
 شرط کافی بهره مندی مشموالن
غایب از کسر خدمت ایثارگری چیست؟

رئی��س اداره س��رمایه انس��انی س��رباز س��تاد کل 
نیروهای مسلح گفت: مشموالن غایب برای بهره مندی 
از کس��رخدمت ایثارگری فقط کافی است خود را برای 
انجام خدمت به یکی از مراکز پلیس ۱۰+ معرفی کنند.

سردار موسی کمالی با اشاره به بهره مندی سربازان 
دارای اضافه خدمت سنواتی و مشموالن غایب از کسر 
خدمت ایثارگری والدین، اظهار کرد: فرزندان ایثارگران 
که غیبت سربازی داش��تند و اکنون در حال خدمتند 
می توانن��د به ازای هر ماه حض��ور در جبهه، هر درصد 
جانب��ازی مورد تأیید بنیاد ش��هید یا هر ماه اس��ارت 
والدین، از ۱2 روز کسرخدمت بهره مند شوند. فرزندان 
ایثارگرانی که در حال خدمت نیستند و غیبت سربازی 
دارند نیز تا ۱2 فروردین 98 فرصت دارند خود را برای 
انجام خدمت سربازی معرفی کنند؛ شرط اعزام در این 
رابطه مطرح نیس��ت و کافی است این افراد خود را به 

پلیس+۱۰ معرفی کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: برخی می گویند در مراجعه 
به پلیس+۱۰ به آنها اعالم شده که چنین مقرراتی به 
دس��ت مراکز پلیس+۱۰ نرسیده، درحالیکه این افراد 
فقط باید تا تاریخ ۱2 فروردین 98 خود را برای انجام 
خدمت س��ربازی به مراکز پلی��س+۱۰ معرفی کنند و 
همی��ن موضوع کفایت می کند. کمال��ی با بیان اینکه 
این مهل��ت از تاریخ ۱2 فروردی��ن 98 به بعد تمدید 
نمی شود، گفت: فرزندان ایثارگرانی که غیبت سربازی 
دارند، در صورت عدم مراجعه تا مهلت ارائه شده دیگر 

نمی توانند از کسری استفاده کنند.

زیر پرچم

ورشی« و آنچه نیست! »پر
محمدابراهیم محمدی

ورش کارشناس آموزش و پر

پرورشی مهم ترین بخش نظام تعلیم و تربیت است 
اما این مهم بودن فراتر از کاغذ و رسانه نرفته است.

پرورشی با وجود گذشت یک چله کارهای نکرده، 
گام نرفته زیاد دارد و بهتر باش��د بگوییم کارهای کرده 

جز مکررات مناسبات چیزی نبوده است.
بهترین اسم برای پرورشی مدیریت امور مناسبات 
اس��ت و تفاوت چندان زیادی با بخش های تکلیفی در 
ادارات ندارد و این نگره سطحی و کارمندی از پرورشی 
جز اسمی بی مسما و ماهیتی بی هویت نگذاشته است.

پرورشی، درگذش��ته مانده است و جز چند سالی 
محدود روی نوآوری و تحول به خود ندیده است؛

مردانی که قرار بود این پیکره را حیات ببخشند یا 
نیامده و یا نتوانس��تند و یا تسلیم اوضاع زمانه و فضای 

سنگین سیاست و مدیریت و مصلحت شدند.
من هم مثل خیلی ها بر این باورم که پرورش��ی برای 
رهای از روزمرگی باید دست به تحولی شگرف بزند و حداقل 
اینکه سالی آزمایشی فتیله اش را پایین کشیده و امور را به 

مدارس بسپارد و دست به برنامه ریزی اصولی بزند.
تربیتی که برآیندی جز چند جش��نواره و مسابقه و 
فعالیتی که به ضرب رابطه و هزینه، مصرف رسانه می یابد 
و به غلط خود شیفتگی ایجاد می کند، مناسب انتظارات و 
مطالبات نمی تواند باشد. پرورشی اگر قرار بر چند حرکت 
نمایش��ی و رس��انه ای باشد چرا اس��م خود را به معاونت 

مناسبت ها و گزارش فعالیت های فرهنگی نمی گذارد؟ 

تاکسی نوشت
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حق��وق  لیس��ت  يتخــــت ش��هردار پا معاونان 
تهران در حالی در س��امانه ش��فافیت 
ش��هرداری تهران بارگذاری شده است 
ک��ه در این بین ب��ه حض��ور معاونان 
شهردار تهران به عنوان اعضای هیئت 
مدیره ش��رکت ها و سازمان ها و حقوق 

میلیونی آنها اشاره ای نشده است.
بهاره آروین عضو ش��ورای ش��هر 
ته��ران در توئیتی نوش��ت: ب��ا حضور 
پیروز حناچی ش��هردار ته��ران، برای 
نخستین بار اطالعات سفرهای خارجی 
مدیران شهری بر روی وب سایت شفاف 
در دسترس عموم قرار گرفت. وی گفته 
اس��ت که سامانه ش��فافیت شهرداری 
ته��ران با هدف شفاف س��ازی عملکرد 
ش��هرداری تهران در 2۱ فروردین 97 
رونمایی شد؛ در گام نخست، جزییات 
قراردادهای ب��االی یک میلیارد تومان 
بر روی این س��امانه منتش��ر و پس از 
آن جزئی��ات قرارداده��ای باالی 25۰ 

میلیون تومان هم به آن اضافه شد. 
حاال آنطور که آروین گفته اس��ت؛ 
مش��خصات همه 65 ه��زار و 93۰ نفر 
کارکنان ش��هرداری ته��ران، حقوق و 
مزای��ای مس��تمر مدیران ش��هرداری 
تهران براساس مبلغ درج شده در حکم 
مدیران و اطالعات س��فرهای خارجی 
کارکن��ان ش��هرداری بر روی س��امانه 
 shafaf.tehran.ir آدرس  به  شفاف 

در دسترس عموم قرار گرفت.

در همین رابطه جدولی تحت عنوان 
وضعیت حقوق معاونان شهردار تهران در 
سامانه شفافیت منتشر شده است که نام 
9 نفر از معاونان شهردار به همراه حقوق 
دریافتی در این س��امانه بارگذاری شده 
است که البته در بین نام دریافت کنندگان 
حقوق، اگر چه اس��م عبدالمجید امامی 
مع��اون مالی و اقتصادی وج��ود دارد اما 
حق��وق وی در ای��ن جدول درج نش��ده 
اس��ت؛ در این ج��دول دریافتی حقوق 
معاونان شهردار از 5 میلیون تا 7 میلیون 

و 7۰۰ هزار تومان اعالم شده است.
انتش��ار ای��ن ج��دول در س��امانه 
ش��فافیت ش��هرداری ته��ران را به فال 
نی��ک می گیری��م اما موضوع��ی که در 
این بین از س��وی مسئوالنی که ادعای 
ش��فافیت دارند، مورد غفلت واقع شده، 
عدم مش��خص کردن اس��امی معاونان 
ش��هردار به عنوان اعضای هیئت  مدیره 
در شرکت ها و س��ازمان های وابسته به 
شهرداری تهران است چراکه تعدادی از 
معاونین در سازمان های شهرداری تهران 
عضو یا رئیس هیئت مدیره هستند و از 
آنجا نیز حقوق و پ��اداش قابل توجهی 
دریافت می کنند که متاسفانه خبری از 

میزان دریافتی آنها از این بابت در سمانه 
شفافیت شهرداری تهران نیست!!

می��زان پرداخت��ی تح��ت عنوان 
پ��اداش و حق الزحم��ه ب��ه معاون��ان 
ش��هردار تهران آنقدر قابل توجه است 
که حتی می��زان آن برابری می کند با 
حقوق پایه معاون��ان؛ آروین نیز دیروز 
در واکنش به انتقادها درباره غیرواقعی 
بودن رقم لیس��ت منتشر شده حقوق 
مدی��ران و معاون��ان ش��هردار تهران، 
توئیت کرد که دریافتی مدیران شامل 
حق��وق و مزای��ای مس��تمر مندرج در 
حکم و مزایای غیرمستمر است؛ اکنون 
فق��ط حقوق و مزایای مندرج در حکم 
مدیران منتش��ر شده اس��ت؛ استدالل 
این بود که مزایای غیرمستمر ماهیانه 
متغیر است لذا مقرر شد درپایان سال، 
متوسط مزایای غیر مستمر مدیران در 

یکسال نیر محاسبه و منتشر شود.
به نظر می رسد حال که قرار است همه 
فرایندها و اقدامات از قراردادها، حقوق ها و 
مناقصه ها در ش��هرداری تهران مشخص 
ش��ود این موارد نیز مورد توجه قرار گیرد 
تا میزان دریافتی واقعی معاونان شهردار و 

تسنیم مدیران مشخص شود. 

نویسنده کودك و  منتقـد درب��اره میـز نوج��وان 
جای��زه کت��اب س��ال و سیاس��ت های 
معاونت فرهنگی وزارت ارش��اد درباره 

کتاب کودك به نکاتی اشاره کرد.
س��یدعلی کاشفی خوانساری با بیان 
اینک��ه در دوره جدید اقدامات خوبی در 
حوزه کت��اب کودك مثل باش��گاه های 
کتابخوانی و جام باشگاه ها اجرایی شده، 
به طرح های فصلی هم اشاره کرد و ابراز 
داش��ت: ای��ن در حالی اس��ت که بخش 
کودك در جشنواره ها با بی مهری مواجه 
است، که اصال پسندیده نیست، در جایزه 
کتاب س��ال جمهوری اس��المی ایران از 
حدود ۱8 سال قبل بحث، تخصصی شده 
بود، 5 مجموعه تخصصی تعریف شده بود، 
داروان و برندگان جداگانه داشتیم ، حتی 
در گروه های مختلف برگزیده داشتیم، اما 
در دوره های اخی��ر بخش کتاب کودك 

الغر و مختصر شده است.
کاشفی خوانساری با گالیه از اینکه 
در س��ه دوره گذشته جایزه کتاب سال 
هیچ کتاب ک��ودك و نوجوانی برگزیده 

نشده، تصریح کرد: حتی بحث فشار به 
داوران مطرح ش��ده، که امتیاز کمتری 
بدهند تا کتابی برگزیده نش��ود، جایزه 
کمتری داده شود، حتی داوران سختگیر 
در این بحث به داوری دعوت نمی شوند 

تا هزینه ها کنترل شده باشد.
به گفته وی، بخش کودك و نوجوان 
که س��ال ها ج��دا ب��وده و متخصصین 
معتقدند باید خردسال هم به آن اضافه 
شود، اما االن به شکل یک بخش برگزار 
می ش��ود و کتاب ها در یک گروه دیده 
می شوند؛ با توجیه اینکه جشنواره شعر 
فجر جداگانه برگزار می ش��ود و بخش 

کودك و نوجوان هم دارد.
وی ادامه داد: بخش ش��عر کودك 
از کتاب سال حذف شده، در حالی که 
در شعرفجر هم تخصصی به این حوزه 
نگریسته نمی ش��ود و عمدتا به تقدیر 

اکتفا می شود و برگزیده نداریم.
کاش��فی با اش��اره به اینکه بخاطر 
صرفه جویی، کتاب برگزیده اعالم نکنیم 
و تقدیری داش��ته باشیم روش مناسبی 
نیس��ت، افزود: این نگاه درستی نیست. 

امسال در جایزه کتاب سال، جدا از شعر 
فجر برگزیده ش��عر هم داشتیم، اما این 
مشمول حال کتاب کودك و نوجوان نبود 
و برگزیده ای نداشتیم؛ چه در جایزه جالل 
آل احمد، چه ش��عر فجر، چه نقد کتاب، 
کتاب س��ال جمهوری اس��المی ایران، 
بخش ک��ودك خیل��ی کم اهمیت تلقی 
می شود در دوره های گذشته در جشنواره 
نقد چهار گروه مستقل برای داوری وجود 
داشت، ش��عر داستان کتاب های دینی و 
علمی جداگانه داوری می ش��دند اما در 
چند س��ال اخیر این بخش ها ادغام شده 

و طی یک گروه بررسی می شوند.
وی متذکر ش��د: نکته اینجاس��ت 
که همگان بر تنگناه��ای موجود دولت 
آگاهیم و می دانیم نیازمند صرفه جویی 
هس��تیم؛ دولت در حوزه فرهنگ دست 
بسته دارد، اما باید اولویت بندی کنیم، نه 
اینک��ه حوزه کودك و نوج��وان را در در 
ابتدای مسیر کنار بگذاریم. در کتاب سال 
برای کتاب های علوم دریایی و حسابداری 
گروه های داوری جداگانه ای وجود دارد، 
در حال��ی که مخاطبان آنه��ا در جامعه 
محدود هس��تند، اما باز هم می بینیم در 
حوزه ک��ودك 7 هزار کت��اب چاپ اول 
داریم و بی انصافی است صرفه جویی را از 

فارس این بخش آغاز کنیم. 

امامصادقعلیهالسالم:
آن کس که بدون بصیرت حرکت می کند مانند کسی است که 
بیراهه می رود و تند رفتنش جز به دور شدن از راه نمی انجامد.

كافی)ط-االسالمیه(ج1،ص43

توضیحاسماعیلامینیدربارهكتابجديدش:
»کارگاه طنز« را برای عالقه مندان

 به طنزنویسی نوشته ام
ش��اعر و نویسنده و پژوهشگر  ديـد ادبی��ات گفت: کتابی با عنوان زاويـه
»کارگاه طن��ز« ب��رای کس��انی ک��ه می خواهن��د 

طنزنویسی را آغاز کنند، نوشته ام.
اسماعیل امینی گفت: کتاب »کارگاه طنز« به 
تازگی نگارش��ش به اتمام رس��یده و هنوز آن را به 
ناشر نس��پرده ام، اما قرار است انتشارات کاشی این 
اثر را به چاپ رساند. وی اظهار کرد: »کارگاه طنز« 

شامل مباحث آموزشی به زبان طنز است.
این پژوهش��گر ادبیات بیان ک��رد: در این کتاب 
مباحث نظری طنز و روش های طنزنویس��ی و تحلیل 
طنز به زبان س��اده برای عالقه مندان مطرحش شده 
اس��ت. این کتاب را برای کسانی که مبتدی هستند و 
اطالعاتی درباره طنزنویسی ندارند نوشته ام و نمونه ای 
از کارگاه عملی و تجربی برای طنزنویسی که به تحلیل 
میزان طنز و معرفی شاخه های طنز نیز می پردازد.

همزمانباكنگرهشهدایروحانیمدافعحرم
وحانی  کتاب خاطرات ۶ شهید ر

ونمایی شد مدافع حرم ر
6 جل��د کت��اب ب��ا محتوای  مـهربان خاط��رات ش��هدای روحان��ی يـار
مداف��ع ح��رم در کنگ��ره بین المللی ۱4۰ ش��هید 

روحانی مدافع حرم رونمایی شد.
آثار منتشرشده در این کتاب برای نخستین بار 
و از زبان نزدیکان و بس��تگان این شهدا نقل شده و 
زیر نظر مرتضی سرهنگی به رشته تحریر درآمده و 

در 25۰۰ نسخه منتشر شده است.
»خان��ه ای با عط��ر ریح��ان«، خاطرات ش��هید 
محمدهادی ذوالفقاری، »تپه العیس« خاطرات شهید 
میالد بدری،  »راز قلعه حمود« خاطرات شهید سیداصغر 
فاطمی تبار، »یک جرعه دیدار« خاطرات شهید محمد 
رضایی، »سه گاه ابوهادی« خاطرات شهید علی تمام زاده 
و »رستگاری در سحرگاه مبعث« خاطرات شهید مجید 
سلمانیان است که توسط انتشارات خط مقدم منتشر و 

در کتاب فروشی های معتبر کشور ارائه  شده است.
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جدول ذيل از طريق مزايده  به فروش رساند. 

1-كليه ماشين آالت اسقاطي و اقالم ضايعات موجود در رديف 1 بصورت كيلويي و رديف شماره 2 بصورت اسقاطى بفروش ميرسد.
2- به پيشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط، خارج از موعد مقّرر و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.
4- كليه هزينه هاى نشر آگهى هزينه انتقال سند و تعويض پالك ، هزينه باسكول و حمل  و بارگيري مورد مزايده برعهده برنده مزايده خواهد بود.

5- چنانچه برندگان اول و دوم به ترتيب بعد از ابالغ ظرف مدت 7 روز كاري حاضر به پرداخت مبلغ پيشنهادي نباشد سپرده شركت در مزايده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد 
شد. مبلغ پيشنهادي بصورت نقد و يكجا دريافت خواهد شد.

6- نحوه ارائه پيشنهاد : شركت كنندگان مى بايست بعد از تكميل مشخصات و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR ، سپرده و يا ضمانت نامه 
شركت در مزايده را در پاكت (الف) اسناد مزايده را در پاكت (ب) و پيشنهاد قيمت را در پاكت (ج) و هر سه پاكت را به صورت الك شده و ممهور داخل يك پاكت بزرگ قرارداد و به 

حراست شهردارى تحويل داده و رسيد دريافت دارند.
 ( الزم به ذكر است كليه مراحل از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام خواهد گرفت).

7- مهلت دريافت اسناد شركت در مزايده :  ازمورخه 1397/12/04 تا آخر وقت ادارى روز مورخه  1397/12/09         
8- مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد :  از مورخه 1397/12/11 تا آخر وقت ادارى مورخه 1397/12/20 

9-  بازگشايي و بررسي پيشنهادها :  در مورخه 1397/12/21 -  دفتر شهردار - ساعت 11 قبل از ظهر .
10- نحوه تهيه و خريد اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت و كسب اطالعات و نحوه اطالع رساني صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)

 WWW.SETADIRAN.IR  امكانپذير است.    
نوبت اول:1397/12/04 نوبت دوم: 1397/12/11

احمد مالئى مطلق   - سرپرست شهردارى پارس آباد مغان

ت اول
نوب

مبلغ سپرده  (ريال)قيمت پايه (ريال) وضعيت پالكاقالم اسقاطي  نوعرديف

آهن آالت1

 فلزات سنگين -  شامل لوله هاى  بزرگ و نگهدارنده
اسقاطى      ............... كشتى صبا و پروفيلهاى قوطى

مبلغ31/000 ريال
براي هر كيلوگرم

10/000/000

 فلزات سبك -   ماشين هاى پيست و كشتى صبا و
مبلغ25/000 ريالاسقاطىاركوجت و ميله هاى لوله اى و ضايعات فلزي متفرقه

10/000/000براي هر كيلوگرم

 ماشين
آالت

 8/000/000 155/000/000مستعمل91-31 س 554كاميونت ون شخصى نيسان 2400 مدل 1374

150/000/0007/500/000اسقاطىتبريز 11 - 49531 كاميون كمپرسى بنز خاور الكا60 مدل 1362

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى ( به همراه ارزيابى كيفى )

شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن درنظر دارد مناقصه فراخوان عمليات اجرايى احداث تاسيسات تصفيه خانه آب شرب روستاى بيجاركنار از توابع شهرستان رشت به شماره مناقصه 
(200971147000035) را از طريق سامانه الكترونيكى دولت برگزارنمايد . كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسنادمناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايى پاكت ها ازطريق درگاه سامانه 

الكترونيكى دولت( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

*ارائه گواهينامه حفاظت وايمنى و بهداشت معتبر از مراجع ذيصالح در پاكت (ب) الزامى مى باشد.
* تمام يا بخشى از مطالبات از كاركرد قرارداد ازمحل اسناد خزانه اسالمى  پرداخت ميگردد وتاريخ سررسيد اسناد تا پايان سال 1398 ميباشد.  

 تضمين شركت درمناقصه به نفع كار فرما به صورت ضمانتنامه بانكى يا واريز به حساب شماره  4001110607144688  بانك مركزى به نام تمركز وجه سپرده مى باشد.
1)شروع فروش اسناد مناقصه از تاريخ  07/ 12/ 97 ميباشد، عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر  به شبكه اطالع رسانىHTTP://IETS.MPORG.IR  مراجعه نمايند.

2)مشاور : معاونت پژوهشى دانشگاه گيالن
3)دستگاه نظارت : معاونت مهندسى و توسعه

 www.setadiran.ir   4)شركت كنندگان جهت خريد اسناد مناقصه مى بايستى مبلغ 300،000 ريال به حساب شماره( 2170094437006  )بانك ملى مركزى رشت از درگاه الكترونيكى 
 واريز نمايند.

ب)نشاني شركت رشت: خيابان امام خميني، ميدان فرهنگ، خيابان پرستار، شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن، جهت اطالعات بيشتر باتلفنهاى 33321054- 33325776 
( داخلى 279 آقاى مسيح زاده ) تماس حاصل نمايند. 
5)هزينه دونوبت آگهى  بعهده برنده مناقصه ميباشد.

نوبت اول:       12/04 /97
نوبت دوم:       05 /97/12

روابط عمومى- شركت آب وفاضالب روستايى استان گيالن

ت اول
نوب

 مبلغ برآوردشهرستانعنوانرديف
(بريال)

   مبلغ تضمين
تاريخ  خاتمه فروشرتبهرشته      (بريال)

 تسليم پيشنهاد
 قيمت و اسناد

ارزيابى
 مدت اجرا

ماه
تاريخ بازگشايى

1
 عمليات اجرايى احداث تاسيسات

 تصفيه خانه آب شرب روستاى
بيجاركنار از توابع شهرستان رشت

 97/12/21697/12/22 597/12/11آب3،442،000،000172،100،000رشـت

سامانهشفافیتشهرداریتهرانكه
سعیدرمخفیكردنبرخیازدريافتیهادارد

شفافیت پشت شیشه های کدر  انتقاد از نادیده گرفتن حوزه کودک 
در کتاب سال و سایر جشنواره های ارشاد


