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آفتاب یزد-گروه شبکه :برنامه روسیه ۲۰۱۸
با اجرای عادل فردوسیپور ،دو مهمان ویژه
داشت .مهمانانی که برای نخستینبار به یک
برنامه تلویزیونی زنده دعوت شــده بودند.
حشمت مهاجرانی سرمربی سابق تیم ملی
ایران یکی از مهمانان برنامه فردوســیپور
بود .فردی که بسیاری او را با ادبیات و رفتار
خاصش یک جنتلمن به تمام معنا و بهترین
مربی ایرانی در دنیای فوتبال ایران میدانند.
مهاجرانی سال  ۱۳۴۹بهعنوان سرمربی تیم
زیر  ۲۱سال ایران انتخاب شد و توانست تیم
ملی جوانان را چهار بار قهرمان آسیا کند .او
سپس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد و
توانست سومین جام ملتهای آسیا را برای
ایران به ارمغان آورده ،به المپیک صعود کند
و برای نخستینبار در  1978تیم ایران را راهی
جام جهانی نماید.
مهمان خاص دیگر فردوسیپور ،علی پروین
بود که به ندرت در یک برنامه زنده تلویزیونی
حاضر میشــود .فوتبالیها او را با ادبیات
همیشگیوخاصشمیشناسند.
این گفتوگو بســیار دوستانه و با رد و بدل
شدن دیالوگهای عامیانه شروع شد.
علی پروین در ابتــدای صحبتهای خود با
خنده گفت« :آقای فردوسی پور اگر قرار است
ما را بپیچانی ،بگویم برویم سوال بعدی».
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حضور حشمتاهلل مهاجرانی و علی پروین در برنامه زنده تلویزیونی

شاهکار فردوسی پور
تصویری غم ا
نگیز از پرچم کشور
مان /ساخت چین!

مامان نصرت و کتلتهایش

ناصر ملکمطیعی در تلویزیون حضور یافت به این
امید که هوادارانش پس از سالها بتوانند تصویر او
را از جعب ه جادویی تماشا کنند ،آرزویی که محقق

یکسالی میشد که جهت آموزش بهداشت شهرک  ...فعالیت نموده
و از ســاکنین میخواستم که نســبت به جداسازی پسماندهای
خشــک از زبالههای تر و قرار دادن پسماندهای خشک در جاهای
ویژه شــان اقدامات الزم را مبذول نمایند.متاسفانه جز معدودی از
افراد موضوع را جدی نگرفته و آن معدود افراد هم سعی میکردند
با بیاناتی در مایههای "این جماعت شعور درست و حسابی ندارد" و
"نمیتوانی آدمشان کنی" و "بهتر است بی خیالشان شده و وقتت
را برایشان بی خود و بی جهت هدر ندهی" مرا مجاب گردانند که
با تمام تالشهای نگارنده هم تا ســی سال دیگر اوضاع دقیقا به
صورت کنونی بر وفق مراد؟! خواهد بود.علیرغم اینکه این حرفها
تاثیری در من نداشت،به فکر افتادم که کمیبیشتر از علم کمک

نشد ،اما خوشبختانه صدا و سیما اینبار به لطف
فردوسیپور حضور حشمت مهاجرانی ،دیگر مرد
خاطرهساز ایرانی را سانسور نکرد.

گرفتــه و با چرخی در اینترنت متوجه گردم که چرا بســیاری از
آموزشهای بهداشــت آنچنان که باید و شاید جواب نمیدهد.در
این باب وقتی در اینترنت جســتجو کردم به جوابهایی رسیدم:
بســیاری از افرادی که کارها را به درستی و شایستگی مورد نیاز
انجــام نمیدهند تنها به جهت لجبازی بــوده و مدام دیگر افراد
جامعه را مورد شــماتت و تحقیر قرار میدهند و تالش میکنند
در برابــر تغییرات خوب مقاومت کــرده و هر روز خود را همانند
دیروز گردانند.به عبارت دیگر وقتی شما تند راه میروید نباید از
اینکه فرد پشت سری به شما نمیرسد تعجب کنید .سرعتتان
را کم کنید! پشــت ســری ،اگر هم ازتان جلو نزند قطعا به شما
خواهد رسید.

شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان یزد
(سهامیخاص)

توییت سفیر آلمان در تهران
از موتورسواری در بازار

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

نوبت اول

"بیشعوری" نام کتابی است که بسیاری از ما ایرانیها آن را خوانده ایم،
حاال یــا از طریق خرید کتــاب و یا از طریق دانلود غیــر قانونی آن!
(عجیب ولی واقعی است که کسی کتاب "بیشعوری" را از طریق دانلود
غیر قانونی تهیه کند!)
دلیل عالقه عجیب و غریب ما ایرانیها(و شــاید دیگر مردمان جهان)
به این کتاب به خاطر این اســت که مطالعه کتابی که ویژگیهای بد
خواننده را مو به مو شرح داده و وی را به بیان "واقعا راست میگوید"
بکشاند هرگز خالی از لطف نخواهد بود.
نکته جالب در مورد کتاب یاد شده این است که علیرغم اینکه کتاب
واقعیات را شرح داده و هر خواننده عالقمندی را  ،همچنان که بیان
گردید ،به بیان "چقدر درست میگوید" میکشاند ،آنچنان که باید و
شاید تاثیر گذار نیست و لذا کمتر مطالعه کننده ای پیدا میشود که
پس از زمین گذاشتن کتاب تبدیل به آدمیدیگر شده و ویژگیهای
بد مندرج در کتاب را کال از خود دور نماید.
شاید علت این امر را بتوان از همان نام کتاب حدس زد زیرا دست کم
ما ایرانیها را نمیتوان با بد و بیراه گویی و به کار بردن عباراتی که در
دنباله "میخواهی بگویم چطور آدمیهستی؟" بر صفحات کاغذ روان
میگردند به راه راست راهنمایی
دلیل عالقــه عجیب
نمود.
و غریب مــا ایرانیها
با این حســاب اگر واقعا دوســت
مردمان
(و شاید دیگر
داریــد که تحــت تاثیــر کتابی
کتاب
این
جهان) بــه
واقع شــده و دســت کم برخی
بــه خاطر این اســت
خصیصههــای بد خویــش را از
که مطالعــه کتابی که
دست رفته ببینید،نگارنده به شما
ویژگیهایبدخوانندهرا
پیشــنهاد میدهد خواندن کتاب
مو به مو شرح داده و وی
زیبا و دلنشین "طریقت عشق" را
را به بیان "واقعا راست
از دست ندهید.
میگوید"بکشاندهرگز
"طریقت عشق" را "الیف شفق"
خالیازلطفنخواهدبود.
نوشته و ترجمه روان و سلیس آن
را اکرم غفاروند عهده دار بوده اســت.این کتاب که در قالب رمان به
رشــته تحریر در آمده است،روایتگر عشق و دلدادگی موالنا و شمس
تبریزی میباشد.
در این کتاب میخوانیم که وقتی شمس و موالنا برای بار اول در برابر
هم قرار میگیرند ،شمس از موالنا میخواهد که از اسب پایین بیاید تا
همسطحی امکان گفتوگوی دو طرف را فراهم آورد.
این نکته که دو نفری که یکی از آنها خود را خیلی باالتر یا پایین تر از
طرف مقابل به شمار میآورد براحتی قادر به گفتوگو و درک سخنان
یکدیگر نیستند از مواردی است که خیلی توجه ما ایرانیان را به خود
جلــب نمیکند.به عبارت دیگر ما کمتر به این موضوع کار داریم که
افرادی که با فکر کردن به "چه میخواهد بگوید که من نمیدانم" و
"معلوماتش آنقدر باالست که بعید است از آنها سر در بیاورم" وارد
بحث میگردند قبل از بحث مباحثه را تمام کرده و با تعطیل ساختن
گفتن یا شنیدن،کار برنده و بازنده را از همان ابتدا یکسره میکنند.
شاید به همین دلیل است که آقای مدیر عامل که عاشق بحث سیاسی
بود و نگارنده را همواره به عنوان هماورد مد نظر قرار میداد هرگز از
یاد نمیبرد که با طرز خاص ســخن گفتن خویش ،از "یادت باشــد
کــه من میتوانم تو را اخراج کنم اما تــو اگر هم بخواهی گزندی به
من نخواهی رساند" به عنوان اهرم فشاری که باعث میشد او هرچه
ی گدار به آب نزنم» کمک گرفته و در انتها
میخواهد بگوید و من از «ب 
با ادعای "حرفی برای گفتن نداشت" سراغ دوستان و آشنایانی که از
راههای دور و نزدیک خود را به میدان مباحثه رسانیده بودند میرفت!
در همین باب  ،بیان خاطره ای دیگر از نگارنده ما را متوجه درســتی
سخن شمس خواهد نمود:

س

محمدماکویی

در میانــه این گفتوگو ،فردوســی پور با
شیطنت خاص خود از پروین در مورد وجود
یک لک در لب وی پرسید که او گفت« :من
 ۲۵سال پیش تبخال زدم و وقتی آن را کندم
جایش ماند .آقای فردوسی پور! شما زیاد به
این موضوع گیر میدی و بار قبلی هم گفتم؛
ببین به کجاهای آدم گیر میدی!» پروین ادامه
داد« :آقای فردوسی پور! به من تیکه ننداز
چراکه دخترم برنامه را نگاه میکند و پس از
اتمام برنامه فوری به شما زنگ میزند».

حشمت مهاجرانی به سرنوشت ملک مطیعی دچار نشد

برخی از کاربران شبکههای مجازی آمدن حشمت
مهاجرانیبهتلویزیونراباحضورزندهیادناصرمل 
ک
مطیعی در دو برنامه تلویزیونی مقایسه کردهاند؛

«بیشعوری»
و «طریقت عشق»!؟

هنوز از هواپیما میترسم

پروین در ادامه گفت« :من همچنان از هواپیما
میترسم .سال گذشته میخواستم با مهدی
تاج به امارات بروم و او به شوخی گفت علی
آقا! هواپیما نقص فنی دارد و من هم به همین
دلیل میخواستم به سفر نروم .هرچند سوار
آن هواپیما شدم اما در طول سفر هم خلبان
اعالم کرد احتمــال دارد به دلیل نقص فنی
مجبور به فرود اضطراری شویم و همین امر

ماجرایهمیشگیتبخال

د باز هم در
یال شهرزا
ر

به او بدهم که قرآن را قســم داده و گفتم
کتلتها تمام شد! روزی پنج تا شش ساعت
تمرین داشتم و باید خوب تغذیه میکردیم».
پروین گفت« :زمانی کــه در زمین خاکی
بازی میکــردم پیراهن  ۱۵بازیکن تیممان
را به خانه میبردم تــا مامان نصرت بدون
لباسشویی و با دست آنها را بشوید .همیشه
میگفت چرا باید این لباسها را بشویم که
من هم میگفتم یک روز جواب این ســوال
را به شما میدهم .زمانیکه با حشمت خان
قهرمان آسیا شدیم کل خیابانها را چراغانی
کردند و من هم به مادرم گفتم مامان نصرت!
این چراغانیها جواب پیراهنهایی است که

برای ما میشستی .مادرم میخواست دستم
را ببوســد اما گفتم اجازه بده من دستت را
ببوسم».

ترس مرا بیشتر کرد».

ی کپی کرد!
ینه گرافیک
زم

در ادامه صحبتها ،مهاجرانی نیز گفت« :خدا
نصرت خانم ،مادر علی پروین را رحمت کند
چراکه زمان اعزام تیم به سفرهای خارجی
برای ما کتلت درست میکرد و آن را داخل
دستمال یزدی قرمز رنگی میگذاشت و با
سبزی و نان به هواپیما میآورد .عادت کرده
بودیم در هر سفر کتلت مادر پروین را بخوریم
و بچهها دیگر غذای هواپیما را نمیخوردند».
او ادامه داد« :در اتاق من همیشه باز بود .به
همین دلیل پولی که در سفرها میگرفتم را
به علی پروین مــیدادم و او هم این پول را
داخل دســتمال یزدی میگذاشت و آن را
زیر سرش قرار میداد و میخوابید!» علی
پروین نیز در مورد خاطرات آن روزهای خود
گفت« :پرواز به کشورهایی مانند استرالیا و
برزیل خیلی طوالنی بود و یک تا دو وعده
هم بیشتر به ما غذا نمیدادند .مامان نصرت
من ،یک قابلمه کتلت درست میکرد و آن
را داخل دســتمال یزدی میگذاشت .دکتر
تیم ملی نیم ســاعت مانده به رسیدنمان
به استرالیا درخواست کرد یک لقمه کتلت

(فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)

شماره مناقصه 300231 :
شماره مجوز 1397 / 1211 :
شــركت گازاستان يزد در نظر دارد به منظورجابجایی ایستگاه تقلیل فشار برون
شــهری فهرج از  50000متر مکعبی به  100هزار متر مکعبی و نصب ایستگاه
 50000متر مکعبی در ایستگاه شهرک فوالد یزد و تکمیل گازرسانی به شهرک
مذکور شامل اجرای  7.5کیلومتر خط تغذیه  ،نصب ورودی و ایستگاه  ،سه عدد
ایســتگاه درونشهری  10000متر مکعبی در شهرک مذکور و تست و تزریق گاز
نهایی شهرک فوالد  ،اجرای یک فیلتر سپراتور  10000در ایستگاه سانیج و تهیه
و نصب هیتر و فیلتر سپراتورایستگاه پادگان نبی اکرم میبد ،اصالح ایستگاه تقلیل
فشــار شــهرک صنعتی اردکان به ظرفیت  100هزار متر مکعبی و  ..از طريق
مناقصه اقدام نما يد .
لذا براســاس آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده  12قانــون بر گزاري مناقصات به
شماره/ 84136ت  33560ه مورخ  85/07/16از كليه شركتهاي تاييد صالحيت
شــده ازسوي سازمان برنامه و بودجه کشــور كه داراي حداقل پايه  4در رشته
تأسیســات و تجهیزات و یا حداقل پايه  5در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید

صالحیــت ایمنی امور پیمانکاران مورد تاییــد اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
وهمچنين ظرفيت خالي ارجاع كار ميباشند دعوت به عمل مي آيد كه از تاريخ
نشر اين آگهي به منظور دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار به بخش مناقصات
پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی WWW.NIGC-YAZD.IR :
مراجعه نمایند.
شماره تلفن تماس 035-31922319 :نمابر 035-36238538
ضمناً آخرين مهلت تكميل و ارائه اسناد ومدارك ارزيابي كيفي به امور قراردادهاي
شركت گاز استان يزد حداكثر (دو هفته )14روز از تاريخ چاپ آخرين نوبت آگهي
فرا خوان مي با شد.
*وصول اســناد ومدارك تكميل شده هيچگونه تعهد و محدوديتي براي دستگاه
مناقصه گزار ايجاد نمي كند .
*فــرم آگهي الكترونيكي مناقصه از طريق پایگاه اينترنتي  www.shana.irو
 www.nigc-yazd.irقابل دسترسي است.
چاپ نوبت اول97/03/23 :
چاپ نوبت دوم97/03/27 :
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