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مشاهیر

ژرار دو ن ِ��روال ،شاع��ر فرانسوي در  22م��ه 1808م در پاريس به دنيا
آم��د.وي در  16سالگ��ي اولي��ن مجموعه از اشعار خ��ود را منتشر كرد
و س��ال بع��د ،فا ْو ْست اثر مع��روف يوهان گوته اديب شهي��ر آلماني را
ب��ه زبان فرانسه ترجمه كرد.با اين ح��ال ،نروال از بيماري عصبي رنج
ميب��رد و اين بيماري باعث بستري شدن��ش در آسايشگاه و متالشي
ش��دن خانوادهاش گرديد.نروال پ��س از بهبودي ،سفر بزرگ خود را به
مش��رق زمين آغاز كرد.وي در اي��ن سفر به يونان ،مصر ،سوريه ،لبنان
و قسطنطني��ه رفت و سفرنامه زيبايى درباره آن نگاشت.نروال از زماني
ك��ه به بحرانهاي عصبي و اختاللهاي روح��ي دچار شد ،شخصيتي
رمانتي��ك و تقريب�� ًا غيرواقعي يافت.متناوب ًا دچ��ار حمله عصبي ميشد
و در آسايشگاهه��اي مختلف به سر ميبرد.آثار او در فواصل دورههاي
بيم��اري و بهبود از روح تبآلود و اضطرابهاي درون او حكايت دارد.
حکایت

"ژراژ دو ن ِْروال" که بود؟

اي��ن آثار و اشعار ،از زيباتري��ن و در عين حال از مبهمترين اشعار زبان
فرانس��وي است كه جاذبه شعري و موسيقي كالم آن در ذهن خواننده
نف��وذي خاص بر ج��اي ميگذارد.ن��روال در طي ساله��اي بعد ،آثار
متع ددي عرض��ه كرد و به شهرت و موفقيت زي��ادي دست يافت.وي
در ادبي��ات به عنوان يك��ي از بنيانگذاران سب��ك سورئاليسم شناخته
ميشود.سورئاليسم شي��وهاي ادبي است كه از سال 1920م در فرانسه
پيدا شد و مانن��د مكتبهاي ديگر دامنه نفوذ خود را به هنرهاي ديگر
عليت
گست��رش داد.اين مكتب كوشش ميكند تا جبر منطقي و قانون ّ
را ويران كند.شكستن سدها و گشودن بندها و به عبارت ديگر عصيان
در براب��ر همه چيز ،محرك باطني سورئاليس��م است.سورئاليسم ،خود،
كاري ذهني است ك��ه ميخواهد با زبان يا قلم يا وسيله ديگر ،جريان
عمل تفكر را بيان كند.طرفداران اين مكتب براي برانگيختن و
واقع��ي ِ

بي��رون كشيدن واقعيت كه در اعم��اق ضمير پنهان آدمي مدفون شده
ترين آنها ،نوشتن
اس��ت ،چند وسيله عمل ،پيشنهاد ميكنند ك��ه ساده ِ
خ��ود به خو د است.منشاء اين مكت��ب را بيش از هر جاي ديگر بايد در
شع��ر جستجو كرد زيرا سورئاليستها ميكوشند تا از راه شعر بر اذهان
تسل��ط پيدا كنند.اصول اين مكتب عبارتست از :هزل ،رؤيا و ديوانگي.
آث��ار ن��روال او را شخصيتي مبهم و آميخت��ه از عناصر گوناگون نشان
يده��د.در غالب آثارش ،روشناي��ى و تاريكي درهم ميآميزد.از نروال
م
آث��ار متع ددي برجاي مانده ك��ه از ميان آنها ،سيل��وي ،اورليا و اوهام،
خوانندگان فراوان پيدا كردند.وي در آثار ديگر خو د مانن د سفر به شرق،
ده سال تجربه و مطالعه را با تخيل درهم آميخته و از منابع عظيم رؤيا
و ع��دم ادراك و بيارادگي بهره گرفته است.ژرار دو نروال سرانجام در
 26ژانويه 1855م در  47سالگي به عمر خود پايان داد.
اثر :تسنیم

جنایات هولناک رژیم سعودی و سکوت مجامع بین المللی
دست بابا

ﻃﺮﻑ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍ ﺑﻮد.م��ی گفت« :ﭘﯿﮑﺮ ﺷﻬﺪﺍ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽﺑﺮدن��د.دﯾﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﯽﻫﺎ ﺷﻠﻮﻍ
ﺷﺪﻩ ،ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺟﻠﻮ دﯾﺪﻡ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ چه��ارده پان��زده ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻠﻮ
ﺗﺮﯾﻠﯽ دﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻩ.ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟»گفتن��د« :ﻫﯿﭽﯽ ﺍﯾﻦ
دﺧﺘﺮﻩ ﺍﺳﻢ ﺑﺎﺑﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻫﺎ دﯾﺪﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﻧﺒﯿﻨﻢ
ﻧمی گذﺍﺭﻡ ﺭ د بشید».گفت« :ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ یکی دو روز ﺻﺒﺮ
ﮐﻦ تا برای مراسم تدفین آماده شیم».دختر ﮔﻔﺖ« :ﻧﻪ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﯿﻢ ﻧمیﺸﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ».ﮔﻔﺖ« :ﺗﺎﺑﻮﺕﻫﺎ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺯﻣﯿﻦ ،ﭘﺮﭼﻤﻮ ﺑﺎﺯ
ﮐﺮدﻡ ،ﯾﻪ ﮐﻔﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ دﺭ ﺁﻭﺭدﻡ ،ﺳﻪ چه��اﺭﺗﺎ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ
دﺍدﻡ بهش ،ﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻣﯿﻤﺎﻟﯿﺪ ،ﻫﯽ می گفت ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ،
می گف��ت :دﯾﺪﻡ ﺍﯾﻦ دﺧﺘﺮ دﺍﺭﻩ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﮔﻔﺘﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﺴﻪ
ﻋﺰﯾﺰﻡ ،ﺑگ��ذﺍﺭ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ».دخت��ر ﮔﻔﺖ« :ﺗﻮ رو ﺧﺪﺍ بگذﺍﺭ ﯾﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺑﮑﻨﻢ؟»ﮔﻔﺘﻢ« :ﺑﮕﻮ».ﮔﻔﺖ« :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ می خواهی د
ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﺪﻭﻣﻪ؟»م��ی گفت:
«ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻮدن د که میﺨﻮﺍه د ﭼﻪ ﮐﻨﻪ ﺍﯾﻦ دﺧﺘﺮ ،می گفت
ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮ د ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ،ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ
دﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎﺷﻮ دﺍدﻡ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺳﺮﺵ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺁﺭﺯﻭ
دﺍﺷﺘﻢ یک ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ».

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره  98-5ق
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شرح مختصر موضوع مناقصه  :انجام برونسپاری فعالیتهای بهره برداری امور آبفای شهرستان رشت (شهرهای  :رشت ،کوچصفهان ،لولمان ،خمام ،خشکبیجار و لشت نشاء)

3

د اسنا د  :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/3/8
مهلت خری 

4

د حضوری اسنا د  :رشت ،جنب پارک قدس – شرکت آب و فاضالب شهری استان گیالن ،دفتر قراردادها تلفن 01333368482 :
محل خری 

5

قيمت اسنا د و نحوه واريز وجه :
مبلغ  1000000ریال بحساب  2902-43 – 122222222-1بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت به نشانی رشت  ،فلکه یخسازی بنام شرکت آب و فاضالب استان گیالن

6

ميزان سپرده شركت در مناقصه 1.428.820.000 :ریال – (انواع تضمین :چک بانکی تضمینی  ،واریز وجه  ،ضمانتنامه بانکی )

7

مهلت و محل تحویل پیشنها د  :تا ساعت  14روز یکشنبه مورخ  98/3/19دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان گیالن

8

زمان و مکان گشایش پیشنها د ها :ساعت  9:30صبح روز دوشنبه مورخ  ، 98/3/20سالن جلسات شرکت

9

د صالحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از
رشته پیمانکار :پیمانکار ملزم به ارائه گواهینامه صالحیت بهره برداری از تاسیسات آب شرب و یا در حال انجام مراحل تایی 
تاسیسات آب شرب از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور باشد.
شرکتهای مجاز به شرکت در مناقصه:
 -1ارائه اسنا د مثبته در خصوص مجموع حجم ریالی کلیه قراردادها در پنج سال اخیر به مبلغ ( 30.000.000.000سی میلیارد) ریال و نقدینگی در شش ماه اخیر به میزان
بیشتر از مبلغ ( 8.000.000.000هشت میلیارد) ریال  ،توسط شرکت کنندگان در مناقصه الزامی میباشد.
 -2ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی  ،توسط شرکت کنندگان در مناقصه الزامی می باشد.

13
14
15

صحیفه سجادیه


رویدادهای تاریخی امروز
روز ملي و اتحا د دو يمن (1990م)

در پي نشست دوجانبه وزراي خارجه دو كشور يمن شمالي و جنوبي و در يك اعالميه مشترك ،اتحا د دو يمن
در  22مه 1990م اعالم شد.به اين ترتيب اين دو كشور ،تحت عنوان جمهوري يمن ،بار ديگر كشوري واح د
تش��كيل دادن د و اعضاي پارلمان مش��ورتي دو كشور ،قانون اساسي يمن واح د را به اتفاق آراء تصويب كردند.
پس از اين تحوالت ،س��رهنگ علي عبد هَّ
الل صالح ،به عنوان رئيس جمهور يمن متح د انتخاب ش��د.اتحا د دو
يمن بيش��تر متأثر از تمايل مردم دو كش��ور به اتحا د و همچنين تغييراتي بو د كه بر اثر اعمال سياست فضاي
باز سياس��ي صورت گرفت.در سال 1914م ،در پي قراردادي ميان امپراتوري عثماني و انگليس ،يمن جنوبي
از يمن شمالي ،جدا شده بود.
آغاز به كار "هيئتهاي مؤتلفه اسالمي"(1342ش)

نام دستگاه مناقصه گزار  :شركت آب و فاضالب استان گيالن
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«دعای تندرستی»

خداون��دا بر محم د و آلش درو د فرس��ت و لباس عافیت بر من بپوش��ان و
سراپایم را به عافیت فراگیر و به عافیت محفوظم دار و به عافیت گرامیم دار
و ب��ه عافیت بىنیازم کن و عافیتت را بر من صدقه ده و مرا عافیت بخش
و برایم بستر عافیت بگستر و عافیت را برایم از هر مانعى پیراسته ساز و در
دنیا و آخرت بین من و عافیت جدایى مینداز.خداوندا بر محم د و آلش درو د
فرس��ت و مرا عافیت بخش عافیتى کافى و ش��فابخش و برتر و روزافزون،
عافیتى که در بدنم عافیت تولی د کن د و در یک کلمه :عافیت دنیا و آخرت و
بر من م ّنت ن ِه به تندرستى و امنیت و سالمت در دین و بدن ،و بصیرت در
دل ،و پیشرفت در امور ،و هراس و بیم از تو ،و توان و قدرت بر انجام طاعتى که مرا به آن فرمان دا دهاى و
اجتناب از نافرمانیت که مرا از آن برحذر داشتهاى.خداوندا بر من م ّنت گذار که موفق به حج و عمره و زیارت
قبر رس��ولت و آل او  -که درودت بر همه آنان با د  -گردم ،همیش��ه تا وقتى که مرا در دنیا زنده مىدارى ،در
امسال و همه سال و آن عبادات را پذیرفته و مایه پاداش و منظور نظر و ذخیرهام نز د خو د قرار ده و زبانم را
به حم د و ش��کر و ذکر و ثناى جمیلت گویا کن و قلبم را براى پذیرش هدایتهاى دینت گش��اده ساز ،و مرا و
فرزندانم را از شیطان رانده شده و از شر جانوران زهرناک و زهردارکشنده و سایر جانوران و چشمزخم و از شر
هر شیطان سرکش ،و از شر هر پادشاه ستمگر و از شر هر خوشگذران نازپرورده سرکش و از شر هر ضعیف و
قوى و از شر هر عالىمقام و فرومایه و از شر هر کوچک و بزرگ و از شر هر نزدیک و دور و از شر هرکسى
از جن و انس که به جنگ پیامبرت و اهلبیتش اقدام کرده و از ش��ر هر جنبن دهاى که مس��خّ ر قدرت توست
پناه ده ،زیرا که تو در سلطنت بر صراط حق و عدلى.بارخدایا بر محم د و آلش درو د فرست و هرکه علیه من
اندیشه ب د داشته باش د او را از من بگردان و نیرنگش را از من دور کن و شرش را از من بازدار و مکرش را به
گلوگاهش برگردان و س�� دّى در مقابلش بپا کن که چش��مش را از دیدن من کور و گوشش را از شنیدن ذکر
من کر سازى و دلش را به وقت سوء نیت در حق من قفل نمایى و زبانش را از گفتگو درباره من اللسازى
و سرشرا به گرز ذلّتبکوبى وعزتش را بهذلّت بدل کنى.

پس از وقايع مربوط به اليحه انجمنهاي ايالتي و واليتي در س��ال 1341ش ،دس��تههاي گوناگون مردمي
تشكيل گرديدن د كه در ص د د مبارزه با رژيم شاه بودند.افرا د و اعضاي اين گروههاي مردمي ،از مسلمانان ناب
و خالص ولي اكثراً فاق د تجربه سياسي و سازماندهي و حتي معلومات كافي و عميق مذهبي و اجتماعي بوده
و به كمكهاي فكري و تعليمات ديني و سياس��ي و س��ازماندهي نياز داشتند.اين گروهها طي جلساتي با هم
آش��نا شده و با نظر و تصويب حضرت امام خميني(ره) در  1خردا د 1342ش ،استا د شهي د مرتضي مطهري و
چن د تن ديگر از شخصيتهاي روحاني ،متكفّل هدايت و تغذيه معنوي آنان كه از آن پس ،هيئتهاي مؤتلفه
اسالمي خوانده ميشدند ،گرديدند.همگامي مؤتلفه با حوزه علميه قم و مبلّغان و ائمه جماعات ،نيروي عظيم
مردم مس��لمان ايران را ،پشت َس�� ِر امام و مراج ِع ديگر ،وار د ميادين مبارزه كرد.مهمترين اقدام اين هيئتها،
ترور و اعدام انقالبي حس��نعلي منصور ،نخس��ت وزير سرس��پرده رژيم پهلوي و عامل تصويب قانون ننگين
كاپيتوالسيون و تبعي د حضرت امام به تركيه بود.اغلب اعضاي جمعيت مؤتلفه ،پس از پيروزي انقالب ،جذب
حزب جمهوري اسالمي شدند.
نوبت اول

رديف

مناجات

محل تامین اعتبار :جاری
د قراردا د الزامی است.
د صالحیت ایمنی ( ) HSEدر هنگام عق 
ارایه گواهینامه تایی 
دستگاه نظارت  :معاونت بهره برداری
سایت ملی مناقصات کشورhttp://iets.mporg.ir :
سایت شرکت آب و فاضالب شهری استان گیالن WWW.abfa-guilan.ir :
د)
د می باش 
مهلت اعتبار پیشنها د  3 :ماه (برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدی 

د.
هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور به عهده برنده مناقصه می باش 

شرکت آب و فاضالب شهری استان گیالن

آگهی مزایده عمومی

شه��رداری شهرق��دس در نظر دار د نسبت به واگذاری یک واح د کارگاه��ی شماره  5به مساحت  50مترمربع در همکف و  20مترمربع نیم طبقه به صورت
اجاره یک ساله با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه  13/000/000ریال واقع در شهرقدس،خیابان چمن،داخل مجتمع صنعتی قدس از طریق مزایده عمومی
اقدام نماید.
متقاضیان می توانن د ظرف مدت 10روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواه د ش د با مراجعه به امور قراردادهای
شهرداری واقع در بلوار انقالب اسالمی ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ،طبقه دوم نسبت به دریافت و تحویل اوراق مزایده اقدام نمایند.
• خری د اوراق مزایده به مبلغ  500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000بانک ملی شعبه شهرقدس .
• سپرده شرکت در مزایده معادل  7/800/000ریال می باشد.
• سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقا د قراردا د مستر د نمی گر دد.
• شهرداری در ر د یا قبول پیشنهادها مختار است.
• هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.
روابط عمومی شهرداری شهرقدس

دستگاه مناقصه گذار:دانشگاه آزا د اسالمی واح د شهرقدس
موضوع مناقصه:خری د دستگاه جذب اتمی (220fs-Agilentآمریکا)
واجدین شرایط :اشخاص حقوقی
مهلت مراجعه برای اطالع ازشرایط مناقصه ودریافت اسناد:ده روزکاری ازتاریخ درج آگهی درساعات اداری
تاریخ تحویل پاکات:دهمین روزکاری ازتاریخ درج آگهی درساعات اداری
باب��ت دریافت اسنادبه سایت یا حضورا ب��ه آدرس زیرمراجعه فرمائید:تهران-بزرگ��راه فتح-کیلومتر-20شهرقدس-انتهای بلوارشهیدکلهر-دانشگ��اه آزاداسالمی واحدشهرقدس-کمیسیون
معامالت-شماره تماس  021-46896000داخلی 1269
مدارک موردنیازبرای دریافت اسناد:اصل کارت ملی-اصل معرفی نامه وفیش واریزی خریداسنادمناقصه به مبلغ  500/000ريال به حساب شماره  0109189810008وشناسه واریز0109189820
بانک ملی شعبه دانشگاه آزا د اسالمی شهرقدس کد 2416بنام دانشگاه آزا د اسالمی واحدشهرقدس
مدارک موردنیازدرزمان تحویل پاکات:اصل کارت ملی-اصل معرفی نامه
دانشگاه درر د یاقبول یک یاهمه پیشنهادات مختارمی باشد.
پرداخت هزینه های آگهی به عهده برنده می باشد.
شرکت درمناقصه به منزله پذیرفتن کلیه شرایط آیین نامه معامالت دانشگاه آزاداسالمی می باشد.
مبلغ ضمانتنامه شرکت درمناقصه  225/000/000ريال می باشد.
سایرشرایط و مشخصات موضوع مناقصه درفرم های مناقصه مندرج می باشد.
د شهرقدس
عباس آسمانی ـ رئیس اداره روابط عمومی واح 

آگهی مناقصه عمومی

w w w. t e j a ra t o n l i n e . i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را
در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

نوبت اول

نوبت دوم

شهرداری شهرقدس در نظر دار د نسبت به تکمیل خانه فرهنگ استقالل با برآور د اولیه  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از طریق مناقصه عمومی و عق د پیمان با پیمانکار حائز صالحیت ( شرکتهای
دارای حداقل رتبه  ۵ابنیه) اقدام نماید.
متقاضی��ان م��ی توانن�� د ظرف مدت  ۱۰روزک��اری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که ب��ه فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواه�� د ش د با مراجعه به امور قرارداده��ای شهرداری واقع در :
شهرقدس،بلوار انقالب اسالمی،ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس،طبقه دوم با ارائه معرفی نامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
ـ خری د اوراق مناقصه به مبلغ  ۵۰۰/۰۰۰ریال قابل واریز به حساب  ۰۱۰۵۷۰۸۲۹۸۰۰۰بانک ملی شعبه شهرقدس
ـ سپرده شرکت در مناقصه معادل ۵درص د برآور د اولیه به مبلغ  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.
ـ سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقا د قراردا د مستر د نمی گر دد.
ـ شهرداری در ر د یا قبول پیشنهادها مختار است.
ـ هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
ـ پرداخت مبلغ قراردا د به صورت  ۵۰درص د نق د و  ۵۰درص د تهاتر می باشد.
ـ متقاضیان قبل از دریافت اسنا د ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی  HSEاز اداره آموزش شهرداری می باشند.
ـ سایر جزئیات در اسنا د مناقصه قی د گردیده است.
ـ تاریخ انتشار نوبت اول ۹۸/۲/۲۵ :
ـ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۸/۳/۱ :
روابط عمومی شهرداری شهرقدس

