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گروه فرهنگی
زبانفارسیوهویتملی،یکیازخط
قرمزهاومؤلفههایبسیارپربسامددراندیشه
وبیانرهبرانقالب،حضرتآیتاهللخامنهای
است .با توجه به اینکه زبان و هویت ،دو
مفهوممرتبطبههمهستندتقویتهریک
از آنها موجب تقویت دیگری نیز خواهد
شد .برای صیانت از زبان ،باید به تقویت
هویت برخاست و برای حفظ هویت ،باید
از زبان پاسداری کرد .شاهنامه فردوسی
اثری است که هردوی این عناصر حیاتی را
بهاعالدرجهدرخوددارد.یعنیهماززبانبا
ی کند؛وباشدت
حدتوهمیتپاسداریم 
و غیرت هویت دینی و ملی اثرش پررنگ
می کند .ازاینرو بازخوانی و بازشناخت
این اثر ،تیری است که چند هدف را باهم
محقق می کند .هم روح وطندوستی،
ن گراییرادرخوانندهخود
خداپرستیودی 
ی کند،همزباناورااعتالمیبخشد
تقویتم 
وهمباتکرارمستمرحکایتهایحکیمانه،
ی کند .قهرمانهای
فکر او را مستحکم م 
شاهنامه ،شخصیتهایی هستند که
توسط یک فکر دینشناس و دانشمند و
با حسابوکتاب خلقشدهاند و این یعنی
ما در مواجهه با این شاهکار ،صرفا با یک
حماسهسراییاسطورهای کهنبامایههای
فانتزیطرفنیستیم.درموردداستانهای
شاهنامهمیتوانسخن گفت،میتواناین
داستانهاراتحلیل کردوبهبرداشتهای
جدید از آنها رسید .شاهنامه یک مخزن
ارزشمند زیرزمینی آب است که خدا برای
ملت ایران ذخیره کرده و با استخراج آن،
میتوان هویت دینی ،ملی و اندیشهای
ایرانیان را تقویت کرد و فرهنگ ایرانی را
سیراب ساخت .در این میان ،بازخوانی
نظراترهبر گرامیانقالباسالمیبهعنوان
یکدانشمندواندیشمنددینیوهمچنین
یکمرجعتقلیدوهمچنینرهبریجامعنگر
وتمدنسازوهمچنینادیبیصاحبنظردر
موردپدیدهحیرتانگیزشاهنامهفردوسی،
ن کننده است.
ضروری و پر رهیافت و روش 
درمجموعسخنانآیتاهللخامنهایدرباره
حکیم طوس ،نکتهای که بیشتر به چشم

میخورد ،تأ کید ایشان بر حکمت الهی
کتاب فردوسی است.
با شاهنامه مأنوسم!
نمیدانم شما آقایان چقدر با شاهنامه
مأنوسید.منباشاهنامهمأنوسم.حکمت
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی،
حکمت اوستایی نیست؛ حکمت قرآنی
است .ا گر کسی به شاهنامه دقت کند،
خواهد دید فردوسی ایران را سروده ،اما
بادید یک مسلمان؛ آنهم یک مسلمان
شیعه.بیانزندگیقهرمانهاوپهلوانهاو
شخصیتهایمثبتمثلرستمواسفندیار
درشاهنامه،دراندیشههایاسالمیریشهو
ظهوروبروزدارد.عکسآن،شخصیتهای
منفی مثل تورانیها یا بعضی از سالطین،
مثل کیکاووسشخصیتهاییهستند که
در تفکراسالمیبهوضوح کوبیدهشدهاند.
اما تفکر اوستایی چیست و چیزی که
میتواند حکمت اوستایی را به ما نشان
دهد ،کجاست؟ زمان فردوسی هم بیش
از اآلن نبوده .اینطور نیست که ما خیال
کنیمزمانفردوسیتفکراوستاییآشکارتر
بوده؛خیر،آنوقتهمبیشازآنچهاآلنما
در اختیارداریم ،نبوده است .لذا حکمت
قرآنی ،همان حکمت ملی بومی و ایرانی
ماست .این مفاهیم میتواند در این
نقشها و تابلوها بیاید و وسیلهای بشود
برای گسترش عالیترین و زیباترین و
سازندهترین و مفیدترین و ُپربهرهترین
مفاهیم .البته نمیخواهم بگویم یک
هنرمندخودرامحبوس کند.هنرمند گاهی
ً
دوستدارد مثال چیزی را بکشد که هیچ
ارتباطیبهایدههایاسالمییاایرانیندارد،
ً
اصال فلسفهای ندارد؛ فقط ّ
لب احساس
یا
خوداوست.هنرمندبایدازاین کارهابکند؛
هیچ هنرمندی نیست که این را نداشته
باشد .بنده بهعنوان عقید ه شخصی ،او
ی کنم .این احساس از هنرمند
را منع نم 
غیرقابلتفکیک است که ّ
لب احساسات
هنر خودش بیان کند.
خود را با زبان ویژ ه ِ
ایناحساس گاهینهارتباطیبهفکردارد،
نه ارتباطی به فرهنگ دارد ،نه ارتباطی به
سنتها دارد ،نه ارتباطی به عقیده دارد؛

هویتسازی بهسبکآقایلژیونردرجشنقهرمانیپورتو

موقعیتمهدیطارمی
جواد شاملو

دوشنبه

همین که پورتو بخش زیادی از موفقیتش را مدیون
بازیکن با استعداد ایرانی است به تنهایی برای مردم
غرورآفرین بود؛ اما طارمی نوش مردم را کامل کرد و هویت
ملی خود را هزاران کیلومتر دورتر از وطنش جار زد .او با این
حرکت می گوید به هر موفقیتی که رسیده مدیون خا کی
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ابوالقاسم فردوسی در نظرگاه رهبر معظم انقالب یک حکیم دینی و اسالمی است

حکیمدرآینهامین

هنرمند احساسی دارد که میخواهد آن
را بیان کند؛ این هیچ مانعی ندارد و هیچ
مخالفتی با این نیست؛ لیکن آنجایی که
میخواهیمایدهایرابیان کنیم،بهنظرمن
هنریکیازبهترینچیزهاییاستکهمیشود
تفکرات اسالمی را با آن بیان کرد.
تعارف که نکردهایم!
خوشبختانه ادبیات سلف ما همهاش در
جهت ارزشهای الهی و اسالمی است؛
ازجملههمینشاهنامه کهشمابهآناشاره
بااخالص
مردم
کردید.اولانقالبعدهایاز ِ
ِ
بیاطالعرفتهبودندقبرفردوسیرادرتوس

خراب کنند!وقتیمنمطلعشدم،چیزی
ً
نوشتم و فورا به مشهد فرستادم؛ که آن را
بردند و باالی قبر فردوسی نصب کردند؛
نمیدانم االن هم هست یا نه .بچههای
حادی کهبهآنجامیرفتند،چشمشان که
ی کردند
به شهادت بنده میافتد ،لطف م 
ومیپذیرفتندودیگر کاریبه کار فردوسی
نداشتند! حقیقت قضیه این است که
فردوسی یک حکیم است؛ تعارف که
نکردیم به فردوسی ،حکیم گفتیم .االن
چند صدسال است که دارند به فردوسی،
ی گویند.حکمتفردوسیچیست؟
حکیمم 

است که از آن برخاسته .با این حرکت می گوید طارمی
به هر موفقیتی که برسد ،مردم ایران میتوانند آن را از آن
خودشان دانسته و با آن شاد و مغرور شوند .با این حرکت
می گوید مهدی از ایران جداشدنی نیست؛ چه پیروز باشد
چه مغلوب؛ چه با لباس ایران در میدان باشد چه با لباس
یک باشگاه دیگر .مهدی سرمایه گذاری خوبی کرده؛ مردم
ایران پهلوانپرورند .دهها سال گذشته و اهل این خا ک
آقاتختی را فراموش نکردهاند .ما هم به رسم قدردانی باید
بگوییم مهم نیست مهدی طارمی میبرد یا میبازد؛ او
خودش پیروزی ما است .طارمی در ماه رمضان ،هویت
دینی خودش را هم فراموش نکرده بود و با وجود روزهداری

خوانندگان فهیم روزنامه رسالت میتوانند

الهی اسالمی .شما خیال نکنید
حکمت ِ
که در حکمت فردوسی ،یکذره حکمت
زردشتی وجود دارد .فردوسی آنوقتی که
ی کند،رویدینداری
ازاسفندیارتعریفم 
او تکیه می کند .میدانید که اسفندیار
ّ
مذهبی مبلغ دین بوده
متعصب
یک فرد
ِ
ِ
که سعی کرده پا کدینی را در همه جای
ایران گسترشبدهد.تیپاسفندیار،تیپ
حزباللهیهایامروزخودماناست؛آدم
خیلی شجاع و نترس و دینی بوده است؛
حاضر بوده است برای حفظ اصولی که به
آن معتقد بوده و رعایت می کرده ،خطر

  10002188910808

یا  50001060658119

پیامک کرده و مسائل و مشکالت خود را بیان نمایند.
بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

بکند و از هفتخان بگذرد و ّ
حتی با رستم
دستوپنجهنرم کند.وقتیشماشاهنامه
ی کنید ،میبینید که فردوسی
را مطالعه م 
رویاینجنب هدینداریوطهارتاخالقی
ن کهفردوسی
ی کند.باای 
اسفندیار تکیهم 
ً
اصال بنا ندارد از هیچیک از آن پادشاهان
بدگویی کند،اماشماببینید گشتاسبدر
شاهنامهچهچهرهایدارد،اسفندیار چه
چهرهای دارد؛ اینها پدر و پسر هستند.
فردوسی بر اساس معیارهای اسالمی ،به
ی که بر طبق
فضیلتها توجه دارد؛ درحال 
معیارهای سلطنتی و پادشاهی ،در نزاع
بین گشتاسب و اسفندیار ،حق با شاه
است«.بهنیروییزدانوفرمانشاه»یعنی
چه؟یعنیهرچهشاه گفت،هماندرست
است؛ یعنی حق با گشتاسب است؛ اما ا گر
شما به شاهنامه نگاه کنید ،میبینید که
در نزاع بین اسفندیار و گشتاسب ،حق با
اسفندیاراست؛یعنیاسفندیاریکحکیم
الهیاست.فردوسیازاولبانامخداشروع
می کند « -به نام خداوند جان و خرد /
کزین برتر اندیشه برنگذرد»  -تا آخر هم
همینطور است؛ فردوسی را با این چشم
نگاه کنید.
خدای سخن!
فردوسی ،خدای سخن است؛ او زبان
ً
مستحکم و استواری دارد و واقعا پدر
زبان فارسی امروز است؛ او دلباخته و
مجذوب مفاهیم حکمت اسالمی بود؛
شاهنامه را با این دید نگاه کنید .البته
بعضیها زردشتیمسلکند ،بعضیها
هم زردشتیمسلک نیستند .آ نهایی
که زردشتیمسلکند ،خوششان میآمد
که به زردشتیگری تظاهر کنند و چیزی
دربار هفردوسیبگویند؛اماحقیقتقضیه
که این نیست .این شاهنام ه فردوسی در
ی کنید که
مقابلمان است .شما خیال م 
ا گر در شاهنام ه فردوسی چیزی برخالف
مفاهیم اسالمی وجود داشت ،اینقدر در
جوامعاسالمیجامیافتاد؟شمامیدانید
کهدرایننسلهای گذشته،مردمماچهقدر
دینی بودهاند .در کدام خانه و کدام ده
و کدام محله ،شاهنامه نبود یا خوانده
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 FRW103آ گهی مناقصه عمومی(نوبت اول)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران _ ساری در نظر دارد مدیریت حفاظت و مراقبت از عرصه ،اعیان ،اشجار و مستحدثات(مرمت حصار
کشی ،جاده و  )....در جنگل های شمال کشور (هیرکانی) واقع در حوضه های آبخیز77a.75.79.80.83.68a-b.74b.72.73.74a.70b.69a.68b.53.54.68a-a
(حوزه طرح حفاظتی شرکت نکا چوب وکوال) به مساحت  222456هکتار را از طریق آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل به شرکت های
حفاظتیواجدشرائط کهدارایصالحیتوشرایطمندرجدر آ گهیمیباشندوا گذار نماید.لذامتقاضیانبابت کسباطالعاتودریافتاسنادومدارک
مربوط جهت شرکت درآ گهی مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول تا ساعت  18روز چهارشنبه مورخ  1401/2/28به آدرس اینترنتی www.
( setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیک دولت) مراجعه نمایند و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس فوق الذکرتا
ساعت  18روز شنبه مورخ  1401/3/7می باشد و زمان بازگشایی پا کت ها رأس ساعت  8صبح روز یک شنبه مورخ  1401/3/8می باشد.
-1برآورد اولیه موضع مناقصه  692/945/000/000 :ریال می باشد.
 -2تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  13/859/000/000ریال به شماره حساب  IR460100004053042107550584نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم  FRW105/0تهیه و ارایه گردد.
-3مدت اعتبار پیشنهادها (سه)3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
-4سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
 -5محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران _ ساری در نظر دارد مدیریت حفاظت و مراقبت از عرصه ،اعیان ،اشجار و مستحدثات(مرمت حصار
کشی ،جاده و  )....در جنگل های شمال کشور (هیرکانی) واقع در حوضه های آبخیز(59.60حوزه طرح حفاظتی شرکت ولوپی) به مساحت 35922
هکتار را از طریق آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل به شرکت های حفاظتی واجد شرائط که دارای صالحیت و شرایط مندرج در آ گهی
می باشند وا گذار نماید.لذا متقاضیان بابت کسب اطالعات ودریافت اسناد و مدارک مربوط جهت شرکت درآ گهی مناقصه می توانند از تاریخ انتشار
آ گهینوبتاولتاساعت18روز چهارشنبهمورخ1401/2/28بهآدرساینترنتی(www.setadiran.irسامانهتدارکاتالکترونیکدولت)مراجعهنمایند
و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس فوق الذکرتا ساعت  18روز شنبه مورخ  1401/3/7می باشد و زمان بازگشایی
پا کت ها رأس ساعت  8صبح روز یک شنبه مورخ  1401/3/8می باشد.
-1برآورد اولیه موضع مناقصه  34/179/398/013 :ریال می باشد.
-2تضمینشرکتدرمزایدهبهمبلغ 1/079/000/000ریالبهشمارهحساب IR460100004053042107550584نزدبانکمرکزیجمهوریاسالمیایران
طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم  FRW105/0تهیه و ارایه گردد.
-3مدت اعتبار پیشنهادها (سه)3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
-4سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
 -5محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
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آبخیزداری  -مدیریت پایدار سرزمین

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران  -ساری

چو میبدروی ،پروریدن چه سود؟
حکیم ابوالقاسم فردوسی

تاریخ

احوال قدرتمندترین خلیفه اموی
گروه فرهنگی
ک بنمروان فرزند حکم بن ابی العاص ،پنجمین خلیفه از
عبدالمل 
خلفای جنایتکار بنیامیه میباشد .وی یکی از قدرتمندترین خلفای اموی
بود کهبابیرحمیتماموخشونتی کمسابقهتوانستبرتماممشکالتسیاسی
و مخالفتهای موجود در اقصی نقاط بالد اسالمی فائق آید.عبدالملک نوه
حکم بن ابی العاص است که رسول خدا صلیاهللعلی هوآله او را از مدینه طرد
کرد اما زمانی که عثمان بر اریکه قدرت تکیه زد برخالف امر پیامبر ،پسر عاص
را به مدینه بازگرداند.
دوران قبل از رسیدن به قدرت
عبدالملکبنمروانقبلازرسیدنبهقدرت،تظاهربهزهد،عبادتودینداری
ی کرد و ازآنجا که بیشترین اوقات خود را به عبادت در مسجد سپری میکرد،
م 
مردمبهاولقب«حمامةالمسجد»یعنی کبوترمسجددادهبودند.چهرهواقعیو
باطنسیاهعبدالملکرادرچندینواقع همهمتاریخی کهویدربهوقوعپیوستن
آنها نقش بسزایی ایفا کرد میتوان بهوضوح مشاهده کرد .یکی از این حوادث
تلخ تاریخی« ،واقعه َح ِّره» است که در سال  63هجرى قمری واقع شد.پس از
حادثه خونبار کربال ،مردم مدینه که پی به ّ
ماهیت پلید یزید برده بودند ،با
عبداهّلل بن حنظله(غسیل المالئکه) بیعت کرده و علیه یزید قیام نمودند .ابتدا
یزید را از خالفت خلع کرده و عمال او را از مدینه بیرون کردند و به ّ
سب و لعن وى
پرداختند .یزید که از ماجرا ّمطلع شد ،به وصیت معاویه لشکر عظیمى فراهم
ساخت و فرماندهى آن را به عهده «مسلم بن عقبه» که فردی تبهکار و خونریز
بود سپرد.بعدازاینکه مسلم بن عقبه ،شهر مدینه را محاصره کرد ،عبدالملک
بنمروانبارفتاری ّ
مزورانه،بهمردممدینهخیانت کردهوهمهاخبار ایشانرابه
مسلم گفتواسرار مردممدینهرافاش کردهوراهنفوذبهشهردر جهتغافلگیری
و نابود ساختن مردم را به او نشان داد .وی حتی در مکان ساخت لشکرگاه،
مسلم بن عقبه را راهنمایی نمود.باخیانت عبدالملک ،مقاومت مردم مدینه
درهم شکست و لشکریان یزید به قتل و غارت مدینه پرداخته و کشتاری وسیع
به راه انداختند .مسلم بن عقبه ،مدینه را سه روز بر لشکریانش مباح ساخت که
هرگونه بخواهند در آن عمل کنند .به گواهی تاریخ ،حتی به طفل کوچک رحم
نکردندتاجایی کهیکیاز سربازان،طفلیشیرخوار رااز دامنمادر جدا کردهودر
برابر چشمان او چنان سرش را به دیوار کوبید که مغز طفل متالشى شد.در این
فاجعه به زنان مسلمان نیز بیحرمتی شد و آنان مورد تجاوز قرار گرفتند .مسلم
ی گناهانرادر مدینه
بنعقبهباراهنماییعبدالملکآنچنانبیسابقهخونب 
ریخت که به ُمسرف؛ یعنی خونریز بى ّ
حد و حصر معروف شد.
به قدرت رسیدن عبدالملک
بهشهادتمورخان،زمانی کهخبربهقدرترسیدنوخالفترابهعبدالملک
دادند ،وی سرگرم خواندن قرآن بود .با شنیدن این خبر ،بدون هیچگونه
درنگ ،قرآن را بست و خطاب به قرآن گفت :اینک بین من و تو جدایی افتاد و
ن گونه او را مست و شیدای خودکرده بود
دیگر با تو کاری ندارم.آری! قدرت آ 
که کبوتر خانه خدا ،دستور تخریب خانه خدا را صادر کرد و با دستور او حجاج
بن یوسف با منجنیق ،کعبه را منهدم کرد.عبدالملک بن مروان با انتصاب
اشخاص سفا ک و خونخواری همچون حجاج بن یوسف ثقفی ،چهره واقعی
خودرابهدنیانشاندادوخشونتوبیرحمیرابهجاییرساند کهرویفرعون
ونمرودوهامانراسفید کرد.عبدالملکدرمدتبیستویکسالفرمانروایی
خود ،آنقدر جنایت کرد که خود به سعید بن مسیب گفت:ای ابامحمد من
چنان [سنگ دل] شدهام که ا گر کار نیکی انجام دهم ،خرسند نمیشوم و
ا گر کار بدی انجام دهم ناراحت نشده و پشیمان نمیشوم .سعید به او گفت:
ا کنون مرگ قلب تو کامل شده است.
مرگ عبدالملک
سرانجامعبدالملکبنمرواندر پانزدهمشوالسال86هجریقمریوبنابه
َ
چهاردهمشوالدرسنشصتسالگیدرشهردمشقدرگذشت«َ .و َس َي ْعل ُم
ّقولیدر
ين َظ َل ُمواَأ َّي ُم ْن َق َلب َي ْن َق ِل ُب َ
َال ِذ َ
ون؛وآنان کهظلموستم کردندبهزودیخواهند
ٍ
دانست که به چه کیفرگاهی و دوزخ انتقامی بازگشت میکنند».

آ گهی مناقصه عمومی تک مرحله ای

 FRW103آ گهی مناقصه عمومی(نوبت اول)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران _ ساری در نظر دارد مدیریت حفاظت و مراقبت از عرصه ،اعیان ،اشجار و مستحدثات(مرمت حصار
کشی ،جاده و  )....در جنگل های شمال کشور (هیرکانی) واقع در حوضه های آبخیز(69bحوزه طرح حفاظتی شرکت نقیب ده) به مساحت  2623هکتار
را از طریق آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل به شرکت های حفاظتی واجد شرائط که دارای صالحیت و شرایط مندرج در آ گهی می
باشند وا گذار نماید.لذا متقاضیان بابت کسب اطالعات ودریافت اسناد و مدارک مربوط جهت شرکت درآ گهی مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آ گهی
نوبت اول تا ساعت  18روز چهارشنبه مورخ  1401/2/28به آدرس اینترنتی ( www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیک دولت) مراجعه نمایند
و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس فوق الذکرتا ساعت  18روز شنبه مورخ  1401/3/7می باشد و زمان بازگشایی
پا کت ها رأس ساعت  8صبح روز یک شنبه مورخ  1401/3/8می باشد.
-1برآورد اولیه موضع مناقصه  19/659/745/917 :ریال می باشد.
-2تضمینشرکتدرمزایدهبهمبلغ 982/988/000ریالبهشمارهحساب  IR460100004053042107550584نزدبانکمرکزیجمهوریاسالمی ایران
طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم  FRW105/0تهیه و ارایه گردد.
-3مدت اعتبار پیشنهادها (سه)3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
-4سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
 -5محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.

فرمانخداراتنها كسىمیتواند
اجرا كند كه نه سازشکار باشد
(و اهل رشوه) و نه تسليم و ذليل
(در مقابل ديگران) و نه پيروى از
طمعها كند.

نمیشد؟ همهجا میخواندند و منافاتی
همبامفاهیماسالمینمیدیدند.فردوسی،
حکیمابوالقاسمفردوسیاست.بهیکآدم
ً
داستانسرا،ا گرصرفاداستانسراوحماسهسرا
ی گویند .این «حکیم» را
باشد ،حکیم نم 
هم ما نگفتیم؛ صاحبان فکر و اندیشه در
طول زمان او را حکیم نامیدند .شاهنام ه
فردوسیپرازحکمتاست.اوانسانیبوده
برخوردار از معارف ناب دینی.
فردوسی را بزرگ کنید...
من موافقم که از «فردوسی» تجلیل شود،
شاهنامه تحلیل شود و حکمت فردوسی
استخراج گردد تا همه بدانند که این
حکمت ،اسالمی است یا غیراسالمی.
ً
این بزرگداشتی هم که برگزار شد ،اصال به
دستوروخواستمنبود؛منتهاچوناواخر
ریاستجمهوریامبود،بهآقایمهندس
«حجت» گفتم کهدنبالنماییدوفردوسی
رابزرگ کنید.فردوسیبایدهمبزرگشود.
ّ
م کاری
فردوسیدر قلهاست.امیدواریم ک 
 که دوستان اشاره کردند  -گریبان ما رانگیرد تا حکمت فردوسی را بیان کنیم.
ما هستیم که اسم او را «حکیم ابوالقاسم
فردوسی» گذاشتیم؛ دشمنان دین که
ایناسمرانگذاشتهاند.خوب؛اینحکیم
چه کسی است و حکمت او چیست؟ آیا
حکمت زردشتی است ،حکمت بیدینی
است ،حکمت پادشاهی است یا حکمت
اسالمی؟ این را میشود درآورد .ا گر کسی
به شاهنامه نگاه کند ،خواهد دید که یک
جریان گاهیباریکوپنهانو گاهیوسیع،
ِ
ّ
ازروحتوحید،توکل،اعتمادبهخداواعتماد
بهحق و مجاهدت درراه حق در سرتاسر
شاهنامه جاری است .این را میشود
ً
استخراج کرد ،دید و فهمید .مخصوصا
بعضی از شخصیتهای شاهنامه خیلی
برجسته هستند که اینها را باید شناخت
و استخراج کرد .من یکوقت گفتم که
«اسفندیار»مثلاینبچهحزباللهیهای
خودماست!درفرهنگشاهنامهیک
امروز ِ
خواهمبارزوجوددارد.
غیوردین ِ
حزباللهی ِ
بله؛این کارهاراشمابکنیدتادیگراننکنند.
ی کنند.
شما که نکردید ،دیگران م 

و افطار وسط بازی ،بهترین علمکرد را به نمایش گذاشته
بود .میخواستم چنین آدم با هویت و با ریشهای را توی سر
کسانی بکوبم که فکر می کنند عزت و آبرو در پشت پا زدن به
وطن است؛ اما این کار را نمی کنم .تکلیف آنان مشخص
و رسوایی آنان عیان است؛ این خود منم که باید از مهدی
طارمی هویت داشتن و افتخار کردن به هویت را یاد بگیرم.
طارمی توانایی خود را ثابت کرد و کارش را عالی انجام داد،
سپس بدون آنکه به خود غره شود ،هویتش را جار زد .این
منم که باید هویتسازی برای نسل جوان را از فوتبالیست
درجه یکی چون او بیاموزم و عمیقا غبطهاش را بخورم .آقا
طارمی! دمت گرم و پرچمت باال.

شرح آ گهی: 1

شرح آ گهی :3

 پیامهای خود را به سامانههای

حکمت نهج البالغه
جهانا مپرور چو خواهی درود

شاه بیت

(نوبت دوم)

خرید،حمل و نصب آالچیق فایبرگالس بتنی طرح کالسیک جهت بوستان شهر قیامدشت
شهرداری شهر قیامدشت به استناد بودجه مصوب سال  1401در نظردارد عملیات خرید و نصب و حمل آالچیق فایبرگالس بتنی طرح کالسیک جهت بوستان شهر قیامدشت به شرح نقشه پیوست
اسناد مناقصه و آنالیز مربوطه با اعتبار  10/000/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط وا گذار نماید .لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به
عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری شهر قیامدشت مراجعه یا با شماره تلفن  33590072 -6داخلی  111تماس حاصل فرمایند.
شرایط عمومی مناقصه :
 -1شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه  1401/2/26لغایت تا پایان وقت اداری روز شنبه  1401/3/7به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
 -2شرکت کنندگان می بایست حدا کثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  1401/3/8قیمتهای پیشنهادی خود را به همراه آنالیز قیمت طبق شرایط اعالمی به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت
نمایند .به پیشنهادات واصله بعد از مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهدشد.
 -3شرکت کنندگان می بایست مبلغ  500/000/000ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقدی به حساب جاری  0111559255009بانک ملی یا ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری
قیامدشت دریافت و در پا کت (الف) قرار دهد.
 -4پیشنهاددهنده بایستی مدارک مربوط به تصویر اساسنامه شرکت ،آخرین تغییرات شرکت  ،رزومه کاری  ،تائیدیه اداره اصناف ،تائیدیه اداره کل کار و امور اجتماعی مبنی بر دارا بودن طرح
طبقه بندی مشاغل شرکت کننده و احراز صالحیت کاری مرتبط و برگ شرایط شرکت در مناقصه با مهر و امضا شرکت را در پا کت (ب) ارائه نماید و تصاویر کلیه مدارک برابر اصل گردد.
 -5مبلغ پیشنهادی در پا کت (ج) به صورت شفاف و برآورد دقیق ارائه گردد.
 -6به پیشنهادات مخدوش و دارای قلم خوردگی  ،فاقد سپرده و مدارک درخواستی پس از موعدمقرر ترتیب اثر داده نخواهدشد.
 -7شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -8هزینه آ گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -9اسناد در روز دوشنبه مورخ  1401/3/9بازگشایی می گردد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه اعتبار پروژه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (یک ساله) ریال هزینه خرید اسناد به ریال

ردیف

نام پروژه

1

خرید،حمل و نصب آالچیق
فایبرگالس بتنی طرح کالسیک

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/19
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/2/26
خ ش 1401/2/19

500/000/000

10/0000/000/000

4/360/000

شهردار قیامدشت – حسین ترکاشوند

فراخوان مناقصه عمومی

یک مرحله ای خدمات جدول گذاری معابر شهری با مصالح مرحله دو
شهرداری کرفس در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل و به شماره  2001090839000007را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -1موضوع مناقصه  :جدول گذاری معابر شهری
 -2مبلغ برآورد اولیه مناقصه ( 8/000/000/000 :هشت میلیارد ریال) با کسر یا اضافه  25درصد
 -3مدت انجام کار ( 6:شش) ماه
 -4تاریخ انتشار آ گهی در سامانه ستاد  :روز شنبه مورخه 1401/2/24
 -5مهلت دریافت اسناد  :تا روز چهارشنبه مورخه 1401/2/28
 -6مهلت تحویل پیشنهادات  :تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  1401/3/7که متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز را ممهور به مهر
و امضا افراد مجاز دارای حق امضا در سامانه ستاد بارگذاری نموده و همچنین به صورت ال ک و مهر شده به شهرداری کرفس تحویل نمایند
و یا از طریق پست سفارشی به آدرس :کرفس – ابتدای جاده کرفس به قروه درگزین – کدپستی  6566165148ارسال نمایند.
 -7زمان بازگشایی پا کات مناقصه  :روز یکشنبه مورخ 1401/3/8ساعت  10صبح در محل شهرداری کرفس
 -8نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه  5 :درصد کل مبلغ پیشنهادی پیمانکار
 -9صالحیت الزم  :اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  5راه یا ابنیه
 -10محل تامین اعتبار پروژه از محل اسناد خزانه اسالمی و اعتبارات نقدی طبق تخصیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :شماره تلفن  08136333243در وقت اداری
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
تاریخ انتشار 1401/2/26

خ ش 1401/2/26

شهرداری کرفس

