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كسی كه نياز مؤمنی را بدون هيچگونه كوچك كردن او برطرف 
نمايد خداوند متعال او را در بهشت جای خواهد داد.
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ت اول
نوب

آگهى تجدید مناقصه عمومى

دهقان ، شهردار ورامین

دوم
ت 
نوب

شهردارى ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 ، پروژه هاى ذیل را از طریق تجدید مناقصه 
عمومى به اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.

-داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 12 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد 
امور قراردادهاى شهردارى ورامین مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه 

شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس: 7-36242525 داخلى- 364- 366) 
- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهى و کارشناسى به عهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود.
- سایر اطالعات و جزئیات در فرم شرایط تجدید مناقصه موجود مى باشد.

شهردارى ورامین

ردیف بودجه پروژه
مصوب سال 
1398

قیمت بر اساساعتبار (ریال)

خرید آسفالت توپکا 19-0 و 0-12 
(جهت لکه گیرى معابر سطح شهر)

هر تن آسفالت با مناسب ترین قیمت10/000/000/000ردیف 10

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 1)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر اساس 10/000/000/000ردیف 10
مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 3)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر اساس 10/000/000/000ردیف 10
مناسب ترین قیمت

بد نيست برای زدن تلنگری به خود اين ايام را كه حول وحوش 
17 مرداد اس��ت با يادآوری شهادت محمود صارمی سرپرست 
خبرگزاری ايران در افغانستان مطرح كنيم كه متولد خردادماه 
1347 شهرس��تان بروجرد بود و اين جوان پرانگيزه كه پس از 
پايان دوره متوس��طه برای ادامه تحصيل به تهران رفت بس��يار 
پركار و پرتوان و فعال و با اخالق پسنديده و متواضع و ورزشکار 
با روحيه ای بلند و مردانه را خبر می داد كه در رشته های كاراته 
نيز مقام هايی در س��طح شهرستان و اس��تان برای خود كسب 
نموده و در دوران دفاع مقدس به مدت 17 ماه بسيجی اعزامی 
ب��ه ميادين نب��رد حق عليه باط��ل بود كه همواره از اس��الم و 

مسلمانان جهان دفاع جانانه می كرد. 
صارم��ی تحصيالت خود را در رش��ته جغرافيا ت��ا اخذ مدرك 
كارشناس��ی ارشد از دانشگاه شهيد بهش��تی تهران ادامه داد و 
سپس در سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی به صورت نيروی 
رس��می آغاز به كار كرد و در س��ال 1375 به  عنوان سرپرست 
خبرگزاری ايران در افغانس��تان منصوب و به آن كشور عزيمت 
كرد و در 17 مرداد همان سال در مزار شريف به همراه 8 نفر از 
ديگر همکاران ايرانی خود به اسارت گروه تروريستی طالبان در 
آمد و روز 18 مرداد به پايگاه هوايی شنيدار قندهار منتقل شد 
كه روز 18 شهريور 1377 خبرگزاری رويتر شهادت ديپلمات ها 
و خبرنگاران ايرانی را تأييد نمود و روز 22 شهريور پيکر پاك او 

و هشت نفر از همراهان شهيدش به ايران رسيد. 
محمود صارمی ش��هيد عرصه خبر و رسانه در روز 28 شهريور 
77 در شهرستان بروجرد تشييع و به خاك سپرده شد كه پس 
 از آن روز 17 مرداد كه مصادف با اس��ارت اين اس��طوره رسانه 
و خبر و همچنين يادآور ش��هادت مظلومانه و غريبانه اوس��ت 
از طريق ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و به دليل حساس��يت 
حرف��ه خبرن��گاری و ارج نهادن به جايگاه عرفانی ش��فافيت از 
طريق گزارش به  عنوان روز خبرنگار نام گذاری ش��د تا س��مبل 
سالروز ش��هادت او كه در راه اعتالی وظيفه و معرفی و افشای 
چه��ره كريه گروه متحجر و پليد طالبان به اين فيض رس��يده 
بود در تقويم ملی ثبت ش��ود. پس از گذش��ت 21 سال يادواره 
عروج عارفانه صارمی توانس��ت ب��ار ديگر جايگاه واالی اصحاب 
اين صنف خدمتگزار و نفس گير اما بی ادعا را در جامعه ترس��يم 
نمايد كه تالش ش��ده همه  س��اله ياد آن بزرگ  مرد رس��انه و 
خبر گرامی داش��ته ش��ود اما كمرنگ ش��دن اهداف و فلس��فه 

شهادت به  واسطه معدودی از 
بد س��ليقگی ها و م��رور زمان 
به  جايی می رس��د تا مراس��م 
س��الروز و يادبود يك ش��هيد 
رسانه به جش��نی آنچنانی كه 
فاصله چندانی با يك عروسی 

مفصل ندارد تبديل  شده و مسئوالن را به دور شدن از واقعيات 
اين رويداد تحريف نمايد! 

تاريخ انقالب اس��المی اي��ران مملو از روزهايی ب��ه  يادماندنی 
همچون 22 بهمن و 12 فروردين اس��ت ك��ه هر كدام به  نوبه 
خود جايگاهی دارند اما بايد همانگونه كه خلق  شده اند و تاريخ 
رواي��ت می كند محترم ش��مرده و برگزار گردن��د و 17 مرداد 
يك نقطه روش��ن برای ارتقاء حرفه مق��دس روزنامه  نگاری در 
جامعه اسالمی ايران است تا نسل های جديد كه امثال محمود 
صارمی ها را نديده و نمی شناسند و حتی اوصاف واقعی شان را 
نشنيده اند اما امروز مش��تاقانه قلم در دست دارند با حضور در 
س��الروز 17 مرداد هر سال بتوانند انديشه و افکار يك خبرنگار 
واقعی و متعهد را لم��س كرده و در وجود خود نهادينه نمايند 
و از اين س��و راه را در مس��ير پ��ر فراز و نش��يب زم��ان عالمت  
گذاری كنند تا خدای ناخواس��ته از ناكجا آبادها سر درنياورند! 
17 مرداد يك جش��ن نيس��ت بلکه يادآور بزرگ  مردی اس��ت 
ك��ه با عنوان خبرن��گار برای انعکاس واقعيت های پش��ت پرده 
امپرياليس��م جهانی پا به ميدان مظلوميت های از دس��ت  رفته 
گذاش��ت تا شفافيت را برای جهانيان خفته در غفلت ها نمايش 
دهد؛ بنابراين برگزاری اين يادواره آن هم بدين سان كه رنگی از 
ش��عف های كاذب به همراه موزيك تند پاپ و صداهای ناهنجار 
دارد ب��ا آرمان ها و اه��داف مقدس اين ايام مقدس س��ازگاری 

نخواهد داشت!
 17 مرداد روزی است كه بايد همه مسئوالن و مديران ساعاتی 
از آن را وق��ف جم��ع آوری و طبقه  بندی اف��کار و اهداف خود 
نموده و كارهای جاری را به معاونان و مش��اوران بسپارند تا در 
كنار اين جامعه پويا و در يك محيط س��اده و صميمی و عاری 
از تش��ريفات دغدغه های يکديگر را بش��نوند نه اينکه اينجا هم 
مديران متکلم وحده ب��وده و خبرنگاران تنها دو دقيقه فرصت 
گفتمان داش��ته باش��ند و بقيه اوقات را همچنان شنونده تکرار 

مکررات باقی بمانند! 

اين روز متعلق به آن هاس��ت تا حرف هايی را كه يك سال تمام 
در دلش��ان تلنب��ار كرده ان��د بزنند و بگويند ك��ه اين صنف در 
تقسيم  بندی های رانتی چيزی به  جز حذف معيشت و نداشتن 
امنيت ش��غلی و فقدان مس��کن نصيبشان نشده است! نه اينکه 
چند لحظه از عصر و ش��بی را در س��النی سرپوشيده يا فضايی 
سرس��بز در كنار آن ها بگذرانند و با دي��دن اين همه امکانات و 
نعمات موجود دردهای تهيدس��تی و نداريش��ان بار ديگر عود 
نمايد! مش��کل اين گروه تنها حذف معيشت نيست كه اكثريت 
آحاد جامعه با آن دس��ت  به  گريبان اند بلکه می خواهند جايگاه 
اجتماع��ی و اقتصادی خود را پيدا كرده و بهتر بدانند آيا همان 
مرغ س��ياهی هس��تند كه ه��م در عزا و هم در عروس��ی طبخ 
می ش��وند؟! طبع و نظ��ر بلند اين گروه كه از اس��الف خود به 
ميراث برده اند نمی توان برای يکی از س��يصد و ش��صت و پنج 
ش��ب سال آن هم با كيکی چند متری و تعدادی نوازنده سنتی 
و ميوه ه��ای رنگارنگ و ش��يرينی ها و ش��ربت های متنوع و در 
نهايت ش��امی اشرافی و ضيافتی آنچنانی و تعدادی حواله سفر 
دو نف��ره اغناء نمود كه به قناعت و صرفه  جويی عادت كرده اند 
بلک��ه طالب صفای روح و رفع مش��کالت صنفی خود به  عنوان 

يکی از اركان نظام هستند تا 
عالوه بر تحمل درد معيشت 
و كمبوده��ای اقتص��ادی هر 
لحظه نگران معضالت تازه از 
جمله بيمه خبرنگاران، نبودن 
اجتماع��ی،  مس��ئوليت های 

كمبود كاغذ و ديگر ملزومات حرفه خود نباشند! 
آن ها از مس��ئوالن انتظ��ار دارند تا به كار طاقت  فرس��ای اين 
صنف بها داده و قس��متی از وقت خود را شخصاً صرف مطالعه 
نقدهايی ك��ه ارائه می دهند نمايند نه اينکه مس��ئوالن ارتباط  
جمعی دس��تگاه خبر از همه  چيز آرام و در امن  و امان اس��ت 
بدهن��د! ارتب��اط رو در رو و بدون تش��ريفات اداری با اصحاب 
رس��انه را افزايش دهند و تنها به سالی يکبار آن هم برای رفع 
خس��تگی روزانه و استراحت ميان پرده ای سری به محل تجمع 
اين قشر فرهيخته جامعه نزنند كه زمانی كه پشت تريبون قرار 
می گيرند از فشار كار روزانه پشت سر گذاشته مرتباً »تپق« زده 
و ادعا نمايند پس از س��اعت ها تالش و جلس��ات متعدد بهتر از 

اين نمی توان سخنرانِی كرد! 
بعضی از آن ها وقتی باالجب��ار پا به اين محفل ها می گذارند به 
پدرانی زحمتکش شباهت پيدا می كنند كه خستگی های كاری 
خود را به  عنوان توش��ه و س��وغات به خانه می برند تا اهل  بيت 

فرصت نکنند قصه غصه های خود را بيان نمايند! 
اين روز متعلق به خبرنگار نيس��ت تا ارگان های مختلف فراخور 
ح��ال خود ب��ه  منظور برگ��زاری آن گل ريزان نم��وده و تعداد 
طفيلی های پا به  ركاب در جمع آن از مدعوين خبرنگار بيش��تر 
باش��ند! بلکه بهانه ای است كه در حاش��يه معدودی از مگسان 
گرد شيرينی رس��انه البی و رايزنی های آنچنانی نموده تا برای 
انتخابات ه��ای در پي��ش رو حضور در برگزاری اين مراس��م را 
مدنظر داش��ته باش��ند در حالی  كه خوب می دانند دليل اصلی 
عدم توانايی مالی در اين قشر فرهيخته جامعه زير بار نرفتن های 
اينچنينی می باشد! روز خبرنگار بايد به  نوعی تکرار يك حماسه 
باقی بماند تا اصحاب آن بدانند چه مسيری را برای رسيدن به 
نقط��ه تعالی طی كنند نه اينکه در زم��ان محدود آن به طرب 
پرداخت��ه كه افيونی برای بيش از چند لحظه نيس��ت كه با پر 

كردن انبان شکم از خوراكی های متنوع خاتمه خواهد يافت! 
اينجاس��ت كه مجری حرفه ای رسانه شنيداری كالن شهر پس 

از پايان اجرای نوازندگان و خواننده موسيقی سنتی كه درست 
در وق��ت اذان مغرب به صحنه رفته اند به  منظور رفع ش��بهه و 
مس��ئوليت متذكر می شود غروب شرعی فرا رسيده است! اما از 
مدعوي��ن دعوت نمی كند و تذك��ر نمی دهد كه به  منظور انجام 
فريض��ه جماعت به فضای پر صفای ب��اغ بروند تا بر فرش های 
گس��ترده ش��ده نماز بجا آورن��د و تنها امام جماعت نباش��د و 
هفت نفر از مريدان او كه رس��الت خبرنگار شهيد را در اين روز 

روحانی اجابت می كنند! 
انگيزه اصلی از بروز ش��جاعت ها و شهادت ها طی خرداد 42 تا 
به امروز كه در قالب حرم تداوم دارد چه می تواند باش��د به  جز 
ش��هيد محمود صارمی ها كه س��مبل آن 17 مرداد يعنی روز 
خبرنگار اس��ت؟ اين س��وأل س��اده و به  ظاهر پيش  پا افتاده را 
چه مقامانی بايد پاس��خگو باش��ند كه ده ها ميليون تومان پول 
بی زبان بيت المال را اينگونه ناش��يانه و عبث هزينه می كنند تا 
شبی سپری شود؟  آری در واقع اين يك نقد نيست كه نوشته 
می ش��ود بلکه گز ترش��ی جامع از يك روزنامه ن��گار زيرخاكی 
اس��ت كه شصتمين س��ال قلم زنی خود را س��پری می كند اما 
هن��وز عضو هيچ  يك از جوامع آن نبوده و تنها از س��وی خانه 
مطبوعات به  عنوان ميهمان اين مراس��م دعوت  ش��ده است اما 
همانگونه رفتار می كند كه در تمامی س��ال های گذش��ته عمل 
ك��رده تا ب��ا زبان روزه به جم��ع وارد و همانگونه خارج ش��ود! 
رئيس  جمهور نيز طی س��خنانی كه روز چهارش��نبه گذش��ته 
در باغ پاس��تور برای اصحاب رسانه داش��تند به همين موضوع 
اش��اره نمودند كه دول��ت را عالوه بر نق��د، راهنمايی كنيد. به 
همين دليل است كه پيشنهاد می شود از جانب وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی پيرامون وضعيت كاری و همچنين معيشتی 
جامعه رس��انه بازنگری شده تا ناچار نش��وند به آگهی و رپرتاژ 
متکی باش��ند و از اين  جهت قس��مت اعظمی از رسالت خود را 
به فراموش��ی بسپارند. خانه مطبوعات اس��تان اصفهان كه اين 
س��ال ها با مديريتی منس��جم و دلسوز س��عی بر رفع مشکالت 
دارد و ت��الش فراوانی برای برگزاری هر چه بهتر اين روز نموده 
است توقع دارد كه مسئوالن پس از خروج از اين جشن باشکوه 
رس��انه ها را به فراموش��ی نس��پارند و رفع معضالت آن ها را در 
س��رلوحه امور خود قرار دهند كه در سال های بعد اين رويداد 
روحانی و عرفانی و خارج از دامنه ماديات دنيوی برگزار ش��ود. 

روزنامهنگارپیشکسوت

گزارشی از یک جشن باشکوه!
وانشید حسن ر


