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ویژه بزرگداشت سعدی
سهشنبه  31فروردین  11 1395رجب 1437

Apr 19, 2016

سال بیست و یکم شماره 5749
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زبرگدا شت و م یاد ردن اه و و ند وردن اهی عدی

جمال زیانی

درود بـر افصـح المتکلمیـن سـعدی شـیرازی که پادشـاه ملک
سـخن پارسـی اسـت و چنـان که خـودش فرموده اسـت:
بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس
حد همین است ،سخن دانی و زیبایی را
ابتـدا چکیـده ای چنـد از سـخن ادیبانـی را کـه در بزرگداشـت
هشـتصدمین سـالگرد تولـد شـیخ اجل سـعدی بیان داشـته اند
و سـازمان یونسـکو ،آنها را در سـه جلـد با عنـوان «ذکر جمیل
سـعدی» فراهـم کـرده اسـت تقدیـم مـی کنیـم و سـپس بـه
قسم ها و سوگندهای سعدی می پردازیم.
شـرف سـعدی بر بسـیاری از سـرایندگان سـخن پارسـی از آن
اسـت که قدر سـخن را نشکسـته و آن را دسـتمایه ی تقرب و
ارتـزاق نسـاخته اسـت .شـیوه های سـخن بی تکلف و شـفاف،
امتیـاز دیگـر این آمـوزگار بـزرگ مردمی و محبت اسـت .کالم
او چـون جـوی آب زاللـی ذره ،ذره ،جـان مسـتمع را سـیراب
مـی کند.
فقط سـعدی اسـت که شـعری روان چـون نثر و نثـری آهنگین
چون شـعر پدید آورده اسـت.
روایـی و شـیوایی بیـان ،حکمـت و اخلاق و مشـرب فلسـفی
موجبـات شـهرت و اعتبـار شـیخ اجـل را فراهـم کـرده اسـت.
روح سـعدی تشـنه ی عدالـت ،بیـزار از ظلم ،سرشـار از محبت
بـه فرودسـتان ،دسـتگیری از نیازمندان و اسـتعانت از دردمندان
است.
سـعدی نـه تنهـا شـاعر و نویسـنده ای توانـا و کـم نظیـر بلکه
فرزانـه ای اسـت خردمنـد که در علـوم دینی ،اخالقـی ،حکمت
عملـی ،عرفـان ،سیاسـت و شـناخت اجتماع صاحب نظر اسـت.
زبـان سـعدی علاوه بر سـادگی و روشـنی بـی ماننـد ،پیوندی
سـخت اسـتوار با زندگـی مـردم و زبان ایشـان دارد.
شعر سعدی ،شعر بازگشت به خود است.
سـعدی در متابعـت از شـرع و اعتقـاد راسـخ و جـازم بـه دیـن
اسلام ،مقـاوم و موقعیـت خـاص و اسـتثنایی دارد .شـیخ بـا
اعتقادی محکم و باوری اسـتوار ،پیوسـته در راه دین و شـریعت
گام نهـاده و بـا نبـوغ و قریحـه ی بـی ماننـدش اندوختـه های
علمـی و فکـری خویـش را در راه شـریعت به کار گرفته اسـت.
سـعدی حکیمـی فرزانـه ،عارفـی وارسـته ،نویسـنده و شـاعری
اسـت مردمـی و در حـد اعلای فصاحـت و بالغـت.
سـعدی شـاعر و نویسـنده ای اسـت جهان دیده و سـرد و گرم
روزگار چشـیده ،از هر خرمنی خوشـه ای چیده و از هر سفره ای
توشـه ای برگرفتـه ،بـه روزگار دراز ،تجربـه هـا اندوختـه و
سـرانجام ایـن یافتـه هـا را در گنجینـه هـای گرانبهای شـعر و

نثـر بـرای مـا بـه امانـت نهاده اسـت.
سـعدی بـر گنـج و رمـوز حیات ،دسـت یافتـه و با طبعـی آزاده،
اندوختـه هـای خـود را بـا زیباتریـن ابیـات و عبـارات بـرای ما
نهاده اسـت.
شـیخ سـعدی همه ی تعلیمات حکمت ،اخالق و سـلوک را که
طـی قـرن ها اندوخته شـده بود ،یک جـا گرد آورد .او توانسـت
چنـان آیینه ای بسـازد که نسـل هـای پیاپی ،صورت و سـیرت
خویـش را در آن بنگرند.
سـعدی همـه ی اجتمـاع را در برابـر خـود دارد ،چـون او شـاعر
همـه ی مـردم و همـه ی زمان هاسـت.
سـعدی یکـی از عرفـای بـزرگ عصـر خـود بـوده کـه در
سـی سـال پایان عمر ،پیوسـته مقصـد و مـراد صاحبدالنی بوده
کـه از اطـراف ایـران بـرای دیـدار او بـه شـیراز می آمـده اند تا
از محضرش کسـب فیـض کنند.
محبـت و عالقـه ی سـعدی بـه نـوع انسـان بـه خصـوص بـه

سـعدی شـاعری جهانـی اسـت .او احساسـات و عواطـف نـوع
بشـر را بـه شـیواترین زبـان بیـان کـرده اسـت.
نصایـح سـعدی راجـع بـه رفتـار انسـان بـا انسـان و انسـان بـا
اجتماع اسـت .حسـن سـلیقه ،ذوق سـلیم ،تنـوع طلبـی ،ایجاز،
سـادگی و از همـه مهمتـر فهـم جامعـه ،مدنظـر سـعدی بـوده
ا ست .
بـا آنکه سـعدی خداوند غزل اسـت ،عنـوان آمـوزگار اخالق نیز
بـر باالی او زیبنده اسـت.
خالصه اینکه:
سـعدی مبشـر صلـح و آزادی اسـت .انسـانی اسـت متفکـر و
کالمـی نافـذ دارد.
صفـای باطنـی سـعدی سـبب تألیف گلسـتان و بوسـتان شـده
ا ست .
سـعدی رسـالت خـود را بیـان پند ،حکمـت و اخلاق اجتماعی
قرار داده اسـت.

و از حاکمـان مـی خواهـد کـه تیشـه بـه ریشـه ی ایـن درخت
نزنند.
سـعدی بـا بهـره بـرداری از آداب ،رسـوم و باورهـای مـردم در
گفتـار خویـش ،در دل آنهـا جـا گرفته اسـت.
قسم ها و سوگندهای سعدی
سوگند خوردن
بـه عقیـده ی «گلدنـر» سـوگند آب آمیختـه بـا گوگـرد اسـت.
در روزگار گذشـته بـه هنـگام محاکمـه ی متهـم ،آب آمیختـه
بـا گوگـرد را بـه او مـی خوراندنـد .چـون گوگرد ملین و سـبک
اسـت از روی دفـع آن از شـکم یـا مانـدن در آنجـا ،تقصیـر یا
بـی تقصیـری متهـم را معلـوم مـی کردنـد .اسـتعمال فعـل
«سـوگند خـوردن» یـادگار همیـن مفهـوم اسـت1.
امـروز مـردم به خداونـد ،پیغمبر ،ائمـه و جان یکدیگر قسـم یاد
مـی کننـد و سـوگند مـی خورند امـا افصـح المتکلمین سـعدی
بـه موضـوع هایـی سـوگند یـاد می کنـد کـه در آن زمـان نزد

زیردسـتان در حکایـت هایـش آشـکار اسـت .مفهـوم مـردم در
نظـر سـعدی همان بنی آدم اسـت .بنـی آدم محـروم و درمانده
و پریشـان .او یـک مـردم دوسـت اسـت ،شـیفته ی انسـان و
انسانیت.
سـعدی در زمینـه ی مدیریـت و رهبری اسلامی ،اندیشـمندی
صاحـب نظـر اسـت .او آداب پادشـاهی ،عدالـت ،رفـاه ،امنیـت،
جـذب جهانگـرد و پـرورش مـردان نظامـی و سیاسـی را بـه
پادشـاهان و حاکمـان گوشـزد مـی کنـد.

سـعدی بـی بـاک و حـق پرسـت بـا تعهـدی مثـال زدنـی کـه
شایسـته ی اوسـت بـه بیـان حقایـق زندگـی پرداختـه اسـت.
سـعدی در بیـان حقایـق ،انتقـاد بـه وضـع بـد زمانـه ،تذکـر به
دولتمـردان و نصیحـت بـه حاکمـان از خطـر نهراسـیده ،بـا
شـجاعت و قـدرت بیـان ،آنچـه را که بایـد بگوید ،گفته اسـت.
سـعدی معتقـد و بـا ایمان ،شـعر اخالقـی را به کمال رسـانده و
افـکار عالـی اخالقـی را بـه صـورت حکایت بیان کرده اسـت.
سـعدی مـردم جامعـه را بـه بن و ریشـه ی درخت تشـبیه کرده

مـردم محترم و ارزشـمند بوده اسـت.
 -1سوگند به راستی و دوستی
به راستی که نخواهم بریدن از تو امید
به دوستی که نخواهم شکست پیمانت
***
به دوستی که حرام است بعد از او صحبت
که هیچ نطفه چنو آدمی نخواهد بود
3
 -2سوگند به خاک پای محبوب یا ...

مرحله اول چاپ :عصرمردم 95/1/31

آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 95001

مرحله دوم چاپ :عصرمردم 95/2/6

شهرداری ارسنجان در نظر دارد به اســتناد مجوزهای شماره  ،94/11/14-583شماره  94/11/14-612شماره 93/12/23-760
و شــماره  93/9/16-391 ،94/3/18-50شورای اسالمی شهر ارسنجان نسبت به فروش هفت قطعه زمین مالکی خود به شرح
ذیل اقدام نماید ،لذا از متقاضیان درخواســت می شود طبق شرایط اعالم شــده تقاضای کتبی خود را حداکثر تا روز یکشنبه
مورخ  95/2/12به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:
ردﻳﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﻴﻦ

1

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻼك  233/4واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك

2

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  1ﺗﺤﺖ ﭘﻼك  10/1618واﻗﻊ در

3

ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺟﻨﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎه ) CNGآﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﻣﺴﺎﺣﺖ

زﻣﻴﻦ)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
1436/69

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ )ﻫﺮ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ -رﻳﺎل(
1/300/000

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده
)رﻳﺎل(

100/000/000

200

1/000/000

10/000/000

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  1ﺗﺤﺖ ﭘﻼكﻫﺎي ،10/1319

64/77

2/300/000

12/000/000

4

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  4ﺗﺤﺖ ﭘﻼك  10/1020واﻗﻊ در

247/15

700/000

9/000/000

5

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  5ﺗﺤﺖ ﭘﻼك  10/1020واﻗﻊ در

297/13

700/000

11/000/000

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺸﺎورز )ﺗﻞ ﻛﺎخ( آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺸﺘﻢ

 10/1320 ،10/1320ﻣﻜﺮر 10/1343 ،و 10/2720

واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه )آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻧﻮﺑﺖ دﻫﻢ
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه )آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه )آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻧﻮﺑﺖ دوم(

2

اگـر شـخصی بسـیار محتـرم بـود و نمـی خواسـتند به جـان او
قسـم یـاد کننـد به خـاک پایـش سـوگند مـی خوردند..
قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست
به خاک پای تو و آن هم عظیم سوگندی است
4
 -3سوگند به سراپای معشوق
به خدا و به سراپای تو کز دوستیت
خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست
5
 -4سوگند به وجود شخص
تا مرا از تو آگهی دادند
به وجودت گر از خود آگاهم
6
 -5سوگند به عز و ارجمندی خداوند
خدایا به عزت که خوارم مکن
به ذل گنه شرمسارم مکن
7
 -6سوگند به مردان راه خدا
به مردان راهت که راهی بده
وزین دشمنانم پناهی بده
8
 -7سوگند به ذات پروردگار و اوصاف او
خدایا به ذات خداوندیت
به اوصاف بی مثل و مانندیت
 -8سـوگند بـه لبیـک گفتـن حاجیـان و پیامبـر
9
گرامـی
به لبیک حجاج بیت الحرام
به مدفون یثرب علیه السالم
 -9سـوگند بـه اهلل اکبـر گفتن رزمنـدگان به هنگام
10
نبرد
به تکبیر مردان شمشیرزن
که مرد وغا را شمارند ...
11
 -10سوگند به عبادت پیران و راستی جوانان
به طاعات پیران آراسته
به صدق جوانان نوخاسته
12
 -11سوگند به انسان های پاک و بی گناه
به پاکان کز آالیشم دور دار
و گر ذلتی رفت معذور دار
 -12سـوگند بـه پیـران زاهـدی کـه از گنـاه خـود
13
شـرمنده اند
به پیران پشت از عبادت دو تا
ز شرم گنه دیده بر پشت پا
14
 -13سوگند به مردی و مردانگی
به مردی ،که ملک سراسر زمین
نیرزد که خونی چکد بر زمین
 -14سوگند به سجاده ی راستان
وزان سو ،پدر روی در آستان
که یا رب به سجاده ی راستان
پی نویس:
 -1حاشیه ی برهان قاطع به تصحیح دکتر معین
 -2طیبـات ،غـزل بـا مطلـع :چـو نیسـت راه بـرون آمـدن
ز میدانـت /گلسـتان ،باب پنجم ،عشـق و جوانـی ،حکایت خرفه
پوشی...
 -3طیبـات ،غـزل بـا مطلـع شـب فـراق که دانـد که تا سـحر
چند اسـت
 -4طیبـات غـزل بـا مطلع خبرت هسـت که بـی روی تو آرامم
نیست
 -5طیبات غزل با مطلع به تو مشغول و با تو همراهم
 -6بوستان ،باب دهم در مناجات .بیا تا بر آریم دستی ز دل
 7تا  -13بوستان ،باب دهم در مناجات
 -14بوستان ،باب اول در عدل و تدبیر رأی

-1واریز مبلغ اعالم شــده به عنوان سپرده به حساب  0105928376009بانک ملی شعبه ارسنجان و ارائه فیش واریزی یا تسلیم
چک بانکی و یا اســناد خزانه در وجه شــهرداری که در موقع ثبت نام در پاکت شماره «ب» به همراه تقاضا که می بایست در
پاکت شماره «الف» ارائه گردد ،به شهرداری تحویل داده شود.
-2شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
-3در صورتی که نفرات اول ،دوم و سوم برنده مزایده نسبت به انجام معامله با شهرداری اقدام ننمایند سپرده آنان به نفع
شهرداری ضبط می گردد.
-4برنده مزایده می بایست مبلغ کل زمین را پس از یک هفته به حساب شهرداری واریز نماید.
-5کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده است.
-6به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و یا خارج از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-7کمیسیون عالی معامالت روز دوشنبه مورخ  95/2/13رأس ســاعت  10صبح در محل شهرداری تشکیل می گردد و حضور
پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد می باشد.
-8متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمین های مربوطه به شهرداری مراجعه نمایند.
-9هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده خریدار می باشد.

مجید ابراهیمی
شهردار شهر ایمن ارسنجان

(نوبت دوم)
موضوع مناقصه :لوله
شماره تقاضای خریدZRD - 9400517 :
شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق
شرایط و مشــخصات ذیل لوله های مورد نیاز جهت استفاده در منطقه تابناک و ایثار
را از شــرکتهای تولید کننده یا تأمین کننده واجد شــرایط تأمیــن نماید از متقاضیان
شــرکت در مناقصه دعوت میشود با مراجعه به ســایت WWW.SZOGPC.COM
پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد
نیاز (در باالی همین آگهی) در صورتی که توانایی تهیه کاال را داشــته باشند نسبت به
تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصهگران مربوط به اداره تدارکات کاال واقع در صفحه اول
سایت فوق اقدام نموده و به همراه مدارک مثبته خواسته شده ضمانتنامه شرکت در
مناقصه و پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی به این امور ارسال نمایند.
 - 1شرح مشخصات فنی کاال( :شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین آگهی در
سایت فوقالذکر موجود میباشد).
لوله در سایزهای مختلف
 - 2نوع و مبلغ تضمین :ارایه ضمانتنامه معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید
یا رســید واریز وجه نقد (شماره حساب با هماهنگی این امور جهت واریز وجه مشخص
میگردد) به مبلغ  145/000/000ریال به نام شــرکت بهرهبــرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی الزامیست.
 - 3مهلت تحویل :آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شــده ارزیابی کیفی به همراه
ضمانتنامه شــرکت در مناقصه و پیشــنهادات فنی و مالی تا پایان وقت اداری مورخ
 95/2/18میباشد.
 - 4تاریخ گشــایش )4-1 :در تاریخ  95/2/19اســناد ارزیابی کیفــی مناقصهگران و
ضمانتنامههای شرکت در مناقصه آنها جهت گشایش و بررسی به کمیسیون مناقصات
ارسال خواهد شد تا پس از اعالم نتیجه توســط کمیسیون مناقصات ،پیشنهادات فنی
شرکتها نیز جهت بررسی به کمیته فنی بازرگانی ارسال گردد.
 )4-2تاریخ گشــایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشــنهادات فنی شرکتها اعالم
خواهد شد.
 - 5در صورت برنده شــدن ارایه ضمانتنامه حسن انجام کار به میزان  10درصد مبلغ
معامله الزامیست.
 - 6برنده مناقصه میتواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان  25درصد
کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
 - 7قیمت تراز شــده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و
ضریب تاثیر  40درصد محاسبه و مالک تعیین برنده خواهد بود.
توجه :هرگونه تغییر در شــرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شــرکت کنندگان در
مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شــماره تلفن  32138436و  071 32138527-تماس بگیرید و
مکاتبات خود را به شماره  07132314447ارسال نمایید.
شماره مجوز13950289 :

روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

