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اگه تاریخ رو خوب خونده بودی ،چوب توش نمیگردوندی
آخ جون چند روز تعطیلی.چی؟ای باوا تو هم که تیرونی شدی .میگمفردا تعطیلیم.
نه جون احمدو .ئی جمله رو کهگفتی رفتم توی اون وقتا .یادش بخیر.
فقط کافی بود یکی از بچهها کالس
این جمله از دهنش در بره که قند تو
دل هرچی بچه مدرسهای و معلمه آب
بشه .واال .همیـ االنشم همینه .یعنی
خبر از ئی خوشتر نه که فقط برا هیچ
بچه مدرسهای پیدا نمیشه .که برا هیچ
کارمند دولتی هم نمیشه از این خبر
بهتر برد.
احمدو مثل همیشه رفت توو حاشیه.
یه پرانتز باز کرد و گفت :ولی ئی خبر با
بقیهی خبرا یه تفاوت اساسی داره.
یه نگا ِه تحقیرآمیزی به احمدو
انداختم و گفتم :که حاال مبحث
جدیدی توی علم ارتباطات و خبر باز
کردی! فرقش چیه؟!
احمدو با زیرکی تمام ادامه داد:
فرق این خبر با خبرهای دیگه اینه که

من دیونه هم ساکت میشینم به تماشا و
حسرتِ خوردن تو رو میخورم .دست رو
دست میذارم و با خودم میگم حتمن
ئی پرتغالو قسمت من نبوده .ولی اگه یه
ژاپنی همین پرتغال رو توی دست من
ببینه ،به ئی فکر میکنه که چطور میشه
یه کاری کرد پرتغال بیشتر و ارزونتری
تولید بشه که هم اون بخوره و حسرت
به دل نمونه و هم اینکه به بقیه بفروشه
و توی بخش خصوصی سرمایهای به
دست بیاره و مهمتر اینکه خودش ارضا
روانی هم بشه .یعنی از دیدن پرتغال
نداشتن بقیهی آدما ،به دلش غم نشینه
و خوردن خودش زهر مارش نشه.
گفتم احمدو َم عقلم به ئی فلسفه بافیا
تو قد نمیده .فقط همیـ قد میفهمم که
واقعیتش اینه که درسته خیلی از ماها
بزرگ شدیم ،وزیر وکیل شدیم .سری
تو سرها در آوردیم و حاال برا خودمون
کسی هستیم اما با یه بچه مدرسهای،
فرق چندانی نداریم .هنو عقلمون
بچهی .راضی به ضرر همه از دکوندار
تا کارخونهدار هستیم فقط برا ئی که

تکراری بودن بیمزهش نمیکنه .اتفاقن
هرچی بیشتر تکرار میشه ،مزهش
بیشتره.
داشتم با خودم فکر میکردم که بازم
عقل هرچیز به از آدمیزاده که احمدو
مبحثش رو بیشتر کش داد :خب حاال
اگه مثلن یه ژاپنیئی بیا توی کشور
ما فکر میکنه بچهها مدرسه و کارمندا
دولتی چقدر فرسایشیتر از مردم ژاپن،
درس میخونن و کار میکنن که از هر
پیشاتعطیلی ،تعطیلی و پساتعطیلی
استقبال میکنن و اون رو برای بندر
رفتن فرصت مناسبی میدونن!
نیشم واشد و گفتم احمدو پس ئی
جوری که تو میگی ،چون ما هوشمون
بیشتر از ژاپنیهایه! ژاپن نمیشیم؟!
احمدو تلنگی شکست و یه پرتغال
ورداشت گفت اینو میبینی؟ ئی االن که
من ،تو داری فکر میکنی چطوری
دست ِ
میشه سر منو شیره بمالی ،مفت و بدون
زحمت از چنگ من درش بیاری که
بخوری لذتش رو ببری .وقتی از چنگ
من دربیاری و به منم یه پَرش رو ندی،

نخودی رییس قابلمه

مخصوصا االن که احزاب آزادن

جاتون خالی .دیشب یه سر رفتم تا در خونه «حسنی» همسایهمون ،دیدم
سیگارپیچش به راهه .با ئی که نمیفهمیدم محتویات بستهی فرهنگیئی که برا
خودش میپیچه ،چیه! ولی خب به دلم بد راه ندادم .اعتماد کردم .تا بعدشم ببینم
اعتماد چه کار میکنه .گفتم بپیچ که خوب میپیچی .نشستیم دم در خونهشون به
خنده .از اون بچگیها گفتیم .از آب بازیها و پ ِ ِهن سر چوب کردنها و توپبازیها
گفتیم تا یه دفعه حسنی گفت« :اکبری! یادته اون وقتا تو بازیاتون َم همیشه نخودی
بودم؟»
گفتم :آره .یادمه .آهی کشید و ادامه داد« :خیلی نامردین ».گفتم :بیا! حاال بیا و
خوبی کن .بد بود هیچ وقت نمیسوختی و همش توو بازی بودی؟
پکی زد به سیگارش و نگاهی کرد که« :خر خودتی .تو فقط مزایاشو میگی .س ِّر
اون نخودی بودنها دیگه برای من فاش شده .چرا نمیگی آدم هیچ وقت جدی گرفته
نمیشد .همیشه از این که بازی داده نمیشدی ولی از طرف بزرگترا و سری توی سر
در آوردهها وانمود میشد که بله این نخودی هم توی بازیه ،احساس حقارت میکردی.
همیشه خشمی داری که باید فروش بخوری .ولی من که خر نبودم .میفهمیدم بازی
نیستم».
همین جور که حسنی حرف میزد ،سرم جوری داغ کرده بود که حوصلهی کِش
آوردن خاطرات بچگی حسنی رو نداشتم .گفتم حاال میگی چه کار کنم؟
یه سیگار دیگه از توو سیگارپیچش پروند بیرون و صحبتو از سر گرفت« :هچی.
منظورم اینه که اگه اشتباه میکنم بگو .غیر از اینه که اساس نخودی بودن توی بازی
فقط بستن دهن او بچهئیه که بزرگترا بازیش رو قبول ندارن .حتا حاضر نیستن به

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات( شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
جدول گذاری معابر دارای پرونده و سطح شهر شماره  )8به شماره  200975674000045را
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1397/11/24می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1397/12/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1397/12/11
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1397/12/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

مدرییت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری معابر دارای پرونده و سطح شهر شماره 8

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات( شرح مختصر :تهیه مصالح و

اجرای آسفالت شماره  2سال  )97به شماره  200975674000046را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1397/11/24می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنج شنبه تاریخ 1397/12/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1397/12/13
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز سه شنبه تاریخ 1397/12/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

مدرییت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

تهیه مصالح و اجرای تکمیل محوطه پایانه مسافربری بعثت شهرداری سیرجان
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای

تکمیل محوطه پایانه مسافربری بعثت شهرداری سیرجان) به شماره  200975674000040را
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1397/11/15می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنج شنبه تاریخ 1397/11/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1397/12/05
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1397/12/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

مدرییت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

تهیه مصالح و اجرای آسفالت شماره  2سال 97

طرف فرصت بدن خودشو ثابت کنه ولی خب میخوان دهنش باز نشه تا با اعصاب
راحت به بازیشون برسن .پس میذارنش نخودی».
نیشهایم باز شد و همراه با خنده ،سرم رو به عالمت تایید تکون دادم و گفتم:
به اضافهی این نکته که اگر یه جایی هم بزرگترها توو بازی خرابکاری میکردن،
همه تقصیرا رو مینداختن گردن نخودی .تما ِم کاسه کوزهها س ِر نخودی میشکست!
میتونستن بعدشم به همین بهونه تا چند بار نخودی رو بازیش ندن .اگرم نخودی
میخواست دبّه دربیاره و آجرهای دروازه رو برداره فرار کنه و نمیدونم به هر طریقی
مزاحم بازی بزرگون بشه ،خب چند ساعتی توو انباری حبسش میکردن! به نوچههای
خیل خُ ب دیگه تجمع نکنید .نخود نخود هرکه رود خانهی
اون نخودی هم میگفتن ِ
خود!
حسنی که حرصش گرفته بود دیگه برام سیگار نپیچید .یکی برا خودش پیچید و
دندون قروچهای کرد« :بله توی آشپزی هم همین بود .یعنی بزرگترا به بچههایی که
استعدادکی داشتن و دلشون میخواست توی آشپزی حاال کمکی داده باشن و در
کنارش چیزکی یاد بگیرن ،میگفتن تو بیا باش رئیس قابلمه! جوری هم پر طمطراق
کلمهی رئیس قابلمه رو میگفتن که فکر میکردی رئیس جمهوری! تا میاومد اسم
رئیس بودن ایجاد مزه کنه ،میفهمیدی حتا نخستوزیری هم نیستی و گذاشتنِت به
شخیص «نخود بریزی»! میبایست وایسی باال سر قابلمه .نخودا و لپهها و لوبیاها
ِس َمت
ِ
رو هم آماده دستت داشته باشی تا که آشپز گفت حسنی نخودا رو بریز .بریزی .نقش
از ئی پررنگتر توو تاریخ آشپزی این ُملک تا حاال برا هیچ شاگرد آشپزی ثبت شده؟
همهی تصمیمها رو سرآشپز میگیره ،خرحمالیهاش مال نخودبریزه! اگر غذا خوب

بشهَُ ،خب دست سرآشپز درد نکنه .اگه بسوزه ته بگیره یا خام بشه ،برنجش شفته از
کار دربیا ،میگن پدر ئی نخودبریز لعنت .بس که فضولی کرد توو کار سرآشپز ،غذای
یه امتی رو خراب کرد!»
داشتم توی معادلهی دو مجهولی مطرح شده از سمت حسنی غور میخوردم که یه
دفعه جرقهای توی سرم زده شد و فریا ِد یافتم یافت ِم ارشمیدسیئی برکشیدم .حسنی
گفت« :هوی چه مرگته؟! گوشم ».گفتم :حسنی یافتم .حاال که تو از سر کشیدن
سیگاری به مرحل هی حکمت نخودیه رسیدی ،من هم در ادامهی همین حکمت
نخودی میخوام برات بگم که ریشه از اوجایی خرابه که هیچ وقت برای مشکالت
نخودی بودن ما جماعت توی این مملکت راه حل اساسیئی در نظر گرفته نشده .اینو
پی نخودسیاه و
خودتم میدونی .همیشه یا میبایسته باشی و نخودو باشی یا بری ِ
نباشی که اون سری توو سرا درآوردهها نفس راحتی از دستت بکشن .اگرم دیگه خیلی
پیله میکردی ،بازم بهت ئی طوری القا میکردن که راه حل مشکل تو توی فال نخودِ.
یعنی همه ،چه بزرگترها و چه کوچکترها میخواستن مشکالتِ بیخود نخودی بودن
رو که شاید با یه جور منش دو دوتا چهارتایی و منطقی و البته کمی فرصت دادن به
احتمال این که طرف
جوونترها حل شدنی بود ،با فال نخود حل کنن! خب ئی طوری
ِ
فال نخودش مصرعهایی مثل این بیاد« :امید دارم که (به بازی) برگردی دوباره» و از
این قبیل خزعبالت ،زیاد بود .پس طرف عملن حواسش از همون نخودی بودن هم
پرت میشد .در انزوای خودش به امیدهای افیونی میلولید و موی دماغ نمیشد .که
این خودش یه جور آزادی احزابه! مخلص کالم اینه که دیگه جناب نخودی هیچ وقت
توی این باغها نیست که بخواد نخود هر آشی باشه.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالــــح و اجرای جـــــــدول گــــذاری

فضـــای سبـــــز انتهای بلــــوار قائم تا بلوار والیـــــت شماره 9

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات( شرح مختصر :تهیه مصالح
و اجرای جدولگذاری فضای سبز انتهای بلوار قائم تا بلوار والیت شماره  )9به شماره

 200975674000044را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1397/11/24می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهار شنبه تاریخ 1397/12/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1397/12/11
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز دو شنبه تاریخ 1397/12/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

مدرییت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

س  :الله خواجویی  /سخن تازه
عک 

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

سبکباالن ساحلهای بندر

خودمون صبح زود بیدار نشیم بریم
مدرسه و اداره .بگیریم تخت بخوابیم.
احمدو خندید .اعصابم خرد شد ،گفتم
برا چی میخندی!؟ گفت :فکر نمیکردم
ئی قدر خنگ باشی.
گفتم :برا چی خنگ؟
نیقاشو وا کرد که :گیرم عقل اونا
بچه ،یه بچه هم به خودی خود وقتی
سه روز تعطیالتش طول میکشه دیگه
حوصلهش از بازی بازی سر میره .بدش
نمیا بره مدرسه .چهارتا همکالسیو
ببینه .خودشون محفلی بکنه .زنگ
تفریحی بشه بره بدو بدو .بچهمدرسهای
تعطیالتم که میخوا برا بازی میخوا که
خودش یه جور فعالیت مثبته .اما اینا
تعطیلی رو میخوان برا عاطلی و باطلی.
ئی که هیچی قوام نگیره .و گرنه روز
کارآفرینی رو تعطیل میکنن یا میگردن
توی تویم قمری ببینن مناسبت چی
پیدا میشه که تعطیلی اضاف کنن!
دیدم حرف حساب جواب نداره.
دهنمو بستم تقویمو برداشتم ،و فقط به
منقلم فکر کردم و تعطیالت پیش رو.

