جامعه
مصطفی امیری مقدم
ای��ن روزها بر ايرانيان س��خت میگذرد و
حال م��ردم چندان خوب نیس��ت .مردمی
که گرفتار مش��کالت اقتصادی ،تالطمات
اجتماعی ،سر در گریبان زندگی خود بودند
ناگه��ان با خبر ترور یک��ی از محبوبترین
چهرهه��ای نظامی کش��ور مواجه ش��دند.
سراس��ر ایران بهت و ماتم شد .دلها همه
فرو ریخت و پیکر این چهره محبوب از عراق
تا اهواز و مش��هد و از تهران تا قم و کرمان
بر دستان میلیونها انسان عاشق تشییع و
پس از حدود 40س��ال رزم و فداکاری برای
تأمین امنیت مردم ایران و منطقه ،سرانجام
در کنار ش��هدای لش��کر ث��ارا ...در کرمان،
لشکری که خود بنای آن را در دوران جنگ
گذارد در سادهترین وضع با نام ساده «سرباز
وطن» به خاک سپرده شد .اما هنوز ساعاتی
از دفن قاسم سلیمانی و رنج از دست دادن
این س��ردار ملّی و مرگ جانگداز دهها نفر
انسان بیگناه در آیین تشییع وی در کرمان
نگذش��ته بود که این ُغصهی بزرگ با پرپر
شدن  178سرنشین ،در سقوط هواپیمای
اوکراینی بر فراز آس��مان تهران گره خورد
تا ش��وک دیگری بر این ملّت داغدیده وارد
ش��ود .هنوز از غصه این جفاها جدا نش��ده
بودی��م که س��یل ویرانگ��ر در هرمزگان،
سیس��تان و بلوچستان و جنوب استان بار
دیگر مردم را زمینگیر کرد و خانه و کاشانه
بسیاری از هموطنانمان را با خود برد.
◄ خطاهای جبران ناپذیر انسانی
کرمانیها هنوز از ش��وک این اتفاقات تلخ
بیرون نیامده بودن��د که این هفته حادثه
اتوبوس مسافربری مشهد-بندرعباس در
نزدیکیهای بردس��یر در نیمههای ش��ب
منجر به کشته و زخمی شدن  39مسافر
بیگناه ش��د .این حوادث طی یک هفته
پیدرپی ظهور و بروز کرد و یک ملّت را سر
در گریبان غم فرو برد .واقعاً نقش خطاهای
انسانی در بروز برخی از این حوادث که -
میتوانست بروز نکند -چیست و چرا باید
همیش��ه تاوان خطاهای��ی را بدهیم که با
اندکی تدبیر و صبر میشد از آن جلوگیری
ک��رد؟ در این مورد آیا در جادهای که قبل
از آن بارش برف و یخزدگی بوده آیا راننده
عجول نمیتوانس��ت در نیمههای شب در
سه ساعت مانده به روشنشدن هوا و طلوع
آفتاب ماش��ین پُر از مسافرش را در مقابل
پلیسراه نگه دارد و ریسک رفتن را با آن
ش��رایط نپذیرد؟ آیا پلیسراه که مطلع از
ش��رایط جاده بود نمیتوانست جلو عبور
اتوبوسی را که سرنوشت جان دهها مسافر
را در دست دارد بگیرد تا تنها  10کیلومتر
آن طرفتر اسیر چنین حادثهی غمانگیزی
نشود.؟ نمونه این سانحه در کشورکم نبوده

به بهانه تلفات فجیع جادهای و سوانح دلخراش هوایی

پرواز ناتمام

 نقش خطاهای انسانی در حوادث آسمان و زمین
و نیست و همیشه گفته و نوشته شده در
کش��ور ما اصوالً بیش��ترین نق��ش را در
س��وانح پرخطر جادهاي همین خطاهای
انسانی داش��تهاند .ا ّما راه جلوگیری از این
خطاها چیست؟ این یک پدیده و معضل
اجتماعي اس��ت که نياز به شناسايي ابعاد
زيربناييتر آن از قبيل مس��ايل فرهنگي،
آموزشی ،رواني ،جامعه شناختي ،قضايي و
پزشکي دارد و عالوه بر آن نقش و جايگاه
پليس و نیز نارساييهاي ناشي از فناوري
خودروها و کيفي��ت راهها و خيابانها نیز
قابل ارزیابی اس��ت .بهط��ور قطع میتوان
گفت آمار معلوالن و مصدومان ناش��ي از
حوادث رانندگ��ي و جادهاي10تا  15براب ِر
ميزان تلفات ناش��ي از آن است که عواقب
جبرانناپذير آن همچون بيسرپرس��تي،
مس��ايل و مش��کالت روح��ي و روان��ي،

هزينههاي هنگفت درماني و نيز مس��ايل
جزايي و قضايي است.
قب ً
ال در جای��ی خواندیم بنا به آمار پلیس
ب��ه ازاي هر  25دقيقه يک نفر در کش��ور
بر اث��ر ح��وادث رانندگي ،ج��ان خود را
ازدست ميدهد .این در شرایطی است که
در کشورهاي توس��عه يافته در مقابل هر
هزار نفر جمعيت ،سه نفردر اثر تصادفات
جادهاي جان خود را از دست ميدهند ،در
حالي که در اي��ران در مقابل هر هزار نفر
جمعيت 32 ،نف��ر در اثر حوادث رانندگي
جان میبازند.
◄ نقش افراد در سوانح هوایی
جدای از بحث جادهها ،در سوانح هوایی
نیز نقش خطاهای انس��انی که منجر به
س��قوط و مرگ انس��انها میشود بارز

 حادثه هواپیمای اوکراینی ساعاتی پس از آن صورت گرفت که
ایران  20موشک بالستیک به سمت پایگاه مقر یگانهای آمریکایی
در عراق شلیک کرد .سه روز بعد از این حادثه و در عالم بیخبری
و انواع گمانهزنیها در علت این سقوط ،مقامات نظامی ایران آن را
اشتباه محاسباتی در تشخیص هواپیما با موشک کروز در صفحات
رادار دانستند .این اتفاق ناخواسته که غربیها هم به غیرعمدی
بودن آن اذعان دارند احساسات عمومی را جریحهدار کرد و بسیاری
در غم جان باختن مسافران بیگناه این پروا ِز ناتمام گریستند

دوست عزیز و سرور گرامی

جناب آقای اکبر خراسانی

درگذش�ت اس�وه تقوا و فداکاری ،مادر گرامیتان مرحومه فاطمه خراسانی
را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،بقا عمر با عزت برای شما
آرزومندیم ،ما را در غم خود شریک بدانید.

عباس ابراهیمی

است بهطوری که کارشناسان بسیاری،
این س��وانح را ناش��ی از خط��ای افراد
میدانن��د چرا که با توجه به پیش��رفت
صنعت هوای��ی و تجهی��ز هواپیماها به
امکان��ات جدید ،ام��کان خرابی قطعهها
تقریب��اً به حداقل رس��یده و لذا س��هم
اش��تباهات ف��ردی در س��وانح هوای��ی
افزایش پیدا کرده است .مث ً
ال تصمیمات
اش��تباه ی��ا بیتجربگ��ی خلبانه��ا در
موقعیته��ای دش��وار ،یک��ی از عوامل
اصل��ی س��قوط هواپیما اس��ت و بنا به
برخ��ی آمار 50درصد از س��وانح هوایی
مرگبار در اثر این عامل ایجاد میش��ود.
گفته میش��ود هواپیماها سیس��تمهای
پیچیدهای دارن��د و خلبانها در همهی
مراح��ل مدیری��ت سیس��تمها درگی��ر
هستند؛ بنابراین عجیب نیست اگر بروز
اشتباهات کوچک در هرکدام از مراحل،
منجر ب��ه حادث��های دلخراش ش��ود.
ازجملهی ای��ن اش��تباهات میتوان به
اشتباهات محاسباتی اشاره کرد .نتیجه
ی��ک تحقیق هوان��وردی حاکی اس��ت
مشکالت ف ّنی و مکانیکی نیز 20درصد
از س��وانح هوای��ی را در سرتاس��ر دنیا
شامل میشوند؛ اما در کشور ما به علت
تحریمها و کمبود قطعات اصلی هواپیما
و قدیمی ب��ودن ناوگان پروازی ،یکی از
اصلیترین عوامل سقوط هواپیما است و
حتی سهم بیشتری از اشتباهات فردی
را ب��ه خود اختصاص میده��د .اما تنها

سرکار خانم مهدیه سعادتیپور

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
شادی روح و علو درجات آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان
را مسئلت مینماییم.

اتحادیه صنف خدمات رایانه

گه مجم عم
م
آ ی ع و ی عادی

این م��وارد نمیتواند از عوامل س��قوط
هواپیم��ا باش��د ،بلکه گاه��ی خطاهای
انس��انی در تکت��ک بخشهای صنعت
هوانوردی میتواند منجر به وقوع سوانح
هوای��ی مرگباری ش��ود .ازجملهی این
خطاها میتوان به اشتباهات محاسباتی
مهندسان پرواز ،اشتباهات برج مراقبت،
خطاهای نیروهای امنیتی و غیره اشاره
کرد .این در شرایطی است که خلبانها
گاهی با ش��جاعت و مهارت خود برخی
خطاها در سیس��تمهای دیگر را جبران
و در بس��یاری صحنهه��ا هواپیما را به
سالمت به زمین نشاندهاند.
◄ پرواز ناتمام در ایران
اما آخرین خطای انس��انی در س��وانح
هوایی ،س��قوط یک فروند هواپیمای
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مس��افربری مرب��وط به الی��ن هوایی
اوکراین در تهران است که در بحبوحه
حمالت موش��کی ایران به پایگاه عین
االس��د آمریکا در عراق هدف موشک
پدافند ایران قرار گرفت و متأس��فانه
تم��ام مس��افرانش را از دس��ت داد و
داغ مردم را بی��ش از پیش تازه کرد.
خطایی ک��ه بنا به گفت��ه فرماندهان
هوافضای سپاه ،یک اشتباه محاسباتی
در تش��خیص آن با یک موشک کروز
بود اما هرچه بود یک خطای انس��انی
بود ت��ا بیش از گذش��ته در س��قوط
هواپیماه��ا ب��ا خطاهای ف��ردی مهر
تأیید گذاش��ته باش��د .در ای��ن مورد
اخی��ر و چرایی آن ج��دای از توضیح
مس��ئوالن ذیرب��ط ک��ه هر چن��د با
تأخیر انجام ش��د تا احساسات جامعه
را برانگیزد «نوالن پترس��ون» خلبان
کارش��ناس عملیاتی پیش��ین و یکی
از کهن��ه س��ربازان جنگهای عراق و
افغانس��تان به دیپلماسی ایرانی گفته
است :طبق اخبار منتشر شده ،برخی
اطالعات حاکی اس��ت ک��ه ایران یک
موش��ک دوران جنگ س��رد تور را به
س��مت یک فروند هواپیمای بوئینگ
پ��رواز خط��وط هوای��ی بینالملل��ی
اوکرای��ن ح��دود دو دقیق��ه پ��س از
بلندشدن آن از فرودگاه بینالمللی در
تهران شلیک کرده اس��ت .این اتفاق
س��اعاتی پس از آن صورت گرفت که
ایران 20موش��ک بالستیک به سمت
پایگاههای مقر یگانهای آمریکایی در
عراق ش��لیک کرد که اگرچه بررسی
علت س��قوط یک هواپیما عمدتاً چند
ماه��ی طول میکش��د و ب��ه ارزیابی
جعبه سیاه بس��تگی دارد ،اما مقامات
ای��ران آن را اش��تباه محاس��باتی در
تش��خیص با موش��ک کروز دانستند.
اتفاق ناخواس��ته ک��ه غربیها هم
این
ِ
ب��ه غیرعمدی ب��ودن آن اذعان دارند
احساس��ات عمومی را جریحهدار کرد
غم جان باختن مسافران
و بسیاری در ِ
بیگناه آن پرواز ناتمام گریس��تند .در

 کرمانی ها هنوز از شوک این اتفاقات تلخ بیرون نیامده بودند
که این هفته حادثه اتوبوس مسافربری در جاده کرمان  -سیرجان
در نزدیکیهای بردسیر در نیمههای شب منجر به کشته و
زخمیشدن  39مسافر بیگناه شد .این حوادث طی یک هفته پی در
پی ظهور و بروز کرد و یک ملّت را سر در گریبان غم فرو برد.
واقعاً نقش خطاهای انسانی در بروز برخی از این حوادث که -
میتوانست بروز نکند  -چیست و چرا باید همیشه تاوان خطاهایی را
بدهیم که با اندکی تدبیر و صبر میشد از آن جلوگیری کرد؟
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اظهارنظره��ای ف ّنی از س��وی برخی
کارشناس��ان هوایی گفته شد« :پرواز
اوکراینی احتماالً در زمان س��انحه با
برج کنترل ایران در ارتباط مس��تقیم
ب��وده اس��ت .کنترل ترافی��ک هوایی
ای��ران احتماالً با توج��ه به تنشهای
س��اعات اولی��ه چهارش��نبه و ب��رای
جلوگیری از اش��تباه ،اطالعات مربوط
به ترافی��ک هوای��ی غیرنظامی برون
م��رزی را به همه واحدهای نظامی در
منطقه ارس��ال کردهان��د .با این حال،
موش��ک تور در می��ان کارشناس��ان
نظامی یک «سامانه مستقل» به شمار
م��یرود به این معنی که پش��ت یک
وس��یله نقلیه ،سوار اس��ت و عمدتاً به
شبکه رادار پدافند هوایی کشور وصل
نمیشود .طراحی مستقل این پدافند
هوایی یعنی اپراتوره��ا باید در لحظه
حس��اس ش��خصاً و ج��دا از دادههای
کنترل ترافیک هوای��ی درباره هویت
هواپیما تصمیم میگرفتند».
ملنی��ک ،خلبان پیش��ین جنگندههای
اوکراین��ی نی��ز در ای��ن رابط��ه گفت:
«سامانه موش��کی تور ایران باید قابلیت
شناسایی س��یگنال شناسایی هواپیمای
اوکراین��ی را به عنوان ی��ک هواپیمای
غیرنظامی میداشته است» .با این حال،
کارشناس��ان میگویند« :روسیه گاهی
اوق��ات قابلیته��ای ف ّنی س��امانههای
تس��لیحاتی صادرات��ی خ��ود را پایی��ن
م��یآورد و هنوز مش��خص نیس��ت که
سامانه تور -مسبب س��انحه هوایی -به
مؤلفههای الزم برای شناسایی فرستنده
غیرنظامی مجهز بوده اس��ت یا خیر» .او
در عین ح��ال تأکید کرد « :اپراتورهای
ایرانی ب��دون اطالع از فرس��تنده پرواز
اوکراینی هم میتوانس��تند به دلیل قرار
داش��تن هواپیما در کریدور غیرنظامی،
سرعت و ارتفاع پرواز ،آن را از جتهای
جنگنده تشخیص دهند».
بس��یاری از خلبان��ان و کارشناس��ان
نظام��ی همچنی��ن ای��ن س��ؤال را
مط��رح کردن��د ک��ه اص ً
ال« :چ��را در
آن زم��ان حس��اس ک��ه ای��ران در
وضعیت آمادهباش ب��وده ،اجازه ورود
هواپیماه��ای غیرنظامی ب��ه ترافیک
هوایی صادر ش��ده است؟» کیت مک
که یک مش��اور امنیت هوایی است و
بیش از 30هزار ساعت سابقه خلبانی
با هواپیماهایی همچون بوئینگ 747
و ایرب��اس ای 300-دارد ،میگوی��د:
«بهترین کار این است که در شرایطی
ق��رار نگیرید که ام��کان احراز هویت
اش��تباهی وجود داش��ته باشد و عقل
س��لیم هم میگوید نباید بر فراز یک
منطقه جنگی پرواز کرد».
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شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری سیرجان به شماره ثبت 298
شناسه ملی  10860512019شهرستان سیرجان استان کرمان

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت اول این تعاونی در ساعت  9روز شنبه
مورخ  98/11/19در محل س��الن اجتماعات ش��هرداری تشکیل میگردد .از س��هامداران دعوت میگردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم
رسانند .ضمنا -1:اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  98/11/18به اتفاق نماینده
خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است) .ضمناً ساعت
 8:30صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد -2.چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیئت مدیره با بازرسان
باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای مذکور میباشند حداکثر تا تاریخ  98/11/10جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه -1:استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس برای سالهای مالی  1394الی 1397
 -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1394الی 1397
 -3انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره برای مدت  3سال -4انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال مالی -5تصمیمگیری
در خصوص پذیرش عضو جدید
 -6انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی

ش�هرداری س�یرجان در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ی خدمات (ش�رح مختص�ر :تهیه مصال�ح و اجرای
جدولگذاری معابر س�طح ش�هر شماره  7به ش�ماره  2098005674000100را از طریق س�امانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/10/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1398/11/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1398/11/17
زمان بازگشایی پاکتها 15:30 :روز شنبه تاریخ 1398/11/19
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه
پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

