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ردپای محبت امیرالمؤمنین در سرتاسر پهنه ادب فارسی مشهود است

خوانندگان فهیم روزنامه رسالت میتوانند
 پیامهای خود را به سامانههای
  10002188910808

یا  50001060658119

پیامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بیان نمایند.
بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

از«شحنهنجف»تا«همایرحمت»

جواد شاملو
درقسمتاول،ازشعرایقرنسوموچهارممانندرودکی ،کسایی
مروزی و فردوسی جستوجوی ردپای عرض ارادت بزرگان ادبیات
به حضرت واالی والیت آغاز کردیم .سپس به مولوی رسیدیم .شعر
مولوی در دفتر نخست مثنوی است و حقیقتا بیمانند .ابیات متعدد
و شوریده در عین سادگی و دوری از لحن اغراقآلود .آن ابیات مثنوی
از آن جهت ارزشمند است که یک قسمت از زیست علیبنابیطالب
ی کند .در نگاه مولوی ،کندن در
را انتخاب کرده و از آن رازگشایی م 
س کشی او در هنگام
قلعه خیبر معجزه حضرت موال نیست ،بلکه نف 
غلبه بر دشمنش عمرو بن عبدود معجز ه گونه است .این رفتار مولوی
با فضائل امیرالمؤمنین بسیار مهم و قابل الگوگیری است ،چرا که
مولویبهجایاغراقهایبهقولاستادشفیعی کدکنی«آزاردهنده»،
مانند یک صیاد به سراغ تابلویی از زندگی حضرت رفته و شروع کرده
ن گونه که در یادداشت
به استخراج نکات اخالقی و عرفانی از آن .هما 
پیش اشاره شد ،مولوی گویی نا گهان از قالب راوی آن داستان خارج
میشود و با لحنی شیفته ،خود به جای عمرو بن عبدود مینشیند.
انگار این خود مولوی است که برعکس عمرو نه جسم حضرت بلکه
ی گوید
محبتومعرفتعلیرارویقلبخویشمیبیندوباآنسخنم 
ی گشاید.دراینجادراتفاقی کامالهنری،شخصیت
وزبانبهمدحشم 
مولوی با شخصیت عمرو ترکیب میشود و در مورد کظم غیظ حضرت
بعد از جسارت عمرو میپرسد:

آنچه دیدی بهتر از پیکار من؟
تا شدی تو سست در آشکار من؟
آن چه دیدی که چنین خشمت نشست؟
تا چنان برقی نمود و باز جست؟
آن چه دیدی که مرا زان عکس دید؟

در دل و جان شعلهای آمد پدید؟

آن چه دیدی برتر از کون و مکان؟
که به از جان بود و بخشیدیم جان؟

بعد از مولوی قصد داریم به سراغ سعدی برویم؛ اما پیش از آن کمی از
وادی شعر فاصله گرفته و به دیار فلسفه سر خواهیم زد .شعری در مدح
حضرت امیر به بوعلی سینا منتسب است که آن هم یک مدح عادی با
عبارات آشنا و اغراقهای مرسوم نیست .شعر ظاهرا بیان یک روایت
است؛ روایتی از شب معراج رسولاهلل که پیامبر در جمع اصحاب نشسته
و میفرماید در شب معراج حضرت علی را کجا و چگونه مالقات کرده
است .شکل این ابیات روایتی کامال داستانی دارد و همین شعر منسوب
ش وار
ی کند .روایتی تازه با ضربهای چک 
به بوعلی را بهشدت متمایز م 
درست در بیت و مصر ع آخر .در تشیع شیخالرئیس تقریبا بحثی نیست.
ا گر این داستان منظوم نیز بهراستی از بوعلی باشد ،میتوان گفت شاید
اوروایتداستانیرااز داستانهایفلسفیای کهنوشتهوام گرفتهاست.
رسالههایتمثیلیایمانند«حیبنیقظان»«،رسالةالطیر»و«سالمان
ی کنند ،هرچند
و ابسال ».همین رسالهها ذوق ادبی بوعلی را هم ثابت م 
نام او چنان با فلسفه گره خورده که نمیتوان نسبت شاعری به او داد.
گزیده کردن این شعر شیرین بوعلی دشوار است ،پس تمام آن را منهای
سه چهار بیت در اینجا میآوریم:

حدیثی خاطرم آید که میفرمود پیغمبر
به اصحابش شب معراج ِسر لیله االسرا
به طاق آسمان چهارمین دیدم من از رحمت
هزاران مسجدی اندر درون مسجداالقصی
به هر مسجد هزاران طاق ،بر هر طاق محرابی
به هر محراب صد منبر به هر منبر علی پیدا
زپیغمبر چو بشنیدند اصحاب این سخن ،گفتند

که دیشب با علی بودیم جمله جمع در یکجا
تبسم کرد سلمان ،این سخن گفتا به پیغمبر
به غیر از خود ندیدم هیچکس در نزد آن موال
اباذر گفت با سلمان به روح پا ک پیغمبر
نشسته بودم اندر خدمتش در گوشهای تنها
به گوش فاطمه خورد این سخن گفتا علی دیشب
که تا صبح از درون خانه بیرون پا ننهاد اصال
که نا گه جبرئیل آمد سالم آورد بر احمد
که ای مسند نشین بارگاه قرب او ادنی
ا گرچه بر همه ظاهر شدم بر صورتی اما
ولیات از همه بگذشت و با ما بود در باال!

در پایان این قسمت از این یادداشت ،مروارید نام موال را در لفظ بینقص
سعدیمیجوییم.سعدیبهاحتمالزیادهمچونحافظ،شافعیمذهب
است .مذهب شافعی ارادتی بیش از دیگر فرق اهل سنت به اهلبیت
ن گونه که رئیس این فرقه نیز خود اشعار
ی کند .هما 
علیهم السالم ابراز م 
متعددیدراهلبیتدارد«.ان کانرفضاحبآلمحمد؛فلیشهدالثقالن
انی رافضی ».ا گر عشق به اهلبیت پیامبر کفر است ،بگذار قرآن و عترت
شهادت دهند که من رافضیام! سعدی نیز وقتی در دیباچه گلستان
میخواهد زبان شاعری خود را تمجید کند و به رخ بکشد آن را با ذوالفقار
ی کند «:که آزردن دوستان جهل است و کفارت
امیر مؤمنان قیاس م 
یمینسهلوخالفراهصواباستونقصرأیاولوااللبابذوالفقار علی
در نیام و زبان سعدی در کام .»...همچنین در دیباچه بوستان بعد از
مدح مفصل پیامبر چند بیتی را به خلفا میپردازد و یک مصر ع هم به
حضرت امیر به عنوان خلیفه چهارم که« :چهارم علی شاه دلدلسوار».
اما در ادامه خدا را به حق اوالد حضرت زهرا قسم میدهد که« :خدایا به
حقبنیفاطمه؛ کهبرقولایمان کنمخاتمه/ا گردعوتمرد کنیورقبول،

راهکارهای عملی مقابله با معضل بدحجابی با تأکید بر آموزههای اسالم

سپر هویت

سیده سمیه سیدی
انسانهموارهبرایرسیدنبه کامیابیوموفقیتبه
دنبالالگوییمناسباست.هراندازهالگویفرد کاملترو
بهترباشد،رسیدنبههدفرادستیافتنیترخواهد کرد.
نوجوانان و جوانان به دلیل آمادگی درونی از الگوپذیری

السالمنیز
بیشتریبرخوردارند.نکتهای کهامامعلیعلیه َ
بداناشار ه کردهوفرمودهاند«ِ :ا َّن َما َق ْل ُب ْال َح َد ِث َك أْال ْ
ض
ر
أْ َ َ َ ِ
َ َ َ
ْال َخال َية َما ُأ ْلق َی ف َ
يها ِم ْن َش ْی ٍء ق ِبل ْت ُه ف َب َاد ْر ُت َك ِبال َد ِب ق ْبل
َ ْ َ ِْ ُ ِ َ َ ْ ُ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ ُ
ُ
َ
ّ
أن يقسو قلبك و يشت ِغل لبك».
قلب نوجوان چونان زمين كاشته نشده ،آماده پذيرش
هر بذرى است كه در آن پاشيده شود .پس در تربيت تو
ن که دل تو سخت شود و عقل تو
شتاب كردم ،پيش از آ 
به چيز ديگرى مشغول گردد.
اينزمين،آمادهالگوییاستتاهمهخواستههایخویش
رادرآنبیابد.ازاینرو،جوان كمالخودرادرالگومیبيند،
اما با گذشت زمان ،بهتدریج دل آدمی سخت و عقل و
انديشهاش به امور متعدد مشغول میشود .بنابراين به
تجربه ثابتشده است كه مردان وزنان ميانسال انگیزه
کمتری برای الگوپذيری و پيروی از الگو دارند .ا گر جوان
آ گاهی درستی نسبت به الگوهای اسالمی نداشته و یا
براثر غفلت از آنان دوری گزیند ،بهناچار الگوهای دیگری

قسمت دوم

برای خود خواهد گزید .در این میان کشورهای غربی
و غیراسالمی پیوسته در تالشاند تا الگوهایی را برای
ی کوشند
جوانان مسلمان معرفی کنند و بدین طریق م 
پوشش اسالمی را ضعیف جلوه داده و به کشورهای
اسالمی القا کنند که ارزش ،شخصیت و تمدن ،تنها در
ی که امام صادق خط
پیروی از فرهنگ آنان است .درحال 
بطالن بر این دیدگاه کشیده و معتقد بودند که هرگز نباید
الگوی خود برگزید
دشمنان خدا را بهعنوان سرمشق و
ُ َ َّ َ َ
اهَّلل َع ّز َ َو َجل ِإلى ن ِب ٍّی ِم ْن
َدرجایی که فرمودند« :اوحی
لاَ
َ لاَ ْ
ُْ ْ ْ
ْ
ين َيل َب ُسوا ِل َب َ َاس أ ْع َدا ِئی َو َ َي ْط َع ُموا
أن ِب َيا ِئ ِه َقل ِلل ُمؤ ِم ِن
َ
ُ
لاَ ُ ُ
ُ
َم َط ِاع َم َأ ْع َدا ِئی َو َي ْسلكوا َم َسا ِل َكأ ْع َدا ِئیف َيكونواأ ْع َدا ِئی
َ
ك َما ُه ْم أ ْع َدا ِئی.»
خداوندسبحانبهیکیازپیامبرانوحی کرد کهبهمؤمنان
بگو :در پوشش ،تغذیه و آدابورسوم ،دشمنان خدا را
سرمشقخودقرار ندهید.ا گرچنین کنید،شماهممانند
آنها جزء دشمنان خداوند به شمار میآیید.

شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره /5/67ص مورخ  1400/1/24مصوبه بند  12شماره  207مورخ  1400/1/24شورای اسالمی شهر اندیشه در خصوص
آسفالت مكانیزه شهر اندیشه از طریق انتشار آ گهی مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط (دارای حداقل گرید  5راه و راهداری) اقدام نماید.
 -1انجام عملیات آسفالت مكانیزه با اعتبار  100/000/000/000ریال و سپرده شركت در مناقصه مبلغ  5/000/000/000ریال
 -2سپرده شركت در مناقصه :
سپردهشركتدرمناقصهبرایهریكازمواردفوقمیبایستبهصورتضمانتنامهبانكیبهنفعشهرداریاندیشهویاواریزنقدیبهحسابجاریسیبابهشماره0113994456001
نزد بانك ملی ایران شعبه بلوار آزادی اندیشه كد ( 2417شماره حساب شبا  )IR150170000000113994456001تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در كاربرگ مناقصه به همراه
پیشنهاد قیمت ارائه گردد .الزم به ذكر است نفرات اول ،دوم مناقصه هرگاه حاضر به عقد قرارداد نگردند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.
 -3مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آ گهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت  )14روز دوشنبه مورخ  1400/5/18و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تداركات
الكترونیك دولت  www.setadiran.irمی باشد.
 -4مهلت و محل تسلیم پیشنهادات :
متقاضیان می بایست پا كت های پیشنهاد قیمت خود را كه برابر شرایط مندرج در كاربرگ مناقصه تنظیم شده است را حدا كثر تا ساعت  12روز شنبه مورخ  1400/5/30در
سامانه تداركات الكترونیك  www.setadiran.irتسلیم نمایند.
 -5مدارك الزم جهت دریافت اسناد مناقصه :
متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست فیش واریزی به حساب جاری سیبا به شماره  0114042157005نزد بانك ملی شعبه بلوار آزادی اندیشه (كد  )2417به
مبلغ  2/000/000ریال (غیرقابل استرداد) بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری اندیشه تسلیم نمایند.
 -6زمان بازگشایی پیشنهادها:
زمان بازگشایی پا كت های مناقصه در ساعت  13روز یكشنبه مورخ  1400/5/31می باشد.
 -7شهرداری اندیشه در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادات بدون ذكر دلیل مختار می باشد.
 -8هزینه درج آ گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/11
خ ش 1400/5/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/18

علی ملكی – شهردار شهر اندیشه

آ گهی فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای /۶م۱۴۰۰/

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی در نظر دارد عملیات میدانی و اجرایی نگهداری ،بهینه سازی ،بهسازی و ایمن سازی به تعداد  ۶۹۰سایت شبکه سیار را به اشخاص
حقوقی واجد شرایط وا گذار نماید .لذا از کلیه فعاالن در این زمینه دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود
مراجعه و یا با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ  500،000ریال به شماره حساب جام  ۱۶۶۰۸۶۰۸۹۲نزد بانک ملت شعبه ارا ک بنام مخابرات منطقه مرکزی
با کد شناسه  ۳۱۰۰۰۸۰۶۶۰۱2۷به نشانی ذیل مراجعه و پس از تکمیل اسناد مذکور ،پا کتهای پیشنهادی خود را حدا کثر تا ساعت  12مورخ  1400/05/18به واحد
قراردادها تحویل نمایند
(شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیازی به پرداخت فیش ندارند ).
نوع تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ایران -مدیریت منطقه مرکزی ،چک تضمینی
بانکی .
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۳٫۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ :ریال
تاریخ بازگشائی پا کات قیمت  :پس از ارزیابی فنی و مالی
مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات ( پا کتهای مناقصه )  :ارا ک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق ساختمان شماره
 ۱مخابرات طبقه همکف واحد قرار دادها .
توجه  :به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت مخابرات در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط ،در اسناد مناقصه مندرج است.
به دلیل زمان بر بودن تشریفات قانونی مناقصه ،وا گذارنده مناقصه مجاز به تغییر تاریخ شروع و پایان قرارداد خواهد بود.
* داشتن گواهی صالحیت پیمانکار از نهادهای قانونی مرتبط (وزارت کار  ،تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  ) ...جهت شرکت در مناقصه
الزامی است.
* هزینه چاپ آ گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد
تلفن تماس  32261003:واحد قراردادها
جهت دانلود اسناد مناقصه به نشانی  www.markazi.tci.irمراجعه گردد.
تاریخ انتشار 1400/5/11
خ ش 1400/5/11

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی

 #اساطیر
من همواره اساطیر را بر تاریخ ترجیح دادهام ،زیرا تاریخ ،مركب از حقایقی است که در نهایت
دروغ از آب درمیآیند و اساطیر از دروغهایی ساختهوپرداخته شدهاند که بهمرور به حقیقت
تبدیل میشوند.
کتاب «جهان اسطورهشناسی» ترجمه جالل ستاری

من و دست و دامان آل رسول».اما اصل عرض ارادت سعدی به موالی
متقیان در قصاید او است .آنجا که میسراید:

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند

جبار در مناقب او گفته هل آتی

ی گذاریموتنهاباذکربیتی کهاین
خواندن کاملاینقصیدهرابهمخاطبانوام 
مدح با آن پایانیافته و از آن پس سعدی دعاهای خودش را عرضه میدارد،
این بخش را خاتمه میدهیم:

یارب به نسل طاهر اوالد فاطمه

باید دانست ازجمله عوامل مهمی که سبب عقب رفت
جوامع اسالمی میشود ،پیروی از فرهنگ غرب بهویژه در
مسئلهپوششاست.بیتوجهیبهاینمسئلهمهممیتواند
جامعه اسالمی را تا مرز نابودی و انحطاط پیش برده و گاه
ممکن است جامعه را به نابودی کامل بکشاند .ازاینرو
امروزه کشورهای غربی تمام تالش خود را به کار بستهاند تا
با هجوم همهجانبه فرهنگی ،مسئله پوشش را در جوامع
اسالمی به انحراف بکشانند تا از این طریق ضربه سنگینی
ی گوید« :باید
را بر پیکره جامعه اسالمی وارد کنند .همفر م 
زنان مسلمان را فریب داد و از زیر چادر بیرون کشید؛ با این
بیان کهحجاب،یکعادتاز خلفایبنیعباسبودهویک
ن که زنان را از چادر بیرون
برنامه اسالمی نیست ...پس از آ 
آوردیم ،باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال آنان بیفتند
تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد و برای پیشبرد این
نقشه ،الزم است اول زنان غیرمسلمان را از حجاب بیرون
آوریم تا زنان مسلمان از آنان یاد بگیرند».
ازاینرو علما و بزرگان دین همواره کوشیدهاند که توطئه
شوم دشمن را به مسلمانان گوشزد کرده و آنان را از
دسیسههای دشمن آ گاه کنند .امام خمینی فرمودند:
«آنهایی که قصد دارند زنان را ملعبه مردان و ملعبه
جوانان فاسد قرار بدهند ،جنایتکار هستند .زنها نباید
فریب بخورند ،زنها گمان نکنند مقام زن این است که

روكش آسفالت مكانیزه (مرحله دوم) نوبت اول

فراز

توییتر

آ گهی مناقصه عمومی

مخابرات منطقه مرکزی

حکمت نهج البالغه

اثر:حسن روح االمین

قسمت دوم

شاه بیت

من چرا رسوا شوم؟ یک شهر مشتاق تواند
#دانای_ نادان
لشکر عشاق پرچمدار میخواهد مگر؟
برای فهمیدن ،سؤال کن نه برای آنکه طرف
مقابلرابهسختیاندازی!زیرانادانی کهدرصدد
مهدی مظاهری
فرا گیریاستشبیهداناستودانایمنحرفاز
راهراست،شبیهداناییاست کهبرایبهزحمت
انداختن سؤال میپرسد.

معراجالسعادة
222

یارب به خون پا ک شهیدان کربال...

ک کرده بیرون برود .این مقام زن نیست»...
بز 
امامخامنهاینیزتوطئهغربرانسبتبهزنان گوشزد کرده
و بابیان این پرسش که «آیا جنایتی باالتر از سرگر م کردن
زن به مد و جلو ه گری و سپس استفاده ابزاری از او وجود
ن گونهچیزهاست،
ن کسی کهدرپیای 
دارد»،فرمودند«:آ 
ارزشش پایین است  ...مد ،برای زن ارزشآفرین نیست؛
بیاعتنایینسبتبهمدهایدا م گونهساختهوپرداخته
دشمنان ،برای زن ارزش است».
نابهنجاریهایی که در زمینه پوشش برخی از بانوان
در سطح جامعه وجود دارد ،میتواند ناشی از نداشتن
الگوی اسالمی باشد .این نداشتن الگو گاه بر اثر آ گاهی
نداشتن از الگوهای دینی و اسالمی است ،به گونهای
ی کند که اسالم الگویی در حوزه پوشش
که فرد تصور م 
ی کهديناسالم الگوهاییمتعالیارائهداده
ندارد.درحال 
و انسانها را به پيروی از سيره عملی و نظری آنان دعوت
نموده است که از آن جمله میتوان به حضرت زهرا اشاره
کرد.از دیدگاهحضرتزهرابهترینزن کسیاست کهخود
َ
َرااز دیدنامحرماندور کند.ایشانفرمودند«:خ ْي ٌر ِل ِّلن َس ِاء
ْ لاَ َ َ ْ َ ّ َ َ َ لاَ َ َ ُ َّ ّ ُ
الر َجال ».
الرجال و يراهن ِ
أن يرين ِ
بهترين و نيکوترين عمل زنان آن است که [بدون
ضرورت] مردان [نامحرم] را نبينند و مردان [نامحرم]
نيز آنان را ننگرند.

از تکبر با خلق تا تکبر با خدا
فصل :اقسام تکبر و درجات متکبرین
بدان که تکبر به سه قسم است:
اول آنکه  :تکبر بر خدا کند  ،همچنان که نمرود و فرعون کردند و این بدترین انواع تکبر،
بلکه اعظم افراد کفر است و سبب این  ،محض جهل و طغیان است و به این قسم
خدای  -تعالی  -اشاره فرموده که« :ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم
داخرین» یعنی« :بهدرستی که :کسانی که تکبر و گردنکشی از بندگی من مینمایند
زودباشد که داخل جهنم شوند ،در حالتی که ذلیل و خوار باشند».
دوم آنکه :بر پیغمبران خدا تکبر کند و خود را از آنها باالتر بداند که انقیاد و اطاعت
ایشان را کند ،مانند :ابوجهل و امثال اینها و ایشان کسانی بودند که می گفتند:
«اهؤالء من اهلل علیهم من بیننا» یعنی« :آیا اینها را خدا منت گذارد و پیغمبر کرد
درمیان ما؟» و می گفتند« :ا نؤمن لبشرین مثلنا» یعنی« :آیا ما ایمان بیاوریم از برای
دو آدمی مانند ما؟»و می گفتند« :ان انتم اال بشر مثلنا» یعنی«:نیستید شما مگر
بشری مانند ما؟»
و این قسم نیز نزدیک تکبر به خداست.
سوم آنکه :این که تکبر بر بندگان خدا نماید که خود را از ایشان برتر بیند و ایشان را در
جنب خود پست و حقیر شمارد و این قسم ا گرچه در شناعت  ،از قسم اول کمتر باشد،
اما این نیز از مهلکات عظیمه است .بلکه بسا باشد که منجر به مخالفت خدا شود ،
زیرا که صاحب آن  ،گاه است حق را از کسی میشنود که خود را از او باالتر میداند و به
این جهت «استنکاف» از قبول و پیروی آن می کند  .بلکه چون عظمت و تکبر وبرتری
و «تجبر» مختص ذات پا ک خداوند  -علی اعلی  -است پس هر بندهای که تکبر نماید
در صفتی از صفات خدا  ،با او منازعه نموده است.

فراخوان دعوت به سرمایه گذاری
شركت توزیع نیروی برق
استان یزد

در احداث مولد مقیاس كوچك

شركتتوزیعنیرویبرقاستانیزددر نظردارددر راستایسیاستهایاصل44قانوناساسیوافزایشمشاركتبخشخصوصی
در احداثوتوسعهمولدهایمقیاس كوچكوهمچنینبهره گیریهرچهبیشتراز مزیتمولدهایمقیاس كوچكدر مناطقمختلف
استان یزد از عالقمندان كه تجربه و توان مالی جهت احداث مولد مقیاس كوچك دارند ،دعوت به همكاری نماید.عالقمندان
می توانند به منظور دریافت اسناد ارزیابی به سایت شركت توانیر به آدرس  www.tender.tavanir.org.irیا سایت شركت توزیع
برق استان یزد به آدرس  www.yed.co.irمراجعه و نسبت به دریافت فرم های ارزیابی اقدام نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی تكمیل شده تا پایان وقت اداری (ساعت  )14روز سه شنبه مورخ  1400/5/26و نشانی تحویل
اسناد  :یزد ،بلوار شهید منتظر قائم  ،شركت توزیع نیروی برق استان یزد میباشد.
این آ گهی به منظور ارزیابی كیفی انتشار یافته و پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد
آورد .ضمنا در قبال ارائه مدارك ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد .به مدارك و اسناد فاقد امضا ،مخدوش ،غیرمستند و مداركی
كه بعد از انقضا مهلت قید شده در آ گهی واصل شوند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.بدیهی است ارائه مدارك هیچ گونه حقی را
برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد كرد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی كیفی مندرج است.تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/12
شناسه آ گهی 1171918
خ ش 1400/5/11

شركت توزیع نیروی برق استان یزد

آ گهی ابالغ (نوبت دوم)
وراث محترم حبیب اله لطفی نرانی
موضوع  :معرفی كارشناس
با عنایت به اجرای خیابان  18متری موسوی از سوی شهرداری مراغه و لزوم تملك امالك مصادف با طرح،
در راستای قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالك و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و ماده  8الیحه قانونی نحوه خرید
و تملك اراضی و ابنیه برای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت ،نظر به اینكه ملك متعلق به شما
تحتپالكثبتییكفرعیاز 4687اصلیدر محدودهطرحصدرالذكرواقع گردیده،لذااز محضرعالیدعوت
می گردد تا حدا كثر ظرف مدت  15روز از تاریخ ابالغ این نامه با مدارك معتبر به واحد امالك شهرداری مراغه
مراجعه و نسبت به توافق ،انعقاد مصالحه و وا گذاری ملك به شهرداری و یا در صورت عدم توافق نسبت
به معرفی كارشناس منتخب خویش و انتخاب كارشناس مرضی الطرفین اقدام مقتضی را معمول فرمائید.
بدیهی است عدم مراجعه و یا عدم معرفی كارشناس از سوی شما مانع اجرای طرح نخواهد بود و اقدامات
قانونی الزم از سوی این شهرداری به عمل خواهد آمد.

تاریخ انتشار 1400/5/11
خ ش 1400/5/11

شهردار مراغه – شهرام مروتی

