» يادداشت

امام علي (ع):

عيد فطر؛ تجليگاه عشق الهي

دکتر اسداهلل افشار
ماه مبارک رمضان؛ ماه پرخير و بر کت ،ماه پرفيض
الهي با رحمت بي کرانش ،با تمام شکوه و زيبايي هايش
به انتها رسيد .روزه داران بايد اين ماه خوب خدا را که ماه
تزکيه نفس و محاسبه از آن بوده است ترک گويند و با
حزن و اندوه فراوان ،با ماهي که راهگشا بوده و موجبات
رشد و کمال معنوي شان را فراهم آورده است وداع گويند.
وداع با ماهي که بس ستودني ،مصاحب و يار نيکويي بوده
است ،کاري دشوار و فراقش سخت و گران است .ما در اين
ماه شريف مهمان ميزباني بزرگوار بوده ايم .او با محبتش
به شايسته ترين وجه ممکن از ما پذيرايي نموده است.
محبتش ما را آرامش بخشيده ،قلم عفو بر گناهان کشيده،
توفيق توبه ،عبادت و بندگي عطا کرده ،به کرامت رسانده،
هدايت فرموده ،بصيرت داده ،عيب پوشانده ،اعمال زشت را
زدوده ،عذر تقصير پذيرفته و...
انسان مسلمان در اين ما ِه تقرب ،از نو احيا و بازسازي شده
و با عهد و پيمان الهي داراي حرمتي مقدس مي گردد.
اين حرمت موجب اتصال انسان به خدا و سزاوار عيدانه و
برگزاري جشن مي باشد .عيد فطر پاداش سي روز همراهي
و همگامي انسان مسلمان متقي با خالق يکتايي است که
تنها او را شايسته عبادت و پرستش يافتند و تنها او را
حاکم مطلق بر سرنوشت خويش و جهاني که در آن زندگي
مي کنند ،مي دانند .عيد فطر پاداش خداوند به بندگاني
است که پرواز را دوست دارند ،زمين را قفس و آسمان را
آزادي مي دانند و با پيوند با ملکوت ،معنويت را براي تعالي
جسم و جان و ادامه حيات فاني تا اتصال به حيات جاويد،
الزم و ضروري مي دانند .در حقيقت در روز عيد فطر ،انسان
بازگشتي غرورآميز به فطرت پاک خود خواهد داشت و در
پيشگاه خداوند قادر متعال سوگند مي خورد؛ به گناهان
نزديک نشود ،از زشتي ها و آلودگي هاي ظاهري و باطني
اجتناب نمايد ،اعمال نيک انجام دهد ،دستگير بندگان محروم
و ضعيف باشد و در همه امور از ذات حقتعالي کمک بگيرد
و در پناه او از شيطان و بيگانگان دوري بجويد و شعائر الهي
را تکريم و تعظيم نمايد.
جشن عيد فطر در روز اول شوال؛ تجلي نماد عشق الهي به
بندگان رهيده از بند هوا و هوس است و جشن دستيابي به
سعادت جاوداني با گوهر تقوا در جهت صعود به جايگاه رفيع
متقين و مؤمنان است .حفظ اين مقام و موقعيت نيازمند
هوشياري ،مراقبت ،برنامه ريزي ،مديريت ،عزم راسخ و همت
واالست .حضور وحدت آفرين مسلمانان پس از سي روز
روزه داري و عبادت خالصانه خالق يکتا در گردهمايي نما ِز
روز عيد فطر؛ حکايت گر پيوند و همدلي مسلمانان است تا
نشان دهند از ظرفيت بااليي برخوردارند و مي توانند در روز
عيد فطر که روز شکرگزاري به درگاه خداوندسبحان است
و نمايش باشکوه توحيد در عرصه اجتماع رقم مي خورد؛ از
نظرات يکديگر بهره مند شوند ،از مشکالت سياسي و اقتصادي
و گرفتاري هاي خود و جامعه اسالمي آگاه گردند و قيام
به حل آن نمايند ،اختالفات و بغض ها و کينه ها را کنار
گذارند ،دوستي ها و همدلي ها را تقويت نموده و ارج نهند
و با احساس مسئوليت و تعهد مثال زدني ،در حيات فردي
و اجتماعي ،نقشي مهم و تحول آفرين ايفا نمايند.
در يک کالم؛ عيد فطر ،عيد فطرت ،شکرگزاري ،وحدت،
معنويت ،دريافت پاداش ،بشارت و سعادت است .اين عيد با
اين همه ويژگي بر همه مسلمانان جهان خاصه مردم متدين
ايران زمين ،خجسته و مبارک باشد.

»

هيچ عملى كه با تقوا انجام شود كوچك نيست .چگونه عملى را كه خداوند
قبول نمايد كوچك است؟
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رئيس دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد ،ساختمان سوهانک را تحويل گرفت

رئيس دانشگاه آزاد از استقرار حراست اين دانشگاه
در ساختمان سوهانک خبر داد و گفت :دانشجويان
واحد تهران مرکز به اين مجتمع انتقال داده خواهند
شد.به گزارش خبرنگار مهر ،فرهاد رهبر ديروز ظهر
در حاشيه بازديد از ساختمان کميته امداد در منطقه
سوهانک که از سوي اين دانشگاه خريداري شده
است ،گفت :اين مجتمع متعلق به کميته امداد است

آخرين قسمت
ّسر دلبران ،جمعه
پخش ميشود

و بيش از  ۴-۵سال قبل مذاکراتي ميان دانشگاه
آزاد ،مرحوم هاشمي رفسنجاني و کميته امداد
براي خريد آن صورت گرفته بود اما اين توافق بنا
به داليلي مسکوت ماند.وي افزود :مجددا با دستور
دکتر واليتي با توجه به اينکه دانشگاه آزاد الزم
است مجتمعي در شأن دانشگاهي داشته باشد تالش
شد تا مذاکراتي براي اين ساختمان صورت گيرد و
حدود دو ماه پيش توافق نهايي براي اين ساختمان
صورت گرفت.رئيس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد:
دانشگاه آزاد نيازمند محيطي باز با امکانات فرهنگي،
آموزشي و رفاهي است.رئيس دانشگاه آزاد اضافه
کرد ۳۰ :هزار دانشجوي واحد تهران مرکز اين
دانشگاه قرار است از  ۶دانشکده و  ۱۲ساختمان
مسکوني و اداري که در مرکز شهر بوده است به
اين مکان منتقل شوند.

نفيسه سادات موسوي :

ورود شاعران جوا ن به ادبيات دفاع مقدس در سالهاي اخير بيشترشده است
نفيسه سادات موسوي درباره کنگره شعر دفاع
مقدس گفت :انتخاب موضوع نقش بانوان در جنگ
براي کنگرهاي با نام شعر کتاب دفاع مقدس بسيار
هوشمندانه است و ورود شاعران جوانتر شعر و ادبيات
دفاع مقدس بيشتر بوده و نمود بيشتري داشته
است.نفيسه سادات موسوي از شاعران کشورمان در
گفتگو با فارس در خصوص اهميت پرداخت هنري
به موضوع دفاع مقدس اظهار داشت :نزديک به 30
سال از دفاع مقدس ميگذرد و بچههاي دهه  70و
 80جنگ را نديدهاند اما ما هنوز يادگارهاي آن
دوران را داريم کساني که با آن خانوادهها زندگي
کردهاند و اين اشخاص بايد حضور داشته باشند تا
آن خاطرات را بازگو کنند و اگر کسي شاعر است
آن را شعر کند ،فيلمسازان فيلم بسازند و اگر کسي
دست به قلم است آن را روايت کند تا نسل آينده

مجموعه تلويزيوني «راه و بيراه» به کارگرداني داود بيدل از  25خرداد روي آنتن
شبکه يک ميرود.به گزارش خبرگزاري فارس ،اين سريال در  30قسمت 50
دقيقهاي توليد شده است و از يکشنبه هر شب پخش خواهد شد«.راه و بيراه»
داستان چند جوان است که در دوران دانشگاه با هم همکالسي بودهاند .مهدي از
شخصيتهاي اصلي سريال که چند سال قبل ،برادرش را به علت بيماري از دست

داده است ،همه زندگياش را وقف بچههاي مناطق مختلف کشور ميکند .اين
سريال اپيزوديک است ولي به لحاظ مضموني موضوعات با هم مرتبط و نزديک
به هم هستند .آخرين قسمت سريال رمضاني «سر دلبران» نيز جمعه  25خرداد
همزمان با عيد سعيد فطر پخش ميشود و قرار است شنبه  26خرداد نيز پشت
صحنه اين سريال نمايش داده شود.

ايسنا /مصطفي شانچي

شاليزارهاي برنج
مازندران

فراخوان دومين جشنواره عکس
عيد نيايش منتشر شد
فراخوان شرکت در دومين جشنواره عکس «عيد نيايش» به مناسب عيد سعيد
فطر از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران منتشر شد.به گزارش رسانه
خبري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ،فراخوان دومين جشنواره عکس
«عيد نيايش» با موضوع عيد سعيد فطر و ثبت لحظات باشکوه و ناب آيين
مذهبي نماز عيد فطر منتشر شد .بر اين اساس ،از عکاسان حرفهاي ،هنرمندان
و عالقهمندان به هنر عکاسي در سراسر کشور دعوت ميشود آثار خود را بر
اساس شرايط مندرج در فراخوان ارسال کنند.اين جشنواره در دو بخش عکاسي
با دوربين حرفهاي و عکاسي با موبايل پذيراي آثار عالقهمندان است.

نقاشان کوچک در نگارخانه آفتاب
نمايشگاهي از آثار نقاشي نقاشان کوچک به سرپرستي الهه رحيمي در
نگارخانه آفتاب برپا خواهد شد.به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي
آفتاب،تعداد  39اثر نقاشي از کودکان و نوجوانان  5تا  12سال(پويا
جقه بسر  8ساله ،آرمين آفاقي 6ساله ،سهيل کنعاني  11ساله ،فرداد رمضاني
 12ساله ،پارسا تاجيک  9ساله ،امير حسين عابديني  9ساله ،شايگان عشقي
 5ساله ،ترنم صحت  6ساله ،زهرا باکي يگانه  10ساله ،آرمينا معيني فر
 10ساله ،زينب صالح دوست  5ساله ،ساناي کنعاني  11ساله) با موضوعات
متنوع و با تکنيک هاي آبرنگ ،مداد رنگي و رنگ روغن تا  31خرداد
زينت بخش فضاي نگارخانه است.عالقهمندان براي بازديد از اين نمايشگاه
مي توانند از ساعت  ۹صبح تا  ۱۸عصر به نشاني :خيابان دکتر شريعتي،
روبهروي خيابان دولت،خيابان امامزاده ،فرهنگسراي آفتاب مراجعه کنند و
براي کسب اطالعات بيشتر با شماره  22009000تماس بگيرند.

منتخب آثار چهاردهمين نمايشگاه پوستر اسماءالحسني در گالري عالي
حوزه هنري در معرض ديد عالقهمندان قرار گرفت.به گزارش خبرنگار پايگاه
خبري حوزه هنري ،نمايشگاه  44اثر برتر چهاردهمين دوره نمايشگاه پوستر
«اسماءالحسني» با حضور شخصيتهايي همچون حجتاالسالم سيد مهدي
خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسالمي ،محسن مومني شريف رئيس حوزه
هنري ،عليرضا قزوه مدير مرکز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري ،عبدالحميد
قرهداغي مديرعامل انتشارات سوره مهر و جمعي از هنرمندان و عالقهمندان،
در گالري عالي حوزه هنري برپا شد.سيد مسعود شجاعي طباطبايي ،مدير
مرکز هنرهاي تجسمي ،در حاشيه افتتاح اين نمايشگاه درباره برپايي منتخب
آثار اسماءالحسني اظهار کرد :احساس کرديم حيف است چنين آثار ارزشي و
با چنين عنوان زيبايي ،بهخوبي ديده نشود و به همين جهت تصميم گرفتيم
از اين نمايشگاه حمايت کنيم و اين مجموعه را بار ديگر در حوزه هنري به
معرض ديد عموم قرار داديم.

مازندرانبابهرهگيريبيشاز ۲۰۰هزارهکتار
از زمينهاي شاليزاري برنج جزء بزرگترين
توليدکنندگانبرنجکشورمحسوبميشود.
فصل نشاء برنج برحسب موقعيت مکاني
زمينها از اوايل فروردين تا اواخر خرداد
آغاز و تا پايان مردادماه برداشت صورت
ميگيرد.برخيکشاورزانبهواسطهچاههاي
مجزا و آبهاي رودخانههاي اطراف زمين به
کشت دوم ميپردازند که آبان ماه برداشت
ميشود 4.تصوير از تالش كشاورزان براي
كسب روزي حالل را مي بينيد .

قدر آب اين نعمت الهي را بدانيم

شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصهگران

نوبت اول

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات و آييننامههاي اجرايي آن از محل اعتبارات عمراني ،به منظور اجراي پروژههايي مطابق
مشخصات زير از كليه پيمانكاران حقوقي واجد شرايط ،جهت شركت در ارزيابي كيفي مناقصهگران به شرح جدول ذيل دعوت به عمل آورد.
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصات به شرح جدول ذيل ميباشد:

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر دارد كاالهاي مورد نياز خود مطابق جدول ذيل را از طريق
مناقصه عمومي خريداري نمايد.
رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمين (ريال)

مدت تحويل

محل تحويل

1

خريد  24000انواع لوله پلياتيلن به اقطار 110 ،160 ،200 ،250 ،315
ميليمتر  PE100-SF1-25PN10خودرنگ (مشكي)

-97/12ط

1140000000

30

زاهدان

2

خريد  5500متر لوله چدن داكتيل به قطر  300ميليمتر

-97/13ط

1300000000

20

پيشين

3

خريد  12000متر انواع لوله چدن داكتيل به اقطار  300و  400ميليمتر

-97/14ط

2570000000

30

سراوان ،بمپور ،دلگان

توليدكنندگان واجد شرايط ميتوانند با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ ( 200000دويست هزار) ريال به ازاي هر مناقصه اسناد مناقصه را دريافت
و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات (الف)( ،ب)( ،ج) تهيه و به صورت فايلهاي  pdfدر
سامانه فوق بارگذاري نمايند.
آدرس وبسايتwww.abfasb.ir :

دفتر قراردادها
شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان

آگهي مناقصه عمومي -15/97ط
نوبت دوم

 )1نام دستگاه مناقصهگذار :شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
 )2نوع مناقصه :يك مرحلهاي با ارزيابي ساده
 )3موضوع مناقصه :خريد  6100متر لوله چدن داكتيل به قطر  400ميليمتر ()C30
 )4محل تامين اعتبار :اعتبارات طرحهاي عمراني (اوراق مشاركت) شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
 )5دستگاه نظارت :بازرس مورد تاييد خريدار
 )6مدت زمان تحويل :حداكثر زمان تحويل لولههاي فوق  30روز پس از تاريخ ابالغ قرارداد ميباشد.
 )7مبلغ تضمين شركت در مناقصه( 1430000000 :يك ميليارد و چهارصد و سي ميليون) ريال بايستي به عنوان تضمين شركت در
مناقصه به صورت فيش واريز وجه جاري  2175162625005نزد بانك ملي شعبه مركزي زاهدان به نام تمركز وجوه سپرده طرحهاي
عمراني شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان و يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمديد بدون هيچگونه قيد و
شرط كه ضمن بارگذاري تصوير آن در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را به دستگاه
مناقصهگذار تحويل نمايند.
توليدكنندگان واجد شرايط ميتوانند با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با پرداخت
مبلغ ( 200000دويست هزار) ريال به ازاي هر مناقصه اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل
پاكات (الف)( ،ب)( ،ج) تهيه و به صورت فايلهاي  pdfدر سامانه فوق بارگذاري نمايند.
آدرس وبسايتwww.abfasb.ir :

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/24 :
خ ش97/3/22 :

خبر »

نمايشگاه منتخب پوسترهاي
اسماءالحسني برپا شد

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

بدانند امنيتي که در اختيار دارند را در ازاي چه
چيزي به دست آوردهاند.موسوي با اشاره به روند
شعر دفاع مقدس در سالهاي اخير بيان کرد :در
سالهاي اخير ورود شاعران جوانتر شعر و ادبيات
دفاع مقدس بيشتر بوده و نمود بيشتري داشته
است و اشعار بيشتري با موضوع دفاع مقدس به
دست و گوش مخاطب مي رسد.

نمايه

روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/24 :
خ ش97/3/22 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

به اندازهاي مصرف كنيم تا هميشه آب داشته باشيم

شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

WWW.RESALAT-NEWS.COM

دفتر قراردادها  -شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان

رديف

موضوع مناقصه

2

عمليات ساختماني ،تهيه ،نصب و راهاندازي تجهيزات
الكترومكانيكال ،سيستم كنترل و ابزار دقيق ايستگاه پمپاژ
فاضالب  Dبه همراه خط انتقال فاضالب و لولهگذاري
مسيرهاي باقيمانده حوزه  Dشبكه فاضالب شهر كنارك

3

عمليات اجرايي و احداث خط انتقال فاضالب تحت فشار از
ايستگاههاي پمپاژ  Aبه  Bو از  Bبه  Cشهر چابهار

4

عمليات اجرايي ترميم ،مرمت زيرسازي و آسفالت نوارهاي ( 21164204851بيست و يك ميليارد و
يكصد و شصت و چهار ميليون و دويست و
حفاري بخشهايي از شبكه جمعآوري و انتقال فاضالب
چهار هزار و هشتصد و پنجاه و يك)
شهر زاهدان

1

عمليات اجرايي لولهگذاري خطوط اصلي و فرعي
خيابان امام خميني و ادامه خيابان فردوسي شهر زابل

مبلغ برآورد اوليه (ريال)

( 42424252403چهل و دو ميليارد و
چهارصد و بيست و چهار ميليون و دويست
و پنجاه ودوهزار و چهارصد و سه)
حدود  39ميليارد

( 21200247903بيست و يك ميليارد
و دويست ميليون و چهل و هفت هزار و
نهصد و سه)

مدت زمان اجرا

رشته و پايه پيمانكار

نام مشاور

( 12دوازده) ماه

رشته آب با حداقل پايه 5

مهندسين مشاور
سروآب

 15ماه اجرا  3 +ماه
بهرهبرداري آزمايشي
ايستگاه پمپاژ
( 10ده) ماه

اشخاص حقوقي داراي گواهينامه
صالحيت پيمانكاري در رشته آب و
رشته تاسيسات و تجهيزات (حداقل پايه
 )5به صورت توام يا مشاركت مدني
پيمانكاران رشتههاي مذكور

مهندسين مشاور
تهران  -سحاب

رشته آب با حداقل پايه 5

( 12دوازده) ماه

رشته راه و ترابري با حداقل پايه 5

مهندسين مشاور
طرح و تحقيقات
مهندسين مشاور
طرح و تحقيقات

 -3تاريخ و مهلت استعالم ارزيابي كيفي :مهلت تهيه استعالم ارزيابي كيفي به مدت پنج روز از انتشار نوبت اول آگهي ميباشد و مهلت تحويل از آخرين روز توزيع اسناد چهارده روز ميباشد.
 -4نشاني تحويل استعالم ارزيابي:
زاهدان  -بلوار قلنبر  -شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان  -دفتر قراردادها  -تلفن )054( 33445213
لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند پس از چاپ نوبت اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irبا پرداخت مبلغ 200000
(دويست هزار) ريال ،استعالم ارزيابي كيفي را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد ارزيابي و در مواعد زماني مندرج در سامانه ،مدارك الزم را مطابق با شرايط مندرج در اسناد تهيه
و به آدرس فوق تحويل نمايند.
آدرس وبسايتwww.abfasb.ir :
به پيشنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/27 :
خ ش97/3/24 :

دفتر قراردادها  -شركت آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان

