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اداره کل نوســازی مدارس اســتان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی جهت اجرای عملیات اجرایی پروژه های مشروحه ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات  الکترونیکی دولت ) ستاد( به ادرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد .
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 1398/04/06 می باشد  

الزم به توضیح است هزنیه درج آگهی فراخوان در روزنامه از برندگان مناقصه اخذ میگردد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 مورخ 1398/4/11 و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1398/04/22 و زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح مورخ 1398/04/23 میباشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : 08733287276 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 02127313131

رتبه پیمانکار مبلغ تضمین مدت اجرا
)ریال ( 

مبلغ برآورد
)ریال( 

 محل اجرا
)روستا (

محل اجرا
)شهر(  ردیف شماره عنوان پروژه

6ماه پیمانکاران واجد شرایط 879/200/000 17/583/825/460 - سقز تکمیل هنرستان فنی و حرفه ای صالح آباد سقز 2098003467000037 1
3ماه پیمانکاران واجد شرایط 202/760/000 4/055/196/766 صاحب سقز تکمیل مدرسه راهنمایی 6 کالسه صاحب سقز 2098003467000038 2
12ماه پیمانکاران واجد شرایط 2/000/350/000 40/006/995/590 - بانه 2098003467000039 احداث مدرسه 12 کالسه کوپیج بانه 3
6ماه پیمانکاران واجد شرایط 356/480/000 7/129/505/341 کاشتر کامیاران تکمیل مدرسه 6 کالسه کاشتر کامیاران 2098003467000041 4
4 ماه پیمانکاران واجد شرایط 152/710/000 3/054/106/111 تموته سقز احداث دبستان 1 کالسه روستای تموته سقز 2098003467000042 5
4ماه پیمانکاران واجد شرایط 152/710/000 3/054/106/111 اقبالغ چنگ الماس بیجار 2098003467000043 احداث دبستان 1 کالسه روستای آقبالغ چنگ الماس بیجار 6
4ماه پیمانکاران واجد شرایط 160/930/000 3/218/501/124 شانی گله بانه 2098003467000044 احداث دبستان 1 کالسه روستای شانی گله  بانه 7
4ماه پیمانکاران واجد شرایط 160/930/000 3/218/501/124 سارتکه بانه احداث دبستان 1 کالسه روستای سارتکه  بانه 2098003467000045 8
5ماه پیمانکاران واجد شرایط 297/970/000 5/959/362/055 مناطق آموزشی موچش و کامیاران تامین و تعمیر سیستم گرمایشی مدارس مناطق آموزشی موچش و کامیاران 2098003467000046 9
5ماه پیمانکاران واجد شرایط 578/100/000 11/561/826/190 منطقه آموزشی مریوان تامین و تعمیر سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی مریوان 2098003467000047 10

شناسه اگهی 515331

اداره کل نوسازی مدارس استان کردستان

شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری )سهامی خاص(
  

آگهي   مناقصه  عمومي
       شرکت توزیع نیروي برق استان چهارمحال و بختیاري درنظردارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیــک دولت انجام دهد.کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد و 
بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس   www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
نام و نشــانی مناقصه گزار: شــرکت توزیع نیروي برق اســتان چهارمحال و بختیاري به آدرس شــهرکرد - بلوار   .1

شریعتی - تقاطع خیابان فردوسی - امور بازرگاني- اداره تدارکات.
موضوع   مناقصه  :  .2

مبلغ تضمین  )ریال (موضوع  مناقصهنوع  مناقصهشماره  مناقصه

تست کنتور و بازرسی یک مرحله ای عمومی9832
انشعاب مشترکین تکفاز و 
سه فاز عادی امورهای برق 
شهرستانهای نه گانه استان 

چهارمحال و بختیاری

292.000.000

مهلت :  .3

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی  لغایت پایان ساعت اداری روز مهلت و محل دریافت اسناد
سه شنبه  مورخ  18 / 4 / 1398 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

پایان وقت اداری روز  یکشنبه مورخ 98/4/30   مطابق شرایط مندرج در آخرین مهلت  و محل تحویل پاکت ارزیابی کیفی
اسناد مناقصه 

پایان وقت اداری روز  یکشنبه مورخ 98/4/30   مطابق شرایط مندرج در آخرین مهلت تحویل / بارگذاری پاکات   الف / ب / ج
اسناد مناقصه

تاریخ،  زمان و محل گشایش پیشنهادها: 10 صبح روز  دوشنبه مورخ 98/4/31 سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق  استان چهارمحال و بختیاری
4.مدت اعتبار پیشنهادها:  اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکتها سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر می باشد.

5.نوع و مبلغ تضمین شــرکت در   مناقصه  :  مبلغ تضمین شرکت در   مناقصه   بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر، واریز وجه نقد و یا مطابق سایر 
شرایط مندرج در اسناد مناقصه می باشد.

6.سایر شرایط:
به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده   •

نخواهد شد.
به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثرداده نخواهدشد. 	•

هزینه چاپ آگهي در روزنامه )دردو نوبت( به عهده برندگان  مناقصه  مي باشد. 	•
کارفرما در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار است . 	•

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد   مناقصه   مندرج است .   •
  تلفن تماس : 03832226277 اداره تدارکات 

      روابط  عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری    

New Tab New Tab

کلیک چپ کلیک راست 

مهر- شرکت آمازون به روبات هایی را به کار گرفته که هر ساعت قادر به بس����ته بندی 600 جعبه در ابعاد و اندازه های مختلف هستند. روبات های یادشده که محصول شرکت ایتالیایی 
CartonWrap هستند، می توانند بر عکس کارگران عادی 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته کار کنند. قرار است وال مارت نیز به مشتری این نوع روبات ها مبدل شود. در آینده روبات های 

مذکور قادر خواهند بود در هر ساعت هزار کارتن را بسته بندی کنند.

آمازون، بسته بندی را هم 
به روبات ها سپرد

روبات ها می آیند و مشاغل را می بلعند

»روبات ها می آیند و فرصت های ش����غلی را از 
انسان ها می ربایند« این برداشتی عمومی و بسیار 
قدیمی است که تاریخ آن به دوران الیزابت اول، 
ملکه انگلستان در قرن 16 میالدی و حتی پیش 

از انقالب صنعتی برمی گردد.
اما اقتصاددانان، به رغم شهرت شان به اشتغال 
در »حکم����ت غمین« )اصطالح����ی که توماس 
کارالیل، تاریخ دان قرن نوزدهمی به طنز برای علم 
اقتصاد ابداع کرده است. به این دلیل که در آن 
دوران، نظریه اقتصادی مالتوس بیان می داشت 
که جمعیت جهان، س����ریع تر از تولید غذا رشد 
می کند و انسان محکون به گرسنگی و فقر است. 
این اصطالح بعدها در برابر حکمت شادان نیچه 
قرار گرفت( همواره به آینده خوش بین هستند. 
آنها تایید می کنند که ماشین ها برخی مشاغل را 
از بین می برند؛ اما معتقدند که فناوری های نو، 
صنایع نو را می آفرینن����د و صنایع نو، خود مولد 
شغل های بیش����تری خواهند بود. به گفته آنان، 
بدیهی اس����ت که بین خلق و نابودی مشاغل، 
اختالل هم پیش بیاید؛ اما این ذات کسب وکار در 

اقتصاد سرمایه داری است.
ما هم اکن����ون در عصری زندگ����ی می کنیم 
ک����ه گروه����ی ب����ه آن خودکارس����ازی 1.0 
)Automation 1.0( می گویند. نمونه عملی 
آن نیز تولید خودروست. خط تولید هنری فورد 
به خط تولید چابک تویوتا تغییر شکل پیدا کرده 
که در آن، کمتر نیروی انسانی قابل مشاهده است. 
روزگاری، صنعت خودرو صدها هزار نفر را به کار 
مشغول کرده  بود که به آنها یقه آبی ها )کارگرانی 
که کار یدی می کنن����د( می گفتیم؛ اما حاال این 
صنعت به مراتب تعداد کمت����ری کارگر دارد و 
روبات ها، حقیقتا فرصت های ش����غلی را در این 
بخش اشغال کرده اند. در برخی موارد، کارگرانی 
که اخراج شده اند، کار دیگری پیدا کرده اند، اما 
بسیاری از آنان از این ش����انس بی بهره بوده اند. 
گاه، جوامع آنان نابود شده است؛ اما GDP رشد 

کرده، بنابراین اقتصاددانان خوشحالند.

حاال ما در آس����تانه عصر خودکارسازی 2.0 
هس����تیم که تاحد زیادی متکی به فناوری  های 
یادگیری ماش����ین و کالن داده هاست؛ آنچه ما 
به طور گم����راه کننده ای »ه����وش مصنوعی« 
می خوانیم. مش����اغلی که در ای����ن دوره هدف 
حذف قرار می گیرد، با دوران خودکارسازی 1.0 
متفاوت است؛ مشاغلی که ماهیت شناختی دارند 
یا روال های اداری و مدیریتی که به کارکنان آنان 
»یقه سفید ها« گفته می شود و ماشین ها می توانند 

این وظایف را به خوبی به عهده بگیرند.
این مساله نشان می دهد که چرا مردم درباره 
پیاده سازی گسترده فناوری در حدی بسیار فراتر 
از عصر خودکارس����ازی 1.0 نگران و مضطربند. 
بررس����ی های اولیه درباره آثار ای����ن دوران بر 
فرصت های ش����غلی بسیار هش����داردهنده بوده 
اس����ت. برای مثال، کارل فرای و مایک آزبورن 
از دانشگاه آکس����فورد در سال 2013 پیش بینی 
کردند که نزدیک به نیمی از بیش از 700 گروه 
شغلی تعریف شده در وزارت کار ایاالت متحده، در 
معرض خطر قرار دارند. ریچارد و دنیل ساسکیند 
 The Future( »نیز در کتاب »آینده مشاغل
of the Professions( تاثیرات بنیادین بر 
مشاغل حرفه ای مثل حسابداران، وکال و مشاوران 
مدیریت را پیش بینی کرده اند. این نیز گفته شده 
که مشاغل سطح باال نیز در برابر خودکارسازی 
آسیب پذیرند و این مس����اله می تواند به کوچک 
شدن طبقه متوسط بینجامد؛ طبقه ای که برای 
بقا و سالمت دموکراس����ی مهم است. ) جالب 

است. همان لیبرال دموکراسی که از بیکار شدن 
میلیون ها کارگر یقه آبی ککش هم نگزید و ما از 

آن بی تفاوت گذشتیم(.
چندی پیش، موسسه تحقیقاتی و آینده نگرانه 
Oxford Economics از یافته هایش درباره 
آینده، در گزارش����ی با عنوان »چگونه روبات ها 
دنیا را تغیی����ر می دهند« پرده برداش����ت. این 
گزارش نش����ان می دهد که با خودکارسازی 2.0 
جابه جایی های بزرگی در دنیای مش����اغل اتفاق 
خواهد افتاد و این جابه جایی در همه جای جهان 

به طور یکنواخت و متوازن نخواهد بود.
این گ����زارش بی����ان م����ی دارد: تحقیقات 
ما حاکی اس����ت که آثار منفی روباتیک س����ازی 
)robotisation( در مناطق کم درآمد جهان 
بیشتر احس����اس خواهد ش����د. در واقع به طور 
میانگین، هر روبات در مناطق کم درآمد هر کشور، 
دو برابر بیشتر از مناطق پردرآمدتر فرصت های 
شغلی را از انس����ان ها می گیرد و در دوره ای که 
جهان بیش از پیش نگران رشد نابرابری اقتصادی 
و قطبش در سیاست است، یافته های این تحقیق 
حاوی پیامدهای مهمی در زمینه های اجتماعی و 

سیاسی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، هر روباتی که به صنایع  
وارد می ش����ود، 1.6 فرصت ش����غلی را از انسان 
می گیرد. این ع����دد در مناطق کم درآمدتر 2.2 
ش����غل و در مناطق با درآمد بیشتر 1.3 شغل 

است.
محقق����ان Oxford Economics در این 

گزارش، برای 5 کشور انگلستان، آمریکا، آلمان، 
فرانس����ه و ژاپن امتیاز آس����یب پذیری محاسبه 
کرده اند که تایید می کند سطح اشتغال در مناطق 
فقیرتر، آسیب  بیشتری از اتوماسیون خواهد دید.

این گزارش با تاکید ب����ر وجود نابرابری درون 
کشورها، نتیجه می گیرد که مثال در انگلستان، 
ش����کاف درآمدی ش����مال—جنوب در دوران 
ش����کوفایی روبات ها تش����دید خواهد شد. به 
اعتقاد محققان Oxford Economics، این 
روند، پیامدهای مهمی برای طراحی سیاست ها 
در اقتصادهای پیش����رفته دارد ک����ه از طریق 
خودکارس����ازی به دنبال بهبود جایگاه خود در 

رقابت پذیری جهانی هستند.
یکی از چیزهایی که درباره فناوری دیجیتال 
دریافته ایم، این اس����ت که تقریب����ا در تمامی 
حوزه هایی که پیاده سازی ش����ده، عامل تشدید 
کننده نابرابری بوده است. شرکت های فناوری که 
این صنعت را در کنترل دارند، نسبت به سودی 
که می برند و در قیاس با شرکت های غیرفناورانه، 
میزان اشتغال زایی بسیار اندکی دارند. برای مثال 
فولکس واگن در سطح جهان نزدیک به 656هزار 
نیرو را به کار گم����ارده، در حالی که فیس بوک 
در دس����امبر 2018 تنها 35هزار و 587 پرسنل 
داشته است. به همین ترتیب، میزان مالیاتی که 
شرکت های فناوری می پردازند، به ویژه در مناطقی 
که بیشترین س����ود را در آنها کسب می کنند، 
خنده دار است. برای مثال میزان مالیات بردرآمد 
آمازون در سال 2018 با درآمد 11 میلیارددالری 
قبل  از کسر مالیات در آمریکا تقریبا صفر بوده 
است. تازه این شرکت 129 میلیون دالر هم در 
همین سال مشوق مالیاتی از دولت فدرال دریافت 
کرده است. خودکارسازی 2.0 برای شرکت هایی 
که آن را به کار می گیرند، قطعا بس����یار پرسود 
خواهد ب����ود؛ اما این دولت ه����ا خواهند بود که 
برای کمی پیشرفت، باید در این مزرعه پربار، به 

خوشه چینی قناعت کنند.
 )John Naughton( جان نات��ون*
 Open استاد درک عمومی از فناوری در
University و نویس��نده کت��اب »از 
گوتنبرگ تا زاکربرگ: آنچه واقعا باید درباره 

اینترنت بدانید« است.

برای مقابله با تهدیدهای روسیه و چین
اتحادیه اروپا مانور سایبری

 بازی های جنگی برگزار می کند
اتحادیه اروپا  به منظور آمادگی برای مقابله با حمالت 
سایبری روسیه و چین، مانور بازی های جنگ سایبری اجرا 

می کند.
آی تی من- پکا هاویستو )Pekka Haavisto( وزیر 
امور خارجه فنالند چندی پیش در جریان نشست وزرای 
کشور و مالی اتحادیه اروپا در هلسینکی با اعالم این خبر گفته 
بود: گسترش مداخالت سایبری، نیازمند واکنش 28 کشور 

عضو اتحادیه اروپاست.
فنالند که از روز اول ژوییه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا 
را به عهده گرفته اس���ت، معتقد است که روسیه مسوول 
مسدودسازی سیگنال های GPS در شمال فنالند بوده که 
در اکتبر سال گذشته اتفاق افتاد؛ زمانی که نیروهای نظامی 
فنالند در مانور نظامی ناتو در نروژ شرکت کردند. البته روسیه 
این موضوع را تکذیب کرد. دولت کرملین همچنین به انجام 
حمالت سایبری در مرکز یک نهاد ناظر بین المللی سالح های 
شیمیایی در هلند متهم شده است. اتحادیه اروپا همچنین، 
هکرهای وابسته به دولت چین را متهم کرده که با نفوذ به 
شبکه 8 شرکت بزرگ فناوری در هفته گذشته، سعی در 

سرقت مالکیت معنوی آنها داشته اند.
هاویستو گفت: خواستار تقویت اتحادیه اروپا و کشورهای 
عضو در جلوگیری و مقابله با حمالت س���ایبری هستیم. 
نیروهای نظامی و دولتی فقط وقتی می توانند در این زمینه 
فعاالنه عمل کنند که برای مقابله با این حمالت آموزش دیده 
باشند. هفته گذشته رهبران اتحادیه اروپا در جریان نشست 
بلژیک، به همکاری در جهت مقابله با حمالت سایبری متعهد 
شدند و از کمیسیون اروپایی و کشورهای عضو خواستند که 
برای شیوه های بهبود دوام آوری و توسعه  امنیت سایبری 
اتحادیه تالش کنند. رهبران این اتحادیه دو جلسه هم درباره 
آینده رهبری اتحادیه اروپا پشت درهای بسته برگزار کردند 
که در این جلسات، به منظور جلوگیری از نشت اطالعات، از 

مسدودکننده سیگنال تلفن همراه استفاده شد.
مقامات اتحادیه اروپا می گویند که احتماال سران کشورهای 
عضو در آینده نیز از همین سیاست  برای جلوگیری از نشت 
اطالعات استفاده خواهند کرد. این نخستین بار نیست که 
اتحادیه اروپا به منظور آمادگی مانور برگزار می کند. در سال 
2017 نیز یک برنامه بازی های جنگی رایانه ای به همین 
منظور برگزار شد. در ماه آوریل گذشته نیز پلیس فنالند اعالم 
کرد که درباره حمله سایبری به وب سایتی که نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور را منتشر می کرد، تحقیق می کند. 
فنالند پس از آن، امنیت سایبری را به عنوان اولویت شش 
ماهه خود اعالم کرد. فنالند که از سال 1995 عضو اتحادیه 

اروپاست، 1335 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد.
هر دو کشور روسیه و چین، بارها اقدام به حمله سایبری 

در اتحادیه اروپا را تکذیب کرده اند.

دولت ترامپ به دنبال ممنوع کردن 
رمزگذاری سرتاسری

دولت ترامپ با هدف تسهیل جاسوسی سایبری از کاربران 
 end to end( به دنبال ممنوع کردن رمزگذاری سرتاسری

encryption( در پیام رسان هاست.
مهر- منابع نزدیک به دولت آمریکا می گویند تعدادی از 
مقامات ارشد سیاسی در دولت ترامپ در حال بررسی این 
موضوع هستند که با ممنوع کردن رمزگذاری سرتاسری در 
پیام رسان های اینترنتی، دسترسی به آنها را برای اف بی آی و 

دادگستری ایاالت متحده تسهیل کنند.
ممکن اس���ت به زودی کنگره آمری���کا در این زمینه 
قانونی را به تصویب برساند یا دولت آمریکا برای به کرسی 
نشاندن نظرات خود در این زمینه به توافق هایی محرمانه با 

شرکت های فناوری دست یابد.
در سال گذشته دولت استرالیا قانونی را در مجلس این 
کشور به همین منظور به تصویب رس���اند تا رمزگذاری 
سرتاسری پیام های اینترنتی در پیام رسان ها ممنوع شود. بر 
این اساس شرکت های فناوری در صورت وقوع هرگونه مشکل 
در زمینه دسترسی به داده های کاربران باید اطالعات مورد 

نظر را به پلیس استرالیا تحویل دهند.

7 حساب کاربری برای هر نفر 
در شبکه های اجتماعی

بر اساس گزارش  مؤسسه تحقیقاتی گلوبال وب ایندکس، 
هر فرد به طور متوسط هفت حس���اب کاربری فعال در 

شبکه های اجتماعی دارد.
ایسنا- تازه ترین آمارهایی که از سوی مؤسسه تحقیقاتی 
گلوبال وب ایندکس )GlobalWebIndex( منتشر شده، 
نش���ان می دهد که بالغ بر 98 درصد از مردم حداقل یک 
حساب کاربری در اپلیکیشن های پیام رسان یا شبکه های 
اجتماعی دارند و به طور کلی می توان گفت به طور متوسط 
هر فرد در جهان حدود 7.6 حساب کاربری یا اکانت فعال در 

فضای مجازی در اختیار دارد.
البته به عقیده بسیاری از کارشناسان نتایج تحقیقات و 
نظرسنجی های مذکور نمی تواند آنقدر مستند و قابل اتکا باشد 
چراکه این مؤسسه تنها حدود 89 هزار نفر را در محدوده 
سنی 16 تا 64 سال از 40 کشور جهان بررسی کرده است.

منتقدان بر این باورند که در برخی از کشورهای فقیر، 
مردم حتی دسترسی به شبکه های مخابراتی و تلفن همراه نیز 
ندارند؛ بنابراین نمی توان گفت که هم اکنون بالغ بر 98 درصد 
از مردم کل جهان حداقل یک حساب کاربری در شبکه های 

اجتماعی دارند.
برخی دیگر از کارشناسان در پاس���خ به این منتقدان 
خاطرنش���ان کرده اند که این پژوهش نیز همچون سایر 
تحقیقات، با در نظر نگرفتن موارد استثنا، در مورد اکثریت 
کشورها و کاربران بوده و وضعیت اتصال آنها به اینترنت و 

استفاده از شبکه های اجتماعی آنها را توصیف کرده است.

جان ناتون*
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