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حدیث روز
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امام علی )ع(: در دينم سازش نمى كنم و در كارها، 
خوارى پيشه نمى سازم.

مره صدق: 
توطئه های خارجی و مشکالت اقتصادی 

نتوانست مردم را از حضور 
پای صندوق های رای بازدارد

ـــم  ـــس ده ـــى در مجل ـــان كليم ـــده ايراني نماين
گفـــت: توطئـــه  معانـــدان نظـــام و مشـــکالت 
ــردم را از  ــادى در داخـــل نتوانســـت مـ اقتصـ
ــازدارد و  ــاى راى بـ ــاى صندوق هـ ــور پـ حضـ
ـــان  ـــاى ج ـــا پ ـــد ت ـــان دادن ـــران نش ـــردم اي م

پـــاى ايـــن نظـــام خواهنـــد مانـــد.
ايرانيـــان  نماينـــده  مره صـــدق  ســـيامک 
كليمـــى در مجلـــس دهـــم بـــا اشـــاره بـــه 
ـــت  ـــات رياس ـــردم در انتخاب ـــور م ـــور پرش حض
جمهـــورى گفـــت: معانـــدان و دشـــمنان 
ـــا  ـــتند ت ـــيارى داش ـــالش بس ـــام ت ـــردم و نظ م
ــر  ــاى راى حاضـ ــاى صندوق هـ ــردم در پـ مـ
نشـــوند و تـــالش داشـــتند تـــا از يـــک ســـو 
ـــا  ـــر ب ـــوى ديگ ـــادى و از س ـــارهاى اقتص ـــا فش ب
ـــک  ـــزارى ي ـــع از برگ ـــانه اى مان ـــازى رس فضاس

انتخابـــات پرشـــور در ايـــران شـــوند.
وى ادامـــه داد: امـــا حضـــور پرشـــور مـــردم 
راى خنثى كننـــده  پـــاى صندوق هـــاى  در 
توطئه هـــاى ايـــن بدخواهـــان و معانـــدان 
ـــارها  ـــن فش ـــه اي ـــود هم ـــا وج ـــود و ب ـــام ب نظ
و فضاســـازى ها حضـــور مـــردم در پـــاى 
دوره  ســـيزدهمين  در  راى  صندوق هـــاى 
ـــران بســـيار  ـــات رياســـت جمهـــورى در اي انتخاب
باالتـــر از مشـــاركت مـــردم در انتخابـــات در 

كشـــورهاى مدعـــى دموكراســـى بـــود. 
ـــم  ـــس ده ـــى در مجل ـــان كليم ـــده ايراني نماين
ــار داشـــت: از ســـوى ديگـــر در حـــوزه  اظهـ
مســـائل داخلـــى، مـــردم مـــا بـــا فشـــارهاى 
اقتصـــادى و مشـــکالت معيشـــتى مواجـــه 
ـــه  ـــائل چ ـــن مس ـــک از اي ـــچ ي ـــا هي ـــد، ام بودن
در حـــوزه مســـائل داخلـــى و چـــه در حـــوزه 
ـــور  ـــا را از حض ـــت آنه ـــى نتوانس ـــائل خارج مس

در انتخابـــات بـــاز دارد.
ــار  ــن رفتـ ــرد: ايـ ــان كـ ــدق خاطرنشـ مره صـ
ـــم  ـــر ه ـــا اگ ـــه آنه ـــان داد ك ـــران نش ـــت اي مل
ـــته  ـــى داش ـــات اجراي ـــت و مقام ـــه از دول گالي
ـــود  ـــدى خ ـــى گاليه من ـــق قانون ـــند از طري باش
را ابـــراز مـــى كننـــد نـــه اينکـــه خـــود را از 
ـــس  ـــزود: رئي ـــازند. وى اف ـــروم س ـــق راى مح ح
جمهـــور منتخـــب دوره ســـيزدهم فـــردى  
ــت و  ــل اسـ ــه داخـ ــش بـ ــه نگاهـ ــت كـ اسـ
ــش  ــى برايـ ــاى داخلـ ــتفاده از ظرفيت هـ اسـ

اولويـــت دارد.
مجلـــس  در  كليمـــى  ايرانيـــان  نماينـــده 
دهـــم اظهـــار داشـــت: آقـــاى رئيســـى، 
ــتفاده از  ــه اسـ ــوف بـ ــش معطـ ــام تالشـ تمـ
ظرفيت هـــاى داخلـــى اســـت نـــه ايـــن كـــه 
ـــاء  ـــه امض ـــوط ب ـــور را من ـــکالت كش ـــل مش ح
ـــد  ـــر بخواهن ـــورهاى ديگ ـــه كش ـــد ك ـــه كن برگ

بـــا آن متعهـــد بماننـــد يـــا خيـــر.
ـــزارى  ـــرد: در روز برگ ـــان ك ـــدق خاطرنش مره ص
ـــر  ـــدى همس ـــم اله ـــر عل ـــم دكت ـــات، خان انتخاب
ـــزد  ـــان در ي ـــه كليمي ـــى در كنيس ـــاى رئيس آق
ـــان  ـــود نش ـــن خ ـــه اي ـــد ك ـــدا كردن ـــور پي حض
ـــف  ـــان مختل ـــروان ادي ـــتگى پي ـــده همبس دهن
در ايـــران و يکدلـــى و يکپارچگـــى آحـــاد 

ـــت. ـــران اس ـــت اي ـــف مل مختل
وى افـــزود: همانطـــور كـــه گفتـــم مســـائل مختلـــف 
ـــازى  ـــا فضاس ـــادى و ي ـــکالت اقتص ـــه مش از جمل
ـــردم را از مســـيرى كـــه در  ـــد م رســـانه اى نمى توان
ـــواره  ـــران هم ـــت اي ـــاز دارد و مل ـــد ب ـــش گرفتن پي
ـــاى جـــان از نظـــام شـــان  ـــا پ ـــد كـــه ت نشـــان دادن

دفـــاع مى كننـــد.  فـــارس
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آگهی مزایده عمومی شماره  
1400/31

شهردار کاشان - سعید ابریشمی راد

ت اول
نوب

قطب  بلوار  در  واقع  زمین   )14 )شماره  قطعه  یک  فروش  مزایده:  موضوع 
و  مدارک  و  اسناد  در  مندرج  شرح  مطابق  جهانگیری(  )تفکیکی  راوندی 

شرایط مزایده 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: )590/000/000( )پانصد و نود میلیون)  ریال 
یا  سپرده نقدی در  اعتبار حداقل سه ماهه  با  بانکی  به صورت ضمانتنامه 

وجه شهرداری کاشان 
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1400/4/17 از اداره پیمان و رسیدگی 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 1400/4/19 و بازگشایی پاکتها در 

مورخ 1400/4/20 در محل شهرداری کاشان خواهد بود. 
- هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده ، حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8- 55440055- 031

شهرداری کاشان

فراخوان آگهـي
 مناقصه عمومي

شرکت گاز استان اصفهان

ت دوم
نوب

شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع: فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه CGS )مادر( واقع در شهرستان نائین و همچنین 
تعمیرات جزئی و اساسی کمپرسورها، ایستگاههای PRU، بارگیری و حمل ونقل جاده ای گاز 
فشرده توسط تریلر بصورت مستمر و بدون وقفه و بهره برداری و تعمیرات شبکه های گازرسانی، 
خور،جندق،فرخی،انارک  شهرهای  در  و...  مطالبات  وصول  ،کنتوربندی،  پذیری  اشتراک 

وروستاهای چوپانان وچاه ملک و قادرآباد از توابع شهرستانهای نائین وخور وبیابانک
به شماره فراخوان )02000091138000062(مورخ 1400/03/22 را از طریق ثبت نام در سامانه های 
الکترونیکی دولت  تدارکات  و   www.nigc-isfahan.myphx.ir آدرس  به  پیمانکاران  جامع 
به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
تدارکات  درگاه سامانه  از طریق  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 

الکترونیکی دولت  )ستاد(  انجام خواهد شد .
و  فني   ، مالی  توان  ملي،  داراي شناسه   -1( واجد شرایط  گران  مناقصه  ابتدا  است  تذکر: الزم 
اشخاص  شده،  حسابرسی  مالی  صورتهای  ارایه   -2 زمینه  این  در  مرتبط  سابقه  و  اجرائي 
تصویب  موضوع  حسابرسی  تقویت  و  اجرایی  ضمانت  افزایش  های  راهکار  نامه  آیین  مشمول 
نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9(  3- صالحیت ایمنی پیمانکاری پس از ثبت 
نام در سامانه جامع پیمانکاران نسبت به دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی اقدام 
نموده و پس از تأیید نهایی فرمهای مربوطه را حداکثر تا تاریخ مشخص شده در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت مجدداً بارگذاری نمایند. در غیر اینصورت بارگذاری ناقص بوده و شرکت در 

مناقصه میسر نخواهد بود. 
کد پایگاه ملی مناقصات: 53089393 مورخ 1400/03/22

- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 14:00 تاریخ 1400/03/22 
- مهلت زمان دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت : تا 14:00 تاریخ 1400/04/05 

پایان روز  )ققنوس(  پیمانکاران  ارزیابی کیفی در سامانه جامع  ارسال پاسخ استعالم  - مهلت 
 1400/04/17

- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ساعت 14:00 روز 1400/04/19 
- مبلغ تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: 15,900,000,000  ریال

جهت دریافت اطالعات بیشتر  با شماره تلفن 38132-031 داخلی 2571 یا 3337 تماس حاصل 
نمایید. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  مرکز تماس 021 41914
دفتر پشتیبانی سامانه جامع پیمانکاران )ققنوس( 031-53246995 

شناسه آگهی 1151776
نوبت اول 1400/3/30               نوبت دوم 1400/3/31

محافظت از منابع آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است

 فراخوان مناقصه عمومی شماره  ۲۰۰۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۵  یک مرحله ای 
واگذاری برون سپاری بخشی از خدمات امور مشترکین شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

ت اول
نوب

مناقصه  طی  را  خود  مشترکین  امور  خدمات  از  بخشی  دارد  نظر  در  کرمانشاه  ای  منطقه  آب  شرکت 
و  ،کار  ،رفاه  تعاون  از وزارت  به کلیه شرکتهای خدماتی دارای مجوز   ) به شماره )۲۰۰۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۵  عمومی 
امور اجتماعی و موسسات حقوقی دارای مجوز مرتبط با شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی  www.setadiran.ir   واگذار نماید.
پیشنهاد قیمت ها می بایست برای مدت سه ماه دارای اعتبار باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۰۹:۰۰ 
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ تا ساعت ۱۹:۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ تا ساعت ۱۲:۰۰
زمان بازگشایی ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰ می باشد

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
۱.تضمین شرکت در مناقصه مبلغ دو میلیارد وهشتصد  میلیون )۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ( ریال به صورت ضمانت نامه معتبر 

بانکی و یا واریز نقدی به حساب اعالم شده در سامانه میسر می باشد.
۱. اصل ضمانت نامه و یا فیش واریزی پس از اسکن و بارگذاری در سامانه بایستی در پاکات الف حداکثر تا ساعت 
۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ تحویل امور قراردادها گردد. الزم به ذکر است مدارک خواسته شده در 

دعوت نامه می بایست همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردد.  
شماره تماس: ۰۸۳-۳۸۳۷۴۱۴۵

نوبت اول دوشنبه      ۱۴۰۰/۰۳/۳۱       نوبت دوم چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
م الف ۶۷۱

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

8 8 0 0 6 6 8 8
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

معاون اول قوه قضاييه گفت: مردم آقاى رييسى را با راى معنادارى انتخابات كردند.
حجت االســالم والمســلمين غالمحسين محســنى اژه اى در نشست خبرى كه به 

مناسبت هفته قوه قضاييه برگزار شد،
معاون اول قوه قضائيه ضمن تبريک  فرارســيدن هفته قــوه قضاييه و دهه كرامت 
گفت: مردم ما مجددا حماسه ديگرى را در پاى صندوق هاى رأى خلق كردند و مکر 
دشمنان را به خودشان برگرداندند. وى با اشاره به نامگذارى هفته قوه قضائيه گفت: 
بعد از اينکه در سال 57 انقالب اسالمى به پيروزى رسيد، استکبار باور نمى كرد آن 
چيزى كه در كشــور و منطقه پايه گزارى كــرده بودند را يک روحانى و يک مرجع 
تقليد با كمک مردم و توســط انقالب، اين پايه گذارى را هم در هم بشــکند. وقتى 
انقالب به پيروزى رســيد نهايت تالش شــد تا از پيروزى انقالب جلوگيرى شود اما 
نتوانســتند، قانون اساسى نوشــته شد و با رأى بســيار باال انتخاب شد. جنگ هاى 
داخلى را به صورت گســترده به راه انداختند و تمام قدرت خود را به كار گرفتند تا 
از تثبيت جمهورى اســالمى بتوانند جلوگيرى كنند و  بســيارى از بزرگان كشور را 
ترور و شهيد كردند و بسيارى از رده هاى مختلف مسئولين را در دولت و قوه قضائيه 
شهيد كردند و باز هم اكتفا نکردند و استاد، دانش آموز و همه را شهيد كردند. فقط 
توسط يک گروه به نام منافقين حدود 17 هزار نفر از مردم را شهيد كردند. اما اين 
انقالب تثبيت شــد و تا به امروز جلو رفت و به نظامى غيرقابل باور جلو رفت، وقتى 
در هفتم تير شهيد بهشتى در يک عمليات تروريستى به شهادت رسيدند از اول تير 
تــا هفتم تير را قوه قضائيه نام گزارى كردند. وى تصريح كرد: در اين هفته براى هر 
روز يک نام انتخاب مى شود و به تناسب آن نامگذارى اقدامات مرتبط در كشور اجرا 

مى شود البته امسال به دليل مسائل كرونايى شرايط كمى متفاوت است.

محســنى اژه اى خاطرنشان كرد: انتخابات رياســت جمهورى امسال يک تفاوتى با 
ســال هاى گذشته داشــت، آن هم اين بود كه رياست قوه قضائيه يکى از نامزدهاى 
انتخاباتى بود اما تدبيرى انديشــيده شد كه در زمينه برنامه هاى هفته قوه قضائيه و 
كارهاى قوه كوچک ترين خللى ايجاد نشــود. يک تمهيد بايد داشته باشيم تا زمانى 
كه رياست جديد قوه قضائيه انتخاب مى شود. وى تاكيد كرد: آقاى رييسى به دليل 
درخواســت هاى مردم پا به عرصه انتخابات گذاشــتند. مردم آقاى رييسى را با راى 

معنادارى انتخابات كردند و ايشــان بايد تمهيدات الزم را براى دولت آينده داشــته 
باشند و تمهيدى هم بايد براى قوه قضاييه داشتند تا  مقام معظم رهبرى جايگزين 
ايشان را معرفى كنند. وى يآداور شد: يک جهت اين است كه رياست قوه قضاييه به 
عنوان منتخب مردم مى خواهد رياست دولت را منتسب شود حدود 40 سال در قوه 
قضاييه بودند و 10 مسئوليت بازرسى كل كشور برعهده داشتند و 10 سال معاونت 
اولى در قوه قضاييه برعهده داشتند  و در اين دو سال و اندى رياست قوه قضاييه را 
برعهده بودند لذا به همه مشکالت آگاهند. وى افزود:  انتخاب مردم را ارج مى نهم و 
به آقاى رئيســى تبريک مى گويم و اين حضور گرم و معنادار مردم را به مقام معظم 
رهبرى و همه ملت ايران تبريک عرض مى كنم. محسنى اژه اى گفت: مردم توقعاتى 

دارند و مى خواهند كه كارها به خوبى انجام شوند.
معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: يکى از اولويت هاى ســال هاى اخير مبارزه با فساد 
اســت كه با توجه به تحريم هــاى ظالمانه و جنگ اقتصادى كــه دولت به پا كرده 
بوده اســت و همچنين حمايت جدى از توليد و مبارزه با فســاد بوده است. در اين 
زمينه بســيارى از گلوگاه هاى فســاد بايد از طريق دولت بسته شود و آقاى رئيسى 
اين گلوگاه ها را مى شناســد و با مقررات دست و پا گير آشنايى دارد. رئيس جمهور 
بعدى واردات و صادرات را مى شناسد و به رانت هايى از قبل توزيع، تأمين ارز، تغيير 

كاربرى ها، گمرك و بسيارى موارد ديگر واقف است.
معــاون اول قوه قضاييه بيان كرد:  قوه قضاييه رئيس جمهور آينده را به طور كامل 
مى شناســد و هنگامى كه اين دو قوه يکديگر را درك كنند، اميدوار مى شويم كه او 
گام هايى بلند در راســتاى حل مشکالت مردم برمى دارد. ان شاءاهلل با كمک دو قوه 

ديگر گام هايى بلند براى حل مشکالت مردم برداريم.  ايسنا

محسنی اژه ای: 

مردم آقای رییسی را با رای معناداری انتخابات کردند

پاندمی خودشیفتگی ها!
قسمت نهم

مشت نمونه خرواراست كه بعضى از بى تفاوتى ها در مسائل 
به ظاهر پيش پاافتاده مى توانند به عواقبى دردناك تبديل 
شــوند تا مخاطــب را متقاعد نمايند خودكــرده را تدبير 
نيســت! در هشت قسمت گذشته پاندمى خودشيفتگى ها 
ســعى بر كلى گويــى پيرامون بحران در حــذف ماده اى 
حياتى بود كه هيچ جانشــينى بــراى آن به منظور حفظ 
بقاء موجــودات زنده و حتى حفظ اكوسيســتم طبيعت 
ندارد تا هيچ يک از متوليان توليد، بهره بردارى و توزيع در 
سه ماهه گذشته كه اين سلسله مطالب رسانه اى در همين 
روزنامه چاپ مى شده آنچنان در خود فرورفته كه فرصت 
خواندن آن ها را نداشــته باشند چه رسد به اينکه حداقل 
پاسخگويى يا رد نمايند زيرا »در شهر اگر كس است يک 

حرف بس است«!
اما اين رشــته ادامه يافت تا به ريز آن و سرشــاخه هايى 
كه طى ســال هاى اخير باعث كوتاهى هــا در حفظ آن با 
منش صرفه جويى شده اند برســيم و بعضى متوليان قبل 
از بركنارى و يا جابجايى هاى مرســوم پاســخگو باشــند! 
بى توجهى ها در تأمين زيرساخت توليد برق از نيروگاه هاى 
فســيلى، بادى، خورشــيدى و حتى اتمى بجاى تمركز بر 
ابزارهاى ذخاير حياتى يعنى ســدها و راحت طلبى مديران 
آن پيامدهــاى غيرقابل جبرانى براى امروز و آينده نزديک 
دارد كه نمونه كوچــک آن تنش ها در تأمين آب مصرفى 
و بخصوص شرب كالن شــهر و ديگر نقاط استان اصفهان 
است كه خيزش بحران ها در آن نزديک مى باشد زيرا طى 
دهه هاى گذشــته و بخصوص اخير كوچکترين توجهى در 
توزيع صحيح و مديريت شــده بر صرفه جويى در آن نشده 
است. شايد بتوان متجاوزان به اقتصاد جامعه و ربايندگان 
بانکى با چراغ روشــن و عامالن قطــع درختان و نابودى 
جنگل ها را مدت ها ناديده گرفت و براى محاكمه به آن ها 
فرصت داد اما چشم پوشى از ســهل انگارى ها در مديريت 
حفظ و حراست و صرفه جويى مطلق از عصاره حيات يعنى 

آب توســط حافظان قانون، منافع عمومى و اســتراتژيکى 
جفايى مضاعف به آحاد جامعه اســت. تا همين ديروز بود 
كبکشان خروس مى خواند كه بارندگى هاى فصلى نرمال به 
نظر مى رســيد و هرگز در اين انديشه سير نمى كردند كه 
ممکن است ســال هاى بعد با چالش هاى نقصان شکننده 
روبرو باشــند و اگر اينگونه نبود تمام توان خود را بر محور 
صرفه جويى در مصرف آب نه از طريق جامعه بلکه با روش 
مديريت در توزيع متمركز مى كردند. اما آن ها گنجشــک 
گونه مى انديشــيدند و بهار و تابســتان را به دانه برچيدن 
و خــوردن و جيک جيک كــردن گذرانــده و نمى ديدند 
مورچگان عالوه بر ارتزاق از نعمت ها به ذخيره سازى براى 
پائيز و زمســتان هم توجه دارند! تورق در اوراق تاريخ آب 
و مطالعه ســال هاى طاليى آبفاى اصفهان از 1389 تا به 
امروز نشــان مى دهد تنها موردى كه دربــاره آن اقدامى 
مثبت و جدى به عمل نيامــده صرفه جويى در توزيع آب 
شــرب به روش صحيح و منطقى اســت زيرا مى توانستند 
ســرجمع هزينه هاى پرت اين ســال ها پيرامون برگزارى 
جشن و سرور، تبليغات، سمينارها، كنگره ها، سمپوزيم ها 
و اال ماشــااهلل را صرف مشــتركان خود در سراسر استان 
نماينــد و شــبکه هاى داخلــى آن ها را به ســبک جديد 
ســاخته و يا بازســازى كنند و با تأمين مخازن ذخيره و 
موتورپمپ هاى اســتاندارد براى پر كــردن آن ها زمينه را 
براى سهميه بندى آب در 24 ســاعت شبانه روز تنها با 5 
ســاعت اتصال مســاعد نمايند كه اين خود نوعى آموزش 
و مانور بــراى مصرف كننده آب بود تا روش صرفه جويى و 
استفاده قطره اى در آن ها نهادينه گردد و ذخيره پشت تنها 
ســد معتبر و قابل اطمينان براى يک استان شش ميليون 
جمعيتــى هميشــه در ماكزيمم باقى بماند تا اگر ســالى 
همچون امســال با نقصان نزوالت روبرو بود سمفونى عزا 
كوك نکنند! مديريت مادام العمر اين مجموعه توزيعى در 
تمامى اين ســال ها امر را بر محدود كردن افکار و فارغ از 
راهکارهاى جديد متمركز نموده و در حفظ ماده اى حياتى 
و اســتراتژيک به صورت جزيره اى عمل مى كنند كه البته 
نمى توان انتظارى بيــش از اين از هيئت مديره هاى بخش 
دولتى يا خصولتى داشت كه حضور و تسلطشان در تشابه 
با بخش خصوصى بســيار متفاوت است زيرا در شركت ها 
و مؤسســات غيردولتى هيئت مديره، ســهام دار و شريک 
ســرمايه بوده و اجازه نمى دهد كوچکترين خســارتى به 
ساختار و بنيان آن وارد شود درحالى كه روش ها در بخش 
عمومى متفاوت است و اعضاى آن اكثراً حقوق بگيرانى در 
پى حفظ مقام و منافع شخصى هستند. بنابراين مديرعامل 
كــه نماينده اين خصولتى هاســت حــرف اول و آخر را 

خواهد زد و اعضا اگر هم حضور پررنگ داشته باشند تنها 
صورت جلســه از پيش تنظيم و تايپ شده را نخوانده امضا 
و با احســنت گفتن رضايت مى دهند! و اين يکى از بركات 
حضور دولت در دامنه اقتصاد بوده و هســت تا نتيجه آن 
دود نقصان آب باشد كه در تابستان گرم و سوزان همراه با 

چالش قطعى برق چشم آحاد جامعه را مى سوزاند!
بحث بر سر آن نيست كه گذشته، گذشته است و حاال چه 
بايــد كرد كه اين در توان علمى و اجرايى جامعه نيســت 
بلکه در تعهد مديرعامل و گروه هيئت مديره اين مجموعه 
مى باشــد كه ســال ها بابتش حقوق و مزايا و اال ماشاءاهلل 
گرفته اند و امروز بايد پاسخگوى نقصان در آن باشند زيرا 
نقد پيرامون كم آبى حاصل كاهش بارندگى ها نيست و به 
عدم مديريت صحيح، منطقى و علمى داشته ها ارتباط دارد 
كه بايد در توزيع آن صرفه جويى شــده و بشود و منتظر 
نمى ماندند تا تبليغات، اهــداى جوايز رنگارنگ، برگزارى 
شو ها با حضور خوانندگان و نوازندگان، چاپ بنر و پوستر 
و رپرتاژ و آگهى، ســخنرانى، اجراى برنامه ها و مسابقات 
راديوتلويزيونى و اال ماشاءاهلل معجزه كنند و با اين تفاسير 
مصرف كننده آب به  صرفه جويى مطلق پرداخته و يا نورم 
جهانــى را رعايت نمايد درحالى كه منطقه حاشــيه كوير 
را نمى توان مطابق با كشــورهاى اروپايى فرض نمود زيرا 
آن ها مشــکل كم بارشــى ندارند و از چهارسو با آب هاى 
آزاد مرتبــت بوده و در توزيع و مصــرف نيز صرفه جويى 
را بر اســاس موجودى روز خود نهادينــه نموده اند زيرا با 
نصف ليوان آب دندان هاى خود را مسواك زده و شستشو 
مى دهند اما اين فرهنگ صرفه جويى در ايران و بخصوص 

استان اصفهان با حداقل يک ليتر آب بسته  شده است! 
اين معضــل و چالش متعلق به كشــور خشــک ايران و 
بخصوص كوير مركزى و حواشــى آن است كه اصفهان در 
صدر آن ها مى باشد تا اگر ميانگين مصرف روز سرانه جهانى 
اندكى بيش از صد ليتر باشد در اين استان كويرى ناچار به 
نصف خواهد بود كه اين اتفاق تنها با مديريت جيره بندى 
بر اساس سرانه توزيع امکان پذير و وظيفه شركت مديريت 
مهندســى آبفــاى كشــور و زيرمجموعه هــاى آن يعنى 
شــركت هايى به همين عنوان در استان ها است و نيازمند 
تغييرات لوله كشى هاى خانگى درون ساختمان ها و ايجاد 
مخازن آب به هزينه دولت مى باشد همانگونه كه وزارت نيرو 
به سرويس رايگان و تعمير ساالنه موتورخانه هاى مسکونى 
و تجارى مى پردازد كه درنهايت امر جارى بودن آب شرب 
حداكثر 5 ساعت از شبانه روز در شبکه هاى انتقال صورت 
گيرد تا مخازن مشــتركان پر شوند و البته استانداردهاى 
الزم بر اســاس حداقل و حداكثر ميزان مصرف به موجب 

سرانه جمعيتى خانوار در زمان تحويل مخازن لحاظ شود. 
اين اقدام اگرچه طرحى مشترك براى تمامى كشور است 
اما اســتان بحران زده آبى اصفهــان را بايد در اولويت اجرا 
قرارداد زيرا تنها منبع تأمين آب آن برخالف ديگر مناطق 
سد زاينده رود است كه سال هاست تحت تأثير برداشت هاى 
باالدستى و نامعقول در مسير قرار گرفته كه بايد به روايتى 
نام اين سد را به مرداب زاينده رود تغيير داد زيرا آنچه كه 
از مازاد نياز پمپاژها در اســتان هم جوار است فارغ از حق 
آبه ســند شيخ بهايى به آن مى رســد تا مديران توزيع را 
در اين ســو متوجه آالرم خطر و عواقب اسف بار آب شرب 
در اســتانى با جمعيت شــش ميليون نفرى نمايد. آنچه 
گفته مى شود واقعياتى اســت ساده و بدون اصطالحات و 
پيرايه هاى علمى تا قابل درك و فهم عموم باشــد كه بيش 
از آن را مديــران توليد، بهره بردارى و توزيع بهتر مى دانند 
كــه آيا انگيزه هاى الزم به منظــور پذيرفتن حقايق و كنار 
آمــدن با آن ها را ضمن برگزيــدن مديريت جهادى دارند 
كــه در غير اين صــورت بايد با خودشــان خلوت كنند و 
ببينند چگونه مى توانند اين مقدار محدود از مايه حيات را 
به صورت منطقى و مســاوى به يک به يک نيازمندان آن در 
جاى جاى استان برسانند و اگر چنين توفيقى حاصل شد، 
باقيات و صالحات بى بديلى را بــراى خود بجا مى گذارند. 
بد نيست به عنوان پيش نياز ادامه اين بحث در شماره هاى 
آينده تصويرى از آخرين ضيافت ناهار اين مجموعه مصفا 
و چند هزار مترى واقع شــده در بهترين نقطه كالن شــهر 
اصفهان يعنى دامنه كوه صفــه را كه حضار بدون رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى و با كفش هاى آلوده پا بر فرش هاى 
نمازخانه آن مى گذارند تا در جشن رونمايى از كتاب چند 
ميليــون تومانى تاريخ شــركت آب و فاضــالب اصفهان 
شركت و هدايا و جوايزى نيز از محل درآمد قبوض آب بها، 
آبونمان، حق انشعاب و جرائم قطع و وصل دريافت تا پس 
از پذيرايى و صرف ناهار و گشتى در پارك مصفاى آبفا كه 
با اين وسعت جنبه ادارى دارد خانه ميزبان را ترك كنند. 
البته همانطور كه در قسمت هاى قبل يادآورى و عنوان شد 
اين مکان بيشتر به درد بوستانى براى اهالى منطقه اقامتى 
خانواده مدافعان بهداشت و يا احداث آسايشگاه سالمندان 
و همچنين طرح تزريق عمومى واكسن كرونا يا ديگر موارد 
آرامش بخش جامعه آپارتمان نشــين محــدوده كه پاركى 
عمومى ندارنــد مى خورد نه اداره آب و فاضالب اســتان! 
ان شــاءاهلل و گوش شيطان كر اين سلسله مطالب به عنوان 
گوشــه اى از فعاليت هاى مجدانه زيرمجموعه هاى وزارت 
نيرو و روشــن شدن اذهان عمومى پيرامون كم كارى ها در 

گذشته و حال همچنان ادامه خواهد داشت.

چالش

روزنامه نگار پيشکسوت
حسن  روانشيد


