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رهنماي طريق
درباره ذكر صلوات و شرايط آن،
چه توضيحي ميفرماييد.
صلوات يك دعاي مقبول است و در
فضيلت آن روايات بسياري وارد شده
است و هر لفظي از الفاظ آن ،فضايل
ذكر شده را داراست .از گذشته در
تهران مرسوم بود كه براي برآورده
شدن حاجات،مجلس ذكر صلوات
تشكيل ميدادند به اين شكل كه
چهاردهمعصوم(ع)رادرنظرميگرفتند
و هر يك از شركتكنندگان در جلسه ،هزار صلوات براي يكي از
معصومين ميفرستاد و در پايان مجلس نيز ،دعاي توسل و روضه
خوانده ميشد؛ البته دستور اينگونه جلسات ،در هيچ روايت يا
فتوايي وارد نشده است و مطلوبيت آن از روايات مربوط به صلوات
و مانند آن برداشت ميشود.

كتابخانه
گردان قاطرچيها
رمان نوجوان «گردان قاطرچيها» اثر
داووداميريانكهبرايمخاطبنوجوان
نوشته از سوي نشر کتابستان معرفت
به چاپ سيزدهم رسيد.
اين رمان که فضاي آن طنزآميز است،
بخشي از ابعاد حماسههاي رزمندگان
غيور دفاع مقدس را در قالبي جديد
بيان ميکند و همين فضاي جذاب
براي نوجوانان موشکافي ميشود .در اين رمان ماجراي چند
رزمنده روايت ميشود که سرپرستي يک گردان قاطر را در دست
ميگيرند تا آذوقه و مهمات مورد نياز عمليات رزمندگان را از اين
طريق به باالي کوه منتقل کنند.
اين اثر پس از کسب موفقيتهاي پي در پي در جشنوارههاي
مختلف به ويژه دريافت جايزه کتاب فصل ،پس از اينکه از سوي
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان منتشر شد چندي است
که از سوي انتشارات کتابستان معرفت روانه بازار کتاب شده است.
چاپ سيزدهم اين کتاب  ۲۷۲صفحهاي با قيمت  ۳۰هزار تومان
از سوي نشر کتابستان معرفت منتشر شده است.

  ديالوگ
پاتريک  :کي ميخواي ياد بگيري داداش؟ بعضي از موقع ها "نه" همون
"آره" خودمونه......
انيميشن باب اسفنجي

شهرداري هشتگرد

نفيسه امامي
چندي پيش خبري به سرعت در فضاي مجازي
منتشر شد که رامبد جوان به بهانه نمايش فيلم
«قانون مورفي» به کانادا سفر کرده اما در واقع اين
سفربرايبهدنياآمدنفرزندويدراينکشورصورت
گرفته است .قبل از رامبد جوان تعداد ديگري از
هنرمندان شاخص کشورمان براي به دنيا آوردن
فرزندان شان به کشور ديگري سفر کرده بودند اما
قضيه جوان با سايرين متفاوت است ،زيرا عالوه
بر شهرت و محبوبيت وي ،جمالت و شعارهاي
ي
ميهني او در برنامه خندوانه از ياد مخاطبان نم 
رود و گاهي نقل محافل مختلف شده است .عده اي
معتقدند هر شخصي مي تواند جاي تولد فرزندش
را انتخاب کند اما درباره مجري برنامه خندوانه
وجود تناقض فاحش در رفتار و عمل وي پذيرفته
نيست .زيرا او بارها اعتقادات ملي و ميهني خود را
از تريبون برنامه خندوانه مطرح کرده بود اما اکنون
مي بينيم در اقدامي متناقض کشور ديگري را براي
تولد فرزندش انتخاب مي کند.
البتههرفرديميتواندهرتصميميرابرايزندگي
شخصيخودبگيردامادراينميانوضعيتچهرهها
وافرادمشهورکهعملکردآنهازيرذرهبينمخاطبان
شان قرار دارد ،با ديگر افراد جامعه متفاوت است.
اکنوناينسوالمطرحشدهکهچراامثالاينمجري،
کارگردان و بازيگر به شعارهايي که در برنامه هاي
خود به طور مکرر بيان مي کنند ،پايبند نيستند؟
اينپارادوکسنشاندهندهوجودرفتارهايشعارزده
و از روي اجبار است که در جاي ديگر دنيا خود را به
شکل متفاوتي نشان مي دهد.
محمدعلي الستي جامعه شناس ارتباطات و استاد
ت وگو با رسالت درباره تناقض ميان
دانشگاه در گف 
گفتار و عمل سلبريتي ها و چهره هاي تلويزيوني
و سينمايي گفت :اينکه چهره اي مشهور فرزند
خود را در کشوري ديگر به دنيا بياورد تا تابعيت
آن کشور را بگيرد به مسائل شخصي و خصوصي
آن فرد مربوط مي شود و اصال نبايد به آن پرداخته

تناقض ميان گفتار و عمل سلبريتيها در گفتوگوي رسالت با دكتر الستي؛

سلبريتيها
اقيانوسي از تناقض

شود .آنچه که ما در نظام اجتماعي به عنوان آسيب
و عارضه مي شناسيم ،شعارزدگي ماست .يعني ما
از نظر فرهنگي در هر جايي که در نهادهاي خود
دچار مشکل هستيم به جاي رفع ن َهادي مشکل ،با
ن ُمادها نقاط ضعف ن َهادها را بپوشانيم و تصور کنيم
با شعار دادن مي توانيم فقدان شعور را اصالح و
جبران کنيم.
الستي با تاکيد بر اينکه با ن ُماد مي توانيم ضعف
ن َمادها را جبران کنيم ،گفت :اين مسئله مشکل
عظيمي است که طي سالهاي گذشته عارضه
بوده ولي امروز به آسيب تبديل شده است .تصور
ما اين است که موعظه صرف در افراد تاثيرگذار
خواهد بود در حاليکه موعظه شونده به رفتار
ما توجه ميکند .پدر و مادري که از فرزند خود

عبدالرحيم سعيديراد:

چرا سرود پس از «سبزواري»
افولکرد
سعيديراد ضمن اشاره به افول سرود پس از درگذشت حميد
سبزواري گفت :شاعراني بودند که توانستند پرچم سرود و ترانه
را سرافراز نگه دارند ،اما نه به قوت و قدرت مرحوم سبزواري.
در واقع ميتوان گفت که همزمان با فوت مرحوم سبزواري

راستگويي را انتظار دارند ولي در عمل والديني
دروغگو هستند ،در نهادينه کردن اين شعار
اخالقي شکست مي خورند .سالهاست ما اين
تضاد و تناقض را در رفتارهاي والدين خود ديده ايم
وامروزکهسلبريتيهايماچنينميکنند،صداي
اعتراض مان بلند شده است.
وي افزود :اگر چند سلبريتي انگشت شمار در
عمل و گفتار خود تناقض داشته باشند ،قبل از
آن ميليون ها والدين کارهاي متناقضي انجام
داده اند اما هيچ کس به آنها اعتراض نکرده است.
ما در فرهنگ خود عادت نکرده ايم مشکالت
خود را شناسايي کنيم بلکه صورت مسئله را پاک
مي کنيم و براي رفع مشکل مان ،ايرادهاي ديگران
را پررنگ کرده تا مشکل خود را تحت الشعاع

سرود به افول گراييد.به گزارش فارس عبدالرحيم سعيديراد
درباره اهميت سرود و ترانه و توجه مرحوم حميد سبزواري به
ي اصلي مرحوم حميد سبزواري
اين مسئله اظهار داشت :ويژگ 
ارتباط نزديکش با افرادي بود که کار سرود ميکردند .خودش
نيز به طور ويژه از روزهاي اول انقالب در اين مسير قرار داشت و با
سرود «خميني اي امام» که همزمان با ورود امام به کشور مطرح
شد ،جاي خود را در شعر معاصر انقالب باز کرد .او پيش از انقالب
هم شاعر قابلي بود ،اما پس از انقالب با سرودهايش شناختهتر
شد و همان نيز سرودهايي به مناسبتهاي متعدد ارائه ميشد.

آگهي تجديد مزايده عمومي واگذاري
به صورت فروش اقالم بالاستفاده در انبار شهرداري

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره /20/3170ش مورخ  1397/12/7شوراي اسالمي شهر هشتگرد
نسبت به برگزاري مزايده عمومي فروش اقالم بالاستفاده انبار شهرداري شامل (دستگاه موتور جوش  -دوچرخه -
ك تني  -دستگاه كپي  -بخاري  -كيس و مانيتور  -موتورسيكلت و غيره) اقدام نمايد.
پله برقي  -باسكول ي 
لذا متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اوراق مزايده يك هفته پس از چاپ نوبت سوم آگهي به واحد امور قراردادهاي
شهرداري هشتگرد مراجعه و يا با شماره تلفنهاي  026-44222022-4تماس حاصل فرمايند .قيمت پايه كارشناس
رسمي دادگستري درخصوص موضوع مزايده فوقالذكر در اسناد مزايده قيد گرديده است .ضمنا هزينه چاپ آگهي و
كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد .برندگان اول ،دوم ،سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنان به ترتيب ضبط خواهد شد و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است و متقاضيان بابت شركت در
مزايده نسبت به پرداخت  %5مبلغ كارشناسي تحت عنوان سپرده شركت در مزايده كه مبلغ دقيق آن در اسناد مزايده
قيد گرديده است به حساب شماره  1067613761نزد بانك رسالت شعبه هشتگرد كد  636يا ارائه ضمانتنامه بانكي به
ميزانمبلغمذكورالزاميميباشدوسايراطالعاتوجزئياتمربوطبهمعاملهدراسنادمزايدهمندرجميباشد.پيشنهادات
ميبايست در پاكتهاي مجزا (الف  -ب  -ج) الك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ  1398/4/6به
دبيرخانه شهرداري تحويل داده شود.

تاريخ انتشار نوبت اول98/3/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/30 :
خ ش98/3/23 :

امير بهمني  -شهردار هشتگرد
آگهي مناقصه عمومي

رديف

شرح عمليات

2

جدولگذاري و زيرسازي آسفالت بلوار ميالد تا فدك و خيابان تهران

10/000/000/000

جدولگذاري و آسفالت شهرك آزادگان

8/400/000/000

420/000/000

5/000/000/000

250/000/000

13/600/000/000

680/000/000

1

جدولگذاري و روكش آسفالت خيابان مفتح كوچه مهستان 2،4،6

برآورد اوليه به ريال

500/000/000

2/400/000/000

3

جدولگذاري و روكش آسفالت ميدان صنعت به سمت قوچ حصار

5

جدولگذاري ،زيرسازي و آسفالت خيابانهاي آيتاهلل اشرفي اصفهاني-مدني-دستغيب-صدوقي ومصطفي خميني

9/000/000/000

7

جدولگذاري ،پيادهروسازي و آسفالت خيابان امام خميني حدفاصل خيابان طالقاني تا ميدان صنعت

5/000/000/000

9

جدولگذاري،س زيرسازي و آسفالت محله عليآباد و خيابان قوچ حصار

8/000/000/000

4
6

8

جدولگذاري ،پيادهروسازي و آسفالت خيابان شهيد تك زارع
جدولگذاري  ،زيرسازي و آسفالت بلوار خليج فارس

5/000/000/000

250/000/000
400/000/000

شرايط شركت در مناقصه
 )1ضمانتنامه بانكي معادل مبالغ فوق كه قابل تمديد باشد و يا واريز سپرده به حساب سيبا به شماره  0104746757008نزد بانك ملي شعبه شهرداري نظرآباد
 )2سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع
شهرداري ضبط خواهد شد.
 )3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )4در هر شرايط مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
 )5ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 )6متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور مالي شهرداري نظرآباد مراجعه نمايند ،ضمنا هزينه خريد اسناد مناقصه به مبلغ  500/000ريال ميباشد كه
بايد به حساب  0104534021000درآمد شهرداري نظرآباد واريز گردد.
 )7بديهي است پيشنهادات ميبايست در پاكت الك و ممهور به مهر شركت شده تا پايان وقت اداري روز  98/04/10به آدرس نظرآباد  -خ مدرس غربي  -شهرداري
نظرآباد تحويل داده شود.
 )8هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 )9متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  02645368536واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول98/3/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/30 :
خ ش98/3/23 :

داريوش يگانه مظهر  -شهردار نظرآباد

مراسم وداع با پیکر شهید جنتی معروف به حاج حیدر ديروز در معراج شهدای تهران برگزار
شد.هویت پیکر مطهر شهید محمد جنتی ،فرمانده ایرانی تیپ زینبیون با آزمایش DNA
شناسایی شده بود و پیکر این شهید بعد از گذشت دو سال از شهادتش در سوریه کشف و
هویتش شناسایی شد.شهید محمد جنتی با نام جهادی حاج حیدر و معروف به فرمانده
حیدر فرمانده رزمندگان مدافع حرم پاکستانی تیپ زینبیون بود .این شهید اهل روستای
دیزج خلیل از توابع شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی بود.او در  ۱۶فروردین
 ۹۶در حماه سوریه منطقه تل ترابی به شهادت رسید و سر و دستش را فدا کرد .پیکر مطهر
او در منطقه ماند و حاال بعد از گذشت  ۲سال طی عملیات تفحص مناطق سوریه کشف و
به کشور بازگشته است.سردار سلیمانی درباره این فرمانده شهید گفته است " حیدر یکی
از بهترینهایم بود".

    كاريكاتور

محمد علي رجبي  /فارس

نوبت اول

اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان گيالن در نظر دارد بنابر قانون مناقصات نسبت به انتخاب پيمانکار واجد شرايط جهت دعوت به
مناقص ه عمومي يک مرحلهاي به شرح زير اقدام نمايد:
موضوع مناقصه

مدت قرارداد

محل تحويل

مبلغ برآورد انجام کار (ريال)

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)

اجراي عمليات روکش و لکه گيري (تراش آسفالت)
محور اسالم  -خلخال فاز  2شهرستان تالش

 3ماه

محور اسالم -خلخال فاز 2
شهرستان تالش

6.556.430.942

327.821.548

 * مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه :متقاضيان ميتوانند حداکثر تا تاريخ  1398/3/30ساعت  11روز پنجشنبه جهت دريافت اسناد مناقصه
نمايند( .الزم است شرکتکنندگان در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در

به نشاني سامانه تدارک الکترونيک دولت (ستاد) مراجعه
سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند).
* مهلت و محل تحويل اسناد تکميل شده :متقاضيان حداکثر تا تاريخ  1398/04/10ساعت  11روز دوشنبه جهت ارائه اسناد به نشاني سامانه
نمايند.

تدارک الکترونيک دولت (ستاد) مراجعه
* پيشنهادات رسيده ساعت  11:30روز دوشنبه مورخ  1398/04/10در حضور کميسيون معامالت اين اداره کل بازگشايي خواهد شد.
*گواهينامه موردنياز :شرکت کنندگان در مناقصه ميبايست داراي گواهينامه صالحيت از:
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در رشته راه و ترابري باشند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :رشت -خيابان گلسار -روبروي پمپ بنزين -تلفن 33110154-33112283نمابر 33110164
اطالعات تکميلي در اسناد ميباشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس  27313131دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
آدرس سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد)www.setadiran.ir :
تاريخ انتشار نوبت اول98/3/23:
اداره پيمان و رسيدگي اداره کل راهداري
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/25:
خ ش98/3/23 :

وحمل و نقل جادهاي استان گيالن

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي
دهياري طاووسيه

250/000/000

450/000/000

  عكسنوشت

سعيد رضا رضوي  /مهر

آگهي دعوت به برگزاري تجديد مناقصه عمومي
يک مرحلهاي به شماره54-98-27 :

شهرداري نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال  98و مجوز شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران
واجدالشرايط واگذار نمايد.
120/000/000

غار سهوالن دومين غار آبي بزرگ در ايران است و در
حدود  ۴۳کيلومتري شمال شرقي مهاباد در محور
مهاباد -بوکان در نزديکي روستاي سهوالن قرار دارد.
غارآبيسهوالنيکيازمهمترينوکمنظيرترينغارهاي
طبيعي کشور و از شگفتانگيزترين جلوههاي طبيعت
زيباياستانآذربايجانغربيبهشمارميرود.عمقآب
داخل غار در برخي نقاط به  ۳۲متر ميرسد و اختالف
دماي درون و بيرون غار بين  ۱۰الي  ۱۵درجه است.
اين پديده زيبا و نادر داراي  ۲دهانه است .سهوالن به
زبان کردي به معني يخبندان است که شايد دليل اين نامگذاري مربوط به يخبندانهاي
طوالني زمستاني و سرماي هواي داخل غار در تابستان باشد .البته اهالي محل اين غار را
«کونه کوتر» به معناي النه کبوتر نيز مينامند .دليل اين نامگذاري وجود تعداد زيادي
النه کبوتر درون غار است .تنها موجودات زنده اين غار کبوتر چاهي و خفاش هستند که
قسمتهايي از غار را ب ه عنوان آشيانه انتخاب کردهاند.

با رعايت مقررات ترافيکي در حفظ جان يکديگر بکوشيم

نوبت اول

مبلغ سپرده به ريال

قرار دهيم.
اين استاد دانشگاه با اشاره به تاکيد مفاخر ايران به
رعايتاصولاخالقيگفت:شايدوجودادبياتغني
درفضيلتاخالقيبهدليلعدمرعايتاخالقياتبوده
وبزرگانمادرادبياتخودبهآنهاگوشزدميکردند.
اين عارضه اي بوده که به آن توجه نشده و امروز با
مشاهده تناقضات به آنها اعتراض مي کنيم .راه حل
اين مشکل کنار گذاشتن شعارگرايي و ن ُمادگرايي
است .بايد تناقض ميان شعارها ،حرفها ،رفتارها،
زاويه ادعا و عمل را کاهش دهيم.
بهباوراينجامعهشناسسلبريتيکهازدوستداشتن
ايران سخن مي گويد و سپس رفتار متناقضي انجام
مي دهد ،از فرهنگ ما ناشي مي شود.
الستي تصريح کرد :ما نمي توانيم سلبريتي ها را به
دليل وجود پارادوکس در رفتارشان و گفتارشان
مورد مواخذه قرار دهيم بلکه بايد فرهنگ و ترويج
کنندگان فرهنگ از راديو و تلويزيون را مواخذه
کنيم .وقتي برنامه هاي صدا و سيما ،عملکرد دولت
و والدين پر از تناقض است چطور انتظار داريم مردم
ماتناقضگونباشند.مشکلمافرهنگياستوخود
را بايد از شر ناراستي و نادرستي حفظ کنيم.
وي با طرح اين سوال که آيا ما در رفتارهاي خود
تناقض نداريم که سلبريتي ها را متهم مي کنيم،
گفت:مادراقيانوسفرهنگيکهفرهنگتناقضگويي
و رياکاري است ،غوطه ور هستيم .اين نکته به
فرهنگ ما القا شده و اگر بخواهيم مشکل را حل
کنيم بايد صادقانه با آنها مقابله کنيم به طوريکه
به تعداد خيلي زياد مي توان از تناقض در شعارها
و عمل ها مثال بيان کرد.
اين جامعه شناس در پايان بيان کرد :همين که يک
نفر به طور دائم شعار «من کشورم را دوست دارم»
را مطرح کند ،نگران کننده است زيرا اين حرکت
بيشتر به شوآف شبيه است .امروز عملکرد ايرانيان
به گونه اي بوده است که عنوان افراد راستگو در آنها
مورد ترديد قرار گرفته است .اين مشکل ملي است
که بايد آن را حل کرد.

غار سهوالن

اين شاعر با بيان اينکه در کنار مرحوم سبزواري ديگراني هم
بودند که ترانه و سرود ميگفتند ،بيان کرد :ديگراني هم بودند
که توانستند پرچم سرود و ترانه را سرافراز نگه دارند اما نه به قوت
و قدرت ايشان .در واقع حتي ميتوان گفت که همزمان با فوت
مرحوم سبزواري ،سرود به افول گراييد.وي با اشاره به اينکه بر
اين موضوع که حضرت آقا بر مسئله سرود و ترانه سالهاست
تاکيد دارند و اين قالب ميتواند در شعر و موسيقي کشور جايگاه
ويژه داشته باشد ،تصريح کرد :در حال حاضر اما شاهديم که کمتر
سرود ساخته و پخش ميشود.

وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري هشتگرد

مرحله دوم (نوبت سوم)

گردشگري

نوبت دوم

دهياري طاووسيه در نظر دارد درخصوص اجراي بند  1از مصوبات صورتجلسه شماره  38مورخ  98/2/11شوراي اسالمي
طاووسيه با موضوع برگزاري مناقصه عمومي جهت شناسايي پيمانكار واجدالشرايط و داراي صالحيت انجام كار

با استفاده از موسسات مجاز و تحت نظر مركز انتظام ناجا براي استقرار عوامل نگهباني به تعداد  12نفر به منظور حفظ و
حراست و نگهباني از اماكن و تاسيسات عمومي سطح روستا كنترل ترددها در مبادي وروديها و خروجيهاي روستا و
گشت و حضور و سركشي به صورت شبانهروزي از خيابانهاي اصلي و فرعي سطح روستا و ساير فعاليتهايي كه صرفا

جنبه حفاظت فيزيكي دارد با استناد به اخذ تاييديه كميته انطباق طي نامه شماره  2127/3/5/1178مورخ 98/02/29

اقدام نمايد .اين دهياري قصد دارد پروژه مذكور را تا سقف حداكثر  4/803/826/252ريال از طريق مناقصه عمومي

و طي مراحل قانوني الزم به مرحله اجرا درآورد ضمنا متقاضيان ميبايست با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي
دولت به نشاني  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ثبتنام و تكميل اسناد و فرمهاي مربوطه اقدام نمايد و ساير
اطالعات در سامانه مندرج است و هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول98/3/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/23 :
خ ش98/3/13 :

مهدي نيكدهقان  -دهيار طاووسيه

