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در آينه قرآن

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری

حکایت

به نام خداوند رحمتگر مهربان

نماز را از زوال خورش��يد (هنگام ظهر) تا نهايت
تاريكى شب ( نيمهشب) برپا دار؛ و همچنين قرآن
فجر ( نماز صبح) را؛ چراكه قرآن فجر ،مش��هود
(فرشتگان شب و روز) است!()78و پاسى از شب را
(از خواب برخيز ،و) قرآن (و نماز) بخوان! اينيک
وظيفه اضافى براى توست؛ اميد است پروردگارت
تو را به مقامى درخور ستايش برانگيزد!()79و بگو:
«پ��روردگارا! مرا (در هر كار )،باصداقت وارد كن،
و باصداقت خارج س��از! و از س��وى خود ،حجتى
يارى كنن��ده برايم ق��رار ده!»()80و بگو« :حق
آمد و باطل نابود ش��د؛ يقين ًا باطل نابود ش��دنى
اس��ت!»()81و از قرآن ،آنچه شفا و رحمت است
براى مؤمنان ،نازل مىكنيم و س��تمگران را جز
خسران (و زيان) نمىافزايد)82(.

مرد جواني ،از دانشگاه فارغالتحصيل شد.ماهها بود
که ماشين اس��پرت زيبايي ،پشت شيشههاي يک
نمايشگاه بهش��دت توجهاش را جلب کرده بود و از
ت��ه دل آرزو ميکرد که روزي صاحب آن ماش��ين
ش��ود.مرد جوان ،از پدرش خواس��ته ب��ود که براي
هديه فارغالتحصيلي ،آن ماش��ين را برايش بخرد.او
ميدانس��ت که پدر توانايي خريد آن را دارد.باالخره
روز فارغالتحصيلي فرارس��يد و پدرش او را به اتاق
مطالعه خصوص��ياش فراخواند و به او گفت« :من
از داشتن پسر خوبي مثل تو بينهايت مغرور و شاد
هستم و تو را بيش از هر کس ديگري در دنيادوست
دارم ».سپس يک جعبه به دست او داد.پسر ،کنجکاو
ولي نااميد ،جعبه را گش��ود و در آنيک انجيل زيبا
يافت.با عصبانيت فريادي بر سر پدر کشيد و گفت:

سوره االسرا

یادداشت

هديه پدر به پسر براي فارغالتحصيلي

«ب��ا تمام مال و دارايي که داري ،يک انجيل به من
ميدهي؟» کتاب مقدس را روي ميز گذاشت و پدر
را ترک کرد.س��الها گذش��ت و مرد جوان در کار و
تجارت موفق ش��د.خانه زيبايي داشت و خانوادهاي
فوقالعاده.ي��ک روز ب��ه اين فکر افت��اد که پدرش،
حتم ًا خيلي پير ش��ده و بايد س��ري به او بزند.از روز
فارغالتحصيلي ديگر او را نديده بود.اما قبل از اينکه

اقداميبکند ،تلگرافي به دستش رسيد که خبر فوت
پدر در آن بود و حاکي از اين بود که پدر ،تمام اموال
خود را به او بخش��يده اس��ت.بنابراين الزم بود فوراً
خود را به خانه برس��اند و به امور رس��يدگي نمايد.
هنگاميکه به خانه پدر رس��يد ،در قلبش احس��اس
غم و پش��يماني کرد.اوراق و کاغذهاي مهم پدر را
گشت و آنها را بررسي نمود و در آنجا ،همان انجيل
قديميرا بازيافت.درحاليکه اشک ميريخت انجيل
را ب��از ک��رد و صفح��ات آن را ورق زد و کليد يک
ماشين را پش��ت جلد آن پيدا کرد.در کنار آن ،يک
برچس��ب بانام همان نمايشگاه که ماشين موردنظر
او را داش��ت ،وجود داشت.روي برچسب ،تاريخ روز
فارغالتحصيلياش بود و روي آن نوشتهش��ده بود:
«تمام مبلغ پرداختشده است».

سرمقاله

ارتقاي باورها و کاهش جرائم
در ماه محرم

ادامه از صفحه یک

 ...و ش��هداي کربال همواره در حفظ حرمت محرم
ميکوش��ند و س��عي در کاهش گناهان خود دارند.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان مسائل اجتماعي و
مسئوالن نيروي انتظامي ،در ماه محرم به واسطه
فضاي سالم و معنوي که وجود دارد شاهد کاهش
محسوس جرائم هستيم و در بسياري موارد تغييرات
اساس��ي در نگرش و نوع رفتار اف��راد در زندگي به
وجود ميآيد؛چون دراين ايام جوانان نقش پررنگي
دارند و تمام فکر و ذهن قشر جوان به مسائل معنوي
معطوف ميش��ود و همين امر عاملي است تا اين
قشر از مس��ائل حاشيهاي که منجر به روي آوردن
آنان به اعمال خالف ميش��ود ،دوري کنند.پس با
تقويت اعتقادات مذهبي و گسترش احساسات ديني
ميتوان از جرائم و آسيبهاي اجتماعي پيشگيري
کرد؛ بنابراين ضروري است مسئوالن بيش از پيش
به اين مقوله توجه کنند تا ش��اهد متحمل ش��دن
هزينههاي سنگين تر بعدي که گريبانگير جوانانمان
ميشود ،نباشيم.البته در اين ميان خانوادهها ،مدارس،
دانش��گاهها و رس��انهها نقش پررنگي در آموزش
ويژگيه��اي واالي ماه محرم و اصول ديني دارند
و ميتوانند با فرهنگ س��ازي کودکان ،نوجوانان و
جوانان را در مسير درست هدايت کنند.

حساسيت زدايي با اسم رمز حجاب

ادامه از صفحه یک

 ...ماجرايي که در روزهاي اخير و در حاشيه نمايشگاه شهرداري تهران به وقوع پيوسته است نيز انتقادها و واکنشهاي بسياري را متوجه مسئولين
ش��هرداري پايتخت کرده اس��ت که البته حاميان سياسي مجموعه شوراي ش��هر تهران و شخص شهردار و البته جناحهاي دولتي و برخي مسئولين
دولت که در ش��بکههاي مجازي از طرح بنر فوق حمايت کرده اند! را ميتوان مظنونان پروژه حساس��يت زدايي از ارزشهاي انقالب قلمداد کرد.در
امس��ال «زنان و توليد ملي» بنري با عنوان «زنان چهره شهر را تغيير ميدهند» سوژه حساسيت زاي جامعه ميشود؛ در ذيل عنوان بنر
نمايش��گاه
ِ
فوق 5رنگ مختلف نيز نمايان اس��ت که ضمن تأييد رنگهاي ش��اد ،روي رنگ مشکي عالمت ضربدر به نشاني حذف آن! قابل توجه است.ناگفته
پيداس��ت با توجه به موضوع نمايش��گاه ،نوع طراحي بنر ،فضاي انتشار آن و مخاطبين آن نمايشگاه ،پياميجز ايجاد حساسيت در جامعه با اسم رمز
مقابله و مخالفت با حجاب البته حجاب برتر ،مخابره نميش��ود فلذا از همان ابتداي امر ش��اهد واکنش ش��ديد مردان و زنان انقالبي در شبکههاي
مجازي و رفته رفته در سطح جامعه بوده و هستيم.اگرچه مسئولين برپايي نمايشگاه فوق با رد انتقادات و واکنشها به تکذيب پيام آشکا ِر بنر مورد
بحث پرداخته و ميپردازند اما عوامل خارجي و حاميان اينگونه حرکات که علن ًا و عم ً
ال به مبارزه با حجاب ش��هرهاند و ازجمله مس��ببين پروژههاي
سخيف «دختران خيابان انقالب» و «چهارشنبههاي سفيد» و ...هستند ضمن تأييد ،تشويق و انتشار بنر جنجالي اخير از طراحان آن حمايت کردند!
که خود نشانگر حساسيت موضوع و البته تأييد مأموريت حساسيت سنجي و حساسيت زدايي ضد انقالب و عوامل داخلي آنها از ارزشهاي ديني
و اخالقي جامعه است.
ً
ً
نکته مهم اين قبيل حرکات ،زمان سنجي وقوع آنهاست که در اين رابطه بعضا (بخوانيد يقينا) عدو ميشود سبب خير! در اواخر عمر فتنه سال 88
وقتي نتيجه دلخواه طراحان فتنه حاصل نشد ،به خواست خداوند و با حمله آنها به ارزشها و شعائر حسيني ماه محرم آن سال ،چهره واقعي شان
نمايان ش��د.همزماني ماجراي اخير با آغاز ماه محرم الحرام نيز مزيد بر علتي ش��د تا بار ديگر رس��وايي دشمنام ملت را شاهد باشيم؛ هرچند در اين
اندرکاران طرح به دنبال فضايي بودند تا به َزعم خود با يک تير ،چند نش��ان را بزنند! از يک طرف به مقابله با پوشش
مورد به نظر ميرس��د دس��ت
ِ
حجاب بانوان محترم که حجاب برتر است بپردازند و از طرف ديگر ضمن دشمني آشکار با عزاداران حسيني به جبهه يزيديان پيوسته
چادر به عنوان
ِ
و با تشوش و فرافکني ،ارزشهاي ديني را مورد انتقاد قرار دهند.
اما همانگونه که اش��اره ش��د مخالفان انقالب اسالميبا تأکيد بر مسائل حساس کشور ،هر از گاهي اقدامات اينچنيني خود را پايه ريزي ميکنند تا
ضمن تحريک افکار عموميبه نوعي مأموريت حساس��يت س��نجي خود را عملياتي کنند و اطالعات ناقص خود را جهت پروژههاي بعدي تکميل
نمايند؛ همچنين آنها با پرداخت چندباره به برخي موضوعات و ايجاد تنشهاي مختلف با هدف حساسيت زدايي از آن موضوعات سعي در عادي
سازي مسائل مختلف دارند.

دانشنامه
تيشرتي که از سکته قلبي جلوگيري ميکند

تيشرتي ابداعشده که در آن الکترودهايي براي رصد قلب نصبشده است
تا از س��کته جلوگيري کند.به گزارش مهر ،يک تيشرت با فناوري به نام
 Cardioskinابداعشده اس��ت که فعاليت قلب و هرگونه بينظميدر
ريتم قلب را رصد ميکند.بهاينترتيب ميتوان از سکته قلبي بيمار اجتناب
کرد.عالوه بر آن با کمک اين تيشرت هوشمند ميتوان دليل غش کردن
فرد را نيز کش��ف کرد.بههرحال اين لباس مجهز به الکترودهايي اس��ت
که در پارچه تنيده ش��دهاند و بهطور مداوم فعاليت الکتريکي قلب را رصد ميکنند.اين الکترودها با
يک تراش��ه کوچک در لباس اتصال برقرار ميکنند.تراشه مذکور بهطور بيسيم نتايج بررسي را به
اپليکيش��ني در موبايل بيمار ارسال ميکند.اين اپليکيشن اطالعات جمعآوريشده را در اختيار يک
کارديولوژيس��ت قرار ميدهد تا ارزيابي ش��وند Cardioskin.را ميتوان  ۳۵بار شست و استفاده
کرد.در اصل اين تيشرت براي بهبود روند رصد شرايط خطرناک قلبي مانند فيبريالسيون مفصلي
( )artial fibrillationابداعشده است.اين بيماري به ناهماهنگي ضربان قلب منجر ميشود که
ريسک سکته را باال ميبرد.
ظروف چيني نانو توليد شد

يک ش��رکت ايراني موفق به توليد چينيهاي��ي با فناوري نانو و خاصيت
آبگريزي شدند که قابليت شستشوي آسان را دارد.به گزارش مهر ،بررسي
محصوالت نانو و ارائه تاييديه نانومقياس به آنها ازجمله فعاليتهاي مهم
ستاد توس��عه فناوري نانو از  ۳سال گذشته بوده است.درواقع بررسي مواد
و محصوالت توليد و عرضهشده در حوزه فناوري نانو ،سبب شفافيت بازار
محصوالت نانو ش��ده و ب ه ارتقاي کيفي اين محصوالت و افزايش اعتماد
مصرفکنندگان کمک ميکند.يکي از اين محصوالت که توس��ط يک شرکت دانشبنيان به توليد
رس��يده ،بشقابهاي چيني است.شستن بشقابهاي چيني پس از صرف غذا کاري ماللآور است.
ظروف چيني چرب ،بسيار ليز و شکننده هستند و ّلکههاي چربي در برخي از موارد پس از شستشو
همچنان باقي ميمانند.در همين راس��تا محققان موفق شدند خاصيت آبگريزي را به محصوالت
چيني اضافه کنند تا مش��کالت شس��تن کمتر ش��ود.اين محصول اکنون در بازار موجود است و در
دس��ترس مردم ق��رار دارد.اين ظروف چيني داراي خاصيت آبگريزي اس��ت و با کمک نانو ذرات
داراي يک س��طح آبگريز اس��ت که هرگونه مايع قطبي را بر روي سطح بهصورت قطرهاي شکل
ميس��ازد و از پخش ش��دن مايعات بر روي سطح جلوگيري ميکند که درنهايت باعث شستشوي
آسان ظرف ميشود.
آينه هوشمند براي دستشويي از راه رسيد

بهتازگي آينه هوشمندي ارائهشده که مجهز به قابليتهاي مختلف است
و ميتواند از وضعيت آبوهوا گرفته تا بازار س��هام را نشان دهد.اين آينه
به دس��تيار صوتي متصل ميشود.به گزارش مهر ،يک شرکت توليدکننده
تلويزيون و محصوالت الکترونيکي هوشمند بهتازگي آينههاي هوشمندي
براي دستشويي به بازار عرضه کرده که قابليتهاي مختلفي دارند.شرکت
 Evervue USAآينههاي هوشمند و جالبي به نام  Qaioابداع کرده
است.هنگاميکه برق قطع ميشود اين آينه همچنان انعکاس فرد را نشان ميدهد اما عالوه برآن
قابليتهاي ديگري نيز دارد.نخس��ت آنکه پنلهاي استاندارد اين شرکت در حقيقت نمايشگرهاي
هوش��مندي هس��تند که وضعيت آبوهواي محلي ،بازار سهام ،س��اعات حملونقل ،اخبار را نشان
ميدهند.برخي از اين پنلها با وضوح  ۴K Ultra HDارائهشدهاند.آينهها همراه دو کنترل از راه
دور عرضه ميشوند تا نورپردازي و اطالعات آينه را مديريت کنند.عالوه بر آن آينه  Qaioمجهز
به اپليکيشن دستيار صوتي الکسا ،اپليکيشن موبايل مخصوص به خود و يک ساعت است.ضخامت
آينه  ۵ميليمتر است و در لبهها چنان نازک ميشود که هنگام خاموش کردن نمايشگر ،بهطور کامل
محو ميش��ود.کاربران ميتوانند اپليکيشنهاي مختلف آينه را کنترل و با استفاده از دستيار صوتي
الکسا آخرين اخبار را تماشا کنند ،به موسيقي گوش بدهند يا حتي بهوسيله پلتفرم امنيتي هوشمند
خانه ،بيرون در ورودي را بررسي کنند.عالوه بر تمام اين موارد آينه داراي پورت  ،HDMIسوکت
يو اس بي و يک جک آئوديو  ۳.۵ميليمتري اس��ت.بهاينترتيب کاربران ميتوانند به سيستمهاي
صوتي مختلف و کيبوردهاي بيس��يم متصل ش��وند.اين آينه مجهز به دوربين  HDو ميکروفون
است که در صورت نياز و به داليل امنيتي ميتوان آنها را غيرفعال کرد.
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نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

آگهی برگزاری مناقصه یک مرحله ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه
عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه
مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد.

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 حس��ین آباد کوهرنگ و تجدید مناقصه خوبه سر صالح کوتاه)
طب��ق مندرجات اوراق مناقصه به صورت پیمانی و با فهرس��ت بهاء پایه آبخیزداری و
منابع طبیعی س��ال  1397ب��دون تعدیل و مابه التفاوت مصالح به ش��رکت 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 تس��ریع در انجام عملیات آبخیزداری برن��دگان 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 ش��امل عملیات س��نگی و مالتی و  ...طبق جدول پیوس��ت 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 ش��رکت در مناقصه (مبلغ طبق اس��ناد در س��امانه) ریال است که به
صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حس��اب تمرکز سپرده  2174211551001اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان به نفع کارفرما تهیه و ضمیمه اسناد ارسال می
گردد.
 -6نش��انی محل فروش اس��ناد مناقصه :شهرکرد ،خیابان کاش��انی – 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

استان مازندران

مدت مبلغ تضمین فرآیند
دوره
ارجاع کار
تضمین اجرای کار

مبلغ برآورد

موضوع

شماره مناقصه ستاد

ردیف

ندارد

 12ماه

نگهداری از تجهیزات و
سیستم روشنایی ،تهویه و
 2/814/984/954 140/749/248سامانه هوشمند تونل وانا 200973489000065

1

ندارد

 12ماه

نگهداری روشنایی منصوبه
 9/272/289/392 463/614/470محورهای غرب کندوان 200973489000066

2

دارا بودن حداقل رتبه  5در رش��ته نیرو یا برق و با رعایت سقف ارجاع کار از
سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی سابق) و ارائه گواهی صالحیت
از دفت��ر ایمنی و حریم راه س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کش��ور
الزامی می باشد.
مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه س��تاد :تا س��اعت  14مورخ
97/6/30
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد :ساعت  14مورخ 97/7/10
زمان بازگش��ایی پیش��نهادات :س��اعت  8/30صبح م��ورخ  97/7/11در دفتر
مدیرکل
آدرس س��اری خیابان انقالب مقابل استانداری -اداره پیمان و رسیدگی تلفن
011-33326002
این آگهی همزمان در سایت  iets.mporg.irنیز درج گردیده است.
م الف 246966

با ارزیابی کیفی

