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3 سرپرست دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش درباره ی نگرانی خانواده ها از 
شیوع اومیکرون و اظهارنظرهای برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر غیرحضوری 
شدن مدارس، گفت: »وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نظرات خود را ارائه می دهند، 
در نهایت ستاد مقابله با کرونا تصمیمات خود را به ما ابالغ می کند تا ما آن ها را به ادارات 
کل استان ها ارسال  کنیم. هرچه را که ستاد ملی مقابله با کرونا به ما ابالغ کند قطعا باید 

اجرا شود«.

 هرچه ستاد کرونا 
ابالغ کند، اجرا 

می کنیم 

انتقال بیمار با بالگرد اورژانس هوایی
 به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان؛ در ساعت ۱۱:۰۰ روز  سه شنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰، آقای ۶۰ 
ساله ای که در اثر شروع عالئم سکته مغزی در منطقه ی روستایی گل گهر   داشته  و نیاز به اقدامات فوری درمانی زیر ۳ ساعت 
از شروع عالئم داشت توسط بالگرد اورژانس هوایی سیرجان از پد بالگرد توسعه آهن منطقه گل کهر  به بیمارستان امام رضا)ع( 
منتقل شد و سریعا با حضور پزشک متخصص مغز و اعصاب خانم دکتر توفیقی تحت مداوا قرار گرفت. این ماموریت توسط آقایان 

شکوهیان و ساالری از تیم پرواز و نیکخو و رحمانی از تیم زمینی انجام شد .

دوبانده  از  استانداری اش  زمان  در  حسینی  رزم  علیرضا 
روگذری  و  زیرگذر  یک  بهبود  و  اصالح هندسی  و  شدن 
رونمایی کرد که امروز یکی از گودال های مدیریت شهری 
در  گل آلود  دریاچه ی  نه  که  آبگرفتگی  است.   سیرجان 
با  آهن.  راه  پل  خروجی  امام رضا  بلوار  انتهای  سیرجان 
وانت های  توسط  آب  کشیدن  و  شهرداری  تالش  وجود 
حمل موتور پمپ  از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه تا ظهر ، 
باز حجم آب آن قدر زیاد بود که ساعت ۱ ظهر ترافیکی 
اینکه مشکل  بود. به عالوه  ناحیه را موجب شده  این  در 

آب گرفتگی نیز هنوز حل نشده بود. 
می زند  داد  سازی  روگذر  زیرگذر  و  شهرسازی  نوع  این 
که در همه ی سال های گذشته به نام تعهد به تخصص و 
علم بی توجهی شده حال آنکه در واقع تعهدی هم وجود 
نداشته  است. این مشکل در همه ی سال های گذشته بوده 
و شهرداران زیادی رفته و آمده اند اما این مشکل به قوت 

خود باقی مانده و حل نشده است.
و  نشده  گرفته  جدی  چندان  هیچگاه  که  مشکلی 
کرده  تکثیر  هم  سازی  راه  در  را  خود  حاال  و  نمی شود 
است. اما امسال همین مشکل نه چندان جدی جان یک 
مادر و دختر را گرفت. با اولین باران جدی در شهرستان 
یک آبگرفتگی  در زیرگذری غیراستاندارد قربانی گرفت و 
خبر خیلی زود به طور سراسری از سیرجان مخابره شد و 

حتا سر از شبکه های خبری ماهواره ای درآورد. 
شرایط  این  مالی  متضرران  همه ی  و  قربانی  خانواده ی 
حق دارند مدعی اداره ها و سازمان های مربوطه ای بشوند 
چنین  قبول  و  تایید  که  چرا  شرایط اند.  این  مقصر  که 
میان  این  بوده.  آنان  عهده ی  به  غیراستاندارد  سازه های 
چه فرقی می کند که پیمانکار نابلد بوده یا پیمانکار از سر 

وته کار زده تا پول بیشتری دستش را بگیرد؟
و  روگذر  ساخت  پروژه های  این  پایان  در  وقتی  چرا 

هزار  با  و  می شود  افتتاح  و  می خورد  تایید  مهر  زیرگذر، 
بوق و کرنای تبلیغاتی روبان شان چیده می شود، مسوولی 

تجمیع  و  باران  آب  هدایت  تکلیف  که  نمی پرسد 
مگر  چیست؟  افتاده  گود  نقطه ی  یک  در  نشدن شان 
برای  مهندسی  حلی  راه  علم  غلبه ی  عصر  در  می شود 
چنین مشکل پیش پا افتاده ای نباشد؟ امروزه که هیچ 
ساخت  بر  ناظر  مهندسان  هم  پیش  سال   25۰۰ حتا 
تخت جمشید حساب کانال کشی برای هدایت آب های 
در  یا  بوده اند  کرده   را  سیالب  و  بارندگی  از  ناشی 
نقش  میدان  شده  فکر  هم  عباس  شاه  دوران  اصفهان 
تجمع  گودال  به  تبدیل  میدان  که  را ساخته اند  جهان 

آب باران نشود.
مسووالن اگر کمی تخصص مهندسی داشتند بایستی 

رعایت  روگذر  و  زیرگذر  طرح  اجرای  که  می دانستند 
ضوابط فنی خاص خودش را می طلبد.

برای مثال کف زیرگذر نباید عمیق و زیرزمینی باشد و 
باید قابل رویت باشد.

گشایش هایي  داراي  مي بایست  گذر  زیر  ورودي هاي  یا 
باشد که حداکثر نور و هوا تامین شود.

آن  در  هوا  که  باشد  گونه اي  به  مي بایست  سازه  بدنه 
جریان داشته باشد.

به گونه اي  باید  زیرگذر  و  بدنه و کف روگذر  و  سقف 
اقلیمي  مطلوب  نا  شرایط  مقابل  در  را  آن  که  باشد 
و....( برف  و  تند-طوفان-باران  هاي  )آفتاب شدید-باد 

حفظ کند.
بدنه هاي  و  سقف  روي  از  برف  و  باران  آب  هدایت 
براي  که  باشد  گونه اي  به  باید  زیرگذر  کف  و  روگذر 

عبور و مرور مشکل ایجاد نشود.
باشد  داشته  پنهان  گوشه هاي  نباید  زیرگذر  فضاي 

آن  یا فضای  بماند  پنهان  از چشم ها  وقوع هر حادثه  که 
جرم خیز باشد.

از  باید  زیرگذرها  و  روگذرها  فني  طراحي  براي 
طراحي  نامه  آیین  در  موجود  فني  ضوابط  و  استانداردها 

راه ها استفاده شود.
چنین  ساخت  فنی  نکات  تک  تک  کردن  گوشزد 
سازه هایی از حوصله ی مخاطب این یادداشت بیرون است 
آنکه  امید  اما  است.  دانشگاهی  و  تخصصی  دانش  یک  و 
کار  فنی سرلوحه ی  اصول  رعایت  و  تخصص  این پس  از 
تا  بگیرد  قرار  سیرجان  و شهرسازی  سازی  راه  مسووالن 

از این پس جان و مال شهروندان به بازی گرفته نشود.
هم  کنونی  نشسته ی  مسند  به  تازه  شهردار  آنکه  امید 

بتواند این فلک مشکالت را سقف بشکافد. 

آبگرفتگی هایی که شیرینی بارندگی را به کام شهروندان تلخ می کند؛

غرق سیالب ندانم کاری
      گروه شهر

  عکس ها: سید محسن فروزنده

  ایـن نـوع شهرسـازی و زیرگـذر روگـذر سـازی 
بـه  داد می زنـد کـه در همـه ی سـال های گذشـته 
نـام تعهد بـه تخصـص و علـم بی توجهی شـده حال 
آنکـه در واقـع تعهـدی هـم وجـود نداشـته  اسـت. 
ایـن مشـکل در همـه ی سـال های گذشـته بـوده و 
شـهرداران زیـادی رفتـه و آمده انـد اما این مشـکل 

بـه قوت خـود باقـی مانـده و حل نشـده اسـت.

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1400/6/ف )نوبت سوم(

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور»بومي سازي بریكرهاي 33 

کیلوولت خال« اقدام به شناسایی و ارزیابی سازندگان واجد شرایط نماید. 

لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شركت ها و سازندگان 

به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزایده 

دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، 

حداكثر تا تاریخ یكشنبه مورخ 1400/10/26 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا  

دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچگونه 

حقی جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( واگذاری امور 

سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشكده علوم پزشكی و واحدهای تابعه

دانشكده علوم پزشكی سیرجان در نظر دارد واگذاری امور سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشكده علوم پزشكی 
را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار     2000092962000027 و واحدهای تابعه به شماره 
نماید.كليه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت 
ها از طریق در گاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی 

امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/15  روز چهارشنبه می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00  روز پنج شنبه  تاریخ 1400/10/23         
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 14:45 روز سه شنبه   تاریخ 1400/11/05  

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه   تاریخ 1400/11/06  
زمان  جلســــه توجيهی: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 

جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سيدجمال جنب پارك ترافيک دانشكده علوم پزشكی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مركز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشكده علوم پزشكی سیرجان

گزارش تصویـری از اقدامات شهرداری 
 در خصوص رفــع آبگرفتگــی معابــر سیرجان


