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 نجمه محمودآبادی
کف دستانش پر از ترک است .الکل که
میپاشد رویشان ،صورتش را در هم میکشد:
«آخ سوختم ...آتش گرفتم» دستانش را شل
میکند و تکانشان میدهد تا زودتر الکلها
خشک شوند و او از این درد سوزنده خالص
شود .نشسته است روی جدول خیابان ،منتظر
تا پسرش بیاید دنبالش« :مهران پوالشو جمع
کرده ،همیشه دلش میخواست موتور داشته
باشه .حاال موتورخریده .اینقد خوشحاله که نگو.
میاد منو میرسونه سرکار و دوباره میاد دنبالم.
منم کرایه آژانس ،بهش میدم ».آه میکشد.
الکل دستانش خشک شده و زبانش را میکشد
روی لبهای خشکیدهاش« :کاش زودتر افطار
میشد ،مردم ازتشنگی ».برای دقایقی چشمانش
را میبندد .خسته است و روزهداری بیجسم و
جانش کرده است« :کاش کرونا زودتر میرفت.
کاش واکسن میآوردن به همه مردم میزدن،
شرش کنده میشد .بچهها برمیگشتن مدرسه.
خودمون برمیگشتیم سرکارو زندگیمون ».چهار
بچه قد و نیمقد دارد .بزرگترینشان مهران است؛
کالس دوازدهم ،بعد مریم کالس یازدهم ،محمد
کالس نهم و آخری مرتضی است؛ کالس سوم
ابتدایی« :سه تاشون امسال دیگه مدرسه نرفتن.
ترکتحصیل کردن .نه گوشی موبایل داشتن.
نه پول داشتیم هزینههای اینترنت را بدیم ».زل
م یزند به انتهای خیابان ،جایی که قراراست مهران
از آنجا بیاید و مادر را با خود ببرد« :قبل از کرونا
میرفتم خونههای مردم برای کارگری ،هرروزبرام
کار بود .ساعتی  10تومن میگرفتم .بعضیها
وقتی کار تموم میشد و میخواستم برم ،مرغ
و گوشت و برنج همرام میکردن .بعضیها پسته
و بادوم ،بعضیها لباس و کیف و کفشهایی که
دیگه نمیخواستن .خالصه چرخ زندگی راحتتر
از االن میچرخید .بچهها میرفتن مدرسه ،کیف
و کفش و کتابشون و اینکه چی با خودشون
ببرن مدرسه تا زنگ تفریح بخورن تنها خرجشون
بود .با پول کارگری از عهده خرج و مخارجشون
برمیآمدم .اما امسال که آموزش مجازی شد باید
گوشی موبایل یا تبلت میخریدیم که من پول
نداشتم».
سرش را میاندازد پایین« :تقصیر منه که
بچهها امسال مدرسه نرفتن .شبها از رنج
ترکتحصیلشون خواب نمیرم .میگم اگه اینا
بعدا بدبخت شدن گناهش گردن منه ».سرتکان
میدهد« :کرونا که اومد دیگه همه ترسیدن ،فکر
میکردن ازکارگرخونهشون که میره همه جا کار

میکنه کرونا میگیرن .به هر کدوم که زنگ
میزدم میگفتن خودمون داریم کارهای
خونه را انجام میدیم .فعال الزم نیست
بیایی .چند هفته اول را از پسانداز خوردیم
اما وقتی کفگیر خورد ته دیگ ،زنگ زدم به
مادرم که توی باغ زندگی میکنه .گفت مادر
بچههاتو برداربیا اینجا هرچی بود همه با هم
میخوریم .منم جمع کردم و رفتم پیش
مادرم .اونجا اینترنت خط نمیده .برادرم یه
گوشی دستدوم داشت داد بهم که بچهها
باهاش درس بخونن .اون سه تا که با هم
سازشون نیامد و اون موقعی که مهران
باید آنالین میشد مریم هم باید سرکالس
درس معلم میبود .اون موقعی که محمد
کالس داشت ،مرتضی هم امتحان داشت.
این شد که اون سه تا بیخیال مدرسه
شد .من هم رفتم شرایطم را برای معلم
مرتضی توضیح دادم .بندهی خدا خیلی
با من راه اومد و کمکم کرد .جمعهها
میرفتیم کنارپستبانک اونجا اینترنت خط
میداد .تکلیفهای مرتضی را برای معلمش
میفرستادیم .مریم هم باهاش توی خونه
کارمیکرد .انگاریمرتضی امسالنصفهنیمه
مدرسه رفت».
چادرسیاه روی سرمینا سنگینی میکند.
چادر را از روی سرش برمیدارد و گره
روسریاش را شل میکند .بعد نفس عمیقی
میکشد .حرف که م یزند ،سرش زیراست با
بال روسریاش بازی میکند« :خونهی مادرم
عکس :ایرنا
خرج خورد و خوراک ازروی دستم برداشته
شد .بچهها هم توی باغ سرگرم بودن .مادرم چند از عید برگشتیم مکیآباد .گفتم کرونا بهتر شده
تا بز و کهره داره ،مهران و محمد میبردنشون شاید دوباره کار برام پیدا بشه ».سربلند میکند و
بیابون میچروندن .سرمریم و مرتضی هم به مرغ لبخند محوی م یزند« :مهران و ممد گفتن دیگه
و خروسها گرم بود .این ششماه گذشت .بعد نمیخوان برگردن مدرسه .دوتاشون رفتن توی

بازماندگان از تحصیل

حرفهای خیالی و حقایق عینی

 امید محمودزادهابراهیمی
چند وقت پیش با
یکی از دوستان صحبت
میکردم که موضوع
قانونمداری پیش اومد و
پرسید تو اگر حاکم شهر
بودی برای رعایت قانون
و فرهنگسازی چه کاری انجام میدادی؟ گفتم
مثال تو چه مورد؟ گفت همین موتورسوارها که
نه گواهینامه دارن نه کالهکاسکت دارن و با سبک

مکانیکی شاگرد شدن .ماهی یک میلیون حقوق
میگیرن .صاحب کارشون مرد خوبیه .هوای
بچههای منو داره .داره خوب کار یادشون میده.
خیلی هم ازبچههام راضیه .میگه خوب پسرایی

تربیت کردم .فردا پسفردا برای خودشون اوسا
کار میشن .اما امسال هر طور شده ،برای مریم
یه گوشی موبایل جور میکنم میفرستمش
مدرسه .مریم باید درس بخونه .حتما حتما باید بره

غیرمعمولی الزم
قانونهای
ِ
روندنشون توی شهر آسایش بقیه رو قطع کردن
و خدا نکنه که یه روز بخورن بهت دیگه از زمین و
آسمونطلبکارتمیشن .گفتمراهحلداره اماعادی
نیست .پرسید ینی چی عادی نیست؟ گفتم میشه
قضیه رو درستش کرد اما نه با قانونهای معمولی؛
باید یه سری قانونهایغیرمعمولی بذارم .گفت چی
هست این قانونهای تو؟
گفتم به عنوان مثال باید تو حوزه تصادفات یه
سری قانون گذاشته بشه که سهم تقصیرهرطرف
ماجرا مشخص باشه .مثال اگه یه موتورسیکلت و

راکباش چراغ قرمزرو رد کردن و به ماشین دیگهای
خوردن باید چند حالت براش در نظر گرفت .اول
اینکه بابت خسارت به موتورسیلکت یا دیه راکب
اون باید ابتدا مشخص بشه که راکب موتوربوده که
چراغ قرمز رو رد کرده پس  ٪50اینجا مقصره ،دوم
اینکه باید چک کرد آیا راکب ،گواهینامه داشته یا
نه؟ اگرنداشته٪25دیگهبهتقصیرش اضافهمیشه،
سوم اینکه مشخص بشه آیا راکب موتورسیکلت
لوازم ایمنی یعنی کالهکاسکت گذاشته بوده یا نه؟
اگه نه که  ٪ 15دیگه به تقصیرش اضافه میشه.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید و نصب یک دستگاه اویل
هیتر(روغنگرمکن) هشتصد هزار کیلوکالری سال ( 1400نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد و نصـب یک
دسـتگاه اویـل هیتر(روغنگرمکـن) هشـتصد هـزار کیلوکالـری بـا شـبکه و اتصـاالت مربوطه سـال
 )1400بـه شـماره  2000090467000001را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نماید .کلیه
مراحـل برگـزاری تجدیـد مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از
طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ 1400/02/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز دوشنبه مورخ 1400/03/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز سهشنبه مورخ 1400/03/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325000 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید دو دستگاه مینیغلطک دوچرخ آهنی کمرشکن (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
مینیغلطـک دوچـرخ آهنـی کمرشـکن) بـه شـماره  2000005674000014را از طریـق سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد
مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ
1400/02/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه مورخ 1400/03/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 –41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

جمع کل سهم تقصیر مورد باال میشه  ٪90که
موقع پرداخت خسارت دیه این فرد ،نود درصد
از پرداختی کسر میشه .دوستم در جواب گفت
این عادالنهست؟ گفتم به خاطر همینه که میگم
باید قانون غیرمعمولی داشت .با قانونهای فعلی
میگیم چنین چیزی عادالنه نیست اما به نظر من
که حاکم این شهرم ،این کار باعث میشه مردم به
خاطرجون خودشون و اینکه به سهم تقصیرشون
اضافه نشه ،میرن دنبال گواهینامه و کالهکاسکت.
با چنین کاری بعد ازچندسال خود به خود میبینی

دانشگاه ».از ته دلش آه میکشد« :ای خدا،
رحمت به ما فقیر بیچارهها بیاد .این کرونا
بره .خالصمون کن .خالص».
اشک درچشمان مینا حلقه زده است« :پدر
بچههامهم کارگره.میرهرویمیدونمیشینه
اگه کسی بیاد ببردش سر کار .پیر شده .هر
کی میاد نگاهش به موهای سفیدش میافته،
پیش خودش فکر میکنه این که قوت کار
کردن نداره .نمیبرنش .همه جوونا را میبرن
که بتونن کار کنن .حاال خودش هم خیلی در
بند بچهها نیست .هفتهای ،دو هفتهای یه بار
میاد یه سری بهشون م یزنه .مرتضی را خیلی
دوسداره.پفکی،بیسکوییتی،چیپسیمیخره
میاد یه ساعتی میشینه .چای میخوره بعد
میره .خدا میدونه شبا کجا سرشو روی زمین
میذاره .چم ،من نمیدونم .پولی هم برای
خرجی بچهها نمیده .بود و نبودش برای من
فرقی نمیکنه .قبال اوسا بنا بود .اوسای خیلی
خوبی هم بود .رو دست میبردنش .کمکم
خودشو اسیر تریاک کرد .من نمیدونم چرا
هر کی میخواد یه محبتی بکنه یه تکه تریاک
میذاره کف دست اوسا .خوب المذهب
معتاد میشه .میخواین محبت کنین پول
درد غافلو
بدین .چمیدونم گونی برنج بدینِ .
بدین .چرا تریاک میدین؟ نمیدونین چه
جوون رعنایی بود .یادم میاد دلم آتیش
میگیره .حاال برو نگاش کن .کمرش خم...
دماغشو بگیری نفسش در میره ».میخندد:
«یه لحظه جوش کردم .از بس دقم گرفت.
تنهایی چهار تا بچه بزرگ کردن و به سرانجوم
رسوندنخیلیسخته.بهخداخیلیسخته.مندیگه
جونی برام نمونده».
بعد ازعید روزهای بهتری برای مینا پیش آمده
است« :یه خونواده پیدا شده که مادرشون آلزایمر

همه قانونمدارمیشن .چرا؟ چون نمیخوان دراون
روزمبادا(روزی که براشون حادثه پیش میاد) چیزی
ازشون کسربشه.بهنظرمبرایرعایتقانونتوچنین
منطقههایی که نه فرهنگسازی جواب میده نه
جریمه؛ چنین قانونهایی الزمه البته اینم بگم که
تمام کارخونههای موتورسیکلتسازی رو موظف
میکردم که همراه موتور؛ کالهکاسکت رو هم
به مشتری بدن .دوربینهای چهارراهها رو هم باید
همیشه درست کارکنن ..دوستم یه نگاه به من کرد
و گفت :خدا رو شکرتو حاکم نشدی!

داره .من شدم پرستارمادرشون .ازصبح میرم تا
شب .شبا یکی از بچههاش میاد پیش مادرش
میخوابه ».به فردا امیدوار است« :صاحبکار
مهران و ممد هم یکی ازقومهاشونه .خدا را شکر
ازبعد ازعیدی اوضاع زندگیم روب هراه شده .گوش
شیطون کر .من راضی هستم .فقط نگران این دو
بچه هستم .که دیگه مدرسه نمیرن .نکنه فردا
روزگار پشیمون بشن .نکنه بگن مادرمون برای
ما مادری نکرد ،باید هرجور بود ما را میفرستاد
مدرسه .به نظرشما پشیمون نمیشن؟»
مهران از سر خیابان پیدایش میشود .آمده
است دنبال مادر .شق و رق روی موتورش نشسته
است .به مادر که میرسد لبخند م یزند .مینا
چادرش را سرمیکشد .مینشیند ترک موتورپسر.
شوپرورش
حجت علیپورمعاون ابتدایی آموز 
باتاییداینکهتعدادیازدانشآموزانامسالبهخاطر
نداشتن گوشی موبایل از تحصیل جا ماندهاند
گفت« :ما به هرنحو ممکن سعی کردیم آموزش
همهی دانشآموزان را پوشش دهیم ،از طریق
آموزش مجازی ،درسنامه و آموزش تلویزیونی.
برای کسانی که حتی تلویزیون نداشتند معلمان ما
درسنامههایی آماده کردهاند و مدیران مدارس و
یا خود معلمان در خانهها به دست دانشآموزان
رساندهاند .ما تا جایی که درتوان داشتیم با همکاری
شرکتهای گلگهر برای دانشآموزان بیبضاعت
گوشی موبایل تهیه کردیم ».وی در ادامه افزود:
«تعداد کل دانشآموزان شهرستان  36هزار نفر
است 24 .هزار نفر در مدارس دولتی تحصیل
میکنند و حدود  12هزار نفر هم در مدارس غیر
دولتی مشغول تحصیل هستند .ما امسال بحث
بازمانده از تحصیل از طرف آموزش و پرورش
نداشتیم مگراینکه خود شخص متمایل نبوده که
فرزندش را به مدرسه بفرستد .ما تالش میکنیم به
هرنحو ممکن شرایط تحصیل دانشآموزان را در
این روزهای کرونایی فراهم کنیم ».معاون ابتدایی
شوپرورش میگوید« :دلمان نمیخواهد
آموز 
حتی یک بازمانده از تحصیل داشته باشیم .طبق
مسئولیت اجتماعی که داشتیم امسال شاهد
جلوههای زیبایی از فداراکاری معلمانمان بودیم.
خیلی از همکاران ما از جیب خودشان برای
دانشآموزانشان گوشی موبایل تهیه کردند .کادر
اداری و آموزشی مدارس امسال تمام تالش خود
را کردند که دانشآموزی بدون گوشی نماند .حتی
مدارس غیردولتی هم کمک کردند .مدرسهای
داشتیم که  40عدد گوشی موبایل تهیه کرد و در
شوپرورش قرار داده است تا در اختیار
اخیار آموز 
دانشآموزان نیازمند قرارگیرد».

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای جدولگزاری معابر سطح شهر شماره  3سال ( 1400نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
جدولگزاری معابر سـطح شـهر شـماره  3سـال  )1400به شـماره  2000005674000012را از
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ
1400/02/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
جابهجایی و اصالح شبکه بلوار عباسپور (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصـر :جابهجایـی و اصالح
شـبکه بلـوار عباسـپور) بـه شـماره  2000005674000013را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ
1400/02/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه مورخ 1400/03/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

