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صدقه پنهاني ،گناه را مي پوشاند و صدقه آشكار بر مال مي افزايد.

امام علي (ع):

غدير؛ قطعه طاليي از تاريخ بشريت

دکتر جواد سعيد تهراني
غدير ،يک حادثه ويک اتفاق نيست ،غدير عصاره و نتيجه خلقت
و چکيده تمام اديان الهي است .غدير ،ثمره نبوت در طول تاريخ
و ميوه رسالت انبياي الهي عليهم السالم است .غدير ،خط سياسي
اسالم و مسلمين در همه دوره هاست ،و خطبه غدير راهبرد مديريت
جامعه بر اساس واليت الهي است.
اگر جامع تر بنگريم غدير يک قطعه طاليي از تاريخ بشريت
است که اگر اهريمنان ،آن را منحرف نمي کردند ،اثري از فقر و
بيدادگري در جامعه بشري نبود و همه انسان ها طعم شيرين عدالت و
رشد يافتگي را با تمام وجودشان احساس مي کردند.
عيد غدير از برجسته ترين اعياد اسالمي است و عاملي که موجب
شده حرمت ويژه پيدا کند اين است که توليت دين از طرف خداوند
به انسان کاملي همچون امير مؤمنان حضرت علي عليه السالم واگذار
گرديد تا نسبت به حفظ و اجرا و تبليغ آن مبادرت نمايد.
امامت ،تداوم رسالت در طول زمان :عامل ديگري که موجب شد تا
امامت جايگاه بلندي پيدا کند اين است که نبوت و رسالت محدوديت
زماني دارد و با رحلت پيامبر صلي اهلل عليه و آله ،نبوت و رسالت به
پايان مي رسد ،اما امامت يعني مديريت جامعه بدون وقفه بوده و تا
بشر روي کره زمين زندگي مي کند ،امام حضور دارد.
مسلمان بايد به صورت مسئول و منطقي ،غدير را بشناسد به ويژه
دوستان جوان که ضرورت دارد به آن بهاي بيشتري دهند تا در
مقابل کساني که اطالعات محدودي دارند ،بتوانند با منطق قوي از
غدير و فلسفه آن دفاع نمايند .
مأموريت پيامبر صلي اهلل عليه و آله در حجة الوداع :پيامبر اسالم
صلي اهلل عليه و آله در آخرين سفر زيارتي خانه خدا که حجة
الوداع ناميده شده ،مأموريت يافت تا در حضور زائران خانه خدا که
در آن سال تا  180000نفر هم گزارش شده ،حضرت علي عليه
السالم را به عنوان ولي امر مسلمين بعد از خودشان معرفي کند.
پيامبر صلي اهلل عليه و آله طي خطبه اي طوالني که به نام خطبه
غديريه معروف است ،فرمود« :من کنت مواله فهذا علي مواله» و
نيز در همين خطبه ،واليت ائمه طاهرين سالم اهلل عليهم از فرزندان
علي عليه السالم را نام بردند.
به دنبال اين معرفي بود که آيه «اليوم اکملت لکم دينکم» نازل شد
که طبق روايات علماي بزرگ اسالم اعم از شيعه و سني اين آيه
مربوط به جريان غدير است که پيامبر صلي اهلل عليه و آله از طرف
خداوند مأمور به نصب علي عليه السالم به عنوان امام و ولي امر
مسلمين شده بود .هنگام نزول اين آيه مردم هنوز در صحنه غدير
حضور داشتند که پيامبر صلي اهلل عليه و آله تکبير گفتند و آن را
تالوت کردند .خداوند در اين آيه خطاب به پيامبر مي فرمايد :اي
پيامبر! امروز با برگزاري مراسم غدير و تعيين تکليف بعد از خود،
من دين شما را کامل کردم و حجت را بر شما تمام نمودم و راضي
هستم به اينکه دين اسالم ،دين جهانيان باشد.
توطئه هاي اهريمنان :خداوند به پيامبر اسالم صلي اهلل عليه و آله
خبر داده بود که خيانت مردم مانع از تحقق غدير در جامعه خواهد
شد و زمان تحقق آن به تأخير خواهد افتاد ،زماني غدير محقق
مي شود که آخرين ذخيره الهي و آن انسان کامل (حضرت مهدي
سالم اهلل عليه) ظهور نمايد .او زماني از پس پرده بيرون خواهد آمد
که جامعه بشري از همه نظام هاي حاکم قطع اميد کرده باشد و
فرياد عدالت خواهي آنان در سراسر جهان طنين انداز شود .امروز
آنچه در شرق وغرب عالم شنيده مي شود ،وعده الهي است ،غرب
فرياد عدالت خواهي سر مي دهد و شرق فرياد اسالم .غرب از ظلم و
تبعيض مي نالد و شرق از بيدادگري هاي حاکمان خودکامه ،و پيام
هر دو فرياد يک انقالب جهاني است با رهبريت يک انسان کامل .و
سرانجام پيام غدير در ظهور امام عصر ارواحنا فداه محقق خواهد شد
و عصر طاليي زندگي انسان آغاز خواهد گرديد .به اميد آن روز.
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معاون صدا:

معاون وزير علوم خبر داد:

ضرورت ايجاد يک شبکه اجتماعي بين نخبگان براي حل مسائل کشور

معاون فرهنگي وزارت علوم گفت :جامعه از
دانشگاه انتظار بيشتري نسبت به ساير نهادهاي
اجتماعي دارد و در همين راستا ايجاد يک شبکه
اجتماعي بين نخبگان دانشگاهي براي حل مسائل
کشور ضروري است.
به گزارش معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت
علوم ،وي گفت :در جامعه امروز ايران که در

حال پيشرفت و تحول است نقش نخبگان و
نهادهاي علمي براي عملکرد بهتر در شرايط
جديد بيشتر احساس مي شود.
وي با اشاره به اينکه دانشگاهها نقش مهمي
در تقويت سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي
دارند گفت :جامعه نيز از نهاد دانشگاه انتظار
بيشتري نسبت به ساير نهادهاي اجتماعي دارد
و در همين راستا ايجاد يک شبکه اجتماعي بين
نخبگان دانشگاهي براي حل مسائل کشور ضروري
به نظر مي رسد.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم تاکيد کرد:
براي افزايش اعتماد عمومي به نهاد دانشگاه بايد
دانشگاهها را در مسيري هدايت کنيم که در حل
مشکالت جامعه در مقياس ملي ،منطقه اي و
ناحيه اي موثر باشند.

همايش تخصصي دشمن شناسي
دين زاو،در فرهنگسراي
انديشه برگزار مي شود

خبر »

امروز بايد از دستاوردهاي انقالب بگوييم
نشست حميد شاه آبادي ،معاون صداي رسانه ملي
و همچنين مديران راديو با معاونان و وزراي دولت
با موضوع  ۴۰سالگي انقالب برگزار شد.به گزارش
خبرنگار مهر ،نشست حميد شاه آبادي معاون صداي
رسانه ملي و همچنين مديران راديو با معاونان
و وزراي دولت با موضوع  ۴۰سالگي انقالب در
ساختمان شهداي راديو برگزار شد.شاه آبادي در اين
مراسم با اشاره به تالش هاي برنامه سازان در آستانه
 ۴۰سالگي انقالب عنوان کرد :اين براي خود من
بسيار مهم بود که ما اهالي راديو چه رفتار و اقدامي
بايد در بهار  ۴۰سالگي انجام دهيم .براي انجام يک
کار ارزشمند نيازمند زمينه سازي و مطالعه و تحقيق
هستيم و از همه مهمتر نگرشي است که برنامه ساز
بايد داشته باشد تا بتواند بر اساس آن برنامه اي خالق
ارائه دهد.شاه آبادي گفت  :امروز بايد از دستاوردهاي

سومين همايش تخصصي دشمن شناسي "دين زاو"  7تا  9شهريور
در فرهنگسراي انديشه برگزار مي شود.
محمد ميثم ميثمي ،دبير سومين همايش تخصصي دشمن شناسي
دين زاو ،در اين خصوص گفت :همايش تخصصي «دين زاو» با هدف
مقابله با تهديدات اعتقادي دشمنان و ضرورت آشنايي با آخرين

 110جايزه دانش آموزي در پويش نهال

انقالب بگوييم .سخن من اين نيست که دستاوردها
را ناديده بگيريم بلکه امروز شبهه هايي در جامعه
وجود دارد که بايد به آنها پاسخ داد .به طور مثال
آماري در حوزه انرژي ،نفت و فرهنگ اعالم مي شود
که بسيار درخشان است ولي براي بازه  ۴۰سال که
ممکن است کسي که از نسل جديد فضا و شرايط
را نداند ملموس نباشد.

تحوالت صورت گرفته و همچنين لزوم تجهيز ،تقويت ديدگاه هاي
فعاالن ،مسئوالن فرهنگي کشور و قشر تحصيلکرده در حوزه جنگ
نرم طي روزهاي هفتم  ،هشتم و نهم شهريورماه در سه بخش
نمايشگاهي ،نشستهاي تخصصي و کارگاه در فرهنگسراي انديشه
برگزار مي شود.

نمايه

ايسنا /پوريا پاکيزه

همدان؛ پايتخت
گردشگري آسيا

به مناسبت عيد سعيد غدير خم ،پويش دانش آموزيِ «غديري شويم» در
شبکه نهال به راه خواهد افتاد .به گزارش روابط عمومي سيما؛ برنامه «پويه»
با شعار غديري شويم ،ويژه مخاطبين  6-12سال و با هدف مشارکت کودکان
در برگزاري جشن هاي غديري و ترويج فرهنگ غدير ،از  ٥تا  ١٥شهريور
ماه ،از شبکه تخصصي کودکان پخش خواهد شد.عالقهمندان مي توانند با
ارسال آثار خود با موضوع غدير خم ،در زمينه هاي گوناگون همچون عکاسي،
نقاشي ،خوشنويسي ،کاردستي و  ...در اين پويش دانش آموزي مشارکت
سروش شبکه نهال به آدرس
کنند و از آثار خود را از طريق پيام رسان
ِ
 http://sapp.ir/nahaltvارسال کنند.بهترين آثار دريافتي به صورت روزانه
در برنامه کوتاه «پويه» نمايش داده خواهد شد و از ميان بهترين آثار ،به
 110نفر ،کارت هديه يکصد هزار توماني اهدا خواهد شد.

مديرعامل شرکت تعاوني مطبوعات در نشست خبري مطرح کرد؛

توقيف مِلک تعاوني مطبوعات به علت
عدم اجراي تعهدات وزارت ارشاد

مديرعامل شرکت تعاوني مطبوعات کشور ازتوقيف مِلک اين تعاوني بابت عدم
اجراي تعهدات وزارت ارشاد طي سالهاي ۸۱تا۸۹و پرداخت نکردن حقالعمل
اين تعاوني در خصوص صدور حوالههاي کاغذ به نشريات خبر داد.به گزارش
خبرنگار مهر ،علياکبر بهبهاني ،مديرعامل شرکت تعاوني مطبوعات کشور در
نشستي خبري که با اهالي رسانه برگزار کرد ،از توقيف مِلک اين تعاوني به
نفع يکي از اعضاي آن که از تعاوني طلبکار است ،به دليل عمل نکردن وزارت
ارشاد به تعهدات خود در اين رابطه خبر داد و به تشريح جزئيات اين مسئله
پرداخت.وي با بيان اينکه ما هم از طرف وزارت ارشاد و هم يک طلبکار جفاکار
تحت فشار قرار گرفتهايم ،گفت :بعد از  ۳۰سال مِلکي متعلق به شرکت تعاوني
مطبوعات کشور که با حق عضويتهاي گرفته شده از اعضاي آن خريداري شده
بود ،با رأ ِي دادگاه ،توقيف و به نام فرد طلبکار از تعاوني شد.

رئيس رسانه ملي در اختتاميه جشنواره توليدات م راكز استاني:

حاضريم براي رساندن صداي مردم از
رسانه ملي ،هزينه هاي آن را پرداخت کنيم

مجمع گفتوگوي کشورهاي آسيايي
( ،)ACDبزرگترين تشکل گردشگري
آسيا با ۳۴عضو است که خرداد سال جاري
در اجالس وزراي گردشگري کشورهاي
آسيايي در کشور کامبوج ،همدان را به
ت هاي بينظير
دليل برخورداري از ظرفي 
گردشگري به عنوان پايتخت گردشگري
آسيا در سال  ۲۰۱۸انتخاب کردند .چهار
تصوير از جاذبه هاي گردشكري در همدان
را مي بينيد .

رئيس رسانه ملي در آيين اختتاميه جشنواره توليدات مراكز استاني
گفت:حاضريم براي رساندن صداي مردم از رسانه ملي ،هزينه هاي آن
را پرداخت کنيم  .وي گفت  :اميدآفريني مهمترين اولويت صداوسيما
است .بايد هنرمندانه خبرهاي اميدوار كننده و نشاط به آنها بدهيم و
اوقات فراغت مفيد و سرگرم كننده براي آنها ايجاد كنيم.به گزارش
خبرگزاري فارس ،علي عسکري با بيان اينکه جنگ تمام عيار رسانه
اي امروز شرايط خاصي را ايجاد کرده است ،گفت :جهان امروز ،جهان
ارتباطات است و انسانها با رسانهها در اين جهان ارتباط تنگاتنگ
دارند و هر روز اين ارتباط گسترد ه تر ميشود.
اداره کل راه وشهرسازي استان بوشهر

آگهي فراخوان عمومي تجديد ارزيابي کيفي

فروش تعداد  4دستگاه انواع ماشينآالت

شهرداري پيشين

" فراخوان مجدد به شماره " 200975750000003

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد ابالغيه اعتبارات استاني و موافقتنامه مبادله شده با سازمان
مديريت و برنامهريزي استان البرز به شماره  1620045مورخ  96/10/18و طرح شماره 020ذ 1502004سال  1396نسبت
به بهسازي و زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر جديد هشتگرد از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به شرح
ذيل اقدام نمايد .لذا از متقاضيان واجد شرايط با مشخصات ذيل دعوت به همكاري ميگردد.
 )1نشاني كارفرما :كيلومتر  65آزادراه تهران  -قزوين  -شهر جديد هشتگرد  -شهرداري شهر جديد هشتگرد
 )2نشاني محل اجراي پروژه :شهر جديد هشتگرد  -معابر شهري
 )3موضوع مناقصه :بهسازي و زيرسازي و آسفالت معابر شهر جديد هشتگرد
 )4مبلغ مناقصه 3/000/000/000 :ريال
 )5مبلغ سپرده شركت در مناقصه :مبلغ  150/000/000ريال به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي كه در اوراق مناقصه
قيد خواهد شد.
 )6مدت اعتبار و پيشنهادات :موضوع بند (ي) ماده  2و بند الف ماده  21كتاب قانون برگزاري مناقصات كه در اوراق
مناقصه قيد خواهد شد.
 )7متقاضيان ميبايست داراي حداقل رتبه  5راه و باند با گواهي صالحيت پيمانكاري معتبر باشند.
 )8جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  97/6/7لغايت ( 97/6/11به مدت  4روز كاري) و ارائه پيشنهادات از تاريخ
 97/6/12لغايت ( 97/6/22به مدت  10روز كاري) از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام ميگردد.
 )9هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

اصغر آقائي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر (مناقصه گزار) درنظر دارد تجديد فراخوان ارزيابي کيفي براي
مناقصه عمومي از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) برگزار نمايد.
رديف

به استناد مجوز شماره  197مورخ  97/4/5شوراي اسالمي شهر پيشين شهرداري پيشين در نظر دارد تعداد
 4دستگاه انواع ماشينآالت را از طريق مزايده به فروش برساند .لذا كليه متقاضيان اعم از حقيقي وحقوقي
و واجد شرايط (طبق اسناد مزايده) ميتوانند به آدرس زير مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.
تاريخ و محل دريافت اسناد مزايده :از ابتداي وقت اداري روز شنبه مورخ  97/6/10لغايت پايان وقت اداري
روز پنجشنبه مورخ 97/6/15
آخرين مهلت و محل تحويل پاكات مزايده :حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  97/6/25به
امور مالي شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
زمان و محل برگزاري مزايده و بازگشايي پاكات :ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  97/6/26در محل
سالن اجتماعات شهرداري پيشين
نوع سپرده و تضمين شركت در مزايده :به صورت واريز وجه نقد به حساب شهرداري پيشين به شماره
 3100000095005نزد بانك ملي به ميزان  %5قيمت پيشنهادي هر خودرو كه ميبايستي به طريق فوق ارائه
گرديده و رسيد آن در پاكت الف گذارده شود.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
كليه هزينههاي آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد.

تاريخ انتشار97/6/7 :
خ ش97/6/7 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

آگهي مزايده عمومي

تاريخ انتشار97/6/7 :
خ ش97/6/7 :

WWW.RESALAT-NEWS.COM

شماره
مناقصه

موضوع ارزيابي

برآورد تقريبي
«ريال»

1

تجديد
97-11

ارزيابي کيفي فاز دوم تقاطع ورودي
برازجان از سمت شيراز (احداث دو
دستگاه پل تقاطع غيرهمسطح و
رابط ها)

155.000.000.000

دستگاه نظارت

حداقل شرايط
مجاز براي دريافت
اسناد

شماره ثبت فراخوان در
سامانه

معاونت
مهندسي و
ساخت

صالحيت پيمانکاري
رتبه  4راه و ترابري

200973389000028

کليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي کيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي کيفي تا ارسال
دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند
ارزيابي کيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،کليه مراحل ثبت نام در سايت مذکور را جهت
دريافت گواهي امضاي الکترونيکي اقدام کرده و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.
محل دريافت اسناد ارزيابي :مناقصه گران جهت دريافت اسناد ارزيابي به آدرس www.setadiran.ir
مراجعه نمايند.
مهلت زماني دريافت ارزيابي از سامانه ستاد:
مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي ستاد

از ساعت  12ظهر مورخ  97/06 /10تا ساعت  12ظهرمورخ 97/06/17

آخرين مهلت بارگذاري اسناد ارزيابي کيفي به صورت الکترونيکي در
سامانه ستاد

تا ساعت  12مورخ 97/07/02

تاريخ گشايش پاکات ارزيابي کيفي

ساعت  7صبح مورخ 97/07/03

مدت اعتبار پيشنهاد

 3ماه

ضمنا مناقصه گران جهت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد ارزيابي به اداره پيمان و رسيدگي به آدرس
بوشهر ابتداي بلوار سپهبد قرني اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر ساختمان شماره  2مراجعه
نمايند.
براي كسب اطالعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.irمراجعه نماييد .در ضمن هزينه کارمزد
سامانه ستاد و درج آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  021-41934مي باشد.
تجديدآگهي شماره  97-11جهت چاپ در دو نوبت روزنامه رسالت در تاريخ هاي نوبت اول 97/6/7
و نوبت دوم 97/6/10
نوبت اول97/6/7 :
نوبت دوم 97/6/10 :

اداره ارتباطات واطالع رساني راه و شهرسازي استان بوشهر

