
ناظم ها هم قول بدهند بچه های خوبی باشند
وزی�ر آموزش و پ�رورش: تا س�ال 1400 کتاب 

نونگاشت نداریم.
با توجه به این اظهارنظر تا سال 1500 کدام یک 

از گزینه های زیر را نخواهیم داشت؟
الف(هیچمعلمیگوشدانشآموزراگازنمیگیرد.

ب(والدینانگشتمعلمهاراقطعنمیکنند.
ج(تمامناظمهاقولمیدهندبچههایخوبیباشند.
د(بهجایش��عرهایفردوس��یس��ریشعرهای

"حسنی" درکتابهایدرسیگنجاندهخواهدشد.
باز هم وزیر آم�وزش و پرورش: محتوای برخی 

کتب سنگین و خارج از طاقت بچه هاست.
به نظر ش�ما رفع این اشکال برعهده کدام یک 

از گزینه های زیر است؟
الف(معاونادارهآبخیزداریشهرستانشلمرود
ب(اتحادیهتولیدکنندگانکشکورشتهآش

ج(بنیاداموربیماریهایخاص
د(سفارتفیلیپیندرپورتوریکو

همچنان وزیر آموزش و پرورش: تعرض به معلم 
و مدرسه قابل بخشش نیست.

با توجه به این اظهارنظر دشمن شکن و قاطعانه 
کدام یک از گزینه ای زیر قابل بخشش است؟

الف(تعرضبهدانشآموزدرمدرسه
ب(کتکزدنوحشیانهبچهمردمدرمحیطمدرسه
ج(چپان��دنچهاردانشآموزدریکنیمکتیک

مترونیمی
د(هرسهگزینهباالقابلبخششاست.

ننجون

حجت االسالم پناهیان خطاب به دولت:
چرا از زائران اربعین حق بیمه می گیرید؟

استادحوزهودانش��گاهباانتقادازاخذحقبیمه
اززائراناربعینگفت:دولتبایدلیاقتداش��تهباشد
افرادیکهدرپیادهرویاربعینمجروحمیش��وندبه

صورترایگاندرمانکند.
حجتاالس��امعلیرضاپناهیاندرهمایشیاوران
رسانهایاربعیناظهارداشت:حضرتسیدالشهدا)ع(با
شهادتپیاماسامرارسانهایکرد،زیراکرباوعاشورا
ازجنسرسانهاس��ت.ویبابیاناینکهاقدامحضرت
زینب)س(پسازواقعهعاش��ورایکفعالیترس��انهای
ب��ود،گفت:امروزاهالیرس��انهوظیفهخطیریدارند؛
چراک��هبایدپیاماجنماعبزرگپیادهرویاربعینرابه
جهانیانمنعکسکنند.غریبترینپدیدهبزرگعالم
عاشوراوهماکنوناینغربتدراربعیناست.حماسه
اربعینهنوزانتقالپیدانکردهوبهتریناقداماتمادر

ادبیاتبودهاستکهالبتههنوزجهانینشدهاست.
حجتاالس��امپناهیانباانتق��ادازپرداختحق
بیمهب��رایویزایاربعی��نگفت:دول��تبایدلیاقت
داش��تهباش��دافرادیکهدراینراهمجروحمیشوند
بهصورترایگاندرمانکندونبایدنیازیبهداش��تن
بیمهباش��د.اگرترویجاربعیننباشدفلسفهحاکمیت
دینیچیست؟برخیمیگویندهزینههایمرزرابرای
توس��عهمرزهامیگیریم،امامگردولتگداس��تکه
اینپولراازمردمبگیرد.منمیدانموزیرکش��وراز
طرفداراناربعیناس��ت.امادول��تبهچهدلیلبرای
زلزلهزدگانبایدهزینهکند؟براینجاتخلقورشد
معنویکش��ور.پسبرایاربعینکهمقدمهآناست
نی��زبایدهزینهش��ود.کج��اقراراس��تکارفرهنگی
صورتگیردکهبهاندازهاربعینثمرداشتهباشد؟آیا

دولتبودجهفرهنگیندارد؟
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داود عامری

شمسالدینمحمد بهاز ترمه و تغزل ملقب حاف��ظ،
خواج��هحافظش��یرازیومش��هوربه
لس��انالغیبازنامآورانآسمانادبو

فرهنگایرانزمیناست.
اونهتنه��ادربینفارس��یزبانان
بلکهدرجایجایجهاندربیناهل
ادبوهنرشناختهشدهاست،چراکه
معانیبلندعرفانی،اخاقیواحساسی
رابهزیباترینشکلممکندرغزلیات
فاخروخوشالح��انبرایبهرهمندی
ارواحطالبسلوكوزیباییبهیادگار
گذاش��تهاس��توبهحقبایداززبان

خودحافظگفتکه:
کسچوحافظنگشادازرخاندیشهنقاب
تاسرزلفسخنرابهقلمشانهزدند

باوجودش��هرتومحبوبیتاین
ش��اعرگرانمای��ه،درخص��وصدوران
زندگیحاف��ظوزماندقی��قتولداو
اطاعاتدقیقیدردس��تنیستواز
خان��وادهواجدادحاف��ظنیزاطاعات
موثقیوج��ودن��داردودرکتابهای
تذکرهبههمینمقداراشارهشدهاست
ک��هپدرشبهاءالدیننامداش��تهودر
دورهسلطنتاتابکانفارسازاصفهان
بهش��یرازمهاجرتکردهاستومانند
دیگ��رب��زرگانازطفولی��تبهمکتب
رفتهوازمحضراساتیدوعالمانزمان

خویشبهرههابردهاست.
یکیازن��کاتویژهغزلیاتحافظ
برخ��افروالمعم��ولدوراناوک��ه
ش��اعرانبهم��دححاکم��انوبزرگان
رویمیآوردن��د،اوبرخافدیگرانبا
وجودیکهموردلط��فحاکمانبود،
مداحصرفنبودهوبهحس��بوظیفه
درمواردیازاف��رادیکهبهاوعنایت
داش��تهاند،سپاسگزاریکردهاستکه
اینروشنهازسرمدیحهسراییبرای
نانکهبهخاطررعایتشرطادببوده

است.
اگرچهدراینمجالکوتاه،فرصت
پرداختنبهزندگیحافظوحاکمانو
ممدوحانویاکس��انیکهدرمعرض
تیغظریفنقداوقرارگرفتهاند،نداریم
ولیک��نذکریکنکت��هخالیازلطف
نیستکهشایدحافظبهعمدخواسته
زندگیورازهایمگویشدرهالةهنر
وغزلیات��شکمفروغگرددتاآیندگان
بهعین��هدریابندک��هرازماندگاریو
عم��رجاویددرهنراس��توس��خنور
بزرگایرانرازماندگاریوآبحیات
رادرغزلیاتنغزوجانفزایافتهوخود
رادردلاهلادببرایهمیشهنامیرا

کردهاست.
اونهصوفیاست،نهحکیماستو
حتیعارفصرفنیزنیست،اماوقتی
بهسخناوتوجهمیکنی،اورابهقول
علیدشتیدرکتاب»نقشیازحافظ«
تجلیسهگویندهبزرگخیام،سعدی
ومولویدرمییابی.بهگفتهاو»حافظ
فک��رمأیوسومهمومخی��ام،روحپر
ش��وروامیدبخشجالالدینمحمد

بلخیوقریحهطربناكوغنایسعدی
رابهش��کلغیرقاب��لتحلیلیدرهم
آمیخت��هوادبنوظه��وریآفریدهکه
نهخیاماس��ت،نهموالناونهسعدی،
ولیازهرس��هعنصربهحدوافربهره

گرفتهاست.«
رازماناییومان��دگاریحافظدر
دس��تیافتنبههنرمتعهدوقرآنیو
دمی��دنمعانیعمیقاعتقادیدرروح

وجانکلماتجادوییشعراست.
اوخودراحافظقرآنبا14روایت
میداند،بهاینخاطرآموزههایاصیل
اس��امیدرج��انوروحاوریش��های
عمی��قترازتصورماداش��تهاس��تو
برایناس��اساستکهآیینهآفرینش
درپیشچش��ماناوب��هوضوحچون
تابلوی��یرنگینخودنمای��یمیکندو
گوییفرش��تگانآس��ماندردعاهای
س��حرگاهیاو،رازه��ایزندگان��یرا
درگ��وشاونج��وامیکنن��دواوب��ه
زبانغزلآنه��ارابرایهمنوعانخود

بازخوانیمیکند.
دوشدیدمکهمایکدرمیخانهزدند
گلآدمبسرشتندوبهپیمانهزدند
ساکنانحرمستروعفافملکوت
بامنراهنشینبادهمستانهزدند
آسمانبارامانتنتوانستکشید
قرعهکاربهناممندیوانهزدند

جنگهفتادودوملتهمهراعذربنه
چونندیدندحقیقترهافسانهزدند
شکرایزدکهمیانمنواوصلحافتاد
صوفیانرقصکنانساغرشکرانهزدند
آتشآننیستکهازشعلهاوخنددشمع
آتشآناستکهدرخرمنپروانهزدند
کسچوحافظنگشادازرخاندیشهنقاب
تاسرزلفسخنرابهقلمشانهزدند

حاف��ظحافظ��هفرهنگ��یمل��ت
ایراناس��تودیوانش��عرشمحفل
آرایمجلساه��لادبونقلونبات
شبنش��ینیهایاه��لذوقومعرفت
وآرایهه��رمنزلیدرایراناس��امی
اس��توبهراس��تیمردمخوشذوقو
قریحهش��ناسایران،چهخوببزرگی
حافظرادركکردهاندکهدرخانههای
خودب��هزینتوفخ��ر،دیوانیخوش
رن��گونگارازحافظج��ایدادهاندتا
بگوین��دکهماازخیل��یوقتهاپیش
فهمیدهایمکهغزلی��اتفاخروپرمغز
حاف��ظبرگرفتهوازب��رخوانیقرآنو
سطحیازنگرشخوشطبعحافظبه

معانیوحیانیقرآناست.
اوعاوهبربهرهگیریازمعانیبلند
آیاتقرآنی،حتیسعیکردهساختار
غزله��ایخ��ودرانیزازای��نکتاب
آس��مانیوامبگیرد،ب��ههمینخاطر
بیش��ترغزلهاروس��اختیگسستهو

درونمایههایپیوستهدارند.
ه��ربیتبرایخودس��ازوکاری
جداگانهداردوبابیتهایپسوپیش

بهظاهرچندانپیوندیندارد.همانند
قرآنکریمزودآشناودیریابندوباید
غزلیاترابارهاخواندتابهعمقمعانی
موج��وددرآندس��تیاف��تچراکه
غزله��اتکبعدینیس��تندکهارتباط
مفاهی��مفقطازطریقتوالیقابلفهم
باشندبلکهبایدرمزپردازیوتناسبات
بینظی��ریوس��مبولیکاوراتأویلو
تفس��یرکردتابهعمقاندیشهاشپی

برد.
ع��اوهبربی��انمعان��یعمیقدر
زیباترینش��کلممکنوبهکارگیری
هن��ردرس��خنوریب��ان��گاهزیبایی
شناسانهایاعاییکایرانیمسلمان
کهبهآناشارهشد،درخصوصرازهای
ماندگاریحافظمیتوانبهاختصاربه

مواردزیراشارهکرد:
1-حافظآین��هتمامنمایاوضاع
واحوالمردمانزمانخویشاس��تو
نمایانگرآرمانها،غمهاوش��ادیهای
زادوبومخودومردمزمانه؛وهمانطور
کهساموئلجانسونانگلیسیشکسپیر
راروحزم��انخوان��ده،حافظنیزروح
بلنداعصارگذش��تهایرانی��اندرگذر

زمانتابهامروزوآیندهاست.
2-حافظ،حافظقرآنومأنوسبا
آموزههایجاویدانوحیاست؛هرچه
داردراازلط��فحقونتیجهدعاهای

سحریخودمیداند.
دوشوقتسحرازغصهنجاتمدادند
وندرآنظلمتشبآبحیاتمدادند
3-ن��ازكخیالیوطنزاجتماعی
پوشیدهدرادبیاتحافظ،ازاوشاعری
اجتماعیبهنمایشمیگذاردکهتوجه
مردمانرابهخودجلبمیکندوعدم
وابستگیبهزمانومکان،هنراورادر
سالهایطوالنیبعدازحافظ،کماکان

جذابوروزآمدجلوهمینماید.
مص��داق حاف��ظ، س��خن -4
عین��یاینمصرعازمولویاس��تکه
»هرکس��یازظنخودش��دیارمن«.
حقیقتس��خنایناستکهحافظبه
هرکسیمتناسببادیدگاهونگاهش
به��رهمیده��د،بهخاط��رهمین،هم
عاشقاندلس��وختهغزلیاتاوراترنم
میکنندوهمعارفانبیدلوحکیمان
برایاثب��اتحکمتخ��ودوواعظان

برایقوتکامو...
ج��انکاماینک��هحافظس��فره
دوس��تیومحبتخ��ودرابرهمگان
گس��ترانیدهوهرکس��یبهمقتضای
حالخود،توش��هایازآنبرمیدارد
وای��نرازمحبوبی��تحاف��ظدربین
هم��هاقش��ارجامعهاس��توهرکس
ب��همقتض��ایحالخ��ودتفعل��یبه
دی��واناومیزنن��د،چراک��همیدانند
»ش��عرحافظهمهبیتالغزلمعرفت
است.«بیاییمقدردانمفاخرفرهنگی

خویشباشیم.

امیر حمزه نژاد

بارویکارآمدن یتخ����ت درپا اصاحطلب��ان
ش��ورایش��هرته��رانک��هب��هطور
انحصاریهمهصندلیهایس��بزاین
ش��ورارادراختیارگرفتن��د،مدیریت
پایتخ��تبهطورکاملبهدس��تاین
جناحسیاسیافتاد.اصاحطلبانتابه
اینجایکاردردوس��الیکهسررش��ته
تمامامورتهرانرادردس��تگرفتهاند
دوش��هردارتعیینکردهاند؛یعنیهر
س��الیکش��هرداررابرایادارهشهر
ته��رانمنصوبکردند.حاالش��هردار
دومهمبایس��تیباتوج��هبهتصویب
قان��ونمنعبکارگیریبازنش��تگاندر
امورمدیریتیساختمانشهرداریدر

خیابانبهشتراتركکند.
نکتهتراژدیکمدیریتاصاحطلبان
دربیثباتیمدیریتیوعدمبرنامهریزی
برایپیش��رفتورش��دش��هرتهرانو
مش��غولوگرفتاارش��دنبهروزمرگی
اس��ت.درحالحاضربهگفتهمحسن
هاش��میرئیسش��ورایش��هرتهران
دربارهافشانیکهویبسیارسعیکردتا
اورادرپستشماندگارکند،عبدالرضا
تصمی��م وزیرکش��ور رحمانیفضل��ی
میگیرد؛اینکههاش��میتصمیمگیری
نهای��یراوزارتکش��ورعن��وانکرده
است؛احتمالرفتنمحمدعلیافشانی

راقوتبخشید.
درخص��وصش��هردارقبلییعنی
محمدعلینجفیبایدش��ورایش��هر
بپذی��ردکهعدمانتخابگزینهصحیح
کهازمنتقدانش��وراتاحامیاننسبت
بهویتذکروانتقادداش��تند،س��بب
ب��روزتغییرش��هردارش��د.نجفیدر
ش��غلهایقبلیخودبهوضوحنشان
دادهبودکهمدیریماندگارنیس��تو
اغل��ببهبهانهبیماریپس��تهایخود

رابعدازچندماهتركکردهبود.
درنهایتع��ادلآذررئیسدیوان
درگفتوگویی محاس��باتکش��وری
تلویزیون��یآبپاک��یراب��ردس��تان
شهرداریوش��هروندانتهرانیریخت
وگفت:»شهردارتهرانهمجزوقانون
ممنوعی��تبهکارگیریبازنشس��تگان
میش��ودوبایدبرود.بررس��یحقوق
داناندیوانمحاس��باتاینهستکه
اینموضوعشاملحالشهردارتهران

هممیشود.«
هرچندکهداریوشقنبریمشاور
پارلمانیش��هردارته��راندرواکنش
بهای��نموضوعگف��ت:»درارتباطبا
ع��دمش��مولیتش��هرداراندرقانون
من��عبکارگی��ریبازنشس��تگانقانون
صراح��تداردبههرحالش��هرداران
اساس��اًاس��تخدامنمیش��وندوبحث

بازنشستگیآنهامطرحنیست.«
حاالشورایشهردرمرحلهدیگری
قرارداردکهبایس��تیشهردارجدیدی
برایشهرتهرانانتخابکند.ازهمین
حاالدوبارهگمانهزنیهادربارهشهردار

آیندهتهرانآغازشدهاست.

محسن هاش�می: رئیسشواری
ش��هردرابتداتمایلزیادیبهشهردار
شدننشاندادامابهنظرمیرسدکه
نیرویازداخلجریاناصاحاتوجود
داردکهنس��بتبهش��هردارشدنوی
رایمثبتینداردوازاینروهاش��می
درریاس��تشورایش��هرتهرانباقی
مان��د.برخ��یویرابهدلی��لتجربه
کاریک��هدرمتروته��رانداردگزینه
مناسبیبرایاینپستمیدانند.البته
ویدراظهارنظ��رجدی��دیکهدرباره
شهردارآیندهکردهاست،بیانداشته
قصدشهردارشدنندارد.اماهمچنان
هاش��میبهعنوانیکگزین��هبالقوه
ب��رایش��هرداریبهحس��ابمیآید.
البتهش��ایداگرازابتداش��ورایشهر
ته��رانازیکنیرویج��وانوکارآمد
دراینحوزهبهرهمیبرداینروزهابه
خاطربازنشس��تگیودرچندماهقبل
بهسببکهولتسنوبیماریمجبور
نبودش��هردارتازهدیگریانتخابکند
ک��هقطع��ادرکارنامهش��ورایش��هر
پنجمبهعنوانی��کنکتهمنفیدرج

میشود.
عب�اس آخون�دی:وزی��رراهو
شهرس��ازیک��های��نروزه��ازمزمه
اس��تعفایشوج��ودداردام��اخودش
دربرخ��وردمس��تقیمب��اخبرنگاران
دراینبارهس��کوتاختی��ارکردودر
برابرخبرنگاریکهباس��ماجتازوی
درخصوصایننامهپرسیدبیانداشت
که»پایدارباش��ید!«ازسویبرخیاز
نای��برئیس ابراهی��مامینی جمل��ه
ش��ورایش��هرتهراندراوائلمهرماه
سالجاریبهعنوانیکیازگزینههای
ش��هردارینامبردهشد.البتهآخوندی
ه��ممس��تثنیازقانونبازنشس��تگی
نیس��توزمزمهانتخابویبهعنوان
ش��هردارتهراناینس��ئوالرامطرح
میکندکهشورااشتباهبزرگدیگری
رادرانتخ��ابویبهعنوانش��هردار
وچال��شبازنشس��تگیاشمرتک��ب

میشودیاخیر.
پی�روز حناچی: حناچیازجمله
گزینهه��ایس��ابقب��رایش��هرداری
ته��رانبودک��هنتوانس��تتوفیقیدر
ای��نزمین��هحاصلکن��د.حناچی،با
حک��منجف��یبهعنوانمع��اونفنیو
عمرانیش��هرداریانتخابش��دودر
زمانافشانیدراینپستابقاگردید.
اماای��نروزهابازمزمهرفتنآخوندی
ازوزارتراهوشهرس��ازین��امویبه
عن��وانگزین��هاحتمال��یوزارتهم
مطرحش��دهاس��ت.درهمینرابطه،
احمدامیرآب��ادیفراهانیعضوهیئت
رئیسهمجلسش��ورایاسامیدرباره
گزین��هاحتمال��یدولتب��رایوزارت

راهوشهرس��ازی،اظهارداشت:پیروز
حناچ��یمعاونفعلیش��هردارتهران
ممکناس��تبهجایعباسآخوندی
برایوزارتراهوشهرسازیبهمجلس
معرفیشود.درهمینراستاشنیدهها
حاکیازآناس��تکهعباسآخوندی

همقراراستشهردارتهرانشود.«
محمدابراهی�م انص�اری الری: 
ویکهازبس��تگانموسویالریوزیر
کشوردولتاصاحاتبهشمارمیرود،
دردوسالابتداییدولتاصاحاتبه
سمتاس��تانداریبوش��هرودردولت
دوماصاحاتبهسمتاستاندارفارس
منص��وبش��د.ویهمچنی��نقبلاز
سمتهایسیاس��یاشکارمندوزارت
ارش��ادبودهوبرایمدتیمعاونتوزیر
کشورورئیسسازمانثبتاحوالرادر
کارنامهخودثبتکردهاس��ت.پیشاز
ایناعضایشوراتاکیدکردهبودندکه
اولویتش��اندرش��اخصهایانتخاب
شهردار،چهرهملیومقبولیتاکثریتی
درمیاننهادهایمختلفاس��تکهبا
اینوصفباانتخابافشانیاینموضوع
زیرپاگذاش��تهش��د.انصاریالریدر
همینراستامیگنجدبااینکهدرمهر
سالگذشتهازسویروحانیبهعنوان
مدیرعاملمنطق��هآزادکیشانتخاب
ش��د،ولیهیچگاهبهعن��وانچهرهای
ملیش��ناختهنش��دهوتنهاچهرهای
البتهکمترشناختهشدهوحزبیاست.
درانتخابشهردارگذشتهشهرتهران
ویب��هعنوانیک��یازگزینههامطرح
ش��داماحاالبارفتنافش��انیممکن

استایناتفاقدوبارهبیفتد.
در اصاحطلب��ان ش�هردار زن:
ابت��دایانتخابش��هردارته��رانکه
نجف��یازمی��انبی��شاز20گزینه
انتخابش��د،نامالههکوالییاس��تاد
دانش��گاهتهرانوفعالاصاحطلبرا
مط��رحکردند.البت��هویهیچتجربه
کاریدرای��نزمین��هن��داردامابرای
اینمنظوربهش��ورابرنامهکاریخود
رااع��امک��رد.اصاحطلب��انهمواره
درش��عارهایانتخاباتیخودس��پردن
پس��تهایحس��اسبهزنانرامدنظر
قراردادندامانهتنهابهاینشعارعمل
نکردندبلکهنش��اندادندک��هازاین
موضوعتنهابهصورتش��عاریوبرای
پرکردنس��بدرایخودبهرهبرداری
کردهاند.البتههیچگاهگزینهمناسبی
دراینخص��وصدرجریاناصاحات
مطرحنش��دهاس��ت.بهنظرمیرس��د
کهاصاح��اتنهتنه��ادراینعرصه
باقحطالرجالمواجهش��دهاستبلکه
بان��وانفعالیکهدراینعرصهبتوانند
فعالیتکنندنی��زدرمیانگزینههای

خودندارد. جهان نیوز

امام علی علیه السالم:
طمعنداشتنبهآنچهدرنزدمردماست
)نشان(عزتنفسوبلندهمتیاست.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 398، ح 9245

پاسداشت نکومرد هنر و ادب ایران و جهان

راز ماندگاری حافظ
گمانه زنی برای انتخاب شهردار سوم در شورای شهر پنجم

شهرداران اصالح طلب 
زیاد در بهشت نمی مانند

ینه کارت هوشمند ملی ۲ برابر شد هز
س��خنگویس��ازمانثبتاحوالکش��ور گفت:هزینهتمامش��دهتهی��هوصدورش�ه���روند
کارتهوش��مندملیبرایمادوبرابرش��دهاس��تامامردم

نگراننباشندچراکهاینهزینهمتوجهآنهانخواهدبود.
س��یفاهللابوترابیگفت:تااینلحظه46میلیونو500
هزارنفربرایدریافتکارتهوش��مندملیثبتنامکردهاندو

برای43میلیونو500هزارنفرکارتصادرشدهاست.
ویادامهداد:تاآبانماهمراحلتولیدبدنهکارتهوشمند

ملیدرکشوربهاتمامرسیدهوواردفازصدورکارتخواهیم
ش��دومتقاضیانیکهدرماههایاخیرثبتنامکردهبهترتیب

دراولویتقرارگرفتهوبهآنهااطاعرسانیخواهدشد.
ابوتراب��یگفت:صدورکارتهوش��مندب��رایمتقاضیان
کارتاولیکه15س��الهبودهوتاکنونکارتملینداش��تهاند
دراولویتبودهوازکارتهایموجودبرایشانصادرمیشود.با
اینکههزینهکارتهوش��مندملیبرایمادوبرابرشدهامااین
هزینهمتوجهمردمنیستوهیچتغییریدرهزینههایثبتنام
آنهابهوجودنمیآید.ویگفت:درحالحاضرحدود12تا15

میلیوننفرواجدشرایطدریافتکارتهوشمندهستند.

برگزاری سومین نمایشگاه لباس عاشورایی
س��ومیننمایش��گاهلباسعاش��وراییاز س��ویکارگ��روهس��اماندهیمدولباسنم��ایش�گاه
کش��ورباهدفترویجلباسهایمناسبتیدرشانایاممحرم
وتحققاهدافس��بکزندگیاس��امیوایرانیواستفادهاز
قابلیته��ایطراح��یدوخ��توتولیددرعرص��هلباسهای
مناس��بتیوعاش��وراییوتروی��جهرچهبهترش��عائردینیو

عاشوراییبرگزارمیشود.
ترغیبوتش��ویقطراحانبرایارائ��هایدههابانگاهدینیو

طراحیلباسهایمناسبتی،مذهبیوعاشورایی،تقدیراززحمات
پیشکسوتان،چهرههایماندگاروفعاالناینعرصهدرحوزهتولید
وتوزیع،برگزارینشستهاوکارگاههایآموزشی،برگزاریمسابقه
ایدهتامحصولومسابقهتصویرگریعشقماندگارازبرنامههای

سومیننمایشگاهمدولباسعاشوراییاست.
س��ومیننمایش��گاهلباسعاش��وراییدردوبخشاصلی
وجنبیبرگزارمیش��ود.سومیننمایش��گاهلباسعاشورایی
باش��عار»اینجامهس��یاهفلکدرعزایکیس��ت«ازسوی
کارگروهساماندهیمدولباسکشوراز28مهرالی4آبانماه

سال1397درتاالروحدتبرگزارمیشود.

 دوم
نوبت

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد از طريق آگهى مزايده عمومى نسبت به 
شناسايى سرمايه گذار واجد شرايط به منظور بهره بردارى مشاركتى از مجموعه آزمايشگاه كشت 
بافت سازمان ، بر اساس اسناد و مدارك مزايده و شرح خدمات قرارداد اقدام نمايد. مهلت دريافت 
اسناد حداكثر تا تاريخ 97/7/26 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/7/29 و بازگشايى 

پاكات در مورخ 97/7/30 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

آگهى مزايده عمومى شماره 97/10 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

 دوم
نوبت فراخوان مناقصه عمومى (ارزيابى كيفى)

شماره مجوز: 1397/3264شماره ثبت در پايگاه ملى مناقصات: 3/176/540

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان

شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان در نظر دارد خدمات ذيل الذكر را طبق شرايط كلى آگهى حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه از طريق برگزارى مناقصه عمومى 
يك مرحله اى به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد:

از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مى شود حداكثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم ، آمادگى خود را بصورت كتبى به يكى از آدرس هاى ذيل الذكر اعالم و همزمان نسبت به دريافت 
فرم هاى ارزيابى كيفى اقدام نمايند.

فرمهاى ارزيابى كيفى مى بايستى ظرف مدت 14 روز تكميل و به آدرس هاى ذيل در مقابل رسيد تحويل گردند. كه پس از بررسى هاى الزم اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط تحويل داده 
خواهد شد.

  «زمان گشايش پيشنهادها روز دوشنبه مورخ 1397/10/08 مى باشد»
نشانى محل اعالم آمادگى و دريافت اسناد: مسجد سليمان ، شركت بهره بردارى نفت و گاز ، امور حقوقى و قراردادها ، اتاق ب 13

همزمان ارائه گواهى صالحيت / رتبه بندى خدمات مورد نظر به منظور تطبيق با تصوير آن الزامى و ارائه معرفى نامه و كارت ملى براى متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركتها در همه 
مراحل الزم و ضرورى مى باشد. ضمنا كليه شركتهاى متقاضى ملزم به ارائه صورتهاى مالى حسابرسى شده مربوط به سال قبل مى باشند.

تذكر 1: حسب مورد ارائه يك نسخه از اساسنامه ، شركت نامه و آگهى  تاسيس و آخرين تغييرات ثبتى الزامى است.
تذكر2: مناقصه گر ضمن اعالم آمادگى تائيد مى نمايد هيچ يك از اعضاى هيات مديره و سهامداران آن شركت / پيمانكارى شاغل دولتى نبوده و مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتى 

مصوب ديماه 1337نمى باشند. ارائه گواهى صالحيت ايمنى پيمانكار برنده مناقصه براى انعقاد قرارداد الزامى مى باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/07/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/19
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شركت ملى نفت ايران 
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان 

شماره مناقصه:
97/0037

موضوع مناقصه: 
تعمير و بهسازى سه قطعه زمين چمن مصنوعى جهت مناطق عملياتى شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان

مدت زمان اجرا: 5 ماهمحل اجراى كار: مسجد سليمان

نوع گواهينامه صالحيت پيمانكارى (پايه / رتبه و رشته): 
پايه پنج رشته ساختمان و ابنيه

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 746/000/000 ريال

برآورد كارفرما: 14/907/959/817 ريال

شرح مختصر پروژه: شامل عمليات بتن ريزى ، كف سازى ، عمليات خاكى ، كارهاى فوالدى با ميلگرد ، قالب بندى ،  عمليات بنايى با سنگ ، رنگ آميزى ، آجر كارى ، اجراى عايق رطوبتى 
و ساير امور طبق شرح كار


