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جامعه

◾ زنان سالمند ِ تنها؛ چهار برابر مردان
بــه گ ــزارش ایــســنــا ،حــســامالــدیــن عالمه؛
رئیس دبیرخانه شــورای ملی سالمندان
گفت :به ازای هر ۵درصــد مــرد سالمند،
20/5درصــد سالمندان «زن» تنها زندگی میکنند،
گفت :تنها زیستن یکی از چالشهای اساسی زنان
سالمند است چون شانس ازدواج دوباره را ندارند .باید
تابوی ازدواج زنان سالمند در جامعه شکسته شود.
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اعــظــم طــیــرانــی تــأث ـیــر
سلبریتیها بر رفتار اجتماعی را
میتوان از زوایای مختلف بررسی
کرد .آنها میتوانند تأثیر مثبتی
بــر جامعه بگذارند و یــا بــا تأثیر
منفی و مـخــرب مــوجــب ایجاد
فضایناسالمبرایدنبالکنندگانخودباشند.برخی
از آنها که از هنر و تخصص بیبهرهاند و صرفا ًبه
دلیل هنجارشکنیها و یا نمایش زندگی لوکس خود
معروف شدهاند تأثیر منفی و مخربشان مشکالت
فراوانی برای زندگی ساده و واقعی مخاطبان به بار
آورده است .دنبالکنندگان جوان و بیتجربهای که
تنها به ظاهر زندگی این سلبریتی توجه میکنند و
بیخبراز فضای واقعی زندگیاین قبیل سلبریتیها،
وقتی دست به مقایسه زندگی واقعی خود با زندگی
تزئینشده و مجازی آنهــا میزنند نتیجهای جز
احساس یأس و ناامیدی بدست نمیآورند.
اما گروه دیگر از سلبریتیها ،تأثیراتی مثبت بر افراد
جامعه دارنــد .آنهــا میتوانند یک زندگی سالم و
شیوههای صحیح برخورد با مسائل مختلف را در
صفحه مجازی خود ارائه دهند و بر دنبال کنندگان
خود تأثیری عمیق و مثبت بگذارند .ازجمله نقش
مثبت سلبریتیها را میتوان شرکت در فعالیتهای
خیرخواهانه و تشویق مردم به حمایت از خیریهها،
حضور پررنگ بــرای جمعآوری کمکهای مردمی
در شرایطی که جامعه با بحران و مشکالت خاصی
روبهرو شده ،دانست.

◾

◾چرایی قدرت گرفتن سلبریتیها
ام ــان الــه قــرائــی م ـقــدم ،جامعهشناس و اسـتـاد
دا نـشـگـاه خــوارزمــی تـهـران در تعریف مفهوم
سلبریتی به ما میگوید :سلبریتیها به طور کلی
به دو گــروه تقسیم میشوند .نخست اف ــرادی که

شهرتشان در خدمت بــه جامعه و بــرای جامعه
و هدفشان خدمت کــردن بــه مــردم و نظام است
و سلبریتی اصــاحـگــر محسوب مـیشــونــد .اما
متأسفانه ام ــروزه با سلبریتیهایی مواجهایم که
رفتار بیشتر آنها پیامدی جز بدآموزی و پیروی از
سبک زندگی تجملگرایی نــدارد .شهرت این عده
کاذب است .تنها به این خاطر که از طریق رسانهها
یا فضای مجازی مشهور شدهاند و به انحراف جوانان

میپردازند و سلبریتی سوداگر محسوب میشوند.
متأسفانهاینطیفازسلبریتیهادرمقایسهباگروه
نخست ،نمود بیشتری در جامعه دارند .به طوری که
حتی اگر در خبرها از آنها بد گفته شود ،این بدگویی
موجب افزایش معروفیت آنها بین طرفدارانشان
خواهد شد.
این پژوهشگر اجتماعی درخصوص چرایی قدرت
گرفتنسلبریتیهاوپررنگشدنتأثیرآنهادرجامعه

◾ایجاد همبستگی و یا تفرق اجتماعی

امــا امیرمحمود حریرچی ،جامعهشناس و عضو
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در پاسخ
بــه ایــن پــرســش کــه سلبریتیها چـقــدر در ایجاد
همبستگی اجتماعی و یا تفرق اجتماعی مؤثر بوده و
هستند ،میگوید :در گذشته به جای واژه سلبریتی
از ستاره استفاده میکردند که ممکن بود آن فرد؛
ستاره آواز ،ستاره سینمایی ،ستاره ورزشی و یا ستاره
هنری باشد که وجه مشترک همه این افراد عالوه بر
معروفیت آنها ،با مردم بودن و کنار مردم بودن بود.
اما متأسفانه اکنون برخی از این افراد ،خود بزرگبین
و خودخواه هستند و نه تنها مردمی نیستند بلکه با
به تصویر کشیدن زندگیهای لوکس و الکچریشان

آگهی مفقودی

,40104383ف

آگهی مفقودی
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آگهی مفقودی

,40104297ف

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

,40103558ح

دانش���نامه پایان تحصیالت کارشناس���ی اینجانب
آورین قناعیان میاندوآب فرزند داریوش ش���ماره
شناس���نامه  2960182448ص���ادره ازمیاندوآب به
شماره دانشجویی  38907804مقطع کارشناسی
پیوسته مهندسی پزشکی بیومکانیک از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مشهد مفقود گردیده وازدرجه
اعتبار ساقط می باش���د .از یابنده تقاضامی شود
اصل مدرک رابه دانش���گاه آزاداس���المی مشهدبه
نشانی  :استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد،
امامیه 42س���ازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی
مش���هد اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید .

/40104418ح

آگهی مفقودی

س���ند مالکی���ت و کارت خ���ودرو س���واری پرای���د جی
ت���ی ایک���س م���دل  1383ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی
ب���ه ش���ماره موت���ور  00679386ب���ه ش���ماره شاس���ی
 S1412283217838ب���ه ش���ماره پ���الک ای���ران_42
836د 32ب���ه مالکیت محم���د جهان بخش مفقود و
از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

,40104460ح

آگهی مفقودی

برگ س���بز و سند کمپانی موتور سیکلت توس نو
م���دل  95رنگ مش���کی به ش���ماره انتظامی 774
 39931 /ش���ماره موت���ور  0125N3N015253و
شماره تنه  N3N***125T9559683به مالکیت
ج���واد ن���وزادی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار
ساقط میباشد.

برگ س���بز و سند مالکیت س���واری هاچ بک سیستم
پژو تیپ 206 TU3مدل  1395به رنگ سفید  -روغنی
به ش���ماره موتور  165A0072381و ش���ماره شاس���ی
 NAAP03EE8GJ836513به ش���ماره پالک  936م
 33ایران  54مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط
می گردد.

به ناامیدی در جامعه دامــن میزنند .البته برخی
سلبریتیها هــم خــود را سلبریتی نمیدانند اما
همواره کنار مردم هستند و مردم آنها را به خاطر
سادهزیستی و مردمی بودنشان دوست دارند.
وی اضــافــه میکند :سلبریتیها میتوانند در
جامعه موجب تفرقه شوند و با الگوهای مخربی
که ارائــه میدهند ،موجب افزایش خودخواهی
و یا احساس تحقیر در نوجوانان و جوانان شوند
که این احساس مخرب مانع ادامه تالش و امید
جوانان و نوجوانان به آینده میشود .در حالیکه
یک سلبریتی مردمی از مشکالت جامعه مطلع
است و چون از وضعیت جامعه آگاه است با حذر
کــردن از مصرفگرایی و دوری از سبک زندگی
تجملگرایی همواره نقش مؤثری در آگاهسازی
جامعه و تشخیص ریــشــه مشکالت دارد .به
عــنــوان نمونه وقتی سلبریتیها در بحرا نهای
جامعه همراه مردم و مسئوالن به افراد آسیبدیده
امدادرسانی میکنند موجب میشوند دوستداران
آنها نیز با الگوبرداری از این رفتار به مردم کمک
کنند و این رفتار آنها موجب افزایش همبستگی
اجتماعی در جامعه میشود که بسیار مفید و
ارزشمند است و به نوعی این قبیل سلبریتیها
موجب افــزایــش اخالقیات بین طــرفــداران خود
میشوند .آنهــا به خوبی از شهرت و معروفیت
خــود استفاده و مراقبت میکنند و میکوشند
تــصــویــرهــای متنوعی از نــوعــدوســتــی ،اهمیت
امدادرسانی ،ارزش کمک به محرومان و نیازمندان،
رسیدگی به بیماران و رفتارهایی که موجب رفع
مشکالت (هرچند انــدک) جامعه میشود را در
شبکههای اجتماعی به تصویر بکشند و همین
رفتارها به عنوان الگو و ارزش بین طرفدارانشان
رواج مـییــابــد و مــوجــب رش ــد ،ارتــقــا و افــزایــش
اخالقیات و همبستگی بین مردم میشود.

گواهینام���ه موقت پایان تحصی���الت آقای مهدی
محمدی پور فرزند حبیب هللا باشماره شناسنامه
 4069صادره از کاش���مر و کد ملی 0902378287
در مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران صادره از
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اص���ل م���درک را ب���ه
دانش���گاه آزاد اس���المی تربت حیدریه به نشانی:
اس���تان خراس���ان رضوی ،تربت حیدریه  ،شهرک
ولیعصرمجتم���ع دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د
تربت حیدریه اداره امور فارغ التحصیالن ارس���ال
نمایید.

آگهی مناقصه عمومی

,40104476ح

40104470

برگ سبز خودرو سواری ام وی ام  ،سفید روغنی،مدل
 1400ش���ماره موت���ور MVME4T15BARL012988
ش���ماره شاس���ی  NATFCANH8M1022356شماره
پالک ایران  428 _79ل  66مفقود گردیده واز درجه
اعتبار ساقط می باشد.

,40104477ف

شهرداریقوچان

◾

آگهی مفقودی

تاریخ بازدید :ساعت  8مورخ  1401/3/11لغایت ساعت  14مورخ 1401/5/10
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :ساعت  14مورخ 1401/5/10
زمان بازگشایی :ساعت  8مورخ 1401/5/11
زمان اعالم برنده :ساعت  10مورخ 1401/5/12
قیمت پایه ساالنه  1.200.000.000ریال  ----قیمت پایه ماهیانه  100.000.000ریال
مبلغ تضمین شرکت در مزایده  60.000.000ریال
 سایر اطالعات در اسناد مزایده درج گردیده است.اطالعات تماس دس��تگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد
مزایده و ارائه پاکت های الف :آدرس خیابان ولیعصر (عج) ،ساختمان مرکزی شهرداری
قوچان ،دبیرخانه شهرداری و تلفن 051-47217300
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر استان ها ،در سایت س��امانه () www.setadiran.ir
بخش "ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مزایده گر " موجود است.
شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه05147217300 :

میگوید :بخشی از این مشکل متوجه مسئوالن
فرهنگی کشور است ،چراکه در معرفی اسطورههایی
مثل آرش کمانگیر ،فردوسی ،ناصرخسرو و سایر
بزرگان علم و ادب به جامعه بهویژه جوانان و نوجوانان
کوتاهی کردهاند .با این حال هنوز هم در جامعه از
نام سلبریتیهایی مثل مرحوم تختی ،مرحوم استاد
شجریان،علیداییوسایرافرادمعروفومشهوریکه
برجامعهتأثیرمثبتمیگذارند،بهنیکییادمیشود
و مردم به آنها احترام میگذارند.
قرائی مقدم میافزاید :معروفیت سلبریتیهایی که
تأثیرمنفیبرجامعهمیگذارندبسیارکوتاهاست،در
حالیکهیادونامسلبریتیهاییچونفردوسی،استاد
شجریان ،بتهوون و ...جهانی شده و به دلیل اینکه
آثــار و هنر آ نهــا در خدمت جامعه بــوده قرنها در
خاطرهجهانیانخواهندماند.بااینحالتأثیرمنفی
کهسلبریتیهایگروهدومبرجامعهمیگذارندبسیار
بیشتر از تأثیر مثبتی است که سلبریتیهای گروه
نخستبرجامعهمیگذارند،هرچنداینتأثیرمنفی
نیز به اندازه عمر معروفیت این افراد کوتاه است.

آگهی مفقودی

س���ند کمپانی خودروی وانت پیکان مدل  80رنگ
س���فید به ش���ماره انتظام���ی  369ی  59ایران 12
ش���ماره موت���ور  11518015441و ش���ماره شاس���ی
 80916030مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

به سلبریتی تبدیل شدهاند ضعف جامعه را در
ارائه الگو در گروه مرجع نشان میدهد .جوانی که
به لحاظ اصالت خانوادگی از درون تهی و صحیح
تربیت نشده باشد از این افراد الگوبرداری
میکند.

,40104419ح

شهرداری قوچان در نظر دارد باستناد مصوبه شماره /122ش مورخ  1400/7/17شورای
اسالمی شهر قوچان و ماده  13آیین نامه مالی شهرداری ها  ,نسبت به واگذاری مدیریت
امور آرامس��تان (باغ بهشت) به ش��رکت های حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه
تایید صالحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی و پشتیبانی ،فنی و مهندسی از اداره
کل تع��اون ,کار و رفاه اجتماعی که دارای س��وابق معتبر و امکانات مکفی قابل قبول در
زمین��ه فوق باش��د ,اقدام نماید. .لذا از اش��خاص واجد ش��رایط دع��وت می گردد جهت
دریافت فرم و اس��ناد ش��رکت در مزایده با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیک
دولت  www.setadiran.irو با شماره مزایده  5001091163000005به صورت الکترونیکی
اقدام نمایند.
زمان انتشار در سایت :ساعت  10مورخ 1401/4/11
مهلت دریافت اسناد مزایده:
ساعت  8مورخ  1401/4/20لغایت ساعت  14مورخ 1401/4/30
مهلت ارائه پیشنهاد :
ساعت از ساعت  8تاریخ  1401/4/11لغایت ساعت  14مورخ 1401/5/10

ســلبریتیها به طور کلی به دو گروه تقسیم میشــوند .نخست افرادی که
شهرتشان در خدمت به جامعه و برای جامعه و هدفشان خدمت کردن به مردم
و نظام است و سلبریتی اصالحگر محسوب میشوند .اما متأسفانه امروزه با
سلبریتیهایی مواجهایم که رفتار بیشتر آنها پیامدی جز بدآموزی و پیروی
از سبک زندگی تجملگرایی ندارد.

◾تهران چقدر ناایمن است؟
به گزارش مهر ،علیرضا زاکانی؛ شهردار
تهران با اذعان به اینکه در ب ُعد ایمنی در
ضعف قرار داریم خاطرنشان کرد :بیش
از ۱۲هزار هکتار از مساحت ساختمانهای مسکونی
تهران ناایمن است .شورای شهر و شهرداری همت
خود را برای تغییر کالبد روحی و ظاهری شهر جمع
کردهاند.

40103016

واگذاری مدیریت امور آرامستان شهر قوچان

دانستهاند .یعنی زمانی که شما خبری را پخش
میکنید میتواند انفجاری ایجاد کند .فضای
مجازی میتواند یک فرد را از فرش به عرش
بکشاند .سلبریتیها با داشتن رسانه یکشبه
ره صدساله را طی میکنند .اینکه افرادی بیمایه

سلبریتیهاو پروژه ناامیدی

گزيده

◾

◾آسیب به مجسم ه فردوسی پذیرفتنی نیست
سوده نجفی ،عضو هیئت رئیسه شورای
شهر تــهــران در توییتر نــوشــت :آسیب
وارد شــده به مجسمه حکیم ابوالقاسم
فردوسی در میدان منتسب به نام این شاعر بزرگ ،به هر
دلیلی که رخ داده است پذیرفتنی نیست .از مجموعه
شهرداری تهران انتظار میرود درخصوص مرمت این
اثر ملی ارزشمند ،اقدام عاجل نماید.

بررسی رفتار چهرههای مشهور و تأثیری که بر جامعه میگذارند

برگ س���بز خ���ودرو وانت پی���کان م���دل  1393رنگ
س���فید ش���یری به ش���ماره موتور  118P0096592و
ش���ماره شاس���ی  NAAA36AA8EG689238و
شماره انتظامی  939ن  96ایران  12به مالکیت رضا
حیدری مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی تجدید مزایده عمومی

◾

◾سازمان سنجش سیاسی نیست
بــه گ ــزارش مهر ،عبدالرسول پورعباس؛
رئیس سازمان سنجش با اشاره به گزارشی
دربــاره تقلب در آزمون گذشته گفت :این
گ ــزارش سیاسی اســت و ســازمــان سنجش سیاسی
نیست .ما درخصوص حفظ امانت برای ورود و خروج
دانشگاه تالش میکنیم .امنیت آزمون و آبروی سازمان
سنجش را فدای جریانهای سیاسی نمیکنیم.

فضای مجازی مرزها را کنار زده و کافی است
یک ویدئو از شخصی پخششود تا در چند
ساعت ،چند هزار نفر به دنبالکنندگان او اضافه
شود .فضای مجازی و رسانهها قدرتمندند.
قرن حاضر را قرن مخابرات و روزنامهنگاران

شماره 9845

آگهیمفقودی

ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت ان���رژی م���دل 95
رن���گ قرمز ب���ه ش���ماره انتظام���ی 63578 /778
ش���ماره موت���ور  0125N1K136702و ش���ماره تن���ه
 N1K***125E9503642به مالکیت مهدی لنگری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

◾
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سال سی و پنجم

WWW.QUDSONLINE.IR

موضوع مناقصه :انجام امور خدمات پشتیبانی (پذیرائی و
نظافتی) ساختمانهای ستادی و توابع سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فراورده های کشاورزی
مبلغ برآورد اولیه برای یک سال :شانزده میلیارد و پانصد میلیون
( )16.500.000.000ریال
جهت شرکت در مناقصه و کسب اطالعات مناقصه به سامانه
تدارکات الكترونیكی دولت به نشانی https://setadiran.ir
سازمان
و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irساماندهی مشاغل
شهری و فرآورده
مراجعهنمائید.
معاونت خدمات و محیط زیست شهري شهرداري مشهد

های كشاورزی

آگهی مناقصه

با عنایت به اینکه شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی
و خدمات��ی و هم چنین خری��د اقالم ذیل از طریق برگزاری مناقص��ه اقدام نماید ،لذا
از کلی��ه متقاضی��ان دعوت به عمل می آی��د جهت دریافت اس��ناد مناقصه و اطالعات
تکمیلی حداکثر تا تاریخ  1401/04/23به س��امانه س��تاد ایران به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت
در سامانه ستاد ایران تا پایان وقت اداری مورخ  1401/05/03می باشد.هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
محمود رضا احمدی نیا  -سرپرست حوزه اداری و مالی شهرداری

ردیف
1

1

عنوان پروژه

نگهداری سرویس های بهداشتی سطح
شهر نیشابور (نوبت اول)

پروژه خدماتی

مبلغ اعتبار پروژه /برآورد اولیه
 12/329/382/576ریال

مدت اجرای پروژه/تحویل کاال

پروژه های عمرانی

 37/322/055/733ریال

چهار ماه

2

جدا سازی آب شرب خط انتقال چاه ریاضیات به بلوار
جانبازان (نوبت اول)

 11/977/214/354ریال

سه ماه

3

بهسازی بلوار بعثت (نوبت اول)

 5/156/604/900ریال

دو ماه

1

خرید  10عدد دوربین نظارت تصویری AXIS
( Q6075نوبت اول)

4

اجرای پیاده رو سازی بلوار فضل (تقاطع بلوار معلم تا
بلوار دانشگاه ضلع شمال )(نوبت اول)

دوازده ماه

پیاده رو سازی خیابان خاتم (میدان باغات )(نوبت اول)
خرید

 49/830/000/000ریال

,40104481ح

 10/000/000/000ریال

شش ماه
یک ماه

