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امامرضاعلیهالسالم:
ايمان چهار ركن است : توكل بر خدا ، رضا به قضای خدا ، 

تسليم به امر خدا ، واگذاشتن كار به خدا
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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تهران . پنج شنبه 6 تیر

°۴0 °27

دهیارى سربندان درنظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکار واجدشرایط ( رتبه 5 ابنیه و عضو ساجات) واگذار نماید؛
جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد بمدت 2 روز پس از چاپ آگهى به دهیارى سربندان واقع در شهرستان دماوند، روستاى سربندان مراجعه نموده و 

نیز در صورت نیاز جهت کسب اطالعات با شماره تماس 76392010 - 021 تماس حاصل فرمائید.
شرکت در مناقصه بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 12 آئین نامه مالى دهیارى ها از سوى مناقصه گر مى باشد.

هزینه درج آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.
دهیارى در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار مى باشد.

مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر هفت روز پس از چاپ نوبت دوم این آگهى مى باشد.
سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

تاریخ انتشار( نوبت اول: 1398/4/9 - نوبت دوم: 1398/4/16)

مبلغ سپرده(ریال)مبلغ اعتبار(ریال)موضوع مناقصهردیف

6/025/353/723602/535/372احداث دیوار حائل، زیرسازى و آسفالت ضلع شرقى بلوار جنوبى مسجد جامع1

اداره کل راه و شهرسازى استان قزوین 

با  زمین  قطعه  دو  دارد  نظر  در  قزوین  استان  و شهرسازى  راه  کل  اداره  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
کاربرى مسکونى در شهر قزوین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومى و صرفا با بهره گیرى از 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir ) به فروش برساند . 

تاریخ انتشار :  98/04/09 و 98/04/10   مهلت دریافت اسناد مزایده :  98/04/13    تاریخ بازدید : 
98/04/18   مهلت ارسال پیشنهاد :  98/04/23

تاریخ بازگشایى :   98/04/24      تاریخ اعالم به برنده :  98/04/25

*  برگزارى فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده 
شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران از این طریق 

امکان پذیر مى باشد .
*  کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه 

مزایده قابل مشاهده بررسى وانتخاب مى باشد.
گواهى  دریافت  و  نام  ثبت  نحوه  از  اطالع  کسب  جهت  بایست  مى  درفراخوان  شرکت  به  عالقمندان   *
الکترونیکى (توکن) به سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر  مراجعه و 

با تلفن  41934 - 021 داخلى 5  تماس حاصل نمایند .

دستهگلها�ییکهبهآبدادهمیشوند!
مسئولی كه فرزندش به مدرسه ای می رود كه حياطش چند هزار 
متر است چه می فهمد شرايط مدرسه  ای را كه... ؛ مجلس قانونی 
مصوب كند كه فرزندان مس��ئوالن نظام ه��م در مدارس دولتی 
تحصيل كنند تا شايد با اين ترفند، كيفيت مدارس دولتی ارتقا 
يابد!طبقات متوسط جامعه عنوان "الكچری" را برای آنها انتخاب 
كرده اند، مدارسی كه در اوضاع فعلی مدارس دولتی، خدمات قابل 
توجهی به دانش آموزان خاص خود ارائه می دهند، خدماتی برای 
جلب رضايت بيش��تر مخاطب از شركت در مس��ابقات خارج از 
كش��ور تا فوق  برنامه های خاص، آموزش دو يا سه زبان خارجی، 
ناهار و... خدماتی كه حتی رؤيای آن برای مدارس دولتی محقق 
نخواهد شد! درباره اين مدارس الكچری تا به امروز كم نشنيده ايم، 
مدارسی كه مخاطبان خاصی هم دارند؛ چرا؟! چون تأمين شهريه  
آنها در توان هر پدر و مادری نيست شايد به همين دليل است كه 
می گويند مخاطبان آنها وابسته به طبقه قدرت و ثروت جامعه اند. 
مدت��ی قبل تصويری از يکی از همين مدارس الكچری منتش��ر 
ش��د، مدرس��ه ای كه دانش آموزان خود را به سفارت خانه يکی از 
كش��ورهای خارجی برده و ديداری با سفرای بلژيك، سوئيس و 
فرانسه برای آنها رقم زده بود آن هم به خاطر كسب مقام نخست 

در آزمونی بين المللی!

واقعیتی به نام "بی تفاوتی به مدارس دولتی"
پس از انتشار اين تصوير، كاربران بسياری در فضای مجازی نسبت 
به تفاوت كيفی مدارس در كشور معترض شدند و عدالت آموزشی 
را به عنوان ُگم شده سيستم آموزشی كشور مورد نقد جدی قرار 
دادند البته اين سؤال همچنان بی پاسخ ماند كه " آيا علت بی تفاوتی 
به مدارس دولتی، اوضاع نامناس��ب اقتصاد كشور است يا بايد به 
روی ديگر سکه هم توجه داشت و آن اينکه چند درصد از فرزندان 
مس��ئوالن كشور چه در رده مقامات س��طح باال و چه مسئوالن 
ميانی، در مدارس دولتی تحصيل می كنند كه حاال وضعيت كيفی 

مدارس دولتی بخواهد جزو دغدغه های اصلی آنها قرار بگيرد؟!"

اینبار نوبت نماینده های مجلس برای تقدیر از مدرسه ای 
الکچری!

در شرايطی كه اين موضوع به عنوان يك مطالبه و پرسش جدی 
از سوی افکار عمومی جامعه مطرح است و حتی برخی از معلمان 
و اس��اتيد دانشگاه پيشنهاد دادند مجلس قانونی مصوب كند كه 
فرزندان مس��ئوالن نظام هم در مدارس دولتی تحصيل كنند تا 
ش��ايد با اين ترفند، كيفيت مدارس دولتی ارتقا يابد، به ناگهان 
تصوير ديگری از همان مدرس��ه منتشر شد كه اينبار تعدادی از 
اعضای كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس از مدرسه تقدير 

می كنند و اتفاقاً يکی از آنها نماينده 
مردم سيستان وبلوچستان است كه 
مدارس اين اس��تان در محروميت 
البت��ه حبيب اهلل  رك��ورد زده اند! 
دهمرده نماينده مردم زابل و عضو 
كميس��يون آم��وزش و تحقيقات 
مجلس با تکذيب ماجرای تقدير از 
مدرسه غيردولتی گفت: بنده هيچ 
لوح تقديری به مدرسه ای ندادم و از 
هيچ مدرسه ای هم تعريف يا تقدير 
نک��رد ه ام و از ماجرا سوءاس��تفاده 
ش��ده اس��ت چرا كه امکان ندارد 
بنده از مدرس��ه  غيردولتی تقدير 
كنم! بنده به سالن اجالس سران 
رفته ب��ودم كه موض��وع همايش 
س��ند توس��عه 1404 ايران بود و 
در اين رابطه صحبت كرديم؛ اگر 

فردی می خواهد به موقعيتی برس��د نبايد به هر قيمتی اقدام به 
سوءاس��تفاده كند.تالش كرديم تا ب��ا دو نماينده ديگر»حمايت 
ميرزاده« و »محمد بيرانوند« كه تصاوير آنها هنگام تقدير از مدرسه 
غيردولتی منتش��ر شده است صحبت كنيم اما يا پاسخ ندادند يا 
تلف��ن همراه آنها خاموش بود! هر چند اين تقدير با عنوان نقش 
مراكز آموزشی در تحقق سند چشم انداز ايران 1404 انجام شده 
اس��ت و اتفاقاً ما نيز بر پيشرو بودن مدارس كشور در زمينه های 
علمی و آموزشی تأكيد داريم اما پرسش اصلی اين است، مسئوالن 
و نمايندگان محترم آيا به همان اندازه نسبت به مدارس دولتی و 

استعدادهای دانش آموزان در اين مدارس حساس هستيد؟!
نماينده ای كه از مدرسه ای الكچری تقدير می كند آيا همان اندازه 
درب��اره بی تفاوتی به وضعيت مدارس دولتی كه س��ال های اخير 
مديران و كادر آموزشی اين مدارس را با مشکالت متعددی مواجه 
كرده است، حساس است؟ تا به امروز چند بار در صحن مجلس يا 
جلسات تخصصی كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس،  وضعيت 
نامناسب مدارس دولتی مورد پرسش قرار گرفته؟ نظارت كه يکی 
از وظايف اصلی مجلس است تا چه اندازه مدنظر است تا قوانينی 
كه وضع می ش��ود نه فقط روی كاغذ بلک��ه در ميدان عمل هم 

اجرا شود.

مدارسی که فقط ظاهر لوکس تری دارند!
مصطفی قادری دانش��يار مطالعات برنامه درس��ی معتقد است، 
مدارس��ی كه هم اكنون به اس��م مدارس خيلی خ��وب در تهران 

فعاليت می كنند همگی نمونه مدارس مدرن هس��تند و شکل 
برنامه ريزی درس��ی آنها تفاوت چندانی با مدارس دولتی ندارد 
و فق��ط ظاهر آنها لوكس تر اس��ت حتی می توان گفت بيش��تر 
برنامه های آنها زائد اس��ت، مدارس دولتی و غيردولتی و خاص، 
همه مثل هم هس��تند و اين فريب خانواده هاست كه می گويند 
اين مدرسه بهتر از ديگری است، هيچ مدرسه ای بهتر از ديگری 
نيس��ت مگر اينکه معلمش بهتر باش��د. و در پايان يکبار ديگر، 
صحبت های علی عبدالعالی استاد دانشگاه علم و صنعت را مرور 
می كنيم كه صحبت های او گوياترين توصيف از وضعيت فعلی 

نظام آموزشی كشور است:
»مس��ئولی كه فرزندش در مدرسه ش��ين آباد يا زاهدان يا 40 
درصد مدارسی كه مشکل سيس��تم گرمايشی دارند، تحصيل 
نمی كند، مسئول مملکتی كه فرزندش در مدرسه دولتی درس 
نمی خواند نه تنها نمی تواند دغدغه داشته باشد بلکه اجازه اين 
كار را هم ندارد، مسئولی كه فرزندش به مدرسه ای می رود كه 
حياطش چند هزار متر است چه می فهمد از مدرسه ای كه چند 
ماه بعد از آغاز سال تحصيلی چند معلم ندارد يا مشکل تغذيه 
دانش آموزانش را دارد! اگر اين طور نيس��ت، مس��ئوالن محترم 
لطف كرده و شفاف س��ازی كنند و بگويند فرزندانش��ان در چه 
مدرس��ه ای درس می خوانند، نمايندگان مجلس بايد قانونی را 
مصوب كنند تا فرزندان تمام مسئوالن در مدارس دولتی درس 
بخوانند، اگر اين اتفاق در س��ال 99 رخ بدهد سال 1400 وضع 

آموزش و پرورش ما زمين تا آسمان متفاوت می شود.« 
تسنیم

چنددرصدفرزندانمسئوالندر"مدارسالكچری" مشغولبهتحصیلهستند؟!

انتظارات  مي��زان  می گويند 
خودت��ان را پايين بياوريد تا 
زندگ��ی برايتان قابل  تحمل 

باشد! 
نصيح��ت بجاي��ی اس��ت و 
جامع��ه ني��ز ت��ا ح��دودی 
توانس��ته بصيرت را در خود 
به  بنابراين  كن��د  نهادين��ه 
محتوای آن پی برده و سعی 
نموده است اينگونه باشد تا 
ضمن حف��ظ آرامش روح و 

روان به سردمداران دولت فرصت دهد كه مشکالت متنوع 
و عديده را حل وفصل نمايند تا حداقل آيندگان را به مدينه 
فاضله ای برسانند و اينگونه آرزوی ديرينه مکتب و نظام را 

برآورده كنند.
 اما نگاهی گذرا به رفتارهای وظيفه ای ارگان ها حاكی از آن 
است كه معدودی از مسئوالن هنوز هم دچار نوعی آلزايمر 
رقيق هستند زيرا آزمون  و خطاها را مرتباً تکرار می كنند تا 

طعم گس عدم موفقيت را بارها بچشند! 
اگر چه قسمت اعظم دايره اجرا ايثارگرانه و بدون هيچگونه 
چشم داشتی تمام اين س��ال های پس از انقالب اسالمی را 
وقف خدمت نموده اند و هنوز هم با چراغ خاموش و فارغ از 

كوس های تبليغاتی رنگارنگ جانفشانی می نمايند. 
آن ه��ا در خلوت می آين��د و می روند و آنچه بجا می گذارند 
ارزش هاي��ی اس��ت كه نمی ت��وان بر آن قيم��ت نهاد بلکه 
دستمزدهايی كه در غالب شهادت می گيرند نمايش دهنده 

بهای كالن اين فداكاری ها می باشد. 
انتظارات جامعه در پناه س��فارش های دين مبين اسالم از 
بعد مادی به معنويات پيوسته تا اينگونه دنيا را سه  طالقه 
نماين��د و هزينه هايی ك��ه می پردازند به  حس��اب آخرت 

بگذارند. 
پ��ا گذاش��تن به اين مدينه پ��ر بركت بر اس��اس »وتواصو 
بالّصبر« بنيان نهاده ش��ده بنابراين فوالد آبديده شده اند و 
بيدی نيس��تند كه به هر بادی بلرزند مگر اينکه از س��وی 

گناه بوزد! 
ام��ا فارغ از بع��د ماديات تحم��ل بی تفاوتی ب��ه بعضی از 
معنويات و ارزش های ريشه ای را نداشته و با ابراز گله مندی 
از مس��ئوالن اين نقيصه واضح و مبرهن را عيان می نمايند.  

سال قبل در همين روزهای 
ده��ه صادقي��ه بود ك��ه به 
مناسبت شب ش��هادت امام 
حض��رت  ش��يعيان  شش��م 
»ع«  ص��ادق  جعف��ر  ام��ام 
گوين��دگان خبر در ش��بکه 
5 س��يمای اصفهان عليرغم 
اجرای برنامه ای در دامنه غم 
هجران ام��ا در آغاز و پس از 
پاي��ان بدون توج��ه به اينکه 
در تمام طول خبر روی آنتن 
ب��وده با ابراز كلمات��ی خصم داخل و خارج از كش��ور را تا 
حدودی ش��ادمان نمودند كه البته بعداً از كادر شبکه خبر 
كنار گذاشته شدند و تغييرات عمده ای در مديريت استانی 
رس��انه ملی اصفهان اتفاق افتاد و ماج��را به  ظاهر اينگونه 
خاتمه يافت اما به فراموشی سپرده نشد زيرا توأم با ايام داغ 
ش��هادت امام مکتب جعفری بود كه نمی توان آن را از ياد 
برد. اين تألم بايد برای معاونت استان های صداوسيما درس 
عبرت��ی می بود تا بجای تغييرات روبنايی به زيرس��اخت ها 
هم توجه بيش��تری می ش��د و از آزمون  و خطای شکست  
خورده پيروی نکرده و اجازه نمی دادند در ش��بکه اصفهان 
بلکه در هيچ نقطه از كش��ور اينگونه مسائل تأسف بار برای 
احساس��ات ميليون ها مسلمان و بخصوص شيعيان مکتب 
جعفری تکرار شود و مراقبت نمايند تا ايام دهه ها خالی از 
هرگون��ه برنامه توأم با عي��ش و طرب بوده و نه بويی از آن 
داش��ته باشد. امس��ال نيز روز جمعه را كه مصادف با شب 
شهادت امام صادق »ع« و همچنين سالگرد شهادت شهيد 
بهش��تی و هفت��ادودو تن از ياران امام و انقالب و تش��ييع 
150 تن از شهدای تجسس شده جنگ تحميلی در سراسر 
كشور بود راديو اصفهان از آغاز صبح با اجرای برنامه قند و 
عسل به طرب سپری نمود تا ماجرای تأسف بار تاريخ چنين 
ش��بی در سال گذش��ته مجدداً تکرار شود و دل شيعيان و 
مقام معظم رهبری و ديگر آيات عظام در سراسر كشور را به 
درد آورد! درست است كه وضعيت اقتصادی در رسانه ملی 
ازنظر بودجه مساعد نيست اما اين مسئله دليل نمی شود تا 
يك برنامه سفارشی را كه توأم با نوعی متلك پرانی و طرب 
است و پش��تيبانی مالی دارد درست در چنين روزی روی 

آنتن بفرستند؟! ادامه دارد

یادداشت


