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کاش همه «آیالند» باشیم!

محمد یوسفی آرامش *
در بحبوحه و شرایط سخت کشور ،پیش روی بمباران خبری
و اپیدِمی فراگیری اخبار کرونا که موجب نگرانی زیاد مردم
کشورمان شده است ،خبری در این میان دست به دست
توسط مردم میچرخد که لبخند روی لبان خیلیها آورده
است و بسیاری را هم از انتشار این خبر ناراحت کرده
است .معلمی در یکی از شهرهای ایران ،به دلیل شیوع
ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ،در شبکه اجتماعی
واتساپ کالس درس ریاضی خود را برگزار میکند .او
گویا به علت سن باالیی که دارد و عدم آشنایی اش با
بعضی از واژگان رایج در حوزه اینترنت ،با لهجه شیرینی
دوبار به اشتباه میگوید« :کی آیالنده به من یه دونه بله
بزنه بگه من فالنی هستم» .وی با دلسوزی زیادی چندبار
از شاگردانش درخواست میکند که آنالین باشند و به درس
ریاضی توجه کنند تا از درس عقب نمانند .او بارها و بارها خواسته
خودش را در این میان تکرار میکند .عشق و نگرانیای که در صدای
اوست کامال احساس میشود؛ اما جامعه به جای تحسین این حس وظیفه و مسئولیتپذیری با سرعت زیادی
اشتباه او در تلفظ کلمه «آیالند» به جای «آنالین» را در شبکههای اجتماعی مختلف وایرال میکند .گویی جامعه
میخواهد انتقام خودش از بمباران خبری نگرانکننده کرونا را با این خبر بگیرد .گویی تمسخر تلفظ یک واژه
برای بانویی که از نسل بسیاری از جوانان این مرز و بوم نیست و با این حال همه تالشش را برای مدرن بودن
میکند ،نوعی تسلیبخشی به وجود خودمان است .در مملکتی که رئیسجمهورش به راحتی پس از چند برابر
کردن قیمت حاملهای انرژی ،با خنده میگوید که «من خودم صبح جمعه متوجه شدم» آیالند بودن نه تنها
شرمآور نیست ،بلکه افتخارآمیز است.
در میان همه تنشهایی که جامعه امروز به همراه دارد ،کلمه آیالند یکی از پرمفهومترین کلماتی است که
میتواند در فضای رسانهای جامعه شنیده شود ،کلمهای که به دنبال خود مفاهیم ارزشمند و سنگینی چون
مسئولیتپذیری ،دلسوزی و انجام وظیفه در سختترین شرایط را به دوش میکشد .کلمهای که یک بانوی
میان سال در یکی از شهرهای ایران آن را پایه نهاده و از امروز و از این لحظه میتواند یک ایدئولوژی قدرتمند
در ساختار بسترهای اجتماعی جامعه ایران باشد ،آیالند که با لبخند وارد زندگیهامان شده ،از این پس
میتواند یک نماد بزرگ ملی و یک پیام بزرگ اجتماعی باشد به این معنا که درست است که در شرایط سختی
هستیم؛ اما همه ما از پیر و جوان میتوانیم با همدلی و تالش برای رشد و پیشرفت و به روز شدن ،برای توسعه
کشورمان تالش کنیم .آیالند به ما نشان داد در مملکتی که وزارت آموزش و پرورشش به اندازه کافی برای توسعه
الکترونیکی و آموزش آنالین آن وقت نگذاشته است ،زنان و مردان دلسوزی هستند که با اعتماد و بسترسازی
به شبکههای اجتماعی بینالمللی برای فردای بهتر دانشآموزان این کشور تالش میکنند.
شاید بتوان از ساختار دیگری هم به این پدیده ،نگاهی انداخت« .شاید آیالند به معنای کسی باشد که به
اندازه کافی برای موقعیتی که در آن است آماده نشده است» .شاید آیالند وزیری باشد که همچنان درباره
وضعیت راهها و پروازهای خارجی به چین اطالعرسانی شفاف و پاسخگویی درست نمیکند .شاید آیالند
رئیسجمهوری باشد که میگوید از شنبه همه چیز رو به بهبود است .شاید آیالند وزیری باشد که میگوید
قرنطینه کردن راه علمی و عملی نیست ،در حالی که کشورهایی مثل چین ،ایتالیا و دیگر کشورهای دنیا با
قرنطینه در حال کنترل بهتر این اپیدمی هستند .شاید تفاوت مقامات آیالند با معلم آیالند ما در احساس
مسئولیت و وظیفهشناسی باالی آن بانو باشد؛ چرا که او بیهیچ امکاناتی برای کشورش تالش کرد و
خیلیها با هزاران امکانات هیچ نکردند .کاش همه ما آیالند باشیم ،کاش همه ما با عشق و مسئولیتپذیری
در قلبمان برای فردای بهتر ایران تالش کنیم ،کاش وقتی چیزی را نمیدانیم سوال بپرسیم ،کاش وقتی
کاری را بلد نیستیم آن را قبول نکنیم .کاش برای روزهای سخت و مدیریت بحران بیشتر آماده باشیم.
کاش همه ما آیالند باشیم!
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حافظانه
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
چو گل گر خردهای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلطها داد سودای زراندوزی
ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

قالیشویی سنتی در حاشیه تبریز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های که
دارای رتبه نیرو می باشند واگذار نماید  ،لذا ازواجدین شرایط دعوت به عمل می آید.

توضیحات:شرکت هایی که دارای رتبه مدیریت برنامه ریزی می باشند باید گواهی ثبت نام در سامانه ساجار را نیز داشته
باشند.
شماره
مناقصه

عنوان مناقصه

نوع
مناقصه

کم و کیف
مناقصه

محل
تأمین اعتبار

مدت
اجرا

براورد تقریبی
( میلیون ریال)

مبلغ تضمین
(میلیون ریال)

98-98

توسعه و بهبود زیر ساخت-قدرت مانور-
فیدرهای پست برق لیکک*(امانی-پیمانی)

یک
مرحلهای

طبق اسناد

داخلی

 90روز

4.609

348

*درپروژه های امانی-پیمانی تهیه پایه ،ترانس،سیم آلومنیومبه عهده شرکت توزیع برق می باشد*.

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :ازتاریخ  99/1/5لغایت  99/1/17با مراجعه در ساعات اداری به اتاق شماره (14امور
تدارکات)و همچنین مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان کهگیلویه وبویراحمد تا زمان تحویل اسناد

زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه  :تا آخر وقت اداری روز دوشنبه  99/1/25به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – اتاق
شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکت ها  :روز سه شنبه  99/1/26ساعت  13برگزار می گردد.
شرکتهای پیمانکاری مجازند تا اخر وقت اداری 99/1/25نسبت به اصالح یا پس گرفتن پاکت ها اقدام نمایند  .مدت اعتبار
پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .

مبلغ خرید اسناد مناقصه  500/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت

توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد .

به هر شرکت فقط یک پروژه واگذار می گردد و در صورتیکه شرکتی در چند پروژه حائزه پایین ترین قیمت گردد

میزان توانایی شرکت پیمانکاری برای واگذاری پروژه دوم بررسی و تصمیم گیری خواهد شد .ضمنا شرکت هایی که

از محل قراردادهای بند ((ه))و  ...سال  97دارای قرارداد می باشند با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های
در دست اجرا تصمیم گیری می گردد.

-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پیشنهادها بالمانع است .

-به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلق ًا ترتیب اثر داده

نخواهد شد .

پاکتهای فاقد الک و مهر بازگشایی نخواهد شد .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر  ir.org.tavanir.WWWو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیع
 WWW.KBEPDCO.IRقابل دسترسی می باشد.

نوبت اول98/12/27:
نوبت دوم 98/12/28:

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

عکس :مینا نوعی /مهر

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

