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امامحسنعليهالسالم:

آنچه به من می رسد، زهری است كه با دسيسه به كامم ريخته می شود، اّما ای 
ابا عبد اهلل هيچ روزی مانند روز ]مصيبت[ تو نيست.

وز حدیث ر

اگر برای ذكر مصيبت، كتاب » نََفس المهموِم« مرحوم »محّدث قمی« را باز كنيدو از رو بخوانيد، 
برای مستمع گريه آور است و همان عواطِف جوشان را به وجود می آورد. چه لزومی دارد كه ما به 
خيال خودمان، برای مجلس آرايی كاری كنيم كه اصل مجلس عزا از فلسفه واقعی اش دور بماند؟! 

رهبر انقالب:

حسن روانشید

روزنامه نگار پیشکسوت احسان گل محمدی

یادداشت یادداشت

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 
1398/06/30

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/31
دریافت اسناد: سایت اینترنتى

WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(داخلی 384  )

مبلغ تضمین(ریال )مبلغ برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

165-2-98
عملیات بهره بردارى شبکه آب 
، خدمات مشترکین و خدمات 
عمومى منطقه جرقویه

8,590,921,479429,546,000جارى

آگهى فراخوان مناقصه ى عمومى دانشگاه شهرکرد

روابط عمومى دانشگاه شهرکرد

دوم
ت 
نوب

دانشگاه شهرکرد در نظر دارد فعالیت خدماتى ذیل را از طریق برگزارى مناقصه ى عمومى یک مرحله اى با ارزیابى 
کیفى ، طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

- موضوع مناقصه: «خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذاى دانشگاه شهرکرد در سال 98-99»
- محل اعتبار موضوع قرارداد: از محل اعتبارات جارى دانشگاه

- زمان و مدت قرارداد: از تاریخ شروع موضوع قرارداد به مدت یکسال شمسى
- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 9/000/000/000 (نه میلیارد) ریال بصورت ضمانت نامه ى بانکى ، یا چک 

تضمین شده بانکى در وجه دانشگاه شهرکرد
- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخ گشایش پاکتهاى پیشنهاد سه ماه خواهد بود.

*بدین وسیله اعالم مى نماید کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضا الکترونیکى را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- اسناد مناقصه از تاریخ 98/6/21 ساعت 9 صبح الى 98/6/23 ساعت 18 بعد از ظهر بر روى سامانه تدارکات دولت 

(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  قابل دریافت خواهد بود.
- آخرین مهلت قبول پیشنهاد ها: پایان وقت ادارى ( ساعت 14) روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 

- زمان و مکان گشایش پیشنهادها: روز شنبه ساعت 10 صبح مورخ 98/7/6در محل دفتر معاونت ادارى و مالى 
دانشگاه شهرکرد.

- الزم به ذکر است که صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ، ایجاد حق براى شرکت کنندگان و ایجاد تکلیف و 
یا سلب اختیار براى دانشگاه نمى باشد. و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالى معامالتى 

و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید. 
* الزم به توضیح مى باشد مناقصه گران عالوه بر بارگذارى تصویر ضمانت نامه شرکت در مناقصه (پاکت الف) و پاکت 
ب و پاکت ج در سامانه تدارکات الزم است اصل ضمانت نامه مذکور و پاکت ب را در داخل پاکت الك و مهر شده به 
همراه نامه نمایندگى و مهر شرکت حداکثر تا ساعت 14 بعد از ظهر مورخ 98/7/3 به دانشگاه شهرکرد به نشانى: 
شهرکرد ، بلوار رهبر ، دانشگاه شهرکرد، حوزه ریاست ، دفتر امور حقوقى و قراردادها مراجعه و پس از تحویل آن 

رسید دریافت نمایند. 
شناسه آگهى 592681
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قاضی نيس��تيم اما بر اساس رسالت روزنامه نگاری همه حرف ها 
را شنيديم و شرح مدافعات و انشاء كالسيك مديرعامل شركت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان را پيرامون حادثه تأسف بار پرس شدن 
يك روش��ن دل فرهيخته در حدفاصل اتوب��وس تندرو و جدول 
حاشيه ايستگاه را در تارنمای اختصاصی و سخنگوی شهرداری 
اصفه��ان خواندي��م كه در پی وقوع اين حادث��ه دلخراش اظهار 
داشتند »چهارشنبه 13 شهريور 1398 در كتاب تاريخ شركت 
واحد اتوبوسرانی برگ غم انگيزی ورق خورد كه شايد تا ساليان 
س��ال امکان فراموش كردن آن نباش��د كه بنا بر فراموش��ی آن 
نيز نيس��ت، علی رغم همه تالش ها و زحم��ات مجموعه عوامل 
ش��ركت به ويژه راهبران خدوم و زحمتکش ش��اهد فقدان عزيز 
روش��ندلی بوديم كه ف��ارغ از ارزش و اهمي��ت او به عنوان يك 
انس��ان از فرهيخت��گان و نخب��گان جامعه روش��ندالن كش��ور 

محسوب می شد. 
ش��واهد و قراين موجود نش��ان می دهد كه مس��افر روش��ندل 
»جواد ايزدی« پس از پياده ش��دن از اتوبوس تندرو در ايستگاه 
فرايبورگ و درس��ت قبل از ورود به سکوی ايستگاه و در فاصله 
بين س��کو و اتوبوس دچار حادثه ش��ده و ب��ه زمين  خورده كه 
متأس��فانه راهبر اتوبوس به واس��طه تابش نور آفتاب »از ش��رق 
ب��ه غرب« و ع��دم توجه كاف��ی متوجه افتادن وی نش��ده و به 
حرك��ت خود ادامه می دهد درنتيجه مرحوم ايزدی بين اتوبوس 
و لبه س��کو باقی  مانده و دچار آس��يب جدی می شود. علی رغم 
هوش��ياری ايشان در لحظه تصادف و س��رعت عمل همکاران و 
اورژانس در اعزام ايش��ان به بيمارستان چند ساعت بعد دارفانی 

را وداع گفت. 
هرچند بررس��ی دقيق كارشناسی منوط به اخذ اطالعات كامل 
از مناب��ع مختلف مورد وثوق و برداش��ت ميدانی از محل حادثه 
اس��ت، اما اظهارات، ش��واهد و بازديدهای به عمل آمده توس��ط 
كارشناس��ان ش��ركت و عوامل راهور و ني��ز مديرعامل محترم 
انجمن روش��ن بين اصفهان حاكی از آنس��ت كه مرحوم ايزدی 
پ��س از خ��روج از اتوبوس، درس��ت در لحظه ای ك��ه بايد وارد 
ايس��تگاه می شد، به واس��طه عدم امکان رؤيت دقيق فاصله بين 
اتوبوس و سکو و نيز فاصله نسبتاً زياد اتوبوس با سکو »كه البته 
برای روش��ن دل مناسب نبوده است« به جای گام گذاشتن روی 
س��کو، پای خود را روی زمين و در فاصله بين اتوبوس و س��کو 
گذاشته و متأسفانه به دليل قرارگيری در نقطه كور راهبر، عدم 
ديد كافی ايش��ان نسبت به مسافر، به هم خوردن تعادل ايشان 

در همان فاصله بين اتوبوس و سکو و عدم دقت كافی راهبر در 
خصوص فاصله گرفتن كامل مس��افر از اتوبوس، آن مرحوم پس 
از برخ��ورد با بدنه اتوبوس دچار آس��يب ديدگی و نهايتاً پس از 

چند ساعت فوت شده است. 
در اين ميان ذكر چند نکته حائز اهميت و تعيين كننده اس��ت: 
اول اينکه اصوالً در ش��رايطی كه اتوبوس توسط نيروی انسانی، 
راهبری می ش��ود امکان پهلوگيری كامل و صد در صد اتوبوس 
در كنار س��کو به نحوی ك��ه هيچ فاصله ای بين اتوبوس و س��کو 
وجود نداشته باش��د وجود نداشته! و در شرايط عادی فاصله ای 
كه كمتر يا مس��اوی گام های يك فرد باش��د خطر خاصی ايجاد 
نمی كند. هرچند طبق آموزش های داده شده به راهبران خدوم، 

راهبر موظف به پهلوگيری با فاصله حداقلی با لبه سکو است. 
در ش��رايط ايده آل در كشورهای پيش��رفته دنيا، سيستم های 
مکانيزه و هوش��مند، هدايت اتوبوس در مج��اورت و نزديك به 
ايس��تگاه را به عهده گرفته و تجهيزات ايمنی و ضربه گير در لبه 
سکو امکان پهلوگيری صد در صد اتوبوس را فراهم می كند. دوم 
اينکه متأسفانه در ايس��تگاه مذكور به واسطه وضعيت نامناسب 
روس��ازی و وجود دست انداز، درس��ت در مجاورت سکو امکان 
پهلوگيری كامل وجود نداش��ته و عالوه بر آن ناهمواری موجود 
كه احتماالً منجر به بر هم خوردن تعادل فرد روشندل نيز شده 
است، البته اتوبوسرانی اصفهان طی نامه های متعدد اين موارد را 
به اطالع مديران ذی ربط رسانده و روسازی بسياری از ايستگاه ها 
نيز ترميم و اصالح ش��ده اند. سوم اينکه روزانه بيش از 100 هزار 
نفر از ش��هروندان از خدمات ارائه ش��ده در س��امانه های تندرو 
اتوبوسرانی اس��تفاده می كنند كه تعدادی از اين افراد روشندل 
و توان خواه هس��تند كه متأسفانه زيرساخت ها و امکانات كاملی 
برای اين قش��ر مهيا نبوده و ض��رورت دارد عالوه بر تکميل اين 
زيرس��اخت ها، آموزش های الزم به شهروندان جهت راهنمايی و 
كمك احتمالی به اين دس��ته از مسافران در شرايط نامناسب و 

خطرناك صورت پذيرد. 
در پايان مديريت و پرس��نل خدوم و زحمتکش ش��ركت واحد 
اتوبوس��رانی اين ضايعه و فقدان روش��ندل عزيز و دانش��مند را 
ب��ه پدر و م��ادر، خانواده داغ��دار و فرهيخته اي��زدی و جامعه 
روش��ندالن عزيز استان تسليت عرضه نموده و از درگاه خداوند 
متع��ال برای آن عزيز س��فركرده رحمت و آمرزش ابدی و برای 
خانواده گرانقدر ايش��ان صبر جزيل طلب می كند. اميد است با 
رف��ع موانع و مش��کالت و تالش و همت تمام دس��ت اندركاران 

ش��اهد فضای شهری و سيس��تم حمل ونقل مناسب برای همه 
ش��هروندان به ويژه روش��ندالن و هم��ه توان خواهان باش��يم«. 
آنچ��ه كه آمد عين توضيحات مکتوب مديرعامل ش��ركت واحد 
اتوبوس��رانی اصفهان اس��ت كه س��عی بر نوعی گريز از واقعيات 
امر ش��ده بود زيرا پيش��ينه همين صفحات از روزنامه سياست 
روز و يکی از روزنامه های محلی اصفهان ش��اهد اس��ت كه بارها 
درباره بی تفاوتی ها در اين ش��ركت به معاونت حمل ونقل شهر و 
مديريت واحد اتوبوسرانی تذكرات دلسوزانه داده شده تا ساختار 
اين واحد را از تنبل پروری و پشت ميزنش��ينی خارج نمايند اما 
نه تنها توجهی نشده بلکه روزبه روز بر تعداد طفيلی های رانتی آن 
افزوده می گردد. امروز صدها نفر از جوانان تحصيلکرده اما بدون 
تجربه به اس��تخدام اين شركت درآمده اند تا در ايستگاه های بی 
آر تی روی صندلی ها بلمند و مردم را تماش��ا كنند و يا سرشان 
در گوش��ی های تلفن همراه باش��د همانگونه كه رانندگان اكثر 
اتوبوس ها وقتش��ان را به اس��تفاده از تلفن های هوشمند سپری 
كرده و قدمی برای رفاه مس��افران برندارند! اتوبوس های پانزده 
متری تندرو در اصفهان حاصل تکنولوژی كش��ور فرانس��ه بوده 
و در مقاب��ل درهای خروجی آن پل ه��ای موقتی به منظور عبور 
افراد ناتوان و ويلچر س��وار تعبيه ش��ده كه راننده موظف اس��ت 
در مونيت��ور روب��روی خود ورود و خروج مس��افران و بخصوص 
كم توانان جس��می را كنترل نمايد تا اگ��ر نيازمند به اين پل ها 
بودن��د قبل از باز كردن درب ها از جوانان لميده در ايس��تگاه ها 
ك��ه عن��وان كنترلچی را يدك می كش��ند بخواهن��د تا پل های 
مذك��ور را از كف ورودی خ��ارج و با جدول پله ها مماس نمايند 
تا افراد ناتوان بتوانند از آن اس��تفاده كنند اما اين وس��يله ساده 
كه جوابگوی همه توضيحات س��ه ماده ای مديرعامل است پس 
از نزديك س��ه س��ال كار در خيابان های اصفهان هنوز نتوانسته 
اس��ت كه توانايی های تکنولوژيکی خود را به نحو مطلوب عرضه 
كن��د زيرا در ك��ف پاگردهای آن پل های موقت��ی برای اينگونه 
موارد ناتوانان تعبيه ش��ده اس��ت كه رانندگان موظف اند ضمن 
مش��اهده معلوالنی كه س��وار اتوبوس می ش��وند در زمان پياده 
ش��دن از مأموران مستقر در ايس��تگاه های BRT بخواهند كه 
اين پل های موقت را باز تا مورداس��تفاده مس��افران خاص قرار 
گيرند و اينگونه حوادث دلخ��راش اتفاق نيفتد! معاونت محترم 
حمل ونقل و اصوالً ش��هرداری اصفه��ان بايد بدانند كه آه از ناله 
بس��يار اس��ت و بايد به نقد رس��انه ها بها داد تا اين گونه اتفاقات 

ناگوار محدودتر شوند!

 س��حر خداياری درگذش��ت، خبر تاس��ف باری است و 
هيچ موضوعی اعم از اينکه سابقه خودكشی داشته و يا 
بيماری اعصاب و روان داشته] نکته ای كه پدر مرحومه 
در مصاحب��ه با روزنام��ه هالل احمر گفت��ه[ ذره ای از 
تاس��ف اين اتفاق ك��م نمی كند، بعد از اي��ن حادثه به 
ش��دت غم انگيز عده ای بر اين موضوع تاكيد كردند كه 
بهتر اس��ت ورود زنان به ورزش��گاه آزاد شود تا شاهد 
تکرار حادثه اين چنينی نباشيم، راقم اين سطور نظری 
در مورد حضور دختران در ورزش��گاه ها ندارد اما چند 

نکته قابل تامل است.
وضعيت جامعه برای همه روشن است، نکته  مبهم اين 
است كه چرا در اين وضعيت، دغدغه برخی از رسانه ها 

و دختران سرزمينمان، ورود به ورزشگاه شده است.
پدر جانباز س��حر، او را هشت س��ال پيش برای كار به 
جاي��ی معرف��ی می كند و او می رود و س��حر را كه دو 
ليس��انس زبان و كامپيوتر داش��ته، برای اشتغال قبول 

نمی كنند! 
آي��ا اگ��ر اوضاع اقتصادی كش��ور خوب بود و س��حر و 
نمونه هايی مانند او می توانس��تند آينده خود را بسازند 
و تش��کيل يك زندگی متوس��ط رويايی دست نيافتنی 

نبود، باز هم دغدغه آنان ورود به ورزشگاه بود؟ 
می گويند خب درهای ورزشگاه ها را باز كنيد كه ديگر 
دغدغه ش��ان اين نباش��د! اگر روزی از من بخواهند تا 
معن��ای عب��ارت "آدرس غل��ط دادن" را ب��ا ذكر مثال 
توضي��ح دهم قطعا همين نکته را بيان خواهم كرد، در 

جامعه  ای با وضعيت نرمال دغدغه كدام جوانی به جای 
كار و تشکيل زندگی و... رفتن به ورزشگاه می شود؟ 

چرا اين پيش��نهاد مطرح می ش��ود؟ چون م��ا ايرانيان 
هميش��ه دنبال راه حل موقتی و ُمسکن و يا راحت ترين 

راه حل هستيم!
می گويند خود س��حر كاری كرده كه هشت سال پيش 
آن اداره او را نپذيرد! جالب اس��ت! مگر می شود جوانی 
كه دو ليسانس زبان و كامپيوتر داشته باشد كاری كند 
كه او را نپذيرند!؟ چرا اين نکته مطرح می ش��ود؟ چون 
برداش��تن ممنوعيت زنان به ورزشگاه از ايجاد شغل و 
فراهم كردن مقدمات اوليه تش��کيل زندگی برای آنها 

راحت تر است! 
رس��انه ملی س��الها پيش اعالم كرده بود كه جوانان به 
فالن بانك مراجعه كنند و وام اش��تغال بگيرند، پاس��خ 
مدي��ر بانك جالب بود: بروي��د و از همان تلويزيون وام 
بگيري��د! اين واقعيت جامعه ماس��ت، ب��ه فکر جوانان 
نيس��تند و پش��ت ورود جوان��ان ب��ه ورزش��گاه پنهان 
می ش��وند آنقدر هم در اين شيپور می دمدند كه جوان 
باور می كند كه بايد دغدغه آنها همين باشد، شغل و ... 
به چه كاری می آيد! اما واقعيت اين نيس��ت، پس لطفا 
اين بازی ايجاد دغدغ��ه مصنوعی برای جوانان را تمام 

كنيد و فکر نان باشيد كه خربزه آب است! 
بد نيس��ت اين جمله را در آخ��ر مطلب عنوان كنم كه 
پدر سحر دختر عشق فوتبال، می گويد هيچ بازيکنی را 

نديده كه پيگير پرونده او باشد! دقت كنيد هيچ!

سفسطه نکنیم، واقعیات تلخ را بگو�ییم! همه  ما، سحر هستیم، بازی را تمام کنید! 


