
پاندمیخودشیفتگیها!

قسمت اول
امروز شــاهدیم دســتگاه های خصولتی همچون 
ســیریش های چســبیده به خزانه دولت بیش از 
بخش خصوصی آلوده معضلی به نام خودشیفتگی ها 
شده اند تا قسمت اعظمی از وقت و بودجه خود را 
صرف تبلیغات بیهوده کنند. شهید بهشتی دکترین 
ارزشمندی را پیرامون ابراز مرام در قالب الفاظ ناب 
ارائه داده تا نسل های بعد فریفته ظواهر نشوند که 
بارزترین آن ها جمله »ما شــیفتگان خدمتیم نه 
تشنگان قدرت« اما باکمال تأسف شاهدیم مصائب 
اقتصادی و اجتماعی و درنهایت سیاسی ریشه های 
ناجوری دارنــد که یکی از این میان نو تافته هایی 
هستند تا پس از طی دوران آزمایشی رسمی شوند! 
نمونه این جدا بافته ها اگرچه محدود و معدودند اما 
ریشه دواندنشان بعضی وقت ها وسعتی باورنکردنی 
پیــدا می کند و آنچنان فراگیر می گردند که دیگر 
به هیچ صراطی مستقیم نمی شوند  با هیچ اهرمی 
نمی توان جمعشــان کرد. این تخم لق را یک قرن 
پیش بریتانیا دردهان ملتی شکســت که پس از 
سپری شدن هزاران سال از حکومت های خودکامه 
شاهنشــاهی همچون جوجه ای تــازه تخمش را 
شکســته و بیرون خزیده تا دوروبر خود را برانداز 
و جیک جیک کــردن را بیاموزند. آن دوران حرفه 
انگلیس ها برای امرارمعاش از مســتعمرات خود. 
کشــت خشــخاش در زمین های بکر خاورمیانه 
ازجمله ایران و افغانستان و پاکستان بود تا تریاک 
آن به عنوان تجارت عازم ســرزمین های خاور دور 
و چین کننــد. اگرچه در ایران هــم یک لول آن 
دو عباســی قیمت داشت و در عوض سوخته این 
تریاک به بهای 5 عباســی خریداری می گردید تا 
این ملت تشــویق و ترغیب به پای منقل نشستن 

شوند! 
سیاست نهایی همان روش گام به گام بود که پس از 
فروش تریاک آخرید شیره آن نوبت سود نامأنوس 
دیگری می رســید تا اولین چاه در مسجدسلیمان 
حفر و نفت از دهانه آن فوران کند که قبل از این 
چشمه های جوشان و روانی از قیر مذاب در گوشه 
و کنار این منطقه در جنوب به رویت سیاسی ها و 
کاوشگرانی که در لباس سیاح به ایران می آمدند به 
گوش سردمداران بریتانیای کبیر رسیده بود. پی 
بردن به معادن و مخازن نفت در این منطقه. لندن 
نشین ها را مجاب می کرد تا دست از خریدوفروش 
تریاک و شــیره بردارند و ادامه آن را به عنوان یک 
حرفه جدید به عالفان این کشــور بسپارند و خود 
مشــغول حفر چاه و چپاول رایگان سرمایه نفت 
در ســرزمین ایران شوند. ازاین جهت ویلیام نکس 
دارسی را به این سو گسیل داشتند تا میخ آخر را به 
تابوت سرقت ها با چراغ خاموش بکوبد. حاال حفر 

چاه و بهره برداری هرچه بیشــتر از منابع نیازمند 
نیروهای پرتوان محلی از مناطق ایل نشــین بود 
کــه برای جذب آن ها باید شــهرهایی مدرن و به 
ســبک اروپا ایجاد می شد تا بتواند مردم ساده لوح 
و درعین حــال غیور و پرتــوان را جلب جذابیت 
خود کند و اینگونه آن ها را به بیگاری بکشد و در 
مقابل سرمایه هایی که از سرزمین آن ها می ربایند 
شهرنشــینی و جلوه های کاذب را به آن ها تقدیم 
نمایند. حاصل به دست آمده از این معامله یک طرف 
سود اما به ظاهر پایاپای در تمامی بیش از یک قرن 
گذشته چیزی نبوده جز به باد رفتن فسیلی ها که 
به این زودی قابل بازگشت نیستند و ترغیب جوانان 
و مردان ایالت و عشایر به شهرنشینی و بیگاری در 
صنعت نفت به صورت فله کشــی و سرازیر شدن 
اصل وفرع آن به جیب های گشــاد غرب و شــرق 
و دریافــت جایگزین بها به صــورت محصوالتی با 
ده ها برابر قیمت واقعی که اکثر آن ها ســاخته ای 
از عصاره همین سرمایه ملی بودند و پس ازآن باال 
رفتن توقع شاغالن محلی به افزون خواهی هایی که 
به مرورزمان بدعت شده و زیرمجموعه وزارت نفت 
را تافته جدا بافته نماید تا درصدی از درآمد فروش 
سرمایه ها را عالوه بر بودجه رسمی یه هزینه های 
باالســری خود اختصاص دهند و اینگونه با دیگر 

ارگان های دولتی مغایرت فاحش داشته باشند! 
هیچ یک از مجالــس قانون گذار پــس از انقالب 
اســالمی نتوانســتند ویا نخواســتند این بدعت 
به جامانــده از رژیم قبلی را مدیریت و بهینه کنند 
تا اقتصاد کشــور یک شــهر و دو نرخ نباشد بلکه 
بعضی از دیگر شرکت های خصولتی زیرمجموعه 
دولت هم در ادامه به این جرگه پیوستند تا نقش 
شــترمرغ را به خــود بگیرند و اگــر روزی دیوان 
محاســبات به سراغشــان آمد بگویند ما شرکت 
هســتیم و زمانی که نیازمند به زیرســاخت ها و 
همدلی شــدند تا کمبودها جبران گردد زیر بیرق 
وزارت نیرو سینه زده و دستشان از این طریق در 
جیب دولت باشــد و اینگونه مدیران پایین دستی 
باالدستی ها را دور زده و دم از دولتی بودن بزنند! 
حاال معلوم نیســت در این میان حق با کدامشان 
است که در یک مرکز استان همه ادارات باید تابع 
استانداری و ساعات کار و امتیازات رسمی و قانونی 
باشند اما شترمرغ ها بر اســاس پایتخت نشین ها 
خصولتــی عمل کرده تا از امتیــاز دو روز تعطیل 
در هفته همراه با استفاده از سرویس ایاب وذهاب و 
ناهار ظهر و دیگر مزایای بخش خصوصی بهره مند 
شوند و ازجمله مشمول برگزاری جشن ها و اعیاد 
همراه با شــام و پذیرایی و موســیقی زنده گردند 
که اســناد آن در بایگانی هایشان همچنان موجود 
است البته اگر این هزینه ها را به پیمانکاران کالن 
تحمیل نکرده باشند! که حاال از برکات کرونا حذف 
بعضی از این امتیازات خودســاخته است! اما این 
به نوعی دور زدن های شترمرغ گونه نه تنها حذف یا 
کم نشده بلکه طی سال های اخیر افزایش هم یافته 

است تا فاصله های غیرقابل باوری را در زیرمجموعه 
قوه مجریه ایجاد کنــد زیرا برای نمونه زمانی که 
ســری به پارکینگ خودروهــای کارمندان اداره 
آموزش وپرورش بزنیم خواهیم دید اگر دوچرخه 
و موتورسیکلت در اولویت نباشند اکثریت باالتفاق 
اتومبیل های پارک شــده همان هایی هستند که 
امــروز به دلیــل افت ارزش پول ملــی حاصل از 
فشارهای برون مرزی به ظاهر و معادل چهار صفر 
اضافه بر اســکناس ها افزایش قیمت پیدا کرده اند 
درحالی که محــل توقف خودروهای کارکنان این 
شرکت های خصولتی و شترمرغی مملو از آخرین 
و گرانترین مدل خودروها در این زمینه اســت تا 
اگــر فیش و جدول حقــوق و مزایای آن ها را هم 
واکاوی و مقایسه کنیم آه از نهاد و دود از سرمان 

بلند می شود.
 و البتــه می توان این تفاوت ها و دیگر هزینه های 
جاری را بــه صورتی و شــاید از طریق پیمان ها 
تطهیر نمود و غسل تعمید داد و گاه گاهی یکی از 
مدیران ارشد ناظر بر درآمد و هزینه های بیت المال 
را به عنوان بازدید از فعالیت ها و عملکرد دعوت تا 
بــرای مدتی چالش تحقیق و تفحص های رایج به 
تعویق بیفتد که امروز شاهدیم درحالی که مناطق 
مختلفــی از اســتان همچون چادگان، شــهرک 
زاینده رود، روشــن دشــت و شهرستان قدیمی و 
زادگاه سردار اسالم شــهید خرازی که همگی از 

مناطق مطرح استان اصفهان هستند با چالش های 
کمبود و عدم کیفیت آب شــرب و مشکالت دفع 
فاضالب روبرو هســتند که می توان دلیلی بر عدم 
توانایی مدیران این ارگان خصولتی دانست زیرا والی 
اســتان را ناچار می کند تا علیرغم محدودیت های 
کرونایی در وضعیت نارنجی به منظور سرکشــی و 
حل وفصل مشکالت مردم عازم شهرستان شهرضا 
شــود و بالفاصله در کنار رپرتاژ آگهی های متعدد 
و روتین پرهزینه در رســانه های محلی موضوعی 
که تنها جنبه اســتانی دارد به رسانه های مکتوب 
سراســری می شــود تا بزرگنمایی هــای توخالی 
علیرغم همه این کاســتی ها در یک نیمه صفحه 
همراه با تصویر چهار رنگ متولی آن زینت بخش 
طرح فرار به جلو به منظور عبور از واقعیت ها باشد! 
شاید در سال های سپری شــده به دلیل همیاری 
و همکاری وعدم ســنگ اندازی در مســیر تالش 
مجریان مصلحت بود که به بعضی از حق کشی ها 
به امید اصالح از سوی رکن چهارم نظام به دیده 
اغماض نظر انداخت اما امروز وبا توجه به وضعیت 
اقتصــادی کشــور و جامعه و همچنین فشــار 
تحریم ها و افت فروش نفت از یکصد میلیارد دالر 
به هشــت و نیم میلیارد دالر در سال و هزینه دار 
بــودن مبارزه با ویروس کرونا به نظر نمی رســد 
این ســکوت جایگاهی داشته باشد. بنابراین ابراز 
بعضــی از نابســامانی ها از تریبون های رســمی 

ضروری اســت تا حداقل از ادامه آن ها پیشگیری 
و متذکر شوند »آن سبو بشکست و آـــن پیمانه 
ریخت« کــه مقام معظم رهبری دو ســال قبل 
در زمان عبور از حاشــیه حصار طوالنی یک باغ 
ویال در شمال شــهر تهران می پرسند این ملک 
بزرگ متعلق به کیست که بعدها معلوم می شود 
باشگاهی است که به رفاه کارکنان بانکی دولتی 
اختصاص دارد حال آنکه یکی از همین شــرکت 
خصولتی در کالن شهر اصفهان وسیع ترین مکان 
ناب و ارزشــمند شهر را با چند ورودی از زوایای 
مختلف در بهترین نقطه کــه می تواند موقتاً در 
اختیار ستاد مقابله با کرونا به منظور ایجاد فضای 
مفــرح و آرامش بخش برای بهبودیافتگان از ابتال 
به کرونا که هنوز نتوانســته اند خود را دریابند و 
در ادامه به سازمان فضای سبز شهرداری واگذار 
شود تا بهترین مکان تفرجی جهت هزاران سکنه 
خانه زنبوری های کوی کارگران، کوی بهار، کوی 
امام خمینــی »ره«، کوی امام جعفر صادق »ع« 
و پنج برج مســکونی اصحاب بهداشت و درمان 
که روزهای ســختی را سپری می کنند و خانواده 
آن هــا نیز مکانــی را در جوار خــود برای تمدد 
اعصاب ندارند. باشــد! شــرح مبسوط و مستدل 
بحث پیرامون دیگر پشــت پرده های این شرکت 
خصولتی ان شاءاهلل در شــماره های بعدی ادامه 

خواهد داشت.

چرا واکسن 
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دشــمن زبان زور می فهمد،  چرا که خود از 
سیاست زورگویی اســتفاده می کند، اما در 
برخی مواقع نیز، به ظاهر دوستان، نیز زبان 
زور می فهمند. ماجرای پول های بلوکه شده 
ایران در دیگر کشــورها، باعث شده است تا 
دسترســی کشور به این منابع قطع شود در 
حالی کــه در مقابل فروش نفت، پول آن به 
ایران پرداخت نشــده و بهانه نیز تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسالمی است. 
کره جنوبی ظاهراً بیشترین بدهی را به ایران 
دارد، در حالــی که نفت را از ایران خریداری 
و مصرف کرده است، اما زمانی که باید پول 
نفت رابه ایران بپردازد، می گوید امریکا مانع 
پرداخت دالرهای نفتی ایران اســت. این که 
کره جنوبی اســتقالل سیاسی ندارد و آنقدر 
ناتوان اســت که بخواهد روابط اقتصادی با 
دیگر کشورها از جمله ایران را خود تعیین و 
تنظیم کند، به جمهوری اسالمی ایران هیچ 

ارتباطی ندارد و این مشکل آنها است.
آیــا زمانی که نفــت را از ایــران خریداری 
می کرد نمی دانست که جمهوری اسالمی از 
سوی آمریکا تحریم اســت و نمی تواند پول 

نفت را پرداخت کند؟
شــیوه ای که کره ای ها در پیــش گرفته اند 
دزدی آشــکار اســت، چند ســال است که 
پول های مردم ایران در بانک های این کشور 
بلوکه شده و بازگردانده نمی شود. در عوض 
مقامات این کشور طلبکارانه می گویند ایران 
باید هزینه نگهداری بیش از 7 میلیارد دالر 
خود را در بانک های کره جنوبی هم پرداخت 
کند! ســود پول های بلوکه شــده ایران در 
بانک های کره جنوبی چه می شود؟ بیش از 
30 هــزار نیروی ارتش آمریکا در پایگاه های 
نظامی این کشور در خاک کره جنوبی حضور 
دارند، آمریکا بر ســر مردم و دولتمردان کره  
جنوبی سایه سنگینی افکنده و مقامات این 
کشــور اجازه ندارند برای خــود و مردم آن 
تصمیم بگیرند. تاوان سســتی مقامات کره  
جنوبی در نــوع برقراری روابط سیاســی و 
اقتصادی با دیگر کشــورها را آیا ایران باید 

پراخت کند؟
مذاکرات و گفت وگوهایــی که بین مقامات 
ایــران و کــره جنوبی انجام شــده تاکنون 
بی نتیجه مانده است. ســفر قائم مقام وزیر 
خارجه کره جنوبی نیز بی نتیجه پایان یافت، 
در حالی کــه او با وزیر خارجه کشــورمان 
دیدار کــرد و باید وزیر خارجه این کشــور 
به ایران می  آمــد و با وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران گفت وگو می کرد. سطح مقام 
فرســتاده ســئول به تهران، در حد و اندازه 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان 
نبود و اگر مالحظات سیاســی و دیپلماتیک 
را کنار گذاشته بودیم، باید از سفر قائم مقام 
وزیر خارجه کره جنوبی به ایران جلوگیری 
می کردیم و به ســئول اعالم می کردیم که 
وزیر خارجه این کشــور اگر حرفی دارد باید 
به تهران بیاید، در هر صورت این سفر انجام 
شــد و اتفاقاً با پر رویی سیاســی کره ای ها 
همراه بود. قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی 
پیشنهاد سخاوتمندانه ای! به ایران داده بود، 
او گفته بود 50 میلیون دالر از پول  های بلوکه 
شده ایران را پس می دهند، این مقام کره ای 
احمقانه ترین پیشنهاد را داده و تصور می کند 
که طرف مقابل نیــز همچون او حماقت به 
خرج می دهد. رئیــس کل بانک مرکزی در 
قبال پیشــنهاد ســخیف، واهی و پوچ مقام 
بلوکه شده  کره ای درباره آزادسازی دالرهای 
ایران گفت؛ مشــکل ما با ۲0 یا 50 میلیون 
دالر حل نمی شود و کره باید 7 میلیارد دالر 

ایران را به همراه سود این پول برگرداند. 
کره ای ها برای آزاد کردن کشتی نفتکش این 
کشــور به ایران آمده بودند، سراسیمگی آنها 
در این ســفر کوتاه و بی نتیجه نمایان بود، 
اگر آنها می توانند حتی یک دالر از پول های 
ایران را بازگردانند، پس قادر خواهند بود که 
همه پول مردم ایران را به اضافه ســود آن به 
ایران برگردانند. نفتکش کره جنوبی هر چند 
به خاطر مسائل زیست محیطی و فنی توقیف 
شــده اســت اما با وجود دزدی آشکار کره 
چگونه انتظار دارند که ما نفتکش آنها را آزاد 
کنیم؟ نفتکش کره ای به هر دلیلی که توقیف 
شــده اســت، اکنون باید در گرو ایران باقی 

بماند تا زمانی که پول های ایران آزاد شود.
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آگهی مزایده عمومی

مهدی ناصری مقبل
شهردار کمال شهر

شهرداری کمالشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/53/702 صادره از سوی شورای اسالمی کمال شهر نسبت به فروش خودروهای اسقاطی و فرسوده خود بصورت یکجا از 
طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد مندرج در زیر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی از ساعت 9تا 14 به آدرس 

شهرستان کرج ، کمال شهر، میدان شهید بهشتی بلوار شهرداری،شهرداری کمالشهر مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را از واحد امور قرداد ها دریافت دارند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریالشماره انتظامیمدل خودرونوع خودروردیف

1 HL-115B700/000/000فاقد پالک انتظامی1380لودر مدل

29480/000/000 س 55 ایران 137568مزدا 21600

250/000/000فاقد پالک انتظامی1360تراکتور رومانی3

79440/000/000 س 91 ایران 138268مزدا آمبوالنس 42000

33650/000/000 د 54 ایران 138168پیکان5

الف(ضمانت نامه بانکی ترجیحا از یکی از بانکهای استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کاری اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
ب( واریز فیش نقدی به حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملی

ج(چک تضمین شده بانکی در وجه حساب شماره 0219326211008 بانک ملی
2- هرگاه برندگان اول و دوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3-شهرداری کمال شهر در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.
4- شرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد مزایده، نسبت به اخذ فیش از شهرداری کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال به ازای هرخودرو بصورت جداگانه به حساب شهرداری 

اقدام نمایند.الزم به ذکر می باشد مبلغ واریزی جهت خرید اسناد مزایده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.
5-در هر شرایطی مدرک مندرج در اسناد مزایده مالک عقد قرارداد خواهد بود.

6-توضیح اینکه سپرده نفرات دوم وسوم مزایده تا زمان انعقاد قرداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.
7- مهلت خرید اسناد از تاریخ 99/11/2 لغایت 99/11/12 می باشد بدیهی است متقاضیان می بایست پس از امضاء و درج قیمت پیشنهادی، پاکتهای مزایده را تا پایان وقت اداری روز 
دوشنبه مورخ 99/11/13 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده ورسید دریافت نمایند. پاکتهای پیشنهادی راس ساعت  14:30 روز سه شنبه مورخ 99/11/14 در کمیسیون عالی 

معامالت شهرداری بازگشایی می گردد.
8- هزینه چاپ دونوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار میباشد.

روحانیدرهیئتدولت:


