
سال  حوادث   - صفاری  ژوبین 
1401 هرکدام می تواند فصل جدایی 
طی  که  باشد  بررسی  و  تحلیل  از 
به  مختلف  زوایای  از  سال  یک  این 
حوادثی  است.  شده  پرداخته  آن 
که کفه اندوهناکی آن سنگین تر از 
خوشایند بودن آن است. با این همه 
به  رهگذر  این  از  می توان  آنچه  اما 
تضارب  وسعت  وجه  نگریست،  آن 
نظرات بود که در نوع خود شاید کم 
برخورد  همواره  است.  بوده  سابقه 
یک  عنوان  به  در سطح  چه  نظرات 
یک  عنوان  به  عمق  در  چه  و  نظر 
تحلیل کارشناسی، می تواند در سپهر 
مختلف  حوزه های  در  و  تاریخی 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
بیشتر  آگاهی  به  منجر  فرهنگی 
آرا  تضارب  این  شاید  هرچند  شود. 
برخودر سلبی و خشونت  از  شکلی 
اندوه  اتفاقا  آمیز به خود گرفت که 

ماجرا درست از همین نقطه آغاز می 
شود، اما گو اینکه در بستر تاریخی 
همه این حوادث را می توان تحلیلی 
پلی  آن  از  و  کرد  شناختی  جامعه 
ساخت برای زیست بهتر، عدم تکرار 
اشتباهات و هزینه کمتر برای مردمی 
که روزهایشان به انواع سختی ها گره 
خورده است. در این بین نمی توان از 
بسیاری از خواسته ها و مطالباتی که 
گاه شکلی از آرزو به خود می گیرند، 
همچون  آرزویی  کشید.  دست 
گسترده شدن چترِ یکی شدن برای 
انواع اندیشه ها در زیر  قرار گرفتن 
آن، برای تازه شدن دوباره زندگی در 
بهاری که از اتفاق با رویداد مهمی 
چون آمدن ماه مبارک رمضان یکی 
شده است. نباید از خاطر دور کرد 
توسعه  مسیر  در  گذاشتن  قدم  که 
از مجرای تسامح و پذیرفتن اندیشه 
چنانکه  کند،  می  عبور  دیگری 

این  بر  همواره  تاریخی  تجربه های 
مدعا صحه گذاشته است.  

مهم  رویدادهای  به  بخواهیم  اگر 
سال 1401 بپردازیم، از سیل و زلزله 
اقتصادی،  فشار  و  نوسان  گرفته، 
اعتراضات و ناآرامی ها در میانه سال 
و ... همه می توانند با همان رویه 
 1402 سال  به  مدیریتی  قبلیِ  های 
میان  این  در  اما  شوند  منتقل  نیز 
تنها تدابیر عاقالنه و فاصله گرفتن از 
حوادث به قصد تحلیل کارشناسانه 
آن  تکرار  از  تواند  می  که  است  آن 

جلوگیری کند. 
که هرچند چشم  پیداست  ناگفته 
انداز مردم خسته برای ورود به سال 
جدید چندان امیدوارکننده نیست اما 
واقعیت آن است که تاریخ به ما می 
گوید که امید تنها دارایی انسان برای 
عبور از سختی هاست. امیدی که  اگر  
آن را با آگاهی توام با واقع گرایی پیوند 

بزنیم، استقبال بهتری را از سال جدید 
رقم خواهد زد.

طبیعتاً در تاریخ کم نبوده مصائبی 
که رنج بشر را به نهایت رسانده و نمود 
آن نیز در ادبیات و اشعار همان زمان 
برای ما به جا مانده است، اما هرچند 
که که سخت است، اما این امید بوده 
که انسان را از مرگ در بستر تاریخ 
به مثابه  نه  نجات داده است. مرگ 
نبودن در این کره خاکی که انفعال نیز 
نوعی مرگ خودخواسته است. جامعه 
ایران امروز نیاز دارد تا همچنان فعاالنه 
در عرصه های مختلف حضور داشته 
باشد. گره این مشکل اما در دستان 
تحلیلگرانی است که از دریچه علم و 
نه نظرهای سلیقه ای و گاه مخرب به 

پدیده های اجتماعی نگاه می کنند. 
امید است که سال 1402 برای همه 
مردم ایران سالی متفاوت از سال 1401 

و همراه با شور زندگی باشد.

دولت  تالش  کرد:  تصریح  جمهوری  رئیس 
فعال سازی امکانات و ظرفیت های کشور برای ایجاد 
زندگی توام با عدالت و رفاه اجتماعی برای مردم است 
پیشگیری و درمان  افتتاح مرکز جامع  و  احداث  و 
سرطان برکت گامی مهم در جهت محرومیت زدایی، 
برخوردار کردن کشور از تشکیالت پیشرفته جهت 

رفع نیازهای مردم و عین اجرای عدالت است.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 
در آیین افتتاح مرکز جامع پیشگیری و درمان سرطان 
برکت، ضمن قدردانی از تالش دست اندرکاران حوزه 
سالمت و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( برای احداث 
این مرکز پیشرفته درمانی گفت: اینکه یک عزم و 
همت باالیی به کار گرفته شود تا دغدغه و هزینه 
درمان  و  تشخیص  در  آنها  خانواده های  و  بیماران 
بیماری، در ضمن استفاده از آخرین تکنولوژی های 
اصولی،  کارهای  جمله  از  یابد،  کاهش  دنیا،  روز 

مبنایی و قابل تقدیر است.
رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه دولت در 
کنار مسائل اقتصادی و معیشت، وظایف مهمی در 
حوزه سالمت نیز بر عهده دارد، تصریح کرد: بسیاری 
از اقداماتی که امروز در جهت رفع نیازهای مردم و 
همکاری  مرهون  می گیرد،  صورت  کشور  توسعه 
همه نهادهای انقالب اسالمی با دولت است، چرا 
که دولت خود را از مردم و نهادهای انقالب اسالمی 
جدا تعریف نمی کند و همه این خدمات در سبد 

جمهوری اسالمی ایران لحاظ می شود.
پیشگیری  مرکز  این  احداث  ادامه  در  رئیسی 
اقدامات  جمله  از  را  مجهز  و  پیشرفته  درمان  و 
امیدبخش و امیدآفرین برای مردم توصیف کرد و 

گفت: اگر این مرکز پیشگیری، تشخیص و درمان 
بیماری سرطان در سایر استان ها نیز توسعه یابد و 
شعباتی ایجاد کند که دسترسی به خدمات آن برای 
ارزشی  تسهیل شود،  نیز  کشور  نقاط  سایر  مردم 

مضاعف و دوچندان خواهد یافت.
رئیس جمهوری در ادامه محور فعالیت ها و اقدامات 
دولت در حوزه اشتغال، صنعت و معدن، کشاورزی و 
بهداشت و درمان را اجرای اقدامات اساسی و بنیادین 
و  پیشرفته  این مرکز  احداث  افزود:  و  توصیف کرد 
مجهزِ تشخیص و درمان بیماری سرطان نیز از جمله 
اقدامات بنیادین در راستای محرومیت زدایی و ارائه با 
کیفیت ترین خدمات پزشکی با کمترین هزینه به مردم 

و به ویژه به نیازمندان است.

رئیسی با بیان اینکه با وجود ذخایر، امکانات و 
مردم  زیبنده  فقر  کشور،  در  عظیم  ظرفیت های 
و  کارگیری  به  دولت  تالش  کرد:  تصریح  نیست، 
ایجاد  برای  ظرفیت ها  و  امکانات  این  فعال سازی 
زندگی توام با عدالت و رفاه اجتماعی برای مردم است 
پیشگیری و درمان  افتتاح مرکز جامع  و  احداث  و 
سرطان برکت گامی مهم در جهت محرومیت زدایی، 
برخوردار کردن کشور از تشکیالت پیشرفته جهت 

رفع نیازهای مردم و عین اجرای عدالت است.
رئیس جمهوری در پایان تاکید کرد: اینکه همه 
مردم  مشکالت  رفع  مسیر  در  دولت  و  نهادها 
احساس مسئولیت می کنند و در کنار مردم هستند 

از افتخارات کشور است.

برای بهاِر امید

رئیسی: 
تالش دولت ایجاد زندگی توام با عدالت و رفاه برای مردم است

شرح آگهی مناقصه عمومی احداث پل بلوار اندیشه
 ) یک مرحله ای-نوبت دوم(

رضا قشقایی- شهردار دوگنبدان

نام و نشانی مناقصه گزار استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان گچساران بلوار ولیعصر )عج( 
شهرداری دوگنبدان

سایر شرایط :
مدت زمان جهت انجام کار)اتمام پروژه(  5 پنج ماه می باشد.

ارایه گواهینامه صالحیت پیمانکاری ثبت شده در سامانه ساجار )ساجات( و دارای رتبه راه یا ابنیه 
باشند.

محل تامیین اعتبار : عمرانی - اســتانی )تملک دارایی ها( طبق موافقت نامه مبادله شده بین 
شهرداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره 352089 مورخه 1401/07/12 

دستگاه نظارت : واحد نظارت معاونت عمران شهرداری دوگنبدان و شرکت مشاور نوی
ســپرده یا )ضمانتنامه(  برنده نفر اول و دوم و سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.)در صورتیکه اختالف پیشنهاد قیمت آنها از مبلغ ضمانتنامه بیشتر نباشد(
پرداختها بصورت اسناد خزانه اسالمی و یا نقد می باشد.

واریز مبلغ -/2/000/000 ریال بحساب شماره 3100002039009 بنام شهرداری بابت خرید اسناد 
مناقصه.

آگهی نوبت اول روز پنجشنبه مورخه 1401/12/25 درج در روزنامه 
آگهی نوبت دوم روز شنبه مورخه 1401/12/27 درج در روزنامه

سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد .
تلفن تماس : 0743-2224959      

0743-22224099                

موضوع ردیف
)شرح کار( 

مناقصه

تضمین شرکت در مناقصهبرآورد اولیه
)فرآیند ارجاع کار(

زمان دریافت اسناد 
مناقصه از طریق 

سامانه الکترونیکی 
ستاد

محل دریافت 
اسناد

آخرین مهلت ارائه 
پیشنهادات از طریق 
سامانه الکترونیکی 

ستاد

محل 
تحویل 
اسناد

زمان بازگشایی 
پاکات

)پیشنهادات(

احداث پل 1
بلوار اندیشه

 11/079/928/019
ریال 

مبلغ560/000/000 
ریال ضمانتنامه معتبر 

بانکی و یا بصورت نقد و 
واریز به حساب شماره 
31000002051002 نزد 

بانک ملی بنام شهرداری

از تاریخ 1402/01/05
لغایت 1402/01/14 

تا ساعت 18 عصر به 
مدت 7/ هفت روز 

کاری 

از طریق 
سامانه 

الکترونیکی 
دولت )ستاد( 

شهرداری 
دوگنبدان

از تاریخ 1402/01/15 
لغایت 1402/01/27 

تا ساعت 18 عصر به 
مدت 10 روز کاری 

از طریق 
سامانه 
ستاد 

شهرداری 
دوگنبدان

روز : دوشنبه  
مورخه : 

1402/01/28
ساعت 10 صبح  
سالن جلسات 

شهرداری                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   

پوست اندازی سیاستی !
حجم سوتفاهم و تنش حاکم بر روابط 
ایران و همسایگان عرب نه محدود به 
محدود  نه  و  اسالمی  جمهوری  دوره 
گانه می شود،  به موضوع جزایر سه 
بلکه ریشه تاریخی طوالنی دارد. البته 
هرچه جلوتر رفته ایم این تقابل ابعاد 
تازه و پیچیده تر پیدا کرده است. علل 
و دالیل مختلفی برای عمیق تر شدنِ 
وجود  همسایگان  این  و  ایران  شکاف 
فرصت  یادداشت  این  در  که  داشته 
پرداختن به آن ها و چرایی شکل گیری 
این دیوار بی اعتمادی نیست. در این 
مجال به بهانه تحول ناگهانی و گشایش 
روبه جلو در روابط ایران با عربستان و 
سایر کشورهای عربی، به یکی از علل 
این تحول از منظر عرب ها می پردازم. 
به گمانم در کنار همه عوامل دخیل 
در این تحول، می توان پوست اندازی 
نسلی حاکمان عرب را به عنوان عاملی 
جدی در این پوست اندازیِ سیاستی 
نام برد. حاکمان جوان عرب به خوبی 
به آفات حکمرانی مرسوم پدران خود پی 
برده اند. آنان در موارد متعددی نشان 
دادند که چندان عالقه ای به ادامه دادن 
راه پدران خود ندارند. هرقدر پدرانشان 
سنتی  حکمرانی  در  رادیکال  نمونه 
به  سنت  از  عبور  در  اما  اینان  بودند 
طور رادیکال عمل کردند. رویکرد اینان 
برخالف رویکرد محافظه کارانه پدران، 
هر  است.  محور  توسعه  شدت  به 
اقدامی را که مناسب توسعه می دانند 
هرقدر هم که خالف سنت حکمرانی 
شان باشد بدون ذره ای محافظه کاری 

انجام می دهند.

محمدعلی وکیلی
سرمقاله

شنبه 27 اسفند 1401 - 25 شعبان 1444 
 18 مارس 2023 - سال هجدهم 

 شماره 5335 - 8 صفحه 
 5000 تومان

ادامه در صفحه  2

برای بهار امید


