيل هرکه ميآيم به زنهار
نميبينم به جز زنهارخواران
ندانستم که در پايان صحبت
چنين باشد وفاي حق گزاران
به گنج شايگان افتاده بودم
ندانستم که بر گنجند ماران
دال گر دوستي داري به ناچار
ببايد بردنت جور هزاران

-1هركس از شما تواند برادر مؤمن خويش را
به جامه اى بپوشاند ،بپوشاند-2.هركه عفت
جويد خدايش عفــت دهد و هركه غنا طلبد
خدايش غنى كند-3.هركه گنه كند و خندان
باشد وارد جهنم شود و گريان باشد-4.هركه
خواهد بدانــد نزد خدا چــه دارد بنگرد خدا
نزد وى چه دارد-5.هركــه خواهد دعوتش
مستجاب شود و غمش از پيش برخيزد تنگ
دستى را گشايش دهد-6.هركه اراده كارى
كند و با مرد مسلمانى درباره آن مشورت كند
خدايش به معقولترين كارها توفيق دهد-7.
هركه پدر و مادر خويش را خشــنود كند خدا
را خشنود كرده و هركه پدر و مادر خويش را
خشمگين كند خدا را خشمگين كرده است.
نهج الفصاحه

غزليات سعدي

اثر :تسنيم

ت و کوبند ه براي ضدانقالب
خ سخ 
پاس 

فشار خون با گوشي هوشمند
کنترل ميشود

محققان دانشگاه ميشيگان
برنامه تلفن همراهي توليد
کردهاند که پس از نصب
بــر روي گوشــي آيفون
ميتواند فشــار خون افراد
را اندازه گرفته و آن را تحت کنترل داشــته
باشــد.به گزارش مهر ،ايــن برنامه با بهره
گيري از قابليت لمس ســه بعدي گوشــي
آيفون اپــل يا  ۳D Touchکــه از زمان
عرضه گوشــيهاي آيفــون  ۶اس و  ۶اس
پالس در دسترس قرار گرفت ،فشار خون هر
کاربر را اندازه گيــري ميکند.فناوري لمس
سه بعدي به کاربر امکان ميدهد تا با اعمال
فشــار کم و زياد بر روي نمايشگر گوشي از
طريق لمس آن دستورات متنوعي را به اجرا
بگذارد.دوربين گوشي قادر به کشف جريان
خون بوده و برنامه يادشــده ميتواند فشــار
خون را اندازه بگيــرد و در نهايت اطالعات
مذکور از طريق اپليکيشن برنامه به نمايش
درميآيد.برنامه يادشــده از دقتي نزديک به
روشهاي آزمايشگاهي محاسبه فشار خون
برخوردار است و انتظار ميرود استفاده از آن
تا اواخر سال  ۲۰۱۹ممکن شود.

ادامه از صفحه یک

شفافيت حلقه مفقوده نظام اداري در مبارزه با فساد

...مبهم بودن قوانين و مقررات ،ناکارآمدي ساختارهاي اداري ،فربه شدن دولت و هزينههاي اداره آن،
خصوصي ســازي ناقص و تولد کارتلهاي اقتصادي شبه دولتي و ساختارمند شدن شبکه قاچاق در
کشور ،زمينه گسترش فساد را بيشتر هم کرد.رشد قارچ گونه فساد و شکل گيري مافياي اقتصادي در
بدنههاي شرکتهاي دولتي با زمينههاي اقتصادي به ويژه نبود انضباط مالي و اقتصادي دستگاههاي
اجرايي ،مانع بزرگي براي تحقق جهش اقتصادي و تحول توســعه گراي سيســتم اداري ايران شده
است و بعيد است با تغيير دولتها ،تغيير ماهوي در جهت سيستم اداري ايجاد شود .اگرچه تالشهاي
ارزشــمندي هم در برنامههاي توســعه براي ايجاد تحول در نظام اداري لحاظ شده است اما به دليل
نداشتن پيوستار منطقي با ديگر اجزاء سيستميو نبود نظام جامع ثبت اطالعات به دليل عدم شفافيت،
دچار مشکل شده است.مفاسد اداري اقتصادي ،در جايي که استاندارد و شفافيت نداشته باشد،به سرعت
شيوع پيدا ميکند و با يارگيري بيشتر از بدنه قدرت ،قابليت فساد سيستميهم پيدا ميکند.نقصهاي
خود سيستم و نظامهاي اداري هم که مسيرهاي مشروع را براي فعاليت سالم مسدود کند ،فساد در آن
مهار گسيخته پيش ميرود.با توجه به شرايط پيش آمده ،در کشور نهضت مبارزه با احتکار و فساد راه
افتاده است که در نوع خود حرکت مبارکي است اما اين حرکت مبارک زاييده يک فکر و برنامه منسجم
نيست بلکه به خاطر حساسيتهاي موقعيتي است و به عنوان مسکن تلقي ميشود.جوانان بيست و
چند ســالهاي که ارز دولتي گرفتهاند و کااليشان را به قيمت آزاد به فروش رساندهاند يا احتکارهايي
که صورت گرفته اســت ،معلول يک فضاي غيرشفافي است که سالهاســت جريان دارد و چون در
شرايط تحريميقرار گرفته ايم ،نمود بيشتري يافته است.بيشتر از اين دستگير شدگان ،کساني مستحق
محاکمه هستند که زمينه ساز بستر فساد شدهاند و آن را به شکل سيستميدرآورده اند.مراحلي که به
شــفافيت ،مشروعيت (به معناي شايسته ساالري و شايسته داري و چرخش نخبگان) و پاسخگويي
بيانجامد ،ميتواند در شکل گيري سيستم اداري کارآمد ،موثر واقع شود.به نظر ميرسد يکي از گامهاي
مهميکه ميتواند سيستم اداري اقتصادي کشور ما را با توسعه پايدار همگام سازد ،رهانيدن کشور از
دوگانگي سياســت زدگي (نه سياست) و اداره به واسطه شفافيت است.شفافيت عامل اصلي سالمت
اقتصادي کشور است که نبود آن زمينه ساز رانت و انحصار و توليد فساد ميشود.اگر اداره عموميکشور
را يک حرفه بدانيم و آن را تاثيرگذار در سرنوشت کشور ارزيابي کنيم ،يقين ًا بايستي اداره عموميکشور
را از آفت سياســت زدگي نجات دهيم.در غير اين صورت سرنوشــت ملت ،توسط رخنه کنندگان در
ستادهاي انتخاباتي تعيين خواهد شد ،صرف نظر از اينکه چه کسي بر مجلس و دولت راه يابد ،به خاطر
ارجحيت منافع شخصي و گروهي بر منافع ملي ،نتيجه خوشايندي براي توسعه کشور ،رقم نميزند.
دانشنامه
دستگاه توليدکننده ريل سوم مترو و قطار ساخته شد

محققان موفق به ســاخت دســتگاه توليدکننده خط سوم ريل مترو و
قطار شهري شدند که با توليد آن از خروج ارز جلوگيري ميشود.ياسين
پيرزاده ،مجري طرح دســتگاه توليدکننده ريل ســوم قطار در گفتگو با
مهر ،اظهار کرد :در حال حاضر اين ريل از کشورهاي ديگر وارد ميشود
به همين دليل در صدد برآمديم تا دستگاهي براي توليد ريل سوم قطار
توليد کنيم.وي با بيان اينکه اين دستگاه ثبت اختراع شده و اکنون ريل
ســوم قطار را با اين دستگاه در قالب يک شــرکت دانش بنيان توليد ميکنيم ،گفت :نمونههاي
خارجي که اکنون در مترو و قطارهاي شــهري به کار ميروند با جوشــکاري توليد ميشوند که
امکان جدا شدن از هم را دارند.پيرزاده با بيان اينکه دستگاهي که توليد کردهايم ريل را به صورت
يکپارچه توليد ميکند ،گفت :اين يکپارچگي مانع شکســته شــدن و جداسازي ريل سوم خواهد
شــد و به اين صورت از ضرر و هزينه اضافي جلوگيري ميکند.به گفته اين محقق ،اين دستگاه
همچنين از عمر بااليي برخوردار اســت.پيرزاده افزود :سرعت توليد ريل سوم مترو به واسطه اين
دســتگاه باالست و ميتواند نياز کشور را از اين نظر برطرف سازد؛ اين دستگاه روزي  ۱۶ريل را
ميسازد.وي گفت :ريل سوم در قطارهاي شهري و مترو استفاده ميشود و شرکت مترو مخاطب
آن براي به کارگيري و اســتفاده آن در خطوط است.وي با تاکيد بر ضرورت حمايت از طرحهاي
داخلي گفت :در حال حاضر با شــرکت مترو مذاکراتي شده تا از اين ريل سوم بهره برداري شود.
پيرزاده گفت :قيمت نمونههايي که در اين شــرکت توليد ميشود  ۲۰درصد از قيمت نمونههاي
خارجي پايين تر اســت و شرايط تعمير و ارائه خدمات آن توسط خودمان خواهد بود.اين طرح در
نمايشگاه اينوتکس  ۲۰۱۸در بخش اختراعات ارائه شد.دستگاه توليدکننده ريل سوم قطار در يک
شرکت دانش بنيان در شهرک صنعتي چهاردانگه توليد ميشود.
نوبت دوم

نوبت دوم

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
در زمینه اتوماسیون شبکه توزیع نیروی برق استان قم

شرکت توزیع نیروی برق استان قم در نظر دارد به منظور "اتوماسیون شبکه توزیع نیروی برق استان قم" نسبت به
شناسایی پیمانکاران واجد شرایط که دارای "صالحیت پیمانکاری گروه نیرو تخصص پست انتقال و توزیع نیرو و
گروه ارتباطات و فناوری اطالعات از معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری" می باشند ،از طریق
انجام ارزیابی کیفی و واگذاری آن اقدام نماید
بدینوســیله از کليه متقاضيان داراي صالحيت و تجربه کافي در زمينة فعالیت مذکور دعوت بعمل مي آيد حداکثر تا
تاریخ  97/06/26برای اخذ اســناد فراخوان از ســاعت  7:30الی  14:30به نشــانی قم  -خيابان توحید ـ نبش ميدان
شــهيد اميني بيات ســاختمان ســتاد اتاق  205اداره مناقصات و قراردادها و یا به سایت شــرکت توانیر به آدرس
 www.tender.tavanir.org.irیا سایت شرکت توزیع برق استان قم به آدرس  www.qepd.co.irو یا سایت ملی
مناقصات  www.iets.mporg.irمراجعه و مدارک مربوطه را دریافت و حداکثر تا ســاعت  9صبح روز ســه شنبه
مورخ  97/07/10مدارک تکمیلی را به نشانی فوق ،تحویل یا ارسال فرمایند.
بديهي است به درخواست ها و مدارک دريافتي بعد از تاريخ هاي اعالم شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
همچنين ارائه مدارک ارزيابي فني هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد.
شرایط:
 -1دارای تجربه در امر توزیع نیروی برق اعم از فنی  ،مالی  ،اداری و اطالعات عمومی
 -2تسلط بر دستور العمل ابالغ شرح خدمات اتوماسیون پست و فیدر فشار متوسط شبکه های توزیع نیروی برق
ارسالی از سوی توانیر
 -3داشتن نظام کنترل کیفیت خدمات مهندسی و مدیریت اطالعات و نظام گزارش دهی
-4داشتن نرم افزار اتوماسیون شبکه های توزیع
 -5داشتن نرم افزارهای محاسباتی الکتریکی از جمله  cyme-distو  digsilentو تسلط بر آنها
 -6توانایی الزم در آموزش و انتقال تکنولوژی و تجربه برگزاری کارگاه های آموزشی
 -7آشنایی کامل با آیین نامه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با توزیع برق
 -8آشنایی با فناوری های روز
 -9حسن شهرت و نداشتن سوء سابقه در خصوص فعالیت های مرتبط با توزیع برق
 -10آشــنایی با اصول طراحی شــبکه های توزیع (اعم از مدلسازی بار  ،برآورد بار و انرژی ،مطالعات و مکانیابی
پســت های توزیع و فوق توزیع  ،طراحی شــبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف و روشنایی  ،مکانیابی خازن و
انواع قطع کننده ها  ،مطالعات کیفیت توان و اتصال کوتاه و )...
 -11آشنایی با استانداردهای اجرای شبکه های توزیع
 -12آشنایی با مسائل حقوقی مرتبط با شبکه های توزیع برق از جمله حریم شبکه
-13همکاری با پیمانکاران و مشــاورین مرتبط با شــبکه های توزیع برق و اعالم پــروژه پیمانکاری در خصوص
اتوماسیون شبکه های توزیع برق که زیر نظر مشاور صورت گرفته است.
شــرکت هایی که در این فراخوان توســط کمیته فنی و بازرگانی مورد پذیرش قرار می گیرند می توانند در مناقصه
اجرای اتوماسیون شبکه توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان قم که متعاقبا اعالم خواهد شد شرکت نمایند.
ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در مدارک ارزيابي موجود مي باشد.

شركت توزيع نيروي برق استان قم
اداره مناقصات و قراردادها 025-38818938-

آگهی مزایده
سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد بهره برداری از پسماند خشک مناطق( )7-6-3و همچنین مناطق ( )8-5-1شهرداری
قم را با توجه به شرایط مندرج در اسناد مزایده و به مدت یکسال و به صورت دو مرحله ای واگذار نماید.

لذا کلیه اشخاص حقوقی می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد شرکت در مزایده وتحویل پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی

دوم تا پایان وقت اداری مورخ 97/6/31به محل سازمان به نشانی قم –میدان  72تن ابتدای جاده کوه سفید-سازمان مدیریت پسماند

شــهرداری قم – امور قراردادها مراجعه و یا جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن  025-36551810تماس حاصل فرمایند.
پیشنهادات رسیده به سازمان در مورخه 97/7/1ساعت 9صبح در دفتر مدیر عامل بازگشایی می گردد.

شرایط عمومی:

1ـ متقاضیان می بایست جهت مزایده مناطق ( )7-6-3مبلغ 140/000/000ریال و جهت مزایده مناطق ( )8-5-1مبلغ 145/000/000ریال
عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب سپرده سازمان واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارایه نمایند.

 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده ایشان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3هزینه های درج آگهی وکارشناس رسمی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 -4ســایر جزئیات مربوط به مزایده در شرایط عمومی وپیش نویس قرارداد مربوطه تهیه گردیده که شرکت کنندگان می بایست یک
نسخه از آن را دریافت وبا قید جمله قبول است مهر وامضاءنموده ودر موعد مقرر ومنضم به پیشنهاد خود تسلیم نمایند.

 -5سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آگهی برگزاری مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به استناد موافقت نامه شماره طرح ملی کارون بزرگ (صندوق توسعه ملی) در نظر دارد ،عملیات شرح ذیل را
(پروژه های آبخیزداری حوزه بن و حســین آباد کوهرنگ و تجدید مناقصه خوبه ســر صالح کوتاه) طبق مندرجات اوراق مناقصه به صورت پیمانی و با فهرست
بهاء پایه آبخیزداری و منابع طبیعی سال  1397بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح به شرکت های دارای گواهی صالحیت از استانداری ،سازمان برنامه و بودجه
رشته آب یا کشاورزی واگذار نماید .لذا متقاضیان می توانند به آدرس  setadiran.irمراجعه نمایند.
ضمن ًا جهت تسریع در انجام عملیات آبخیزداری برندگان مناقصات قبلی مربوط به اعتبارات صندوق توسعه ملی حق شرکت نداشته اید و به پیشنهاد قیمت ارسالی
ترتیب اثر نخواهد شد.
 -1موضوع مناقصه و محل اجرای عملیات:
پروژه های آبخیزداری شامل عملیات سنگی و مالتی و  ...طبق جدول پیوست در سامانه
 -2مدت اجرای کار (به ماه) 6 :ماه شمسی
 -3مبلغ برآورد اولیه :طبق جدول و اسناد پیوست در سامانه
 -4کارفرما :اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
 -5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (مبلغ طبق اسناد در سامانه) ریال است که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تمرکز سپرده 2174211551001
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به نفع کارفرما تهیه و ضمیمه اسناد ارسال می گردد.
 -6نشــانی محل فروش اســناد مناقصه :شهرکرد ،خیابان کاشــانی – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان – دبیرخانه کمیسیون معامالت /سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت.
 -7کلیه هزینه چاپ و نشر آگهی اوراق مناقصه به عهده پیمانکار برنده می باشد.
 -8تاریخ نشر آگهی روزنامه 97/6/21
 -9مدت زمان توزیع اسناد  3روز پس از نشر اولین آگهی روزنامه
 -10تاریخ ارسال پیشنهادها97/7/11 :
 -11تاریخ بازگشایی :ساعت  8صبح مورخ 97/7/12

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری

