
حسن روانشید
روزنامه نگار پیشکسوت

پی��ش خ��ود مجس��م کنیم که 
در ی��ک خانواده ش��لوغ هرکدام 
مس��ئولیتی را می پذیرند تا چرخ 
ای��ن مجموعه کوچ��ک به خوبی 
بچرخ��د. بنابراین وظیفه هر یک 
مشخص است و دیگران تنها موظف اند در مواقع لزوم به کمک 
او آمده و س��عی نمایند همه چیز هماهنگ و روی غلتک باشد 
و دانس��ته و نادانس��ته چوب الی چرخ یکدیگر و در نهایت کل 

خانواده گذاشته نشود. 
حاال اگر این موضوع را بس��ط داده و در یک نظام یا اجتماع به 
 خوبی عملیاتی کنیم نتیجه ای جز همان مدینه فاضله برای آن 
متصور نخواهد بود. اما کافی است در این مجموعه کالن مدنی 
تنها یک مسئول و یا سازمان در زیرشاخه های خود ساز ناکوک 
بزند و بقول عوام خر خودش را براند. چه پیامدی می تواند برای 

دیگر آحاد نظام داشته باشد؟ 
معموالً چوب را باید الی چرخ دش��من گذاشت که حتی برای 
رقیب هم ناصواب اس��ت اینگونه عمل ش��ود که در هرصورت 

جفا به اوست! 
حاال اگر پا را فراتر نهاده و در روز روش��ن و بدون داشتن ترس 
و واهم��ه از عواقب عملی که انج��ام می دهیم در پناه بی انگیزه 
بودن و یا نداش��تن آموزش کافی دس��ت  به  کاری بزنیم که گاو 
9 من ش��یر ده هم انجام نمی دهد چه خطای فاحش��ی در حق 
کل مجموعه خود روا داش��ته ایم؟! و همین جاس��ت که نیاز به 
آموزش قبل از ش��روع هر کاری را مس��تلزم می سازد تا آن فرد 
نوع مس��ئولیت و برخورد خ��ود را در حیطه وظیفه ای هر چند 
ساده و پیش  پا افتاده بهتر بشناسد و درک نماید و آنگاه مشغول 

کار ش��ود. در این  باره منظور مسئولیت های کالن نیست بلکه 
هر نوع نقش��ی است که می توان داش��ت حتی اگر این وظیفه 
نظافت و یا پارکبانی و امثالهم باش��د که در این رده از شغل ها 
مش��کل دو چندان می ش��ود و می توان عالوه بر شخص خاطی 
مدی��ران رده باالی آن را نیز تحت پیگرد قانونی قرار داد و برای 
بازگرداندن خس��ارت وارده به  نظ��ام و حیثیت فرهنگی جامعه 
اع��اده جبران نمود که به  نوعی تأمین ارزش اجتماعی اس��ت و 

کاری به ضررهای اقتصادی آن نخواهد داشت. 
این روزها برای کش��ور ما ایام حس��اس سرنوش��ت یک ملتی 
اس��ت که بیش از چهل س��ال برای رس��یدن به دروازه های آن 
مرارت کش��یده و خون ه��ا داده و حقوقی بس کالن از آن ها به 
تاراج رفته اس��ت و دیگر ظلم دیدگان دنیا چشم امید به آن ها 
دوخته اند تا اس��تادانه و بدون اینکه تغییری در پندار اجتماعی 
جامع��ه خود بدهند و یا هر کدام به نح��وی از انحاء در رفتار و 
کردار و بخصوص وظیفه ای که به ما محول شده هنجار شکنی 
کنند و یا زیرکانه و استادانه از کنار خطاهایی که در برابر خود 
می بینند بی خیال بگذرند بهتر است این بار سنگین را علیرغم 
همه ناهمواری های در مسیر به مقصد برسانیم تا دیگران نیز از 
آن درس الگو بگیرند و در کنار مکتب الهی خود روش اجتماعی 
پس��ندیده ای به دیگران بیاموزیم که البته کافی است معدودی 
بازهم همچنان خر خود را برانند و پیش خود بیندیشند حاال که 
حقوقی مختصر می گیرند و کفاف زندگی آن ها را نمی دهد، بهتر 
است از فرمول به من چه مربوط است در اجرای وظائف استفاده 
نموده و س��اعات کار موظف را به نحوی در استراحت مطلق به 

سر برده تا بتوانند در بقیه اوقات و از طریقی دیگر و این روزها 
با کار در تاکسی های اینترنتی به کسب درآمد بپردازند! 

می گف��ت: یکی از روزهای ماه گذش��ته را میزب��ان روزنامه نگار 
مس��لمان و ش��یعه و کهن��ه کاری از کش��ور لبن��ان ب��ودم که 
می خواس��ت سفری به ایران و بخصوص اصفهان داشته باشد و 
این ایام که زاینده  رود جاری بود بهترین زمان برای پذیرایی به 
نظر می رسید بنابراین به استقبال او در فرودگاه بین المللی امام 
خمینی »ره« رفتم تا از همان لحظه اول سعی کنم جذابیت ها 
را در هم��ه زمینه ها به او عرضه نمایم که برای اولین بار بود به 
این کش��ور می آمد و هیجان و ش��وق و ولع بسیار برای دیدن 

داشت. 
دوربین عکاس��ی و فیلمبرداری و ضبط صدایی به دوش گرفته 
و در انتظار ش��کار لحظه ها بود. او را مستقیم به اصفهان آوردم 
ت��ا لحظ��ات خوش فصل به��ار را در کنار زاین��ده  رود جاری و 

زیبایی های این شهر شروع کند. 
همه چیز به  خوبی می گذشت که در روزهای آخر از من خواست 
تا پا به  پای مردم از گورستان های شهر دیدن کند. او را به تخت 
فوالد بردم و همه هویت های سومین قبرستان تاریخی شیعیان 
جهان پس از وادی الس��الم و باب الصغیر همراه با مصالی نماز 
جمعه را به او نش��ان دادم اما عالقه مند بود تا آرامس��تان فعلی 
این کالن شهر را هم که پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی لقب 
گرفت��ه پا به  پای مردمی که به آنجا می رفتند همه را با رس��وم 

زیارت اموات ببیند. 
ب��ه  ناچار همراه با او به میدان احمدآباد اصفهان رفته تا س��وار 

اتوبوس های تندرو شده و به باغ رضوان برویم. هوا کمی گرم بود 
که گروهی از مردان و زنان میانس��ال در انتظار رسیدن اتوبوس 
در گیت توقف آن ایس��تاده بودند. زمان به  س��ختی می گذشت 
و من هرلحظه نگران آن ب��ودم که این روزنامه نگار حرفه ای به 

 واسطه دوربین خود لحظه ای ناخواسته را شکار کند. 
اتوب��وس در حالی  که تابلوی س��فید رنگ باغ رض��وان را روی 
شیشه خود نصب  کرده بود از دور پیدا شد که با اشاره انگشت 
آن را به میهمان نشان دادم و او مشغول فیلمبرداری شد. زائران 
که تعدادشان بین 10 تا پانزده نفر بود مقابل خروجی مخصوص 
این خط منتظر توقف اتوبوس بودند تا س��وار ش��وند. سه نفر از 
مس��ئوالن کنترل ایستگاه که ش��امل دو مرد و یک زن بودند 
و هرکدام جلیقه ای با رنگ مش��خص به تن داش��تند روی سه 
صندلی در کنار دس��تگاه کارت خوان نشس��ته و بدون توجه به 
انبوه مسافران خطوط در حال سپری کردن وقت ضمن صحبت 

و درد دل با یکدیگر بودند. 
اتوبوس از دوربرگردان خیابان سروش به خیابان جی وارد خط 
ویژه تندرو ش��د و بدون اینکه در ایستگاه توقف کند همچنان 
به مس��یر خود ادامه داد و جلوی یکی از خروجی ها که مربوط 
به این خط نبود و کس��ی در آنجا حضور نداشت برای لحظه ای 
توقف کرد تا مس��افری پیاده ش��ود و از البه الی نرده ها خود را 
نج��ات دهد و بالفاصله درها را بس��ته و به راه خ��ود ادامه داد! 
صدای اعتراض منتظران اتوبوس��ی که هر یک ساعت تنها یک 
دستگاه از آن در این مسیر حرکت می کرد بلند شد که هرکدام 
از این سه نفر کنترلچی بی تفاوت  و فاقد انگیزه سوأل می کردند 

چرا اتوبوس بدون س��وار کردن مس��افران حرکت کرد؟ و آن ها 
در جواب تنها ش��انه های خود را باال می انداختند و من که این 
مسائل برایم عادی شده بود نمی دانستم چه پاسخی باید به این 

روزنامه نگار بیگانه اما خبره بدهم؟! 
به س��راغ س��ه نفر کنترلچی رفتم که همچن��ان گرم اختالط 
بودند و پرس��یدم: شرح وظیفه ش��ما در این ایستگاه چیست و 
چه کاره هستید؟ که یکی از آن ها درحالی که می خندید جواب 
داد: »س��اززن پ��ای نقاره« و دومی گفت: زن��گ بزن به 137 و 
 What's the( :خبرنگار بیگانه که مرتباً از من س��وأل می کرد
matter( و م��ن می گفت��م: )Never mind( و او همچن��ان 
مشغول فیلمبرداری و ضبط صدای معترضان بود تا شاید جوابی 
در میان آن ها برای پروپاگانت های چند روز گذشته من داشته 

باشد! 
این اتفاقات به ظاهر ساده برای مردم این کشور و بخصوص این 
کالن شهر ش��اید طبیعی باشد بخصوص این روزها که به دلیل 
تحریم ها بیش از صد دستگاه از این اتوبوس ها با نبودن قطعات 
یدکی زمین گیر ش��ده اند. اما آنچه که نمایان و به نحوی عریان 
اس��ت و می تواند برای پاسخگویی کافی باش��د، نوع بی تفاوتی 
کسانی است که به نظر می رسد با استفاده از رانت به استخدام 
درآمده اند و پشتوانه های الزم را دارند و علیرغم چالش هزینه ها 
و ع��دم نیاز ب��ه این همه نی��روی مازاد در دامنه ش��هرداری و 
ش��رکت های زیرمجموعه آن اما همچنان حضور داشته که تنها 
به تماش��ای مردم و اتوبوس های در حال گذر از کنار جایگاه ها 
مشغول می باشند تا زمان سپری شود و آن ها همچنان اشتغال 
به کار داشته باشند و سابقه ای نیز برایشان ثبت و ضبط گردد تا 
ضمن ادامه تحصیل! در مرکز علمی کاربردی شهداری ها ارتقاء 
مقام یافته و پابرجا بمانند ولی به چه قیمت؟ مهم نیست! حاال 
وزارت امور خارجه و س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری و 
وابس��ته های فرهنگی شاغل در سفارتخانه ها و کنسولگری های 
ایران در دیگر نقاط جهان هرچه می خواهند س��ینه چاک دهند 
و تبلی��غ و تالش کنند تا بتوانند چند گردش��گر را برای دیدار 
از جاذبه ها به این س��و بکش��انند اما کافی است تا بی انگیزه های 
پشت گرم به رانت و بی توجهی بعضی مدیریت های شهری شاه 
سلطان حسینی به همین راحتی همه دوغ  و دوشاب ها برایشان 

یکی باشد!
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امام علی علیه السالم: 
خداوند متعال روزی ها را عادالنه تقسیم کرد تا هر که 
را بخواهد به وسعت روزی یا تنگی آن بیازماید و میزان 
سپاسگزارِی توانگر و شکیبایِی تهیدست را امتحان کند.
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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

کرمان تبریز اصفهان قم مشهد تهران 
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موضوع مناقصه: انجام امور دبیرخانه شوراى شهر، شهردارى مرکز، مناطق، سازمان ها و امور مالیات بر ارزش افزوده
1) مبلغ برآورد مناقصه :     9/150/000/000 ریال  (نه میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال)

2)  مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 457/500/000 ریال  می باشد که می تواند به صورت 
واریز به حساب 2091520071 بانک تجارت شهرداري یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام باشد.

3) مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل ده درصد  مبلغ قرارداد می باشد.
4) پیش پرداخت: شهردارى مى تواند 25 درصد مبلغ کل قرارداد را  به عنوان پیش پرداخت در ازاي دریافت ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت نموده 

و در هر پرداختی این مبلغ مستهلک می شود.
5) نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1398 شهردارى یزد تامین اعتبار مى شود. 

6) مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ 1398/04/11 مى باشد.  حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه  محرمانه اداره حراست 
شهرداري تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ  1398/04/26 می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1398/04/27 در دفتر 

معاونت  مالى و اقتصادى شهردارى یزد مفتوح می شود.
7) محل انجام کار: شهر یزد 

www.yazd.ir 8) محل دریافت اسناد: سایت شهردارى یزد به نشانى
9) قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1/200/000 ریال به صورت واریز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانک تجارت  سایر اطالعات و 

جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
10) به پیشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وکمتر از میزان مقرر، 

چک شخصی و  نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11) تمامى متقاضیان  مى بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir  فرم پیش خرید اسناد را دریافت  و مطالعه نمایند. 

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهردارى نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتى ندارد. 
12) چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

13) شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
14) شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهردارى یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت شهرداریهاى مراکز استانها مى باشد.

15) هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مزایده گزار: شرکت سهامى برق منطقه اى سیستان و بلوچستان
موضوع مزایده: فروش حدود (تقریبى) 208 تن انواع سیم آلومینیوم مستعمل با مغزى فوالدى در سایزهاى مختلف

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/252/000/000 ریال مى باشد که میبایست به ترتیب مندرج در اسناد مزایده تهیه و تسلیم گردد 
(ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست داراى 3 ماه اعتبار و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد)

تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 98/4/10 لغایت ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 98/4/18
setadiran.ir نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه به صفحه اعالن عمومى سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس

ضمنا اعالم دریافت اسناد توسط مزایده گر به صورت کتبى از طریق نمابر شماره 05433445764 الزامیست.
تاریخ بازدید از کاالى موضوع مزایده: ساعت 7 صبح تا 12 روزهاى ادارى از چهارشنبه مورخ 98/4/26 لغایت شنبه مورخ 98/4/29

محل بازدید از کاالى موضوع مزایده: زاهدان ، ابتداى جاده گوربند ، انبار مرکزى شرکت برق منطقه اى سیستان و بلوچستان. ضمنا داشتن 
رسید سامانه اى خرید اسناد مزایده به همراه معرفى نامه (براى شخص حقوقى) یا کارت شناسایى (براى شخص حقیقى) الزامیست.

تاریخ تحویل پاکات مزایده: حداکثر تا ساعت 2 بعدازظهر روز شنبه مورخ 98/4/29 
تاریخ و محل بازگشایى پاکات مزایده: راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98/4/30- امور تدارکات و قراردادهاى شرکت برق منطقه اى 

سیستان و بلوچستان 
نحوه تحویل پاکات مزایده: پاکات مزایده که توسط مزایده گر تهیه میشود میبایست به دو شکل تحویل شود:

1- بارگذارى پاکات به صورت الکترونیکى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مطابق با زمانبندى
2- تحویل فیزیکى فقط پاکت (الف) مطابق با زمانبندى به آدرس زاهدان ، حد فاصل دانشگاه 37 و 39 دبیرخانه شرکت برق منطقه اى سیستان 

و بلوچستان ، تلفن: 05431137057
تحویل پاکات به هر دو روش و به شرح مندرج در باال الزامیست

مدت تحویل کاال:10 روز پس از ابالغ کتبى مزایده گزار
*******

م الف/293

شرکت سهامى برق منطقه اى سیستان و بلوچستان

با ترویج فرهنگ صرفه جویى ، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یارى کنیم

مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره م م /98/0072 مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 086 جنوب مارون
الف- شرح مختصر خدمات: 

انجام عملیات خاکى ، عملیات بنایى با سنگ ، اندود و بند کشى ، قالب بندى و چوب بست، کارهاى فوالدى ، بتن ریزى ، زیراساس و اساس ، عالئم و تجهیزات ایمنى ، احداث محوطه چاه ، احداث سلر، احداث 
گودال آب و گل ، احداث گودال سوخت ، تهیه و اجراى ژئوممبراین ، احداث آبرو و پل بتنى در طول مسیر و جاده دسترسى به آن مد نظر مى باشد.

ب- محل اجراى خدمات و مدت انجام کار
محل اجراى خدمات در منطقه مارون واقع در 60 کیلومترى شهر اهواز و مدت انجام آن 4 ماه مى باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/13/735/410/524 ریال و تعدیل پذیر مى باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضى
- مناقصه گران داراى حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابرى 

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاى بومى استانى مى باشد.
- داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 

- توانایى ارائه تضمین شرکت در فرآیند اجراع کار به مبلغ -/686/770/526/20 ریال که بایستى به یکى از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف- ارائه رسید وجه صادره از سوى حسابدارى کارفرما مبنى بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب IR940100004001111604022067 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران شعبه مرکزى جمهورى اسالمى 

ایران – اهواز کد 0 حساب – بنام شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب
ب- ارائه ضمانتنامه بانکى به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براى مدت (90 روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما براى مدت (90 روز) دیگر قابل تمدید باشد همچنین بدینوسیله تاکید 

مى گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روى رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکى ضرورى و الزامى است.
- توانایى ارائه 5 درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات

http://sajar.mporg.ir داشتن ظرفیت آزاد (تعدادى و ریالى) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به آدرس -
هـ - محل و مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان ، ضمن اعالم آمادگى بصورت کتبى جهت دریافت اسناد با ارائه اصل فیش بانکى و معرفى نامه کتبى معتبر در یکى از روزهاى 
ادارى به یکى از آدرس هاى ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابى هاى الزم وفق آیین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات (ارزیابى ساده ) به عمل آید.

1- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1398/4/12 لغایت 1398/4/23
2- محل دریافت اسناد: واقع در اهواز ، کوى فدائیان اسالم ، خیابان پارك 4 (روبروى امور مسافرت) ، مجتمع ادارى امور حقوقى و قراردادها ، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق شماره 1) و یا تهران ، میدان 

آرژانتین ، ابتداى خیابان بیهقى ، پالك 28 ساختمان مرکزى یازدهم ، شرکت ملى نفت ایران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهاى مناطق نفتخیز جنوب
3- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبلغ 2/380/000 ریال به حساب شماره IR940100004001111604022067 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران شعبه مرکزى جمهورى اسالمى ایران ، اهواز کد 0 و 

ارائه فیش مربوطه به امور حقوقى و قراردادهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب
و- محل ، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1398/05/06 به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوى فدائیان اسالم خیابان نفت ساختمان پنج طبقه بلوك 1 طبقه دوم اتاق ج 
251 ، تسلیم نمایند ضمنًا پیشنهادات در ساعت 8:30 روز دوشنبه مورخ 1398/05/07 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران یا معرفى نامه و کارت شناسایى معتبر بالمانع است.

همزمان ارائه معرفى نامه و کارت ملى براى متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
تذکر : حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه و آگهى تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى مى باشد.
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شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

یادداشت

دوغ و دوشاب حاصل 
افت مدیریت شهری!
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