دلنوشته

زمان پایان رنج ها

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

یکی از خواننــدگان روزنامه آفتاب یزد طی
پیامکی به ســامانه پیامهای مردمی از مدیر
روزنامه سوال کرده بود« :ما تا کی باید این همه
زجر بکشیم»؟ همین موضوع دستمایه بحث
دوستان در جلسه شورا شد .یکی از دوستان
گفت :این که فقط سوال او نیست سوال اکثر
ما جماعت همیشه در صحنه رنج هم هست.
امــا عین همین ســوال را هزار ســال پیش
شکسپیر در نمایشــنامه «هاملت» میکند،
جایی که در منولوگــی هاملت میگوید :آیا
سزاســت بار مصائــب روزگار و محنتهای
زمانــه را بر دوش کشــم دم برنیارم؟ منتها
هاملت خــودش شــاهزاده دانمــارک بود
آقــا زاده بود.تعجبم چه دردی داشــته که
چنین گفته؟ درد آقا زادگی داشــته؟! همه
خندیدند.
دیگری گفــت :واقعا این رنجهای ســریالی
آزاردهندهاند تاکی باید این همه رنج بکشیم.
یادمه ننه جونم میگفت :ما «قوم جفاکشیم».
تازه اونا زمانی این حرفو میزدند که گوشــت
میخریدند کیلو  4زار ما میخریم کیلو 4دالر
البته به دالر ســی هزار تومن حساب کردم.
از همه خندیدند.
یکــی از دوســتان گفت :یادمه خــدا بیامرز
مادرم بهم گفت :وقتــی بدنیا اومدی یه زن
همسایه داشتیم فالگیر بود برات فال گرفت.
چهــرهاش پر از اندوه شــد و گفت :این بچه
بزرگ بشــه میوفته تو خندق بال .همین هم
شــد! آقا چشمتون بد نبینه افتادم تو خندق
بال.خصوصــا از زمان دولت روحانی که پاقدم
هم نداشت بالیا بیشتر شد .یادم نمیاد نرگس
خانوم از زمان پایان رنج هام چیزی گفته بود!
همه خندیدند.
دیگــری گفت :مــن اگر داســتان رنج هایم
را نــگارش کنم برایــش اندینگ یــا پایان
نمیگذارم چون نمیدانم کــی رنجها پایان
مییابد؟ ولی در صفحه اول داستانم این شعر
شــاعررا با کمی دســتکاری مینویسم« :اگر
مساحت رنج مرا حساب کنید -راهی ندارید
جزبرایم مویه کنید»
جناب نفس کش گفت :آهای نفسکش ،آیا
آدم نفس کش و با مرامی یافت میشــود که
ســوال «رنجها کی پایان مییابد» را پاســخ
دهد؟
یکی از دوســتان معروف به پرفسور با ژست
متفکرانهای گفت :اصوال بین اعضای این شورا
نفس کش و با مرامی که پاسخ این پرسش را
بداند یافت مینشود .گاهی از خودم میپرسم
این بالیا این رنجها کی تمام میشــه؟ وقتی
کــه ترامپ رفت؟ وقتی روحانی رفت؟ یا دور
از جون وقتــی روح از تن مون بیرون رفت؟!
همه خندیدند.
دیالوگ

رونق عهد شباب است دگر بستان را
می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را
تفسیر :حافظ شنید برخی قیمتها در بازار ریزشی شده ،جو گیر شد
و این شعر را سرود!
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جدا مانده  -مارتین اسکور سیزی

> اذان ظهر >  11:49اذان مغرب > 17:38اذان صبح فردا >  4:54طلوع آفتاب فردا 6:18

امام علی (ع) :صبر بهترین لشگر مومن است.
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ماجرای آب انبار عجیبی که
یکگنبدبیشترنداشت!

ای کاش مسئوالن این تجمعات را هم که حاصل بیتدبیری و سوء مدیریت است ،ببینند

تشکیل صف برای انسولین در اوجگیری کرونا!

آفتاب یزد -گروه شــبکه :روز گذشته تصاویر
متعددی در رسانهها و فضای مجازی منتشر شده
که حاکی از صفهــای طوالنی بیماران دیابتی
برای دریافت انســولین در مقابل داروخانهها
اســت .این اتفاق پس از آن رخ داد که لیست
داروخانههای منتخب برای ارائه داروهای بیماران
خاص ،انســولین ،پیوند ،تاالسمی و ...از سوی
سازمان غذا و دارو اعالم شده بود .مدتی است
که بیماران دیابتی همچون کالف ســردرگمی
به دنبال انسولینی هســتند که حکم مرگ و
زندگی برایشــان دارد اما آن را پیدا نمیکنند.
این در حالی اســت که اگر داروی انسولین به
موقع به برخی از بیماران دیابتی نرســد ممکن
اســت عوارض جبرانناپذیری را برای آنها در
پی داشته باشــد .به همین خاطر این مسئله با
اعتراض مبتالیان به دیابت روبهرو شــده حتی
در شبکههای اجتماعی هم انتقادهایی را در پی
داشته است .درخصوص چرایی کمبود انسولین
محمد رضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و داروی
کشــور دو روز پیش گفته بــود که کمبودهای
مقطعی تنها در مورد انسولین قلمی است و دلیل
آن هم مشکالت ناشی از تامین ارز و انتقال آن
به شــرکتهای خارجی طرف قرارداد بهدلیل
تحریمها علیه ایران است.
> واکنش کاربران

اکنون صف بســتن مبتالیان بــه دیابت برای
دریافت انسولین مورد توجه کاربران شبکههای
اجتماعی قرار گرفته و واکنشهای آنها را در پی
داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است«:من که با هزاران
درد نمیتونم برم تو صف از حاال که بیدار میشم تا آخر شب به
خاطر نداشتن انسولین فقط دعا میکنم که زنده بمونم».یکی
دیگر از کاربران اینطور مینویسد«:انسولین که زیاد بود چرا

باید کم یاب بشه آخه چطوری میخواهیم سربلند باشیم».
کاربر دیگری گفته است«:چه مدیریت بینظیری! استیضاح
که هیچ الاقل یه سوال خشک و خالی هم ازش نپرسیدند».
فرد دیگری نوشــت«:من پدرم انســولین مصرف میکنه

هممون استرس داریم .داروخانههای معتبر هم
انسولین ندارن تلویزیون هم مدام اخبار اشتباه
میگوید».
کاربران دیگر نوشــته اند«:به نظر میاد که نیت
دولت این هست که باعث تجمع و بیشتر شدن
مبتالیان به کرونا بشــه آخه چرا باید به خاطر
انســولین تو صف باشن» « ،یاد این شعر افتادم
واسه مردن هم باید رفت تو صف»« ،خب طفلیها
برای انســولین اینهمه باید تو صف وایســتن
چه فرقی کرد با زمان قدیم که برای کوپن وچیزای
دیگه صف میبســتن»« ،واقعا تاسف برانگیزه.
ازدحام جمعیت برای دریافت انســولین مقابل
داروخانهها چه فاجعه دیگری در راه داره! صف،
هیچ وقت از صفحه زندگی مــا ایرانیها محو
نمیشه « ،»...وزیر بهداشــت از رعایت نکردن
پروتکلها شکایت میکنه و میگه تو بیمارستان
مملو از بیماره بعد صد متر اونطرفتر ایســتگاه
صلواتی و هیچکس باهــاش برخورد نمیکنه...
ِ
حاال خوبه دیدش صد متر به باال رو نمیبینه واال
میفهمید که تو این اوضاع مردم برای دریافت
انسولين دم داروخونهها صف کشیدن« ،»..ملت
توی صف داروخونه برای انسولین هستند بعد
صداوسیما با خنده میگه انبار شرکتهای دارویی
تا سقف انسولین هست و اسیر بازیهای دشمن
نشــین » « ،ماهایی که خیلی وقتها برای دارو
ساعتها گشتیم از این داروخانه به اون داروخانه
دویدیم ،بــه همه رو انداختیــم ،تو صفهای
طوالنی ایستادیم و مردیم و زنده شدیم به خاطر
عزیزمون که به دارو نیاز داره میفهمیم چقدر این
انسولین نیست ،ترسناکه» « ،پدر من هم دیابتیه
هیچ وقت باورم نمیشد برم  ۱۳آبان وایسم تو صف دریافت
سهمیه یک ماهه انسولینش انشاءاهلل کاسبای دخیل تو این
قضیه درد و بیحالی تمــام دیابتیا رو تجربه کنن .منتظرم
کرونا تموم شه ببرم درمانش کنم که دیگه انسولین نزنه».

مهاجرتهای پرحاشیه برخی هنرمندان از کشور

آفتاب یزد  -گروه شبکه :به تازگی
شاهد خروج تعدادی از هنرمندان از
کشور هستیم .یکی از این هنرمندان
که حاشیه جزء جدایی ناپذیر اوست
ریحانه پارسا است .چندی پیش سام
درخشانی بازیگر سرشناس کشورمان
در یک گفتگوی تلفنی درباره ریحانه
پارسا گفته بود« :ریحانه پارسا در حال
حاضر در کشــور همسایه در خارج از
کشور زندگی میکند ،او در تصمیمی
که به یکباره گرفت ،مــا و خانواده خود را غافلگیر کرد ،در تماس
تلفنی که با او داشــتم متوجه شــدم که از بازیگری مایوس شده
است ».بعد از آن عنوان شد که این بازیگر برای مشارکت در ساخت
فیلم «زمان» از ایران مهاجرت کرده است.
مهاجرت مهدی مدرس

من نمیخوام محصول دنیای اطرافم باشــم.
میخوام دنیای اطرافم محصول من باشه!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

اما در حوزه موســیقی نیز شــاهد مهاجرت دو تن از خوانندگان
کشورمان هستیم .مهدی مدرس یکی از آنهاست .این خواننده طی
انتشــار ویدئویی در صفحه اینستاگرامیاش این خبر را اعالم کرد.
بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موســیقی نیز در توئیتر خود در این

باره نوشت«:مهدی مدرس خواننده پاپ از مهاجرت همیشگیاش
از ایران خبر داد .قطعه پرخاطره «پشت صحنه» با همکاری فرزاد
فرزین ،چاوشی و مهدی مقدم از جمله آثار پرطرفدار وی بود .آلبوم
«مدرس شــمال» جزو آثار پرطرفدار این خواننده در ایران شد».
به نظر میرســد این خواننده قرار است که با حضور در یک شبکه
فارسی زبان از دالیل مهاجرت خود سخن بگوید.
مهاجرت مهراد جم

امــا از دیگر خوانندگانی که ایران را برای همیشــه ترک کرد مهراد
جم است .البته مهاجرت این خواننده با جنجالهای بسیاری همراه

شد چرا که او بعد از مهاجرت نزد یکی
از شــاخهای اینســتاگرامی رفت که
معلومالحال است .بهمن بابازاده در این
مورد نیز نوشته بود« :مافیای سایتهای
شرطبندی در ترکیه توانسته با توافق
کامل ایــن خواننده را به این کشــور
بکشــاند .پس از مانی رهنما ،مهدی
مدرس و هومن نامــداری ،مهراد جم
چهارمین عضو جامعه موسیقی است
که از کشور خارج شده است»
اما تندترین واکنشها را نسبت به رفتن مهراد جم ،مسعود جهانی
از تنظیمکنندگان به نام کشورمان داشت .او در صفحه اینستاگرام
خود نوشــت «:بیلیاقت نمک نشــناس ٢،ماه پیش کال از زندگیم
حذف شدی،االن ثابت کردی که درست حذف شدی ،واست روزای
خوبی رو نمیبینم .شما قوانین کشورمون رو شکوندی ،شما دل مارو
شکوندی ،شما قلب هواداراتو شکوندی ،زحمت همه اونایی که برات
وقت و عمر و مال و جوونیشون رو گذاشتن به هدر دادی ...شما دین
و دنیاتو باهم فروختی،نخواستی به هیچ وجه از تصمیمت صرف نظر
کنی ،تموم پل هارو خراب کردی نباید میذاشــتی که اینطور بشه
و شد فردی به اسم شما تو زندگیم نخواهد بود ،دیدار به قیامت»

آب انبارها یکی از مهمترین سازههای معماری
ب انبارها
ایران به حساب میآیند .برخی از این آ 
مانند آب انبار ســردار بزرگ در قزوین عالوه بر
نگهداری و تامین آب ،به لحاظ معماری نیز بسیار
زیبا و باشکوه هســتند .به گزارش خبرآنالین،
ایران به لحاظ آب و هوایی جزو مناطق خشک
به حســاب میآید و همین امر باعث گردیده تا
معماران و عامه مردم به فکر تامین آب در زمان
کمآبی باشند .قزوین یکی از شهرهاییاست که
سالها مشکل کمآبی داشت و همین امر باعث
شد که آب انبارهای بسیاری در شهر برای تامین
و نگهداری از آب ایجاد شود .آب انبار سردار ،یکی
از آن بیشــمار آب انبارهایی است که در زمان
گذشته در شهر قزوین بنا شده است .این آبانبار
که جــزو آب انبارهای بــزرگ و تک گنبدی
اســت ،از زمــان قاجار برجای مانــده و امروزه
بادگیــر کوچک و فیروزهایش بر بلندی شــهر
قزوین خودنمایی میکند .آب انبار سردار بزرگ
همانطور که گفته شد در زمان قاجار احداث شده
است .بانیان این آب انبار بزرگ دو تن از سرداران
زمان فتحعلیشــاه بودند .محمدحسن خان و
محمدحسین خان ،دو سردار شجاع زمان قاجار
بودند که در جنگهای ایران و روسیه شجاعانه
جنگیدند و بعد از جنگ نیز بناهای عامالمنفعه
بسیاری در قزوین ساختند.

تعجبماهیگیربادیدن
صید غول پیکر در قالب!

ماهیگیــر محلی بــا دیدن صید غــول پیکر
خطرناکــی کــه در قالبش گرفتار شــده بود
شوکه شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،شاید
این چیزی نباشــد که هیچ یک از ماهیگیران
حین ماهیگیــری انتظار صید آن را داشــته
باشــند .صید یک کروکدیــل! ماهیگیری که
در حال ماهیگیری در یکی از مناطق شــمال
استرالیا بود هرگز تصور نمیکرد یک کروکدیل
غــول پیکر را بــا قالبش صید کنــد .آقای ِد
ویز هنگامی که صید در قالبش گرفتار شــد
تصــور میکرد یک ماهی بزرگ باشــد ،اما با
کشیدن قالب با صحنهای عجیب روبهرو شد.
او بالفاصله متوجه شد یک کروکدیل در قالبش
گرفتار شــده اســت .در ویدئویی که ویز در
فیسبوک منتشر کرده او را در حال کشمکش
با این کروکدیل نشــان میدهد .در این ویدئو
او تالش میکند تا کروکدیل را از قالبش جدا
نماید .این ویدئو پس از انتشــار در فیسبوک
موردتوجه کاربران قرار گرفت و تاکنون بیش از
 ۱.۵میلیون بیننده داشته است.

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  -منطقه یزد
روابط عمومی

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد
اوليه(ريال)

واگذاري حجمي
بازديدهاي ادواري
سرويس هاي
صنعتي و كنترل
كيفيت منطقه يزد

7/571/333/867

مناقصه گزار  :شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  -منطقه یزد
شماره مجوز در سامانه ستاد2099091523000011 :

مبلغ تضمين
شركت در فرآيند
ارجاع كار(ريال)

379/000/000

مهلت دريافت اسناد از
سامانه ستاد از تاريخ
چاپ آگهي نوبت اول
تا تاريخ
99/08/07
ساعت 18

متقاضیان می توانند بعداز انتشار این آگهی از تاریخ  99 /07/30نسبت به دریافت اسناد این
مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیك دولت (ستاد) اقدام نمایند .الزم به ذكر است
كلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصهگران
و بازگشــایی پاكات از طریق درگاه ســتاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
تلفن تماس035-35227993:
الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی،در سایت مذكور ثبت نام نموده و نسبت به
دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمایند.

= تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر
باشد و مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه (به غیر از تضامین صادره توسط پست بانك)
ارائه گردد.
شرایط متقاضیان:
 -1اساسنامه شركت پیمانكاری باید موید ارتباط رسته كاری پیمانكار با وظایف محوله باشد.
 -2ارائه تصویركلیه صفحات اساســنامه شــركت وكارت ملی وشناسنامه مدیرعامل واعضای
هیئت مدیره شــركت وتصویرثبت آگهی شركت به همراه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
وكداقتصادی وشناسه ملی الزامی است.
 -3دارابودن وارائه گواهینامه تایید صالحیت كارمعتبراز اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
استان محل فعالیت
 -4دارابودن وارائه گواهینامه تاییدصالحیت ایمنی معتبرازاداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی

زمان جلسه
توجيهي

99/08/11
ساعت 8

مهلت بارگذاري
پاكات در سامانه
ستاد تا تاريخ

99/08/17
ساعت 18

تاريخ بازگشايي
اوليه پاكات

99/08/21
ساعت 8

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی بصورت فشرده

تاريخ
بازگشايي پاكات
الف و ج

99/08/24
ساعت 8

استان محل فعالیت
 -5احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی HSE
 -6احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی كیفی(حداقل50امتیاز)
 -7نیروهای بكار گرفته شــده توسط پیمانكاردارای حداقل مدرك كارشناسی در رشته های
مهندسی شیمی باشند.
 -8اولویت در شرایط یكسان با انتخاب پیمانكاران بومی واستانی وهمچنین بكارگیری نیروهای
بومی واستانی با اولویت محل سكونت نزدیكتردر شرایط برابراز نظر علمی وتجربی می باشد.
 -9كلیه مستندات ارائه شده اصل ویا برابر اصل باشد.
 -10قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد(خرید كاالی خارجی
كه مشابه تولیدداخلی دارندممنوع می باشد)
 -11تكمیل و بارگذاری كلیه مستندات ارزیابی كیفی مطابق توضیحات مشروحه برگ راهنما
درج شده در سامانه ستاد مورد تاكید و الزامی می باشد.
 -12كلیه پیمانكاران می بایســت حداقل تا  48ســاعت قبل از تحویل پاكات صورتجلسه
توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی كامل اعالم نرخ نمایند.
تاریخ چاپ نوبت اول1399/07/30 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1399/08/01 :
شماره مجوز وزارت نفت1399.4036:

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقـــه یزد

