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مشاهير

پتر كبير امپراتور معروف روس��يه در  9ژوئن 1672م در
مسكو به دنيا آمد.با مرگ پدر ،خواهر پتر ،سوفي ،زمام
امور را به دست گرفت اما تعدادي از اشراف و روحانيون
با وي مخالفت ورزيدند و پتر را در  12سالگي به تزاري
روس برگزيدند.پت��ر ب��ا وجود خواهرش نميتوانس��ت
مستق ً
ال س��لطنت كند.از آن طرف هنگاميكه سوفي،
خواهر پتر كبير به مقام نيابت سلطنت دست يافت ،برادر
خود پتر را برخالف رس��م قدي��م از كاخ كرملين خارج
كرد و به روس��تايى نزديك مسكو فرستاد.اخراج وي از
زنداني باش��كوه بود ،در تربيت
كرملين كه در حقيقت
ِ
روحي و اخالقي پتر تأثير كرد و پس از چندي با س��پاه
آراس��ته خود با خواهر از د ِر مخالفت درآمد و به آساني
سيره بزرگان

«پتر كبير» که بود؟

بر او دس��ت يافت.سپس خواهر را در صومعهاي زنداني
كرد و رسم ًا به سلطنت نشست.وي مصمم شد ،رعاياي
نيمهوحشي خود را به سوي تمدن غرب رهنمون كند.
بنابراين تصميم گرفت ديواري را كه دولتهاي سوئد،
لهس��تان و عثماني بين روس��يه و غرب كشيده بودند،
درهم شكند.بدين منظور جنگهايى با عثماني و سوئد
كرد و آنان را شكس��ت داد و قس��متي از آن كشورها را
ضميمه امپراتوري خود كرد.او بس��ياري از مهندس��ان،
معماران ،صاحب منصبان ،دريانوردان و پزشكان هلندي
و انگليس��ي را اس��تخدام كرد و به روسيه فرستاد.او در
مسير تغيير اوضاع اجتماعي و اخالق قديميملت روس،
قدمهاي سريعي برداشت به طوري كه در اواخر سلطنت

او ،روس��يه در رديف ممالك بزرگ اروپا درآمد.پتر كبير
در مدت سي سال سلطنت خود بر روسيه ارتش منضبط
و نيرومن��دي به وجود آورد و كش��ور ضعيف خود را به
امپراتوري بزرگي مبدل ساخت به طوري كه نام روسيه
از دوران س��لطنت او بر اين كش��ور نهاده شد.در دوران
سلطنت پتر كبير ،شهرهاي بزرگي در روسيه بنا گرديد
بور ْگ ،برجستهترين نمونه آن به
كه پايتخت اوَ ،سن پتر ْز ْ
شمار ميرود.پتر كبير قلمرو امپراتوري روسيه را توسعه
داد و ني��روي دريايى بزرگي به وج��ود آورد كه هنگام
مرگ پتر ،ب��ه بزرگترين قدرت دريايى اروپايى تبديل
ش��ده بود.اين امر زمينه تجاوزات متع��ددي به نواحي
مختلف جهان را فراهم آورد و قدرتگيري روسيه ،نقش

بدون شرح...

«دعا درباره همسايگان و دوستانش»

بارخداي��ا بر محمد و آلش درود فرس��ت ،و مرا در رابطه با رعايت حق همس��ايگان و
دوستانم که به حق ما معرفت دارند ،و با دشمنان ما در ستيزند به بهترين صورت يارى
فرما ،و ايشان را براى بپا داشتن س ّنت خود ،و به کار گرفتن آداب نيکويت در ارفاق به
ضعيف��ان ،و برآوردن حاجت آنان ،و عيادت بيماران ،و هدايت راهجويان ،و خيرخواهى
نسبت به مشورت کنندگان ،و ديدار نمودن از مسافران برگشته به وطن ،و پنهان داشتن
راز مردم ،و پوش��اندن عيوب خلق خدا ،و يارى دادن به ستمديدگان ،و حسن مواسات
در مايحتاج زندگى با آنان ،و دريغ نورزيدن از پيش��کش و بخش��ش فراوان ،و عطا کردن پيش از درخواس��ت
موفق فرما.بارخدايا مرا توفيق ده که بدکارشان را به احسان پاداش دهم ،و از ستمکارشان با گذشت و بخشش
صرفنظر کنم ،و نس��بت به همه آنان نيکگمان باش��م ،و با همه آنان به نيکى رفتار کنم ،و چش��م از خطاى
آنان عفيفانه بپوشم ،و از باب فروتنى با ايشان نرم باشم ،و بر بالديدگان آنان به آئين رحمت ر ّقت آورم ،و در
نبودش��ان دوس��تى و محبت خود را بر آنان ظاهر سازم ،و از سراخالص دلبسته دوام نعمت آنان باشم ،و هرچه
را براى خويش��ان خود الزم مىدانم در حق آنان الزم بدانم ،و آنچه را براى مخصوصان خود رعايت مىکنم
براى آنان نيز رعايت نمايم.

صحيفه سجاديه


حکايت
آن را در معادالت قدرت جهان برجسته ساخت.پتر كبير
آرزو داش��ت كه از طريق جنوب به آبهاي گرم و آزاد
راه يابد و اين مس��اله در زمان پس از او نيز دنبال ش��د
و تجاوزات پيدرپي روسها براي دستيابي به درياهاي
جنوب ايران در راستاي همين هدف صورت ميگرفت.
پتر كبير س��رانجام در  8فوريه 1725م در  53س��الگي
درگذش��ت و پس از او ،همسرش ،كاترين به سلطنت
رسيد.
اثر :محمود نظري-فارس

هشدار نسبت به عقايد غاليان

امام سجاد عليه الس�لام هم بر جريانهاي فکري
انحرافي درون جامعه ش��يعه نظارت داش��ت و هم
بر جريانهاي انحرافي ديگران ،وقتي ديد که بعضي
از ش��يعيان گرفتار «عقيده غلو» شدهاند و ممکن
است امامان عليهم الس�لام را از شان بندگي باال
برده و به الوهيت آنها معتقد ش��وند ،هش��دار داد و
فرمود« :جمعي از شيعيان ما در حدي ما را دوست
خواهند داشت که درباره ما چيزي که يهود نسبت
به عزير و نصاري نسبت به عيسي بن مريم گفتند،
خواهن��د گف��ت (و م��ا را فرزند خدا و ش��ريک در
الوهي��ت ميش��مارند ).نه آنان از ماين��د و نه ما از
آنانيم».بنابر نقل ديگر ،گروهي بر امام عليه السالم
وارد ش��دند و ايشان را بيش از حد ستايش کردند.
امام عليه السالم فرمود« :شما چه دروغ ميگوييد
و ب��ر خدا جرئت ميورزيد! ما از صالحان قوم خود
هس��تيم و همين که صالحان قوم شمرده شويم و
باشيم ،برايمان کافي است«».آن طور که اسالم را
دوس��ت داريد ،ما را نيز دوست داشته باشيد و ما را
از حد خودمان باالتر نبريد».

مناجات

ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 98/03/08 :

فوت کوزه گري

كوزهگري بود كه كوزه و كاسه لعابي ميساخت.خيلي هم مشتري داشت.اين كوزهگر يك شاگرد زرنگ داشت.
چون كوزهگر شاگردش را خيلي دوست داشت و از ياد دادن به او كوتاهي نميكرد.چند سال گذشت و شاگرد تمام
كارهاي كوزهگري و كاسهگري را ياد گرفت و پيش خودش فكر كرد كه حاال ميتواند يك كارگاه جدا درست
كند.به همين جهت بهانه گرفت و به استادش گفت« :مزد من كم است».كوزهگر قدري مزدش را زياد كرد ولي
شاگرد باز هم راضي نشد و پس از چند روز گفت« :من با اين مزد نميتوانم كار كنم».كوزهگر گفت« :آيا در اين
ش��هر كسي را ميشناسي كه از اين بيشتر به تو مزد بدهد؟»شاگرد گفت« :نه! نميشناسم ولي خودم ميتوانم
يك كوزهگري باز كنم».كوزهگر گفت« :بس��يار خب ،ولي بدان من خيلي زحمت كشيدم تا كارهاي كوزهگري
را به تو ياد دادم ،انصاف نيست كه مرا تنها بگذاري».شاگرد گفت« :درست است ولي ديگر حاضر نيستم اينجا
كار كنم».كوزهگر گفت« :بسيار خب ،حاال بيا شش ماه هم با ما بساز تا يك شاگرد پيدا كنم».شاگرد گفت« :نه!
حرف مرد يكي است».شاگرد رفت و يك كارگاه كوزهگري باز كرد و مقداري كوزه و كاسههاي لعابي ساخت تا با
استادش رقابت كند و بازار كارهاي استادش را بگيرد.ولي هرچه ساخت ديد بيرنگ و كدر است و مثل كاسههاي
ساخت استادش نيست.هر چه فكر کرد ديد اشتباهي در درست كردن آنها نكرده ولي كاسهها خوب نشدهاند.بعد
از فكر زياد فهميد كه يك چيز از كارها را ياد نگرفته است.پيش استادش رفت و درحالي كه يكي از كاسههايش
دستش بود به استادش گفت« :اي استاد عزيز ،حقيقت اين بود كه من ميخواستم با تو رقابت كنم ولي هرچه
سعي كردم كاسههايم بهتر از اين نشد.آيا ممكن است به من بگويي كه چرا اينطور شده؟»كوزهگر پرسيد« :خاك
را از كدام معدن آوردي؟»گفت« :از فالن معدن».استاد گفت« :درست است ،گل را چطور خمير كردي؟»گفت:
«اينطور»...استاد گفت« :اين هم درست ،لعاب شيشه را چطور ساختي؟»گفت« :اينطور»...استاد گفت« :درست
است ،آتش كوره را چه جور روشن كردي؟»شاگرد گفت« :همانطور كه تو ميكردي».استاد گفت« :بسيار خب ،تو
مرا در اين موقع تنها گذاشتي و دل مرا شكستي.من از تو شكايت ندارم چون هر شاگردي يك روز بايد استاد شود
ولي اگر بيايي و يكسال ديگر براي من كار كني ياد ميگيري».شاگرد قبول كرد و به كارگاه برگشت ولي ديد تمام
كارها همانطور مثل هميشه است.يك سال تمام شد.شاگرد پيش استاد رفت.استاد گفت« :حاال كه پسر خوبي
شدي بيا تا يادت بدهم».استاد رفت كنار كوره و به شاگردش گفت« :كاسهها را بده تا در كوره بچينم و خوب هم
چشمانت را باز كن تا فوت و فن كار را ياد بگيري».استاد كاسهها را از دست شاگرد گرفت و وقتي خواست توي
كوره بگذارد چند تا فوت محكم به كاسهها كرد و گرد و خاكي را كه از آنها بلند شد به شاگردش نشان داد و گفت:
«همه حرفها در همين فوتش هست.تو اين فوت را نميكردي».شاگرد گفت« :نه ،من فوت نميكردم ولي اين
كار چه ربطي به رنگ لعاب دارد؟»استاد گفت« :ربطش اينست ،وقتي كه اين كاسهها ساخته ميشود چند روز در
كارگاه ميماند و گرد و خاك روشان مينشيند.وقتي چند تا فوت كنيم گرد و غبار پاك ميشود و رنگ لعاب روي
آن روشن و شفاف ميشود و جال پيدا ميكند.حاال برو و كارگاهت را روبراه كن».اين مثل را وقتي به كار ميبرند
كه بخواهند بگويند يك نفر بسياري چيزها را ميداند ولي يك چيز مهم آن را نميداند.
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 98/03/18 :
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آگهی مزایده عمومی واگذاری پایه بنرهای تبلیغاتی شهرداری پلدختر
( نوبت دوم)
ش��هرداری پلدختر براساس مجوز شماره  ۶۵۱شورای اسالمی ش��هر و تاییدیه کمیته انطباق فرمانداری شهرستان در
نظر دارد تعداد  ۱۳عدد پایه بنر تبلیغاتی خود را واقع در س��طح شهر از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط به مدت
یکسال واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت  ۱۰روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به
شهرداری پلدختر مراجعه نمایند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه  ۰۹۱۶۹۶۱۴۸۷۴روابط عمومی شهرداری پلدختر تماس حاصل نمایید.
هزینه درج هر دو مرحله آگهی مزایده بعهده برنده می باشد
واریز مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداری پلدختر الزامی می باشد
چاپ نوبت اول  98/3/5چاپ نوبت دوم 98/3/18
روابط عمومی شهرداری پلدختر

- 1ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ

- 2ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ

- 3ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻛﻨﻲ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ
- 4ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  3,544,915,650 :ﺭﻳﺎﻝ

- 5ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 177,250,000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  3100004700009ﺑﻨﺎﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ

- 6ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ ﺍﻣﻮﺭ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ .

- 7ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/03/08ﻟﻐﺎﻳﺖ 1398/03/29
- 8ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  :ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ 1398/03/29

- 9ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ  :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1ﺗﻴﺮ  1398ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ
- 10ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ .
- 11ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

- 12ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

آگهی مزایده عمومی واگذاری  ۳۵غرفه میوه و تره بار واقع در شهر پلدختر
(نوبت دوم)
شهرداری پلدختر براساس مجوز شماره  ۶۵۱شورای اسالمی شهر وتاییدیه کمیته انطباق فرمانداری شهرستان در نظر
دارد تعداد  ۳۵غرفه میوه وتره بار را به واجدین شرایط به صورت یک جا وبه مدت یکسال از طریق مزایده عمومی واگذار
نماید متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت  ۱۰روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری پلدختر
مراجعه نمایند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه  ۰۹۱۶۹۶۱۴۸۷۴روابط عمومی شهرداری پلدختر تماس حاصل نمایید.
هزینه درج هر دومرحله آگهی مزایده بعهده برنده می باشد
واریز مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداری پلدختر الزامی می باشد
چاپ نوبت اول  98/3/5چاپ نوبت دوم 98/3/18
روابط عمومی شهرداری پلدختر

- 13ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

- 14ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

- 15ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

- 16ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺘﻘﺎﺿــﻴﺎﻥ ﻣــﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺟﻬــﺖ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃــﻼﻉ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑــﻪ ﺳــﺎﻳﺖ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟــﻢ ﺑــﻪ ﺁﺩﺭﺱ
 www.jamcity.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

» ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ «

