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آبان
 امید محمودزادهابراهیمی

آبان سال گذشته را به یاد
میآورم و آن اتفاقات که کسی
تصورنمیکرد چنین تلخی در کام
همه ایرانیها بگذارد .حاال یک
سال ازهمان روزها گذشته است.
با نگاهی به کارنامه یک سال اخیر
و تصمیمهای گرفته شده و نشده متوجه میشویم در
حالی که بسیاری از فعاالن و کارشناسان سیاسی از لزوم
بازگشت به اصل  27قانون اساسی در جهت به رسمیت
شناختن اعتراضها در ایران سخن میگفتند اما همچنان
دربرهمان پاشنه میچرخد و هیچ تغییررویهای رخ نداده
است .برای کشوری که مبتنی برجمهوریت است و قانون
حق اعتراض بها داده ،نپذیرفتن یک اصل قانونی
اساسی به ِ
یک ضعف اساسی محسوب میشود و این ضعف زمانی
آشکارترمیشود که هیچ بنایی برای اجرای صحیح آن هم
وجود ندارد و موضوع تا اتفاق بعدی به فراموشی سپرده
میشود.
تا چه زمانی میخواهیم اعتراض را نپذیریم و آن
ت و تداوم خسارت به جان و مال
را به سمت خشون 
شهروندان ُهلبدهیم؟تاکنون اعتراضاتبسیاریدرکشور
به خشونت کشیده شده اما هیچکس از خود نمیپرسد
که دلیل به خشونت گراییدن اعتراضها چیست؟ آیا با
برچسبزدنهایی همچون منافق ،پیاده نظام دشمن،
تشویشکننده اذهان عمومی و ...مشکلی حل شده
است؟ اگر مشکل حل شده بود چرا سطح خشونت
هر چند سال یکبار باالتر رفته و تعداد جانسپردگان و

زخمیها و خانوادههای داغداربیشترمیشود؟
اعتراض صحیح هیچگاه نه آموزش داده شده و نه به
نتیجه مطلوب رسیده و این یکی ازمعضالت اصلی جامعه
ایران است که همیشه برای به دست آوردن هدف خود
دست به خشونت م یزند تا حق را بستاند .نمونههای کوچک
آن را هر روز در کنار خودمان میبینیم و میشنویم« .فالنی
ش رو گرفت...درستش همینه» .تا به
داد و هوار کرد و حق 
حال چندباراین عبارت را درکوچه و خیابان شنیدهاید؟ پس
شکل خشونتوار برای اعتراض و گرفتن حق یک پذیرش
اجتماعی غالب در درون خود دارد و گویی هرکسی صبور
بوده و تذکر آرام داده به نتیجهای نرسیده است.
ً
احتماال درتلویزیون و بیشتر
نمونههای اعتراض آرام را
در کرهجنوبی و هنگکنگ و چند کشور دیگر دیدهایم.
ً
کامال متفاوت با
البته بستر اعتراض در چنین کشورهایی
ایران است .به عنوان مثال  ۴سال پیش انجمن کارگران
صنعتی کره جنوبی و مدیران کمپانی هیوندای برسرمیزان
دستمزد به توافق نرسیدند و پس ازآن انجمن کارگران یک
اعتراض چند روزه به همراه دست کشیدن از کار ترتیب
داد .این بدان معناست که تشکیالتی برای اعالم اعتراض،
ابراز وجود میکند و این یک اصل پذیرفته شده است.
اما درایران کدام اعتراض تشکیالتی برگزارمیشود؟ چقدر
آن تشکلها در به نتیجه رساندن هدف افراد موفق عمل
میکنند؟ یادمان نرود جمهوریت فقط گرفتن رای ازمردم
نیست و اجزایی دارد که مانند پیچ و مهره یک ماشین
بزرگ باید سرجای خود درست کارکنند تا چرخش صحیح
ادامه پیدا کند .یاد گرفتن و قدم گذاشتن دراین مسیرنیز
نیازمند یک اراده قوی و اصالح ناکارآمدی موجود است.

خبر

جمعآوری پسماند غذایی شهروندان
 پاسارگاد :معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان
از جمعآوری تهمانده و پسماند غذایی شهروندان در قالب
پویش غذای مهربانی برای مصرف سگها در پناهگاه خبر داد.
فرهاد افصحی در گفتوگو با تابناک افزود :در پی تعطیلی برخی
مراکزتهیهوطبخغذاهمچونتاالرهایپذیراییومراسماتعروسی
که بخشی ازنیازغذایی سگها را تامین میکرد و همچنین کاهش
منابع غذایی این حیوانات ،شهرداری سیرجان اقدام به جمعآوری
پسماندغذایی شهروندان درقالب پویشغذای مهربانی کرده است.
وی بیان کرد :شهرداری سیرجان و حوزه معاونت خدمات شهری با
همکاری سازمان مدیریت پسماند و انجمن حمایت ازحیوانات طی
ماههای اخیر اقدام به جمعآوری سگهای بالصاحب و نگهداری

این حیوانات درپناهگاه کرده است و تاکنون غذای این حیوانات
ازسوی برخی تاالرو مراکزطبخ غذا تهیه میشد که درپی تعطیلی
این واحدها ،با مشکل تامین غذا برای سگها مواجه شدهایم.
معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان گفت :بالغ بر ۴۰۰قالده
سگ دراین پناهگاه نگهداری میشوند که ازشهروندان میخواهیم
با مشارکت درپویش غذای مهربانی ،پسماند غذایی و خوراک مانده
خود را به مراکز تعیین شده در دفتر حوزه معاونت خدمات شهر
واقع در بلوار شهید زندی نیا ،سازمان مدیریت پسماند واقع در
خیابان معلم حدفاصل بلوارقاآنی و خیابان وحید و شهرداریهای
مناطق یک و دو تحویل داده و یا با شماره 09335688390
تماسحاصلنمایند.

 هدی رضوانی
اگرهمهمابهعنوانشهروند،
این باوررا درخود پرورش دهیم که
رعایتقوانینراهنماییورانندگینه
تنهاضامنسالمتخودوخانواده
ماست بلکه میتواند در ایجاد
سالمت جان
یک شهر امن و
ِ
سایر شهروندان نیز نقش بسزایی
داشته باشد ،کمتر با عواقب آن
روبهروخواهیمشد.متاسفانهاکثر
شهرهای کشور از فرهنگ پایین
راهنماییورانندگیرنجمیبرند.
برخوردهایسختگیرانه
پلیس،حافظجانمردم است
محمدرضا
سرهنگ
ایراننژاد؛ فرمانده نیروی انتظامی
شهرستان سیرجان چندی قبل
در نشست خبری با اصحاب
رسانه ،آماری از وضعیت
فوتیهای تصادفات درونشهری
و برونشهری ارایه داد« :در سال عکس:ایرنا
جاری  ۱۸تصادف منجر به فوت
در شهرستان به وقوع پیوسته
که با توجه به کاهش  ۱۰درصدی
آمار آن نسبت به سال گذشته،
همچنان آمار باالیی است».
ایراننژاد اشاره کرده بود« :کرونا
باالخره روزی تمام میشود اما اگر
فرهنگ رانندگی را اصالح نکنیم
آمار فوتیهای ناشی از تصادف
همیشهوجودخواهدداشت».
وی در گفتوگوی با پاسارگاد در خصوص
اهمیت فرهنگسازی در حوزه رانندگی در سطح
شهرستان اضافه میکند :درحال حاضرجادههای
برونشهری شهرستان با دوربین کنترل میشوند
اما متاسفانه رانندهها به محض اینکه به دوربین
میرسند سرعت خود را کم میکنند اما نمیدانند
که فاصله بین دو پایه دوربین هم قابل رصد است
و درتخلفات ثبت میشود .خیلیها فکرمیکنند
همین که جلوی دوربین قوانین رانندگی را رعایت
کنندکفایتمیکند،غافل ازاینکهکلمسیرقابل
رصد است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی برخوردهای سختگیرانه پلیس
راهنماییورانندگی را حافظ سالمت جان افراد
میداند و عنوان میکند :این دوربینهای کنترل
سرعت به منظور کاهش تصادفات ،فوتیها و
حفظ امنیت جان رانندگان است .هدف این است

فوتیهای تصادف
هموزن فوتیهای کرونا
که مردم به سالمت زندگی کنند نه اینکه درگیر
تصادفاتومصدومیتشوند.وضعیت آسفالت
جادهها هم اصال مناسب نیست .برخی جادهها
شلوغ و بارترافیکی آنها زیاد است .حجم تولید
خودروو انتقالبارهمبه اینمسئلهدامنم یزندو
آسفالتنامناسبتصادفاتراتوسعهمیدهد .از
روزی که گفتهشدماسک استفاده کنید اکثرافراد
آگاه و فهمیده جامعه این کار را انجام دادند .در
خصوص آمارتصادفات هم همین است .مردم
باید به این رشد برسند که تصادفات یک طرف
قضیه است و برخورد پلیس هم طرف دیگر،
همه اینها کمک میکند به سالمت مردم .اگر
تصادفات کمترباشد هزینههای درمان ،نگهداری
و افرادی که بر اثرتصادف بیسرپرست میشوند
کاهش پیدا میکند .مردم باید به سالمت
خودشانحینرانندگیفکرکنند.ماشینهرلحظه
ممکن است به نقص فنی دچار شود .اگر این

باورجا بیفتد و مردم به خودباوری برسند و اعتقاد
داشته باشند به اینکه سالمت ،سرلوحه همه
کارها است ،بخش عمدهای ازمشکالت رانندگی
و تصادفات حل میشود.
 نهادینه کردن فرهنگ رانندگی در
خانوادهاتفاقمیافتد
سرهنگ امین پاکایزدی رییس
راهنماییورانندگی سیرجان درخصوص تخلفاتی
که در حوزه رانندگی در سطح شهرستان پیش
میآید ،میگوید :هر جا تصادفی رخ میدهد
چه خسارتی باشد ،چه جرحی و چه فوتی ،قبل
از آن یک تخلف رانندگی انجام شده که منجر به
تصادف شده و اگراین تخلف برداشته شود دیگر
آن تصادف صورت نمیگیرد .تصادف یک واژه
عمیق و بزرگ است و ازنظرمعنوی که میتواند
مسیرزندگی یک یا چند نفرراعوض کند .مثال اگر
سرپرست یک خانواده بر اثر تصادف فوت کند،

تبعاتبسیاریدرحوزههایمختلفمالی،درمانی،
هزینه زندگی و ...برای آن خانواده خواهد داشت.
افرادی که دچار ضایعه نخاعی میشوند تا پایان
نمیتوانند به زندگی عادی برگردند .اکثر این افراد
رانندگان موتورسیکلت هستند که نکات ایمنی را
رعایتنمیکنندودچارمشکلمیشوند.
وی تمامی این مسایل را مربوط به فرهنگ
رانندگی میداند و میگوید :مشکالتی که برای
رانندگان پیش میآید به دلیل عدم رعایت
ً
صرفا هم مختص
فرهنگ رانندگی است که
راهنماییورانندگی نیست .در کشور ما به فرد
 ۱۸ساله گواهینامه رانندگی میدهند .در مورد
موتورسیکلت هم که اصال توجهی به گواهینامه
آن نمیشود .فرهنگ ترافیک و رانندگی از دامان
خانواده شروع میشود .وقتی شخصی درسنین
کمشاهدتخلفاترانندگیوالدینخود است ،این
فرهنگ بد رانندگی در ذات او نهادینه میشود و

در بزرگسالی آن را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان میکند :البته نقش
آموزش را هم نباید فراموش
کرد .آموزشوپرورش هم در
شکلگیری فرهنگ رانندگی نقش
بسیار مهم و اثرگذاری دارد که
متاسفانه به آن توجهی نمیشود.
متاسفانهذهنعواماینطورپذیرفته
که ارتقای فرهنگ رانندگی تنها
وظیفه راهنماییورانندگی است و
میتواندبابرخوردشدیدبامتخلفان
این فرهنگ را درجامعه پیاده کند
درصورتی که اصال اینطورنیست.
برخوردمرحله آخراست.
بیماران کرونایی در
بیمارستان بستری هستند و
مصدومانی هم که به علت
تصادفات به بیمارستان مراجعه
میکنند ممکن است در معرض
ابتال به کرونا هم قرار بگیرند .بار
مضاعفی هم که بر دوش کادر
درمان قرار میگیرد انرژی آنها را
کاهش میدهد .اگرمردم قوانین
رانندگی را رعایت کنند ،تصادفی
پیش نمیآید و این بار اضافه هم
تحمیلنخواهدشد.
ویبه کاهش آمارتصادفات
منجر به جرح و فوت در سال
جاری نسبت به سال گذشته
هم اشاره کرده و تاکید میکند:
آمار فوتیهای تصادفات در کل کشور و از
جمله سیرجان به مراتب از آمار فوتیهای کرونا
بیشتر است ،اما به چشم نمیآید .این نکته هم
نباید فراموش شود که تصادفات فوتی سیرجان
بیشتر مربوط به شهرهای اقماری چون زیدآباد،
محمودآباد ،هماشهر ،نجفشهرو ...است که در
آنجاراهنماییورانندگیسیرجانهیچکنترلیندارد
اما آمار آن جزو سیرجان به حساب میآید .اگر
بر آن مناطق هم کنترل داشتیم این آمار بسیار
پایینتر میآمد .شهرستان سیرجان با توجه به
وسعتوجمعیتی کهداردخیلی کمترازشهرهای
اقماری آمارفوتی و مصدوم دارد.
نقش اول رعایت قوانین رانندگی را
سرنشینان بازی میکنند که اگربا فرهنگ صحیح
رانندگیآشنانباشندبایکاشتباهکوچکمیتوانند
زندگی خود و خانوادهشان را به خطربیاندازند و برای
سایرشهروندانمشکالتیرابهوجودبیاورند.

با همراهی مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره باشگاه گلگهر سیرجان صورت گرفت؛

بازدید مدیرعامل شرکت گلگهر از مجموعهی ورزشی سردار شهید سلیمانی
مهندس مالرحمان با همراهی مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره باشگاه
گلگهر سیرجان عصر روز چهارشنبه  28آبان ماه از قسمتهای مختلف
مجموعهی ورزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید کرد.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ،مهندس مالرحمان در این بازدید به بررسی روند پیشرفت اقدامات
عمرانی انجام شده در این مجموعه ورزشی پرداخت.
وی در این بازدید از روند پیشرفت کار و عملیات توسعه و تجهیز
مجموعهی ورزشی سردار شهید سلیمانی و بکار بردن مصالح عمرانی و
تجهیزات باکیفیت در آن اعالم رضایت نمود و با تاکید بر تکمیل هرچه
زودتر این مجموعه گفت :نباید هیچ کوتاهی در بکار بردن مصالح عمرانی
و تجهیزات باکیفیت در آن صورت بگیرد و ورزشگاهی در خور نام گلگهر
و سیرجان آماده شود.
مدیرعامل شرکت گلگهر با اشاره به نامگذاری این مجموعهی ورزشی به
نام سردار شهید حاجقاسم سلیمانی ،گفت :در بحث طراحیهای مجموعه از
المانهای مربوط به سردار شهید سلیمانی و با مضامین رشادت و جوانمردی
و مقاومت و همچنین المانهای بومی شهرستان سیرجان استفاده شود.
 تکمیل ورزشگاه اختصاصی شهید سلیمانی گلگهر
در حالی که ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان استانداردهای الزم یک
ورزشگاه لیگ برتری را دارد اما شرکت گلگهر تمام تالش خود برای

آمادهسازی دو ورزشگاه اختصاصیاش را نیز برای چند ماه آتی به کار
بسته است.
در همین رابطه محمد جواهری مدیرعامل باشگاه گلگهر سیرجان،
اعالم کرد :ورزشگاه اختصاصی شهید سلیمانی گلگهر تا چند ماه آینده
تکمیل میشود.
به گزارش روابطعمومی باشگاه گلگهر ،مدیرعامل باشگاه فرهنگی
ورزشی گلگهر سیرجان ،گفت :ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان که در
اختیار شرکت گلگهر است تمام استاندارها و امکانات الزم برای برگزاری
بازیهای لیگ برتر را داشته و از این بابت مشکلی نداریم اما با تاکید و
حمایت مدیران ارشد شرکت ،درصدد هستیم تا چند ماه آینده ورزشگاه
اختصاصی شهید سلیمانی گلگهر را نیز تکمیل کنیم .در این مرحله
سکوهای شمالی و جنوبی ورزشگاه ،سالن بولینگ و ساختمان اداری -مالی
تکمیل میشود.
جواهری با اشاره به اینکه با راهاندازی ورزشگاه اختصاصی گلگهر ،این
باشگاه دارای دو ورزشگاه با استاندارهای کشوری و لیگ برتری خواهد شد،
گفت :در بازدید اخیر مدیرعامل شرکت گلگهر ،ایشان تاکید داشتند هیچ
کوتاهی در بکار بردن مصالح عمرانی و تجهیزات باکیفیت در آن صورت
نگیرد تا ورزشگاهی در خور نام گلگهر و سیرجان آماده شود.
 هتل آکادمی گلگهر در مرحله طراحی

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان ،ادامه داد :عالوه
بر این دو ورزشگاه که دارای زمین چمنهای طبیعی ،مرغوب و
استاندارد هستند ،زمینهای چمن تمرینی گلگهر برای تمرینات
تیمهای پایه در پردیس پیام نور ساخته و راهاندازی شده است؛

همچنین زیرسازی چمن مصنوعی در مجموعهی ورزشی شماره ۲
گل گهر به اتمام رسیده و به زودی چمن این زمین نصب میشود.
جواهری گفت :برای مجموعهی ورزشی شماره  ۲گلگهر ساخت
هتل آکادمی را مد نظر داریم که این ایده در دست طراحی است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل دانشکده
علومپزشکی و واحدهای تابعه

دانشـکده علومپزشکی سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری امور حمل و نقل دانشکده
علومپزشـکی و واحدهـای تابعـه بـه شـماره  2099092962000023را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصهگران و
بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویـت قبلی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکور
و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/09/03میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز دوشنبه تاریخ 99/09/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روز شنبه تاریخ 99/09/22
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 99/09/23
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 99/09/17
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علومپزشکی تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021- 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /99/41ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اجــراي عمليــات
حفــاري ژئوتكنيــك و آبشناســي بــه میــزان  22270متــر بــا قطــر  »HQرا از طريــق
برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا مناقصهگــران ميتواننــد
جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکور را
از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت 9
الي  14روز يكشــنبه مــــورخ  99/09/16در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز يكشــنبه مــورخ
 99/09/09مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر در رد يــا قبول هر يك از پيشــنهادات
بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

