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 رفت��ن ب��ه منطقه لواس��ان كه در حاش��يه 
پايتخت جمهوری اس��المی ايران واقع  شده 

زم��ان زي��ادی نمی ب��رد. 
اينجا گردش��گاه گروهی از اهالی شهر تهران 
اس��ت كه دستشان به دهانش��ان می رسد و 
اگر ويال و جايگاه هميش��گی در گوشه ای از 
آن ندارند اما می توانند س��ری به چند پارك 
موجود زده و لحظاتی را دور از غوغای ش��هر 

به استنش��اق اكس��يژن بيش��تر بپردازند.
 اينج��ا روزگاری يکی از روس��تاهای كوهس��تانی ام��ا پربركت در كنار 
دهکده تهران بود كه قاجاريه به رغم داش��تن عش��رتکده های فراوان از 
اي��ن مکان بکر هم نگذش��ت و به مرورزمان باغ ه��ای آن را به بهانه های 
مختل��ف تصاحب نمود تا بدعتی برای پهلوی باش��د كه به تاراج تمامی 

آن بپردازن��د. 
ام��روز در اي��ن منطقه خوش آب وهوا چه می گذرد خدا عالم اس��ت كه 
خبر می رس��د گذر از مسيرهای نفس كش��يدن در هوايی كه از نعمات 
بی بديل الهی اس��ت هم ش��رايط الزم خود را می طلبد تا همانگونه كه 
هريك از ش��هرهای كشور نيازمند ريه ای از فضای سبز به منظور تنفس 
آح��اد آن ديار اس��ت و اگر كالن باش��د به اكس��يژن مضاع��ف نيازمند 
اس��ت پايتخت نيز عالوه بر پارك های موجود به محدوده هايی همچون 
لواس��انات محتاج باش��د تا م��ردم بتوانند زمان��ی را هرچند محدود در 
خنکای آن سپری نمايند اما گويا بدعت های قاجار و پهلوی، به روايتی 
توس��ط بازماندگان و طفيلی ه��ای آن ها ادامه مس��تمر دارد كه هرروز 
خبری ت��ازه را پيرامون جفا ب��ه اين منطقه منتش��ر می نمايند! اگرچه 
سال های گذش��ته مقامات وزارت كشور و ش��هرداری های محدوده در 
يك مانور فراگير س��عی نمودند از زياده طلبی ها پيشگيری كنند و اجازه 
ندهند به مس��ير گذر رودخانه های منطقه تجاوز ش��ود و سرمايه داری 
بتوان��د مجوز احداث يك هتل را در مصب درياف��ت نمايد اما تجاوز به 

اكوسيس��تم در اين منطقه و در پش��ت حصارهای بلن��د به يك فاجعه 
بيش��تر ش��باهت دارد تا ص��دای اعتراض امام جامعه آن را به آس��مان 
برس��اند و اظهار دارد كه بايد همه مس��ئوالن گذشته و حال دخيل در 
آن به دليل تجاوزات محيط زيس��تی محاكمه شوند. ندای اين روحانی 
كه نش��ان از سوز دل برای اهالی بومی لواس��انات و ميليون ها جمعيت 
فش��رده كالن شهر تهران است بايد مديران ارشد را هوشيار و بيدار كند 
تا هرچه زودتر اين محدوده وس��يع را تحت س��يطره ملی قرار دهند و 
حداق��ل از اين به بع��د اجازه هيچگونه دخ��ل و تصرفی را در محيط و 
محاط آن صادر ننمايند همانگونه شهرداری اصفهان سال های متمادی 
ب��ه دفاع از ريه كالن ش��هر يعنی منطقه ناژوان مش��غول بوده و فرصت 
نداده اس��ت ش��اخه ای از درختان آن بريده يا آج��ری در اين محدوده 
روی هم گذاش��ته شود تا اين شهر تاريخی كه در محاصره كارخانه های 
صنعت��ی بزرگ ازجمله ذوب آهن، فوالد مباركه و ش��هرك های صنعتی 
اش��ترجان، جی، محمودآب��اد و غيره قرار گرفته اس��ت در غلظت غبار 

غرق نش��ود. 
اي��ن روزها زمزمه ايجاد ويالهايی در يکی از وس��عت های كالن منطقه 
لواس��انات به گوش می رسد كه با كس��ب مجوز از دستگاه های مختلف 
توانس��ته اند ديواری به ارتفاع هفت متر به دور اين محدوده كش��يده و 
وياله��ای آنچنانی برای بی درده��ای اجتماع اح��داث نمايند كه طبق 
اظهارنظ��ر بنگاه ه��ای معامالت ملکی محلی قيم��ت هريك از آن ها در 
ب��ازار امروز بيش از دويس��ت ميلي��ارد تومان اس��ت! و هيچ كس به جز 
صاحب��ان اصل��ی و ميهمانانی كه در معيت آن ها هس��تند حق ورود به 
اين ش��هرك را ندارند! بنابراين می طلبد تا رياس��ت محترم قوه قضائيه 
در اين مورد ورود نموده و پيش��ينه احداث و مجوزهای آن را بررس��ی 
كند كه چگونه در ام القرای جهان اسالم كه ابهت آن توانسته فرزندان 
ش��يطان را اينگونه از خود بيخود كند چنين اماكنی ايجاد می شود كه 
با بهای يك واحد آن می توان ده ها نفر از بی خانمان ها را س��رپناه داد!

روزنامهنگارپیشکس�وت

حج��اب در جامع��ه ما ان��دك اندك در حال تبديل ش��دن به يك مس��اله 
اجتماعی اس��ت. دو گروه اجتماعی وجود دارند كه سرس��ختانه بر ايده های 
خود در اين موضوع پافش��اری می كنند. برخی هم البته در آن س��وی آب 
ها به دنبال تبديل اين مس��ئله اجتماعی به يك مس��ئله سياس��ی با اهداف 
براندازانه هس��تند. در تش��ريح وضعيت كنونی می ت��وان گفت يك گروه از 
»سياس��ت حجاب« در جمهوری اس��المی دفاعی تام ك��رده و همه جوانب 
آن را ضروری می داند. در مقابل، گروهی ديگر اين سياس��ت حجاب را غلط 

می دانند و خواهان بازنگری در آن هستند.
در اين ميان، ناكارآمدی ها و گس��ترش فس��اد اقتص��ادی و اداری نيز اين 
اخت��الف نظر در باب حجاب را عميق تر و هيجانی تر كرده اس��ت. اما آنچه 

دوای اين درد است گفت وگو ميان اين طرف های درگير اجتماعی است.
اولين گام گفت وگو، تالش برای همدلی با طرف مقابل است. و برای همدلی 
بايد سخن طرف مقابل، درست فهميده شود. يکی از مثال های فهم نادقيق 

سخن گروه مقابل، يادداشتی بود با عنوان »حجاب قانونی 
يا اختياری؟« به قلم مهندس محمود فرشيدی در سايت 
الف منتشر شد. آقای فرشيدی از سياستمداران شريف و 
قديمی كشور ما هستند كه متاسفانه در اين يادداشت در 

جهت فهم درست سخن گروه مقابل، گام برنداشته اند.
خالصه اس��تدالل مطلب ايش��ان اين اس��ت كه مخالفان 
سياست حجاب، در حقيقت، هرگونه قانون برای پوشش 
در جامع��ه را نف��ی می كنند و اين طبيعتا به آنارش��ی و 
هرج  ومرج در جامعه می انجامد. در حالی كه صورت بندی 
مساله حجاب نزد افرادی كه خواهان بازنگری در سياست 
حجاب هستند متفاوت است. عقالی اين قوم –كه برخی 
از فعاالن فرهنگی انقالبی هم در ميانشان هستند- منکر 
ضرورت وضع حدود پوشش در قانون نيستند بلکه دعوی 
ايشان اين اس��ت كه چرا حدود حجاب قانونی، مطابق با 

حدود حجاب شرعی دانسته شده است.
در قان��ون مج��ازات اس��المی مصوب س��ال 1362 ذيل 
مبحث تعزيرات، در تبصره ماده 102 آمده است: »زنانی 
كه بدون حجاب ش��رعی در معاب��ر و انظار عمومی ظاهر 

ش��وند، به تعزير تا 74 ضربه ش��الق محکوم خواهند شد.« محل نزاع دقيقا 
همينجاس��ت كه رعايت حجاب شرعی برای همه زنان، قانونی شمرده شده 
و تخلف از آن با تعزير همراه است. درحالی كه می شد در قانون، حد ديگری 

برای پوشش در نظر گرفت.
منتق��دان معتقدن��د نگاهی كه در اين قانون متجلی ش��ده اس��ت، نگاهی 
عملگرايانه به مس��ئله حجاب و پوش��ش نبوده است. چون اين نگاه، نگاهی 
دقيق و كارشناس��انه به مردمی كه بايد اين قانون را رعايت كنند نداش��ته 
اس��ت. بخش قابل توجهی از زنان شهرنش��ين كش��ور ما در زمان انقالب، 
حدود ش��رعی حجاب را رعايت نمی كردند و بدون پوش��ش سر در جامعه 
حاضر می شدند؛ بهترين گواه برای اين مسئله تماشای فيلم ها و عکس های 
تظاهرات انقالب است كه در آنها تعداد زيادی از زنان بدون پوشش سر قابل 
رويت هستند. به عالوه اين سياست درباره حجاب پس از حدود چهل سال، 
عمال به شکس��ت انجاميده است و اين موضوع را نمی توان كامال به مساله 
كارآمدی يا ناكارآمدی نظام سياس��ی مرتبط كرد. نکته 
ديگری كه منتقدان بر آن دست می گذارند تمركز بيش 
از ح��د بر مفهوم قانون عرفی در مس��ئله حجاب اس��ت. 
ايش��ان بر اين باورند كه تاكيد زياد ب��ر قانون –چنانکه 
روايت ه��ای متاخ��ر مدافعي��ن سياس��ت حج��اب بيان 
می كند- نش��ان از نگاهی عرفی به مس��ئله حجاب دارد. 
حال آنکه قانون اساس��ا يك امر عرفی است كه با توافق 
اكثريت، قابل تغيير اس��ت. به ع��الوه تاكيد بيش از حد 
بر قانون در اين مس��ئله م��ی تواند به منزله گواهی برای 
ناتوانی گفتمان شرعی برای اقناع تفسير شود؛ درحالی كه 
گفتمان ش��رعی اگر درست تبيين ش��ود به اندازه كافی 

قانع كننده است.
در پايان بايد گفت، ضرورت گفت وگو ايجاب می كند دو 
گروه از رفتارهای التهاب  برانگيز پرهيز كنند. هم زنانی كه 
به اين سياست اعتراض دارند نبايد دست به اعتراض های 
هيجانی و مقابله و گس��تاخی در برابر قانون بزنند و هم 
مدافعين اين سياس��ت از برخوردها و تبليغ های خشن و 

الف حساسيت برانگيز اجتناب كنند. 

  یک شنبه  6 مرداد1398  شماره 5081 

پیامبراكبرم)ص(:
هركس آبروی مؤمنی را حفظ كند، بدون ترديد بهشت بر او 

واجب شود. 
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 تظاه��رات و اعتص��اب دانش��جويان ايران��ي در آمري��کا در حماي��ت از نظ��ام اس��المي )1359ش(   عملي��ات كوچ��ك ايذاي��ي در منطق��ه گلی  دور توس��ط س��پاه پاس��داران )1366ش(    ش��هادت ميرباق��ر طباطبائي  ن��ژا ، فرمان��ده قرارگاه امروز در تاریخ
تاكتيک��ي نص��ر )1367 ش(  هم��ه  پرس��ي اصالحي��ه قان��ون اساس��ي جمه��وري اس��المي اي��ران )1368 ش(  درگذش��ت س��يف اهلل داد ، كارگ��ردان )1388ش(  خ��روج پيامب��ر اك��رم)ص( از مدين��ه ب��ه قص��د حج��ة ال��وداع )10 ق( 

ی��ادداش��ت

آگهى مناقصه عمومى
 یک مرحله اى شماره 98/1-1

شرکت آب و فاضالب استان  کهگیلویه و بویر احمد - دفتر امور قراردادها

ول
ت ا
نوب

شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزارى مناقصات پروژه زیر را طبق 
مشخصات فنى و برآورد پیوست با شرایط عمومى و خصوصى از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکار واجد صالحیت 
که داراى کارت رتبه بندى معتبر در رشته آب پایه 5 یا باالترکه در سامانه ساجار ثبت گردیده و داراى گواهى صالحیت ایمنى 

کار(HSE) از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعى مى باشد واگذارنماید.
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 
ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام مى شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى،مى توانند براى ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند. 
تماس:  شماره  بویراحمد-  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  جنب  ارم  مترى   45 بلوار  یاسوج-  کارفرما:  شرکت  آدرس 

33343507-074 -شناسه ملى: 10861970210 -کـد اقتصادى: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـى
75917-57878 

1) مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 صبح، مورخ 98/5/5 تا ساعت 14 مورخ 98/5/9      
2) آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهادها: ساعت  14 مورخ 98/5/19   

3) زمان بازگشایى پاکتها: ساعت8 صبح، مورخ  98/5/20   
4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسى از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایى پاکتهاى مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت مى گیرد.
6) هزینه درج آگهى و اصالحات احتمالى و همچنین هزینه ى انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه مى باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، 
چک شخصى و نظایر آن و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکى طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزى قابل 

تایید مى باشد.
9) پیمانکارانى که سابقأ از طریق مناقصه عمومى با این شرکت عقد قرارداد نموده اند و پروژه مورد قرارداد تاکنون تحویل موقت 
نشده و یا درخواست تحویل موقت نموده اند ولى مورد تأیید معاونت مهندسى این شرکت قرار نگرفته و یا به هر دلیلى تاکنون 

صورتجلسه تحویل موقت تنظیم نگردیده، نمى توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
تلفن  شماره  با  پروژه  ویزیت  سایت  جهت   1398/5/19 تاریخ  تا  حداکثر  مى بایست  مناقصه  در  کنندگان  شرکت  کلیه   (10
(09177414451) آقاى مهندس پاراد تماس حاصل نمایند و پس از بازدید از محل پروژه، فرم تأیید شده از طرف شرکت کارفرما 

را دریافت و در پاکت ب قرار دهند.
متن این آگهى در سایت شرکت آب و فاضالب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سایت ملى مناقصات  به آدرس

www.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسى به آدرس tender.bazresi.ir درج گردیده است. جهت دریافت اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائید.

 ،021-88969737 نامه:  ثبت  دفتر   ،021-27313131 تماس  مرکز  سامانه:  در  عضویت  جهت  ستاد  سامانه  اطالعات   (12
021-85193768

شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامى خاص)

موضوع ردیف
مناقصه

شهرستان 
محل اجرا

محل تامین 
اعتبار

مبلغ برآورد 
(ریال)

مبلغ تضمین 
معتبر شرکت 
در فرآیند 
ارجاع کار 
(ریال)

وضعیت 
تعدیل 
پروژه

مدت 
اجرا

1

اجراى 
مخزن 
 1000

مترمکعبى 
واسط در 
شهربازى 
یاسوج

یاسوج

اعتبارات 
عمرانى 
، اوراق 
مشارکت ، 
اسناد خزانه 
اسالمى و ...

12 دارد12/826/362/619645/000/000
ماه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى  «کشور ما کشور پر آبى نیست ، حداکثر صرفه جویى را در مصرف آب باید انجام دهیم. » (مقام معظم رهبرى)
به طور فوق العاده

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونى کامیونداران خود راننده گنبدکاووس 

ول
ت ا
نوب

تعاونى  اول شرکت  نوبت  العاده  به طور فوق  جلسه مجمع عمومى عادى 
کامیونداران خود راننده گنبدکاووس به شماره ثبت 392 و شناسه ملى 10700040831 در ساعت 
شهرستان  آدرس:  به  تعاونى  شرکت  دفتر  درمحل   1398/06/06 مورخ  یکشنبه  روز  صبح   10
گنبدکاووس-ابتداى جاده آزادشهر کیلومتر یک – کد پستى 4971115811  تشکیل مى گردد. لذا 
از کلیه اعضا محترم تعاونى دعوت به عمل مى آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 

دراین جلسه حضور به هم رسانند:
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس 
2-تصمیم گیرى درخصوص تصویب صورتهاى مالى منتهى به سالهاى 1396 و 1397

3-تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادى منتهى به سال 1398
4-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل به مدت یک سال مالى

5- تصمیم گیرى درخصوص تقسیم سود سال 1396
6-تصمیم گیرى درخصوص پاداش هیئت مدیره و مدیر عامل بر اساس سود سال هاى آتى
7-تصمیم گیرى در مورد پاداش و عیدى به انبارداران کارخانه جات و هزینه هاى جانبى

*الزم به یاد آورى است که: اعضایى که بنابه دالیلى نمى توانند در مجمع مذکور شرکت نمایند مى 
توانند حق خود را جهت حضور و دادن راى در این مجمع به یک نماینده تام االختیار خود واگذار 
نمایند هر نفر عضو حداکثر نمایندگى 3 نفر عضو و هر غیر عضو نمایندگى فقط یک نفر عضو را 
به همراه داشته باشد و حضور توام عضو و نماینده تام االختیار وى در مجمع عمومى ممنوع است. 
عضو و نماینده وى در مجمع مى بایست از تاریخ 1398/06/02 لغایت 1398/06/02 از ساعت 9 
ابتداى جاده آزادشهر کیلومتر یک کد  صبح لغایت 12 تواما به آدرس شهرستان گنبدکاووس– 

پستى 4971115811 جهت تائید نمایندگى خود مراجعه نمایند.
* تذکر وکالتنامه هایى که مشخصات کامل وکالت دهنده و وکالت گیرنده تکمیل نگردیده باشد 
و ممهور به مهر تعاونى و امضا بازرس نباشد مورد پذیرش قرار نگرفته و ابطال خواهد گردید.
* کاندیداهاى محترم مدارك خود را تا تاریخ 1398/05/28 به دفتر تعاونى تحویل نمایند.

* به کسانى که بعد از تاریخ ذکر شده مدارك خود را تحویل دهند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به همراه داشتن کارت شناسایى عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضاء و نمایندگان آنان 

جهت حضور در مجمع الزامى است.
* این جلسه با حضور نصف + یک نفر از اعضاء و نمایندگى هاى آنان رسمیت خواهد یافت.

شركتگازاستانتهران
)سهامیخاص(

زمانی که مردم را آدم مساله حجاب و ضرورت یک گفت وگوی اجتماعی
حساب نمی کنند!

وانشید حسن ر

محمدعلی حبیبی

شركتگازاستانتهراندرنظرداردانجامامورخدماتامداد،گازبان،متقاضیان،مشتركین،قرائتوتوزيعقبوض،وصولمطالبات،خدماتاداری،مالی،كاال،خدمات
دفتری،نظافتچیوآبدارچیشهرستانورامینراازطريقمناقصهعمومیبهپیمانکارواجدشرايطواگذارنمايد.

1-نامونشانيدستگاهمناقصهگزار:شركتگازاستانتهران
تهران،خیابانايرانشهرشمالی،نبشخیاباناراک،ساختمانشماره160،طبقهچهارم،بلوک7،امورق�راردادها

2-موضوعمناقصه:انجامامورخدماتامداد،گازبان،متقاضیان،مشتركین،قرائتوتوزيعقبوض،وصولمطالبات،خدماتاداری،مالی،كاال،خدماتدفتری،نظافتچی
وآبدارچیو...شهرستانورامینميباشد.

3-مدتاجراءپروژه:مدتاجراءپروژه730)هفتصدوسی(روزتقويميميباشد.
4-نمايندهدستگاهمناقصهگزار:مديريتبهرهبرداری

5-محدودهقیمتپايهاولیه:000’000’000’95تا000’000’000’98ريالمیباشد.
6-محلاجراءپروژه:درمحدودهشهرستانورامینمیباشد.

7-زمانعودتاسنادارزيابيكیفي:تاپايانوقتاداريروزچهارشنبهمورخ1398/05/23ميباشد.
8-معیارهايارزيابيكیفي:تجربهودانشدرزمینهموردنظر-حسنسابقهدركارهايقبلي-توانمالي-كفايتكاركنانكلیدي-بوميبودن

9-شرايطمتقاضي:
داشتنشخصیتحقوقي.

داشتنمجوزانجامكارازوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعيمرتبطباموضوعمناقصه.
داشتنگواهینامهتائیدصالحیتايمنيپیمانکاران.

ثبتنامواخذكداطالعرسانیمناقصاتازسازمانمديريتوبرنامهريزيكشور.
ارائهصورتهايماليحسابرسيشدهسال1396توسطسازمانحسابرسييااعضايجامعهحسابدارانرسميجهتپیمانهايبیشازدهبرابرمعامالتمتوسطالزامي

ميباشد.
اسنادمناقصهپسازارزيابيوامتیازدهيدراختیارآندستهازشركتكنندگانيقرارميگیردكهحداقلامتیازارزيابيكیفيراكسبنمايند.

ضمنًاهزينهآگهیبعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
متقاضیانيكهدارايش�رايطمذكوردربندهاي"8" و"9" فوقبودهوآمادگياجرايخدماترادارند،ميتوانندنس�بتبهدريافتاس�نادارزيابيكیفيمذكوربصورت
الکترونیکيازس�ايتش�ركتگازاس�تانتهرانwww.tehrangasco.irاقدامودرمهلتتعیینش�دهفوقالذكربادردستداش�تناعالمآمادگينسبتبهعودت

مدارکبهامورق�راردادهاشركتگازاستانتهرانمراجعهنمايند.كدفراخوان:3209531

ت اول 
)  فراخوان ارزيابي كيفي به شماره 05/0044-98 (    نوب

             )شماره مجوز:1398/2633(

 روابط عمومی شركت گاز استان تهران


