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جواد شاملو
کتابآخرحمیدرضاصدر،پدیدهبازار کتابسالهزار
ت گر
وچهارصداست؛تااآلن .کتابآخری کهدرستروای 
فصل آخر زندگی نویسنده است .حلقه آخر نویسندگی
نویسنده ،با حلقه آخر زندگی او مماس است .چرا دکتر
صدر تصمیم گرفت از مرگش ،از مرگ تدریجیاش ،یک
کتاب در بیاورد؟
«از قیطریه تا اورنج کانتی» ،داستان رفتن نویسنده به
سمت مرگ نیست .سفری نیست که مقصدش مرگ
باشد .نه! بلکه داستان خود مرگ است .همنشینی با
مرگ ،دیدار با مرگ ،توصیف چهره مرگ .این کتاب،
داستان چگونگی مردن نیست ،داستان چیستی مرگ
است .کتاب ،با مرگ نویسنده پایان نمییابد ،بلکه با
آن آغاز میشود .پدر حمیدرضا صدر ،با سرطان ریه از
دنیا میرود و افراد دیگری هم در اقوام او ،با سرطان از
پا در میآیند .همسرش نیز سالها پیش درگیر سرطان
میشود ،اما بیماری او کنترل شده و زندگیاش ادامه
مییابد .برای چنین آدمی ،سرطان دشمنی است که
او همواره انتظارش را می کشد .دشمنی که اعضای
خاندانتراهمچونهمسنگرانییکییکیاز پاانداخته
و تو منتظری تا ببینی کی نوبتت میشود .سرطان سر
میرسد و زندگی برای دکتر حمیدرضا صدر شصت و دو
ساله ،با اطالع از سرطانش پایان مییابد .حتی قبل از
اطالع دقیق از ماهیت سرطانی توده ،با شنیدن واژه
«مشکوک» از پزشک ،بیمار داستان ما فرو میریزد.
«تندتر شدن ضربان قلبت بر خالف آرامش ظاهریات.
گزگز کردن نوک انگشتان دستها و پاهایت .باال رفتن
انگشتدستراستدکتروپایینآوردنشرویریهچپ
ونشاندادندونقطه.لکه کوچکیهمراهباتودهبزرگی
باالیسرش.لکهسپیدیدر آنقابسیاهبهاندازهیک
دانهلوبیا.تیزشدن گوشهایت.شنیدنآنواژهنکبتیاز
زباندکتر:مشکوک...مشکوک...مشکوک.»...عالوهبر
تجربیاتخانوادگیشکستاز سرطان،ترساز مرگنیز
ل گر قبراق و نویسنده و هنردوست حرفهای
برای تحلی 
ما ،ترس بیگانه ای نبوده است .او در خندوانه گفته بود
ی کندوباتأ کیدیسنگینبر«خیلی»
خیلیبهمرگفکرم 
تکرار کردهبود«خیلیزیاد!».جایدیگرغمهایزندگی
را خیلی بیشتر از شادیهای آن خوانده بود؛ اما این
نگرش او باعث نشده بود مرگ را بیشتر از زندگی دوست
داشتهباشد.بلکهبرعکس،اورابهزندگیوابستهتر کرده
ی کند:همچون
بود.اینشاید کاریاست کهدنیابامام 
معشوقهایتامیتواندبهمابیوفاییوبیمهرینشان
میدهد،امامااوراعاشقترمیشویم!بیوفاییهایدنیا
ی کند،بلکهبهآنحریصترمیشویم.
مارااز آنمتنفرنم 
برای حمیدرضا صدر ،مرگ واژهای بود آشنا و واهمهای
بوددیرینه.پسچوندید کهسرطانباألخرهبهسراغش
آمده ،خود را جلوی مرگ بازنده دید .بازنده و تسلیم.
از این جهت ،خوانندگان «از قیطریه تا اورنج کانتی»
میبینند که کتابازخطاولشزیرسایهمرگنوشتهشد.

مرگ ،روح حا کم بر کتاب است .کتاب از خط نخستش
در وصفمرگاستومرگاتفاقینیستدر پایان کتاب.
با اینکه نویسنده تالش کرده کتاب آنچنان زهرآ گین
و سمآلود نشود که به خوانندگان آسیب رساند و این
نکتهای است که فرزند نویسنده ،خانم غزاله صدر در
ی کند ،اما طبعا
یادداشتی در «آ گاهی نو» به آن اشاره م 
تلخ است .این تلخی ،از تقدیمیه کتاب آغاز میشود که
خطاب به غزاله است« :برای دخترم غزالهخانوم ،که
میدانم بسیاری از صفحات این کتاب را پاره خواهد
ی کند
کرد».نویسندهخودنیزدرجایجای کتاباشارهم 
نام زندگی زیر سایه بیماری العالج ،دیگر زندگی نیست.
اسمی برایش نداریم ،اما مطمئنیم زندگی نیست .این
دلیلدیگریبرایناامیدیشدیدنویسندهبود:العالجی
بیماری و پخش شدن سرطان در سراسر بدن به مدت
پنجسال.ا گرمیخواهیمببینیمزندگیبعداز ناامیدی
از درمان چگونه است ،باید یاد سفر و سیاحتهایمان
بیفتیم .یک سفر کی به پایان میرسد؟ وقتی در خانه
ی کنیم تا دوباره وارد آن شویم؟ نه! وقتی سوار
را باز م 
خودرو یا قطار یا هوایپما میشویم تا برگردیم.
وقتی میدانیم دیگر سفر تمام شده و ماجرای
جدیدی در بر نخواهد داشت .وقتی میدانیم
سفر محکوم به پایان است و تا ساعتی دیگر
درخانههستیم.سفرهاوقتیتماممیشوند
کهپروندهشاندر ذهنمابستهمیشودواز
پایانشانمطمئنمیشویم.ازهمینحیث
سفرهایی کهمیرویمودرآنهاازلحظهاول،
تاریخ و ساعت بازگشتمان مشخص است،
سفرهای ناقصی به حساب میآیند .چیزی
که تمام شدنش قطعی شده ،تمام شدهاست.
حتیا گرمدت کوتاهیاز آنباقیماندهباشد«...از
قیطریهتااورنج کانتی» کتابیاستدروصفراهبازگشت
از یک سفر .راه بازگشت از سفری طوالنی ،خست ه کننده
اما عزیز .سفری که هرگز با آن مثل سفر برخورد نکرده
بودی ،بلکه همچون خانهای به آن خو کرده بودی.
بازگشت از سفرهای شیرین دشوار است ،بازگشت از
سفری که اصال نمیدانستی سفر است و ا گر
هم میدانستی ،فراموش کرده بودی
و ا گر هم فراموش نکرده بودی،
«باور»نمی کردی،سختتر.
این کتابروایتیاستازیک
محکومبهاعدام کهباپای
خود ،به سمت چوبه
دار یا دیوار تیرباران
پیش میرود.
بااینهمه،بازگردیم
بهسؤالنخست.
چرا از دل روزها
وسالهایآخر
نویسنده ،از

دل اینهمه ناامیدی ،درد ،تلخی و بیماری ،باید یک
اثر مکتوب بیرون بیاید؟ نویسندهای که سرزندگی را
فراموش کرده و به دلخوشیهای هیجانآور پیشینش،
مثل فوتبال ،سینما ،کتاب و رفاقت ،دیگر میل سابق را
ندارد ،باید زیر بار کار سخت نوشتن برود؟
این کتاب ،سند نویسنده بودن حمیدرضا صدر است.
گواهیروشنومتقنبراینکهاو،بهادبیاتوهنرعالقهای
راستین و عمیق داشت .دلیلی واضح بر اینکه صدر،
نوشتن را تنها شغل خود نمیدانست بلکه به آن عشق
میورزید و نویسندگی تنها نه شخصیت حقوقی ،بلکه
شخصیت حقیقی او بود .نوشتن خالقانه و هنرمندانه از
اساسبازتابزندگیاستونویسندهواقعیهرتجربهای
را در خدمت آن قرار میدهد .زندگی نویسنده ،ابتدائا در
نوشتن اوست .به قول مرحوم قیصر امینپور ،تعریف
نویسنده کسی نیست که تا زنده است مینویسد؛ بلکه
نویسنده کسی است که«تامینویسدزندهاست».
براینویسندهحقیقی

نام و نام خانوادگي

نام پدر

مديريت/شركت/سازمان

يوسف رحماني

علي رضا

شركت ملي نفت ايران -نفت مناطق مركزي

محمد رضا شرفي زاده

عبداله

شركت ملي نفت ايران -نفت مناطق مركزي

سيد فخرالدين مير دائمي

سيد رضا

شركت ملي نفت ايران -مديريت پشتيباني ساخت كاال

حسين معدني پور

بشير

شركت ملي نفت ايران -نفت و گاز پارس

روزبه معمارزاده

عبدالحميد

شركت ملي نفت ايران -نفت و گاز پارس

مرتضي احمدي

عبدالحسين

شركت ملي نفت ايران -نفت و گاز پارس

1
3
4
5
6
7

سعيد رفيعي پور

مرتضي

شركت ملي نفت ايران -نفت و گاز پارس

سيد مهدي حسيني

محمدرضا

شركت ملي نفت ايران -نفت و گاز پارس

محمدرضا نصوحي

بختيار

شركت ملي نفت ايران -نفت و گاز پارس

مهدي محمدي اشني

احمد

شركت ملي نفت ايران -نفت و گاز پارس

محمد علي خان محمدي

علي

شركت ملي نفت ايران -شركت نفت فالت قاره

8
9
10
11

شناسه آ گهی 1258245

هيات نهم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت

آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار گذرگاه ابریشم تهران سهامی خاص به

آگهی تغییرات شرکت تدبیر تجارت صدر شرکت سهامی خاص به شماره

شماره  140030400901112706مورخ  1400/9/22عبارت ذیل از قلم افتاده

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/09/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

شماره ثبت  481437و شناسه ملی  14005325455پیرو آگهی صادره به
که تصحیح میگردد خانم حمیده دژدوست بشماره ملی 0052044386به

سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید علی جذبی بشماره ملی

 1287785573به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید حمزه لو به شماره
ملی  0067400949به سمت نایب رئیس مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد

و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادهای
عقود اسالمی با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر

شرکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس بشناسه
ملی  10103179786بعنوان بازرس اصلی و آقای آرش مداوی به شماره ملی
 0452490601بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب

شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1257614

آگهی تغییرات شرکت پترو پاالیش گوهر آبان سهامی خاص به شماره
ثبت  16050و شناسه ملی  14007985506به استناد صورتجلسه هیئت
مدیرهمورخ1400/08/20تصمیماتذیلاتخاذشد:مبلغ3.250.000.000
ریال سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام طی گواهی شماره
 8761 / 50-9مورخ  1400/10/11بانک ملت شعبه صفائیه قم به حساب
شرکت پرداخت گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1257865

اذان ظهر12:14:
اذان مغرب17:34 :
اذان صبح فردا5:45 :
طلوع آفتاب فردا7:13 :

 پيامهاي خود را به سامانههاي
  10002188910808

از گناهاندرخلوتهابپرهیزید که
شاهد و حا کم یکی است.

حمیدرضا صدر

يا  50001060658119

پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.
بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

و نه حقوقی ،نوشتن در خدمت زندگی نیست ،زندگی در
خدمت نوشتن است .او با دیدن یک بهانه خوب برای
نوشتن،بیتابنوشتنمیشود،ولوآنبهانه،بیماریو
مرگخودشباشد.فئودورداستایفسکی،در رنجوصر ع
وفقروقمار میزیست.پس«قمارباز»رانوشتو«جنایت
و مکافات» را که شرح فقر و زندان است .تولستوی ،در
ارتش و مهمانیهای اشراف و دربار میزیست ،پس
«جنگوصلح»رانوشت.ادبیات،براینویسندهبهشتی
است کهزندگیچیزینیستجزبهانهایبرایدستیابی
به آن .ادبیات ،بهشت حقایق است و زندگی ،سرای
واقعیات .نویسنده واقعیتها را به مثابه سرنخهایی در
ی گیرد کهمیشودآنهاراپی گرفتوبهحقیقتها
نظرم 
رسید .حقیقتهایی که زیبایند و همیشگی .نویسنده
ی کند تا بتواند بنویسد و زیباییهای ناب و
اصال زندگی م 
پایدار خلق کند .به همین خاطر از هرچه که میخواهیم
بنویسیم ،باید ابتدا آن را زندگی کرده باشیم .حمیدرضا
صدر نیز در مواجهه با مرگ خود ،همچون مواجهه با یک

سیاهچالهرفتار کرد.اومیدانستاینسیاهچالههمنشینی
با مرگ ،چیزی است که کمتر کسی از درون آن خبر دارد.
مانند یک سیاهچاله که هالهای از تاریکی به دور یک
ستاره مرده پدید میآورد ،بیماری العالج هم تاریکیای
دور تا دور مرگ پدید میآورد .صدر مانند قهرمان فیلم
«میانستارهای» به عمق این سیاهچاله رفته و هرچه را
که دیده ،مخابره کرده« .از قیطریه تا اورنج کانتی» جعبه
سیاهی است که با ما از آخرین دقایق یک سقوط سخن
ی گوید .نویسنده اینچنین از دل مرگ ،زندگی جاودانه
م 
یک اثر هنری را بیرون کشیده است .این کتاب نشان
میدهد هیچ بالیی نمیتواند حریف هنر شود و هنرمند
را از خلق زیبایی باز بدارد .هنر و ادبیات راستین هم هرگز
معطل اوقات آسایش و سرخوشی نمیمانند.
خواندن کتابهاییمانند«از قیطریهتااورنج کانتی» کهما
را مستقیم و بی واسطه و بیتعارف با مرگ مواجه می کند،
کیمیااست.آنهمدر دورانی که گوییبشربیشاز گذشته
مرگرافراموش کردهوبالیاییمثل کروناهم،مرگهراسیرا

این کتاب گواهیاستروشنومتقنبراینکهاو،بهادبیات
وهنرعالقهایراستینوعمیقداشت.دلیلیواضحبراینکه
صدر ،نوشتن را تنها شغل خود نمیدانست بلکه به آن
عشق میورزید و نویسندگی تنها نه شخصیت حقوقی،
بلکهشخصیتحقیقیاوبود.نوشتنخالقهوهنرمندانه
از اساسبازتابزندگیاستونویسندهواقعیهرتجربهای
را در خدمت آن قرار میدهد .زندگی نویسنده ،ابتدائا در
نوشتن اوست .به قول مرحوم قیصر امینپور ،تعریف
نویسنده کسی نیست که تا زنده است مینویسد؛ بلکه
نویسنده کسی است که «تا مینویسد زنده است ».برای
نویسنده حقیقی و نه حقوقی ،نوشتن در خدمت زندگی
نیست ،زندگی در خدمت نوشتن است .او با دیدن یک
بهانه خوب برای نوشتن ،بیتاب نوشتن میشود

شرحیکپایان
بیشتر کردهونه«مرگباوری»را.مرگهراسی،نوعیهراس
از نابودی و قطع بقا است که در تمام انسانها هست و
ی کنند آن
بیشتر به یک آسیب میماند و انسانها سعی م 
را فراموش کنند و این اندیشه ترسآور را به ناخودآ گاه خود
برانند .مرگباوری اما اندیشهای خودآ گاه است .شخص
مرگباور،ازهراسمرگ گذشتهوبهپذیرشآنرسیدهاست.
همچنینمرگباوریباتسلیممرگشدننیزمتفاوتاست.
شخص تسلیم ،ناامید است و دلمرده و به پایان رسیده.
همچون راوی «از قیطریه »...که دیگر اثری از شور و حال
حمیدرضا صدر دوستداشتنی در او نمیبینیم .شخص
مرگباور ،از قضا امیدوار است و میخواهد بیشترین بهره
را از زندگی خود ببرد.
جهت دیگری که خواندن کتابهای مواجهه با مرگ
را برای امروز ما مناسب میسازد ،این است که ما در
زمانه تب به سر میبریم! پس باید از مرگ بخوانیم تا
بهتبراضیشویم.درزمانهای کهزندگیهاسخت
شده ،خواندن درباره مرگ که از تمام سختیها
قدرتمندتر است و در عین حال پایاندهنده
آنها است ،نقش نوعی مرهم را دارد.

ی گردد که ظرف مدت یکماه از تاریخ
بدینوسیله به نامبردگان ذیل طبق ماده  73ق  .آ  .د  .م در یک نوبت ابالغ م 
نشر آ گهی جهت ادای توضیحات الزم به دفتر این هیات واقع در تهران –خیابان حافظ –ساختمان مرکزی  -4طبقه
ً
 – 8اتاق  815مراجعه نمایند در غیر اینصورت هیات به موارد اتهام نامبردگان غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر
خواهد نمود .
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اوقات شرعی

خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند

حکمت نهج البالغه

«از قیطریه تا اورنج کانتی» کتابی است در وصف راه بازگشت از سفری طوالنی ،خستهکننده اما عزیز که هرگز با آن مثل سفر برخورد نکرده بودی

آ گهی احضاریه:

رديف

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

فراز

آنها که بیمار نیستند ،نمیفهمند زمان یعنی چه.

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی آرین عمران آروین درتاریخ  1400/08/24به شماره ثبت  4277به شناسه ملی 14010513428
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام خدمات
فنی مهندسی شامل خدمات مهندسی مشتمل بر طراحی ،خرید ،اجرا ،نظارت ،ساخت و بهره برداری ،نصب و راه اندازی ،تعمیر و
نگهداری در رشته های تاسیسات و تجهیزات ،انرژی ،نفت و گاز ،پتروشیمی ،ارتباطات ،نیرو ،آب و فاضالب ،برق و ساختمان ،خدمات
شهری ،سد سازی ،زیرساخت های حمل و نقل اعم از ریلی و جاده ای ،صنعت و معدن و کشاورزی،آبیاری،خدمات فناوری اطالعات
و انفورماتیک آی تی و انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی مجاز از قبیل تاسیسات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ها ،امور
بازرگانی صادرات و واردات کاالهای مجاز و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور،دریافت وام و ضمانت نامه های ریالی و
ارزی ،شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان آذربایجان شرقی  ،شهرستان مراغه  ،بخش مرکزی  ،شهر مراغه ،محله  17شهریور ،
خیابان مصطفی خمینی  ،میدان 17شهریور  ،پالک  ، 2ساختمان میالد نور  ،طبقه اول  ،واحد  2کدپستی  5513666553سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقسم به  100000سهم  1000ریالی تعداد  100000سهم آن با نام عادی مبلغ
 35000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  616مورخ  1400/08/09نزد بانک پاسارگاد شعبه مراغه با کد  1604پرداخت
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای یعقوب محمدی به شماره ملی  1551564165به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سینا افتحی فر به شماره ملی 1552800105
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای مانی مهرکیا به شماره ملی  1552816842به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زهرا باقرزاده به شماره ملی
 5079635649به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین خانپور به شماره ملی  1552184366به سمت
بازرس اصلی به مدت  1سال خانم سارا باقرپور چالن به شماره ملی  1552855007به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال روزنامه
کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه ()1259210

آ گهی تجدید مزایده

ثبت  402604و شناسه ملی  10320527996به استناد صورتجلسه مجمع

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای دو سال تعیین گردیدند :آقای مصطفی

راهنمایی ماهر  0421341661به سمت رئیس هیئت مدیره  ،آقای فخرالدین
اذانی  0059926351به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای مصطفی
محمدی خواسکوه  0063016079به سمت به سمت نائب رئیس هیأت مدیره

انتخاب شدند- .دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور

شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر
عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های

اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد- .
آقای مهدی عبادی منش با شماره ملی  0061842796به سمت بازرس اصلی و

آقای حسین کالمی به شماره ملی  0075390582به سمت بازرس علی البدل

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1257615

آگهی تغییرات شرکت پترو پاالیش گوهر آبان سهامی خاص به شماره ثبت  16050و شناسه
ملی  14007985506به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1400/08/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هشت

حسابداران رسمی به شماره ثبت 2690و شناسه ملی  10100196786به عنوان حسابرس

و بازرس اصلی و آقای مهدی شیری به شماره ملی  0383853941به عنوان بازرس علی
البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند  2-روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج
آگهیهایشرکتتعیینگردید3-0صورتهایمالیسال1399بهتصویبرسید.ادارهکلثبت

اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()1257866

خواندن کتابهاییمانند«از قیطریهتااورنج کانتی» کهما
را مستقیم و بی واسطه و بیتعارف با مرگ مواجه می کند،
کیمیااست.آنهمدر دورانی که گوییبشربیشاز گذشته
مرگرافراموش کردهوبالیاییمثل کروناهم،مرگهراسیرا
بیشتر کردهونه«مرگباوری»را.مرگهراسی،نوعیهراس
از نابودی و قطع بقا است که در تمام انسانها هست و
بیشتر به یک آسیب میماند و انسانها سعی میکنند آن
رافراموش کنندوایناندیشهترسآوررابهناخودآ گاهخود
برانند .مرگباوری اما اندیشهای خودآ گاه است .شخص
مرگباور،ازهراسمرگ گذشتهوبهپذیرشآنرسیدهاست.
همچنینمرگباوریباتسلیممرگشدننیزمتفاوتاست.
شخص تسلیم ،ناامید است و دلمرده و به پایان رسیده.
همچون راوی «از قیطریه »...که دیگر اثری از شور و حال
حمیدرضا صدر دوستداشتنی در او نمیبینیم .شخص
مرگباور ،از قضا امیدوار است و میخواهد بیشترین بهره
را از زندگی خود ببرد

جمع آوری و تفکیک پسماند خشک سایت زباله (کویز)
نوبت اول

شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی ( جمع آوری و تفکیک پسماند خشک سایت زباله (کویز)) به شماره
 1000005674000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت
اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمزایدهگراندر صورتعدمعضویتقبلی،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه مورخ  1400/10/25می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  12روز سه شنبه تاریخ
1400/11/5
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  12روز شنبه تاریخ 1400/11/16
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  17روز یکشنبه تاریخ 1400/11/17
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پا کتها:
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/2

خ ش 1400/10/25

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

