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رسولاكرم)صلىاهللعليهوآله(:

صدقه بجا و نيكوكاری و نيكی به پدر و مادر و صله رحم، بدبختی را به خوشبختی 
تبديل و عمر را زياد و از مرگ بدجلوگيری می كند.

وز حدیث ر

غايت خلقت جهان،پرورش انس��انهايی اس��ت كه دربرابر شدائد بر 
هرچه ترس و شك وترديد وتعلق است غلبه كنند و حسينی شوند.

یادداشت

تبریز
°31 شهید آوینی:°16

 –

اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه هاي ذیل را 
بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهاي واجد صالحیت دعوت می گردد در مناقصات ذیل شرکت 
نمایند. به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

1- دستگاه مناقصه گزار و نشانی: اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج -  میدان 
حمل ونقل 

2- اطالع رسانى از طریق سایت الکترونیکی مناقصات: /http://iets.mporg.ir وسامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
 setadiran.ir

از تاریخ 98/06/24 لغایت پایان روز 98/06/28 در   : 3- زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهى از سایر شرایط 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran.ir قابل دریافت مى باشد.

4- مناقصه گران می بایست پاکت الف  خود را در وقت اداري از تاریخ 98/06/29 لغایت 98/07/08  به بایگانى فنى اداره 
پیمان و رسیدگى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى  واقع دریاسوج – میدان حمل ونقل تحویل و رسید دریافت 

دارند.همچنین پاکات الف و ب و ج باید در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت در مهلت مقرر بارگذارى شوند.
5- جلسه کمیسیون بازگشایی مناقصه مورخ 98/07/09 راس ساعت 9 صبح تشکیل می گردد. از کلیه مناقصه گران و یا 

نماینده رسمی آنها  جهت شرکت در جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل می آید.
6- تنها پیمانکارانى میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتى 
www.sajar.mporg.ir داراى اعتبار باشد  و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذارى کرده باشند.

7- الزم است ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پاکت الف در لفاف مناسب الك و مهر شده به بایگانى فنى اداره پیمان و 
رسیدگى تحویل نمایند. 

8- مدت اعتبار پیشنهادات از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و قابل تمدید تا سه ماه دیگر 
می باشد.

9- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.
10- هزینه آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

11- شرکت کنندگان باید داراى صالحیت ایمنى از اداره کار باشند.
آگهى نوبت اول  96/06/25      آگهى نوبت دوم   98/06/26

            
 اگرچه بعضی از ارتباطات پوچ و حبابی قادرند تا كمك نمايند كه شخصيتی 
ره صدس��اله را يك  ش��به طی نمايد اما كمبود زيرساخت ها در بدنه آن ترقی 
را تضمي��ن نمی كند و اين جهش بدون پش��توانه به هم��ان صورتی كه ايجاد 
شده به سقوط می انجامد! و عكس آن نيز صادق است زيرا مديرانی با سرمايه 
تالش هاي��ی كه در ط��ول زندگی برای خود تدارك ديده اند مس��ير را با همه 
ناهمواری هاي��ش طی كرده و جايگاهی را به دس��ت آوردند كه نمونه های آن 
بس��يار می باشند، همچون آن هايی كه دوران كودكی را در روستايی خشك و 
لم  يزرع همراه با چالش كم آبی و در مدارس��ی فاقد امكانات ابتدايی گذرانده 
و پس  از آن به  س��وی ش��هر آمده اند تا در يكی از بهترين دبيرستان های برند 
در مركز آن به تحصيل ادامه دهند اما عقده بجا مانده از كمبودهای گذش��ته 
باعث می شد تا نتوانند آرامش الزم را همراه با ديگر همشاگردی های هميشه 
شهرنش��ين خود داش��ته باش��ند و به  رغم وجود امكانات در يكی از بهترين 
واحدهای آموزش��ی هم دل به درس  و مش��ق نداده و همچنان هنجارشكنی 
و سركش��ی می كنند تا ناچار به ترك تحصيل ش��وند و بازهم به  سوی روستا 
رفته و پشت تراكتور مالكان بنشينند و كارگری و كشاورزی نمايند اما با يك 
جرقه و شايد بهتر بتوان گفت شانسی كه در خانه آن ها را می كوبد به گذشته 
بازمی گردن��د ولی اين ب��ار پله های نردبان را به كمك امتيازی كه به دس��ت 
آورده ان��د از اولين به آخرين پا می گذارند كه تحصيالتش��ان تا مرحله دكترا 

رسيده و طی اين سال ها به ترتيب بر مصدر پست های كالن می نشينند! 
اينگونه افراد بايد قدر گذش��ته خود را بدانند و به نفس اجازه ندهند تا ثروت 

ناملموس را با دنيای ماديات سودا بزند! 
ش��رح اين سرگذشت واقعی كه نقطه روش��ن آن افشا نشده تا شخصيت بارز 
آن آش��كار نگردد به اين دليل آمده تا اينگونه افراد اگر موفق به خواندن اين 
يادداشت شدند جرقه ای دوباره در وجودشان زده شود تا قدر منزلت آنچه در 
آن ها به امانت گذاشته  شده را بدانند كه می تواند ذخيره اخروی به حساب آيد 
بنابراين مفت و ارزان از دس��ت نداده و يادشان باشد كه شهيد مظلوم آيت اهلل 

بهشتی می گويند: »بهشت را به بها دهند نه به بهانه«! 
عم��ر اين روزهای به  ظاهر رؤيايی به  س��رعت برق و باد س��پری می ش��ود و 
پس��ت های دنيوی فانی می گردد بنابراين حواسمان شش  دانگ جمع باشد تا 

داشته های ارزشمند خود را فدای بقای آن ها نكنيم! 
از اين بحث سربس��ته خارج  شده و به  س��وی آن هايی می رويم كه مهره های 
گمشده و فاقد بعضی از پشتوانه ها هستند بنابراين به  سرعت وظيفه تشكيالتی 
خود را به فراموش��ی می سپارند در حالی  كه می دانند انجام امور فيزيكی يك 

كالن ش��هر را به عهده دارند كه از جمل��ه آن ها جمع آوری متكديان، معتادان 
و اصوالً كس��انی اس��ت كه اجتماع سالم و چهره ش��هر را جريحه دار می كنند 
تا اماكنی برای اس��كان آن ها پيش بينی و حتی به پيش��گيری از افزايش اين 
نابسامانی ها بپردازند كه جلوگيری از آلودگی به عهده وزارتخانه های ذی ربط 

است و هرگونه دخالتی در اين موارد موازی كاری به حساب می آيد! 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی، آموزش  و پرورش، بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كی و ورزش و جوان��ان متوليان اين امور در زيرس��اخت ها هس��تند كه 
اين ارگان خصولتی خاص بر اس��اس ش��رح وظايف بايد بودجه محدود خود 
را صرف اجرای هرچه  بهتر نظافت ش��هر و زيباسازی و تسهيل حمل ونقل در 
آن نمايد كه ايجاد فرهنگسراها نيز در حوزه مسئوليت آن نيست! زيرا چارت 
تقس��يم وظايف و بودجه كش��وری متولی آن تعيين ش��ده و اعتبار را سال  به 

 سال دريافت می دارد! 
ايجاد 110 ايس��تگاه ورزش��ی با تمامی امكانات در س��طح يك كالن ش��هر و 
تشكيل معاونت ورزشی نيز به  نوعی موازی كاری با وزارت مربوطه خود يعنی 
ورزش و جوانان به حس��اب می آيد كه به نح��وی گروهی در اين زمينه نيز به 
كار گرفته می ش��وند تا حقوق و مزايا دريافت و وظيفه دس��تگاه ديگری را به 

انجام برسانند! 
منظور از كوچك سازی دولت تنها به وزارتخانه ها ختم نمی شود بلكه خصولتی 
ها هم بايد اين امر را مدنظر داشته باشند و رعايت كنند تا آمار كاركنان مازاد 
حاص��ل از اين موازی كاری ه��ای آن ها از 11 هزار نفر ب��ه 4 هزار نفر تقليل 
يابد!  به قول ضرب المثل معروف كه می گويد: »مش��ك آنست كه خود ببويد 
نه آنكه عطار بگويد« اگر معاونت فرهنگی اين مجموعه در مصاحبه يكش��نبه 
س��وم شهريورماه جاری خود ادعا می كند با فروش بليط های جشنواره فيلم، 
رونق توليد اتفاق افتاده بهتر بود توضيح می داد در مقابل دريافت اين وجه از 
مخاطبان بس��يار محدود در يك جشنواره به  اصطالح بين المللی كدام  يك از 

توليدات مورد نياز جامعه تحقق  يافته است؟! 
ش��ايد اگر بجای درون نگری، نگاهی به بخش های محروم و حاش��يه  نش��ين 
كالن  شهر می شد تا ضمن شناسايی كودكان و نوجوانان آن مناطق، امكانات 
حمل ونقل از جمله اتوبوس های تندرو و قطار شهری در اين مدت يك هفته ای 
به صورت رايگان در اختيارش��ان قرار می گرفت تا دغدغه هزينه ها را نداش��ته 
باش��ند س��الن های متعدد نمايش دهنده فيلم ها در س��طح ش��هر و بخصوص 
چهارباغ و پرديس قلب ش��هر »س��يتی س��نتر« اينگونه خال��ی و غريبانه به 
نمايش فيلم نمی پرداختند كه تماش��اگران آن بعضی اوقات به تعداد انگشتان 
دودست باشند! بزرگنمايی و آگرانديسمان به واسطه حضور نامحدود رسانه ها 
كار س��ختی نيس��ت اما چه بهتر كه قبل از سرقت مناره چاهی نيز برای جای 

دادن آن حفر می شد! 
بازهم به س��راغ ضرب المثل های قديمی ش��هر خود می روي��م تا يكی از آن ها 
را انتخاب كنيم و بگوييم »ماماچه كه دوتا ش��ود س��ر بچه كج خواهد شد« و 
امروز جش��نواره فيلم كودكان و نوجوان��ان در حالی خاتمه می يابد كه تمامی 
هزينه های آن از محل جيب مردم كالن ش��هر اصفهان خرج ش��ده اما س��ود 
معنوی اش به س��ازمان سينمايی كشور رسيده است كه اين امر می تواند يكی 
از مس��يرهای خدش��ه دار ش��دن رزومه های ديرينه يك ش��خصيت مديريتی 

باشد!

"مذاكرات مجلس شورای اسالمی بايد علنی باشد و گزارش كامل آن از طريق 
راديو و روزنامه رسمی برای اطالع عموم منتشر شود."

 اين نوش��ته قس��متی از اصل 69 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران است 
ك��ه به نظر می رس��د با كم��ی تدبير در تصميم گيری پاي��ه گذار يك تحول 

بنيادين در كشور باشد !
قانونگذار در س��ال 1358و 1368هجری شمس��ی كه قانون اساسی ايران را 
نگاش��ت و بعدا اصالح نمود قصد داش��ت با گنجاندن اين اصل ، شفافيت در 
تصميم گيری های حاكميتی را به اجرا بگذارد! در آن س��الها كه غالبا رسانه 
مورد استفاده مردم راديو بود به نظر مكفی می رسيد اما امروزه كه شبكه های 
تلوزيونی قدرت بيشتری در انتقال پيام دارند نيز می تواند موثر باشد؟ قطعا به 
جد می توان گفت در كنار راديو امروز تلوزيون قدرت مانور و مخاطب بس��يار 
بيش��تری دارد!. با تجربه دو دوره پخش زنده جلسه رای اعتماد وزرا می توان 
گفت امروز يك مطالبه جدی در بين كارشناسان از سراسر كشور شكل گرفته 
و آن چيزی نيس��ت جز اينكه می توان تمام جلس��ات علنی مجلس ش��ورای 
اسالمی را با يك تفسير به روز از قانون اساسی و يا تصويب يك قانون مكمل 

از طريق رسانه ملی و شبكه های سيما برای عموم مردم پخش نمود!
اگر اين پيش��نهاد را عملی ش��ده فرض كنيم و حتی برای پخش آن يكی از 
چندين ش��بكه پرت افتاده سيما كه مشغول تكرار بی پايان سريال های قرن 
بيستم ميالدی هستند در نظر بگيريم ! آنگاه مردم و كارشناسان می توانند با 
دقت بيشتری مشروح جلسات علنی مجلس را زير نظر گرفته و متوجه بشوند 

منظور حقيقی قانونگذار از تصويب يك قانون چيست!
به جد بايد گفت غالب رای دهندگان در حوزه های انتخابيه ش��ناخت دقيقی 
نسبت به وظايف و حقوق مجلس شورای اسالمی و نمايندگان ندارند ! و غالبا 
منتخب را يك دس��تگاه حل مشكالت محلی می دانند در صورتی كه وظيفه 
اصلی يك نماينده تقنين و نظارت در سطح ملی است ! با پخش زنده مشروح 

مذاكرات مجلس از طريق س��يما می توان به صورت��ی غير ملموس اين مهم 
را نيز آموزش داد!

اين دقيقا منطبق با اصل ش��فافيت اس��ت كه يكی از اصول دهگانه حكمرانی 
مثبت)خوب( تلقی می شود 

 ب��ه اميد آنك��ه اين مهم مورد توجه مراجع تصميم س��ازی ق��رار گيرد و در 
راس��تای شفاف سازی امور مجلس شورای اس��المی يك راهكار مناسب پيدا 
كنند ، چيزی ش��بيه فرس��تادن خانه ملت بروی امواج رسانه ملی ، فراموش 
نكني��م كه "باال بردن قدرت تحليل عمومی جامعه يك ضرورت ملی اس��ت." 
ح��ال چ��را در برابر مطالبه عمومی  و بدون تعارف م��ردم و نخبگان مبنی بر 
ش��فافيت آرا نمايندگان از س��وی طيف به اصطالح اميد مقاومت صورت می 

گيرد سوالی است كه ذهن بسياری را درگير خود كرده است .
نكته حائز اهميت اين است كه با شفاف شدن آرا نمايندگان و پخش مستمر 
و زنده جلسات مجلس شورای اسالمی از سيمای جمهوری اسالمی ايران می 
توان از نمايندگان در برابر تصميمات ش��ان پاس��خ خواست كه اين مهم می 
تواند به مرور باعث ش��ناخت بهتر مردم از شخصيت ها و طيف های سياسی 
كش��ور گردد. بی گمان اگ��ر به جای حمله كردن برخ��ی نمايندگان محترم 
به وعاظ ، نخبگان دانش��گاهی كه در منابر و كرس��ی ه��ای تدريس خواهان 
ش��فافيت هستند ، احزاب و طيف ها وقت خود را صرف تهيه و ارائه طرح ها 
و لوايح ضروری به صح��ن علنی مجلس كنند می توانند صاحب محبوبيت و 

اقبال عمومی به سمت خود باشند.
اگ��ر بدون تعارف و تكلف و عاری از هرگونه مخفی كاری و سياس��ی كاری با 
مردم ش��ريف ايران از مش��كالت ، تصميمات و افق ه��ا گفتگو كنيم ،مطابق 
الگ��وی راهبردی ام��ام راحل )ره( و مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( می 
توان بيش از تمام اين چهار دهه گذش��ته به حمايت بی قيد و شرط مردم از 

نظام جمهوری اسالمی و كارگزاران آن اميدوار بود .

شفافیت مطالبه ای بدون تعارف !  رزومه دیرینه ای که اعتبار به  
حساب می آید!   

حسنروانشيد
روزنامهنگارپيشکسوت

محمودآصفى


