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ساعتی با اعضای انجمنی که بهدنبال زندگی بدون الکلاند

ُ
الکلیهایگمنام

مریم کاظمی

س��اعت  6و چهلوپنج دقیقه
ش��ب ،هوا سرد اس��ت ،وسط
پارک  17ش��هریور ایستادهام.
س��ردی هوا مرا وادار به برگش��تن به داخل ماشین
میکند .با علی تماس میگیرم تا زمان قرار را فراموش
نکرده باشد .با اولین زنگ تلفنش را برمیدارد و خبر
از آمدنش تا دو دقیقه دیگر میدهد .به همراه  3تن
از دوس��تانش از راه میرسد و من و عکاس نشریه را
به محل جلسهشان راهنمایی میکند؛ آنجا نمازخانه
وس��ط پارک است .داخل میش��ویم ،بااینکه بخاری
روشن است ولی به خوبی میشود سردی هوا را حس
کرد .محمد که قبل از همه آمده و بخاری را روش��ن
نموده وس��ایل جلس��ه را نیز مهیا کرده .تابلوهایی با
عنوان گرداننده ،منش��ی و تابلویی با تعدادی نشان
در قسمتی از محل جلسه گذاشتهشده بود .کتابها
و دعاهایی ه��م کنار این تابلوها ب��ود از علی درباره
تابلوهای روی زمین گذاشتهشده میپرسم که مرا به
صبر بیش��تر دعوت میکند تا خودم روال جلس��ه را
ببینم .حدود  15نفر میآیند و با در آغوش کشیدن
یکدیگر دورتادور هم مینشینند ،در طی جلسه هم
به تعدادشان افزوده میشود.
مصطفی بهعنوان گرداننده جلسه با ورود هر شخص
به او اعالم میکند که جلسه بازاست .در توضیح باز
یا بس��ته بودن جلسه به من میگویند وقتی مهمان
داشته باش��یم آن روز جلسه را باز اعالم میکنیم تا
گمنامی اعضا کام ً
ال حفظ شود و درصورتیکه جلسه
بسته باش��د افرادی که میآیند راحت و بدون هیچ
مشکلی به بیان حرفهای خود میپردازند .گرداننده
جلس��ه س�لامی به جمع میدهد و خودش را بانام
کوچک معرفی میکند .جمع جواب س�لام او را به
گرم��ی میدهند و گرداننده ش��روع به خواندن این
نیایش کرده و جلس��ه را شروع میکند« :پروردگارا،
خ��ود را تقدیم تو میدارم ،با من کن و از من س��از
آنچه را خود اراده کنی ،از اس��ارت نفس ،رهایم کن
ت��ا انجام ارادهات را بهتر توانم ،مش��کالتم را بگیر تا
پیروزی بر آنها ش��اهدی باش��د برای کس��انی که
باقدرت تو ،عش��ق تو و راه تو یاریشان خواهم داد.
باشد که همیشه بر ارادهات گردن نهم .آمین» البته

موضوع مناقصه:

جمع هم با اوهمصدا این دعا را میخوانند .گرداننده
به توضیح درباره جلس��ه میپ��ردازد و بااینکه تمام
کسانی که در جلسه هستند از هدفشان درآمدن به
این جلس��ه مطلع هس��تند ولی حتی برای یک نفر
ت��ازهوارد هم باید از اول همهی اهداف بازگو ش��ود.
گویا خودش��ان هم میخواهند که ملکهی ذهنشان
ش��ود .او میگوید «:الکلیهای گمنام انجمن زنان و
مردانی است که با بهرهگیری از تجربه و امید و اتکا
به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند
و دیگر مبتالیان را نیز در بهبودی بیماری الکلیسم
یاری دهن��د .يك انجمن خودگردان و غير انتفاعى.
در این انجم��ن معتادان به ال��کل بهطور منظم در
کنار یکدیگر گردهم میآیند و با تش��کیل جلسات
بهبودی ،تجربه و امید خود را با یکدیگر به مشارکت
گذاشته و از طریق کارکرد  ١٢قدم ،بهبودی خود را
حفظ میکنند.
تنها ش��رط عضویت در انجم��ن الکلیهای گمنام
تمایل به قطع مصرف مش��روبات الکلی است .برای
عضویت در انجم��ن الکلیهای گمنام(  ) AAهیچ
ح��ق عضویت و ی��ا هزین��ه ورودی الزم بهپرداخت
ن از طری��ق خود اعضاء
نیس��ت .کلیه مخارج انجم 
تأمین میش��ود .این انج��ن کام ً
ال خودکفا اس��ت.
 AAبه هیچ انجمن سیاس��ی ،دینی و یا اجتماعی
پیوس��تگی ندارد و مایل به موضع گیری در مسایل
اجتماعی نیست .هدف اصلی همه معتادان در حال
بهب��ودی این انجمن ،حفظ هوش��یاری و کمک به
سایر الکلیهای در عذاب برای دستیابی به بهبودی
از طریق کارکرد  ١٢قدم اس��ت» .گرداننده در ادامه
درباره تجربیات تلخ الکلی بودن و لذت شیرین ترک
آن برای حضار صحبت میکند .اینکه وجود انجمن
الکلیه��ای گمنام در تمام ش��هرهای ای��ران باعث
ش��ده به هر شهری که میروی س��ریال شرکت در
کالسه��ای انجمن قطع نش��ود و میتوان هر جای
ایران که باشد به کالس اینچنینی و افزایش تجربه و
کمک به همنوعش ادامه دهد .منشی جلسه از حضار
میخواهد خود را معرفی کنند .اعضای جلسه با اسم
کوچک خود را به بقیه معرفی و سالم میدهند و در
مقابل ،جواب گرمی از بقیه دریافت میکنند .منشی
از یکی از حضار میخواهد که او نیز تجربیاتش را در
اختیار بقیه بگذارد .نفر بعد ش��روع میکند و آنچه
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ر ا که بر او گذش��ته بازمیگوید .او خالصی از ش��ر
ال��کل را اول عنای��ت خدا و دوم وج��ود این انجمن
میداند و میگوید«:اینجا همدیگر را درک میکنیم
چون درد کش��یدهایم» میگوید « :از طریق وجدان
گروهی کار میکنیم و قویترین اصلی که در ما کار
میکند اصل گمنامی است .در گمنامی به همدیگر
کمک میکنیم و با به اشتراک گذاشتن تجربیاتمان
به امداد هم میش��تابیم» .جلسه ادامه دارد .دیگری
لب به س��خن میگش��اید و میگوید « :وقتیکه در
سن خیلی کم پدرش را ازدستداده چگونه کمرویی
بر او مس��تولی ش��ده و نهایت��اً در دوران نوجوانی با
گرفتن اولین پیک مشروب از دست دوستان توانسته
ش��جاعتی را که اکنون پی بُرده کاذب بوده است را
به دست آورد!» میگوید :با پناه بردن به الکل کمی
خود را به هم سن و ساالن خود نزدیک کرده بود تا
اینکه دوباره دندهمعکوس برایش شروع شد و دوباره
به سمت کم رو بودن و جمع گریز بودن رفته است
تا اینکه با پیام انجمن الکلیهای گمنام راه درس��ت
را تش��خیص و به خود آمده است .».میگوید « :من
دنب��ال راهی بودم برای رهایی از الکلیس��م تا اینکه
امید زندگی س��الم با این دوستان در من جرقه زد و
تحول اساسی در درونم شکل گرفت و شد آنچه باید
میشد .اکنون بعد از حدود  2دهه الکلی بودن حاال
 5س��ال است که دیگر الکلی نیستم و توانستهام به
حدود  20نفر دیگر در این راه کمک کنم».
برنامه بعدی جلس��ه کتابخوانی بود .یکی از آنها
ی��ک پاراگراف کتابِ مرتبط با انجمن را میخواند و
از بقیه میخواهد درباره آن اگر حرفی دارند بگویند.

آگهی مناقصه شماره 21982716

موض�وع حف�ظ و نگهداری و تأمین و توس�عه  143هکتار فضای س�بز مجتمع مس ش�هربابک
شامل فضای سبز داخل و پیرامون کارخانه ذوب مس خاتونآباد؛ مس میدوک ،معادن چاه فیروز
و چاه مس�ی ،فرومولیبدن ،دفاتر اداری ش�هربابک ،آبرسانی بنه یکه و فضای سبز کارخانه آهک
و سایر اماکن مورد نیاز کارفرما.
ش�رکت ملی صنایع مس ای�ران در نظر دارد :موضوع حفظ و نگهداری و تأمین و توس�عه 143
هکتار فضای سبز مجتمع مس شهربابک شامل فضای سبز داخل و پیرامون کارخانه ذوب مس
خاتونآب�اد؛ مس میدوک ،معادن چاه فیروز و چاه مس�ی ،فرومولیبدن ،دفاتر اداری ش�هربابک،
آبرسانی بنه یکه و فضای سبز کارخانه آهک و سایر اماکن مورد نیاز کارفرما را از طریق مناقصه
عمومی به انجام برساند .جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس:
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فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای عملیات تنظیف ،نگهداری،
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 وقتی مهمان داشته باشیم آن روز جلسه را باز اعالم میکنیم
تا گمنامی اعضا کام ً
ال حفظ شود و درصورتیکه جلسه بسته باشد افرادی که میآیند
راحت و بدون هیچ مشکلی به بیان حرفهای خود میپردازند.
گرداننده جلسه سالمی به جمع میدهد و خودش را بانام کوچک معرفی میکند.
جمع جواب سالم او را به گرمی میدهند و گرداننده شروع میکند با خواندن این
نیایش جلسه را شروع میکند« :پروردگارا ،خود را تقدیم تو میدارم ،با من کن و از من
ساز آنچه را خود اراده کنی ،از اسارت نفس ،رهایم کن .....

شركت توسعه عمران و مدرييت م طنقه گل گهر

در نظر دارد س�رویس ایاب و ذهاب كاركنان خود را از طریق مناقصه عمومي به شركتهاي
واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل ميآید جهت اخذ اسناد مناقصه
از تاریخ  1398/9/10به سایت این شركت به آدرس  www.geg-area.comمراجعه نمایند.
 -1آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15مورخ 1398/9/14
 -2آخرین زمان ارائه پاكتها و پیشنهادات :ساعت 15مورخ 1398/9/20
 -3شركت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .
 -4مبلغ سپرده شركت در مناقصه :مطابق مبلغ برآورد درج شده در اسناد ميباشد .
 -5هزینه درج آگهي به عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -6كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است.

 -7موضوعات مناقصه :

(نوبت دوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات تنظیف ،نگهداری ،تخلیه
و باز کردن مجرای سرویسهای بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع) به شماره  2098090549000015را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام 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  1398/8/25میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز سهشنبه تاریخ 1398/9/5
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 1398/9/17
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10روز چهارشنبه تاریخ 1398/9/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :سیرجان ،بلوار شهید زندینیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن03442338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

حواس همه جمع اس��ت و موقع خواندن کتاب ،نه
کسی محو درگوشیاش هست و نه کسی درگوشی
ب��ا کناریاش حرف میزند .هم��ه محو گوش دادن
ب��ه خواننده کتاباند و هرکدام که ش��روع به حرف
زدن میکند ابتدا خدایش را شکر میکند بابت عطا
نم��ودن موهبتترک عادتی که س��الها گرفتارش
بوده اس��ت .دیگری س��فرهی دلش را پهن میکند
می��ان آنهای��ی که از جن��س خودش هس��تند و
میگوید :ما دلمان نمیخواست به جامعه ،خانواده،
دوستان و اطرافیانمان ضرر بزنیم اما اکنونکه ترک
عادت کردهایم میتوانیم صلح و دوستی و محبت را
برای اطرافیانمان به ارمغان بیاوریم .یاد گرفتیم فقط
طالب مهر و محبت دیگران نباشیم و اکنون همچون
خورشید به اطرافمان نور میدهیم بیهیچ منتی .این
تأثیری اس��ت که اراده ازیکطرف و انجمن از طرف
دیگر بر روح و روان ما گذاشته است.

◄ ◄ تکمله ای بر این گزارش:
رئیس بهزیستی سیرجان انجمن الکلیهای گمنام
(  ) AAرا اولی��ن انجمنی میداندکه از این گروه
انجمنهادر جهان تشکیل شده که به دلیل داشتن
تأثیرات مثبت ،تشکلهای مشابهی چون معتادان
گمنام را هم در پی داش��ته است .مهتاب حسینی
میگوید« :این انجمنها در بیشتر شهرهای کشور
و دنی��ا فعالاند و بازدهی خوبی داش��تهاند .نقش
گروههای خودیاری در این انجمن بس��یار پررنگ
اس��ت و تأثیر گروه بر فرد حاضر در گروه بس��یار
ملموستر از تأثیر بقیه ارکان درمان است .در این
انجمنها مهارتهای زندگی و خودداری آموخته
میشود .و این در حالی است که پایبندی به اصول
انجمن باوجود عدم تست و آزمایشی بسیار قویتر
اس��ت» .با بچههای انجم��ن خداحافظی میکنم
و برایش��ان آرزوی موفقیت در راهی که ش��روع

کردهانددارم .برایم جالب بود که انجمن الکلیهای
گمنام به هیچ کجا وابس��ته نیست .غیرانتفاعی و
کام ً
ال خودگردان اس��ت ،هرروز در جلسه سبدی
دارند که بین اعضا گردانده میش��ود و هر کس به
فراخ��ور حال خود مبلغی به ه��ر میزان که دلش
خواس��ت (حتی هزارتوم��ان)در آن میان��دازد تا
خرج و مخارج کرایه و کتاب و چاپ دعاهایش��ان
را دربیاورند .جالب بود که روزهای بدون الکلشان
را بهخاطر میس��پردند .مثال  19« :ماه و  3روز»،
«  3س��ال و  2ماه و  25روز» 7 « ،س��ال و  1ماه
و  2روز» 8« ،س��ال و  10م��اه و  20روز» و چ��ه
جالب بهعهدی که با خود برای پاک بودن بستهاند
وفادار میمانند .در پایان هر جلسه بَرمیخیزند و
دستهایش��ان را به هم میدهند و از خالق خود
با این دعا تش��کر میکنند «آفریدگارا ،من اکنون
آمادهام که تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم،
تمنا دارم تکتک نقصهای درونم را که س��د راه
خدمت به تو و همنوعان من اس��ت برطرف کنی
و قدرت��ی عطا فرمایی ت��ا ازاینپس به خدمت تو
کمربندم آمین» گویا با دست دادن به هم نیروی
درون خود را به هم منتقل کرده و مضاعفتر از قبل
انرژی میگیرند .همدیگر را در آغوش میگیرند و
بیم ّنت و بدون ریا به هم عشق و محبت میورزند؛
و هرکدام پِی زندگی خ��ود میروند .درراه با خود
میاندیشم اگر تمام افراد گرفتار بتوانند در مواجهه
با مش��کالت خ��ود ،نیروی درونی خ��ود را پیدا و
س و اس��ترس و ناامیدی به زندگی
ب��ا غلبه بر تر 
برگردند چه میشود.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

رديف

نوع خودرو

وضعيت

تعداد مورد نياز(دستگاه)

1

سمند ،پارس

با راننده

14

2

ون فوتون

با راننده

5

3

وانت كمكدار

با راننده

1

4

وانت دوكابين شاسي بلند ( 24ساعت)

بدون راننده

7

5

وانت دوكابين شاسي بلند ( 12ساعت)

بدون راننده

5

6

وانت مزدا

بدون راننده

2

 -8محل تحویل اسناد ،پیشنهادات و بازدید :سیرجان -كیلومتر  50جاده محور
سیرجان -شیراز ،شركت معدني و صنعتي گلگهر ،ساختمانهاي هلدینگ
مستقر بر تپه ،بلوك  5شركت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر
 -9تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
مدیریت امور حقوقي و قراردادها

