
وانشید  حسن ر
یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند امثال مرحوم نوذری ها را که 
برنامه سراس��ر نقد و ش��ادی صبح جمعه با شما را در رادیو تقدیم 
میلیون ها نفر از آحاد جامعه کشور می کردند تا به این  وسیله شاید 
بتوانند گوشه ای از غم و غصه های آن ها را التیام بخشند.  در میان 
طنزهای این برنامه، سرگذش��ت مالت آب��اد هم برای خود عالمی 
داش��ت که بی شباهت با داستان شب های برره مهران مدیری نبود 
و ش��اید هم به نوعی کپی رایت یکی از یکدیگر به حس��اب می آمد! 
اگرچه هر دوی این برنامه ها جنبه طنز داش��تند اما وقتی داستان 
جنبه واقعیت به خود می گرفت می توان پذیرفت که این روزها هم 
نحوه مدیریت ها در بعضی از دس��تگاه ها بی شباهت به دو روستای 
برره و مالت آباد نیست زیرا زمانی که بعضی از مدیران غیرحرفه ای 
و فاقد تخصص الزم به دالیل متعدد که یکی از آن ها رانت اس��ت! 
مسئول می شوند پیش خودشان اینگونه می اندیشند که مجموعه 
اداری در اختیار آن ها تنها به  مثابه یک س��وئیت مجردی است تا 
بتوانن��د برنامه های جاری خارج از محیط اداری و ش��خصی را در 
پ��روژه آینده نگری از قبیل ادامه تحصی��ل برای اخذ مدرک باالتر 
و همچنین چرخش موازی مؤسسه یا شرکتی غیرانتفاعی شیفت 
عصر خود را نیز با استفاده از رانت و امکانات این ارگان های دولتی 
یا خصولتی اداره نمایند! اینجاس��ت که مجموعه اگرچه کوچک و 
ناکارآمد و باری به هرجهت بوده و نیازی به تجهیزات متعدد و مدرن 
ندارد اما ناچار است به خاطر فعالیت های جنبی متعلق به مدیران 
از راه رسیده کامل و کارآمد باشد و حتی بعضی از عوامل به صورت 
مضاعف خرده فرمایشی های مدیر را پیرامون رتق وفتق امور خارج 
از وظائف اداری، اجابت نمایند! امروز مش��اهده واضح و بدون پرده 

این رفتارها در گروهی از ادارات و ارگان هایی که وظائف س��نگین 
انتظامی و اجرایی خاصی را ندارند آش��کارا قابل رؤیت اس��ت زیرا 
در بعضی موارد به منظور رد گم کردن، گوش��ه ای از کار را با شرح 
وظائف س��ازمانی آن ارگان تطبیق می دهند تا خدای ناخواس��ته 
انگ حق الناس به آن ها زده نش��ود و مدیون خاص و عام نباش��ند!  
کالن شهر اصفهان به لطف و مرحمت رسانه ملی عالوه بر شبکه 5 
تلویزیونی بیش از هفتادس��ال است که رادیو هم دارد و امروز این 
رس��انه شنیداری به صورت شبانه روزی اما عمدتاً مملو از تبلیغات، 
آگهی و برنامه های تکراری در خدمت مردم می باشد که البته هنوز 
هم پس از گذشت هفتادسال از عمر خود در بعضی از قسمت های 
استان شنیده نمی شود! و مسئوالن آن بخصوص در حوزه معاونت 
صدا بقول خودش��ان س��عی وافر دارند تا کمت��ر برنامه ای تکراری 
روی آنتن بفرس��تند که همچون پیش از ظهر جمعه هفتم تیرماه 
ج��اری گاف ندهن��د! اما پیش می آید و بعضی اوق��ات چاره ای جز 
قبول نظر پش��تیبانی مالی ندارند که از قدیم گفته اند حق همیشه 
با مشتری است حتی اگر زور باشد! بنابراین توانایی بالقوه و بالفعل 
قابل مالحظه ای در مجموعه صداوسیمای این استان وجود دارد تا 
هر نوع نیازی را در اس��رع وقت جهت مشتریان خود تأمین نماید 
که برنامه های پیش از ظهر و عصر صدای شهر در طول هفته نیز از 

این قماش است و سال هاست بدون تعطیلی روی آنتن می رود. 
حاال معلوم نیس��ت به چ��ه دلیل وقتی چنین ق��راردادی بین دو 
ارگان خصولت��ی و نیمه دولتی منعقد گردیده و مجری طرح یعنی 
صداوسیما وظیفه خود را به خوبی به انجام می رساند و کارفرما نیز 
سر موقع رقم صورت وضعیت ها را پرداخت می کند چه دلیلی دارد 
تا دس��تگاهی موازی در ارگان کارفرما ایجاد شود که همه امکانات 
مش��ابه را ازجمله نویس��نده، مجری، کارگردان، اس��تودیو و دیگر 
نیازهای تدوین، تنظیم، اجرا و پخش را داش��ته باشند درحالی که 
همه هزینه های این پروس��ه به پیمانکار پرداخت می شود! پرواضح 
است که به رغم وجود پیمانکاری با دارا بودن همه امکانات اجرایی 
اما بازهم هستند نیروهایی که باید با استفاده از رانت پست و سمتی 
برایش��ان در چارت سازمانی دیده و دست وپا شود و یا نقشی برای 
تحوالت در پیش رو بخصوص انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی 
در پایان س��ال جاری و ریاست جمهوری و شوراها در سنوات بعد 
داش��ته باشند! که مدیریت سوری آن بتواند با استفاده از محیط و 
امکانات موجود نسبت به برگزاری جلسات همفکری در زیر نقاب 
دانش��جویی اقدام و زمینه را برای تالش ه��ای بعدی فراهم نماید 
حال آنکه پیمانکار بدون کوچکترین تأخیر یا نگرانی وظائف محوله 
را انجام می دهد! که در این ش��هر همه پارامترهای مالت آباد یا به 

روایتی برره به وضوح دیده می شوند! روزنامه نگار پیشکسوت

سرگذشت مالت آباد!
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امام صادق)علیه السالم(: 
خوش رفتاری رزق انسان را زیاد می کند.
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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا
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 پذی��رش رس��مي قطعنام��ه 598 ش��وراي امنی��ت از س��وي جمهوري اس��المي ایران )1367 ش(   تأس��یس نی��روی انتظامي جمهوري اس��المي ای��ران )1369ش(   ارتحال فقیه جلی��ل و عارف واصل آیت  اهلل س��یدرضا بهاءالدین��ي )1376 ش(  امروز در تاریخ
تول��د عالم��ه  می��رزا محم��د حس��ین ناییني مدرس و مرجع بزرگ تقلید)1276 ق(  قتل  ُزَهْیر محس��ن مبارز فلس��طیني توس��ط عوامل مش��ترک مصر و اس��رائیل )1979م(   آغاز جنگ هاي بیس��ت و پنج س��اله انگلس��تان و دانم��ارک )871م(

ی��ادداش��ت

شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان

• مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان
• نوع مناقصه :عمومى  یک  مرحله اى

• موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع پایه بتونى فشار ضعیف تحویل در شهرستان ایرانشهر 
بشرح جدول ذیل (تحویل در انبار خریدار )

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضیان مى توانند ازتاریخ 1398/04/29 لغایت 05/03/ 1398به سامانه الکترونیکى تدارکات دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137338-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضیمن شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ 773,500,000 ریال به حساب جارى103403815002 
بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان 

زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار : پیشنهاددهندگان مى بایست ضمن بارگذارى تصاویر کلیه مدارك 
به ارسال اصل  الکترونیکى دولت تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1398/05/19 نسبت  پاکات (الف,ب و ج ) در سامانه 
به دبیرخانه  تا مهلت تعیین شده فوق  مدارك مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکات الك و مهر شده 
شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان 

اقدام نمایند. الزم بذکر تمامى فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت مى پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 

1398/05/20 در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده مراجعه 
و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره 

تلفن41934-021تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 4 ماه  

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانىTender.tavanir.org.ir یا 
سایت شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان به نشانى www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملى مناقصات به 
آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهى است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».  
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده هاي کمتراز میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن 

و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت

تعدادواحدشرح کاالردیف

500اصلهپایه بتونى 209800407200001019/200

1200اصلهپایه بتونى 29/400

300اصلهپایه بتونى 9/800 3

شرکت آب و فاضالب شهرى استان گیالن به استناد الیحه قانونى نحوه 
خرید و تملک اراضى و امالك... مصوب 1358/11/17 شوراى انقالب قصد 
دارد زمینى به مساحت 298 متر مربع را به منظور اجراى طرح  حفر چاه 
آب خود واقع در شهرستان املش- منطقه خرشتم بر اساس کروکى ذیل 
خریدارى نماید. بدین وسیله ازمالک یا مالکین و صاحبان هر نوع حقوق 
در زمین یاد شده دعوت مى شود تا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انتشار 

با  آگهى  این  دوم  نوبت 
اسناد  داشتن  همراه  به 
مالکیت  مثبته  مدارك  و 
دفتر  به  نظر  مورد  زمین 
و  آب  شرکت  حقوقى 
استان  شهرى  فاضالب 
رشت-  در  واقع  گیالن 
باغ  قدس(  پارك  جنب 
محتشم) مراجعه نمایند.

تجربه دو دهه کش��ت و تجاری س��ازی محصوالت تراریخته در 
جه��ان، مخاطره آمیز بودن این محصوالت را خصوصاً در عرصه 
محیط زیست اثبات کرده است؛ اما آنچه در کشورمان کمتر به 
آن توجه شده، پایمال کردن "حقوق عامه" از طریق وارد کردن 

محصوالت تراریخته بر سر سفره مردم است.
عضو هیئت  رئیس��ه انجمن ارگانیک ایران نشست اخیر آیت اهلل 
رئیس��ی با فعاالن محیط زیس��ت با موضوع احقاق حقوق عامه 
در محیط زیست را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: در این نشست 
مس��ائل و دغدغه های مختلفی در حوزه محیط زیس��ت مطرح 
ش��د؛ یک��ی از مهمترین نکات این بود که محیط زیس��ت یک 
موضوع محوری و اصلی اس��ت و مواردی مانند توسعه، تولید و 

ساخت و ساز سد، مسائل فرعی هستند.

آزاد عمرانی با اش��اره به تاکید حاضران در نشس��ت مذکور بر 
لزوم برخورد قاطع با مفاسد زیست محیطی افزود: در خصوص 
محصوالت تراریخته نکاتی مطرح ش��د و دکتر ش��اعری، عضو 
کمیسیون کش��اورزی و برخی فعاالن محیط زیست به صورت 
اجمال��ی در خصوص مخاطرات ناش��ی از دس��تکاری ژنتیکی 
هش��دار دادند؛ آیت اهلل رئیسی هم تاکید داشتند که دستکاری 

در طبیعت پیامدهای جبران ناپذیری به همراه دارد.
عضو اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی ای��ران افزود: از آنجا 
ک��ه به دلیل محدودیت زمانی، امکان پرداختن به ابعاد موضوع 
محصوالت تراریخته فراهم نشد، سه محور اصلی در این رابطه 

را طی یادداشتی در پایان نشست تقدیم آیت اهلل رئیسی کردم 
و ایش��ان هم وعده بررس��ی دادند؛ محور اول، ل��زوم توجه به 
مخاط��رات تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته اس��ت 
که متاسفانه در برابر سود کوتاه مدت و ناپایدار تراریخته نادیده 

گرفته می شود.
وی با بیان اینکه برخی خس��ارت های زیست محیطی از جمله 
کشت و تولید محصوالت تراریخته، پیامدهای زیان بار نامشهود 
به همراه دارند، متذکر شد: برخی خسارت های محیط زیستی 
مانن��د نابودی تاالب ه��ا و ورود فاضالب ش��هری و صنعتی به 
رودخانه ها کامال مش��هود هستند اما نامشهود بودن پیامدهای 
زیان بار واردات، تولید و تجاری س��ازی تراریخته ها س��بب شده 
موض��وع آنطور که باید مورد توجه قرار نگیرد و متاس��فانه آثار 
مخربی گیاهان تراریخته با آلودگی ژنی که بر محیط زیست به 

جا می گذارند، نادیده گرفته شود.
عمرانی افزود: حسابرس��ی های زیس��ت محیط��ی در خصوص 
محصوالت تراریخته مطابق اس��تانداردهای بین المللی باید در 
ایران هم تمام و کمال اجرا شود و دولتمردان و قوه قضاییه پس 
از بررس��ی جوانب امر، نتیجه گیری کنند که آیا س��ود مقطعی 
حاصل از تولید و واردات محصوالت تراریخته و وارد کردن آن 
به س��فره مردم ارزش به خطر انداختن سالمت عمومی و وارد 

کردن صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست را دارد یا نه؟
عضو هیئت  رئیس��ه انجمن ارگانیک ای��ران با بیان اینکه پیش 
از ورود هر فن آوری جدید در س��طح جامع��ه، باید تهدیدها و 

مخاط��رات آن مورد ارزیابی قرار گیرد، یادآور ش��د: تجربه دو 
دهه کش��ت و تجاری س��ازی محصوالت تراریخت��ه در جهان، 
مخاطره آمی��ز بودن این ف��ن آوری را خصوصا در عرصه محیط 
زیست اثبات کرده است؛ بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله 
اغلب کش��ورهای اروپایی حاضر نشدند که محیط زیستشان را 
با فواید کوتاه م��دت و ناپایدار حاص��ل از محصوالت تراریخته 
معامل��ه کنند؛ در حال حاضر 90 درص��د محصوالت تراریخته 

جهان تنها در 5 کشور تولید می شود.
وی یادآور شد: این نشان می دهد که باید در خصوص واردات، 
تولید و مصرف این محصوالت و مخاطرات آن، آگاهی رس��انی 
عموم��ی صورت گی��رد که این جزو "حقوق عامه" به حس��اب 
می آید؛ محور دومی که در حوزه تراریخت باید مورد توجه قرار 
گیرد این است که مردم باید از ماهیت و مخاطرات محصوالت 
تراریخته )اعم از تاثیرات آن بر س��المت و همچنین پیامدهای 

برگشت ناپذیر آن بر محیط زیست( آگاه شوند.
عمرانی درباره س��ومین مح��ور مرتبط با موض��وع محصوالت 
تراریخته که در یادداش��ت خود ب��ا رئیس قوه قضاییه در میان 
گذاش��ته گفت: رس��یدگی به تخلفات در حوزه تراریخته ها از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اینکه بدون ارزیابی های محیط 
زیس��تی محصول��ی را واردات ی��ا تولید کرده و ب��دون رعایت 
دس��تورالعمل های ایمنی  زیس��تی به طبیعت وارد کنیم و در 
مواردی بدون برچس��ب گذاری سر س��فره مردم بیاوریم تخلف 

است و باید مورد پیگیری قرار گیرد .تسنیم

پایمال کردن حقوق عامه با وارد کردن 
محصوالت تراریخته بر سر س��فره مردم


