 پاسارگاد :مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با بیان اینکه  760نفر در
جادههای روستایی و اصلی استان کرمان در سال گذشته در اثر تصادفات ،فوت کردند
گفت :ما شاهد  24.3درصد افزایش رشد تلفات ناشی از تصادفات در استان کرمان در
سال  96نسبت به سال  95بودیم و رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است
اما به لحاظ تعداد تلفات ،رتبه دوم کشوری را داشتیم .به گزارش ایسنا ،محمد مهدی
بلوردی گفت 3122 :فقره تصادفات طی سال گذشته در جادههای استان کرمان رخ
داده که از این تعداد  590فقره تصادف منجر به فوت شده است.
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 پاسارگاد
فرمانده پلیس راه سیرجان در مورد طرح
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سپهتن توضیحاتی ارایه کرد
تصادفهایناوگانمسافربریعمومی(اتوبوسها)

خبر

کشف  291کیلوگرم تریاک از خودرو پژو

 پاسارگاد
ماموران کالنتری  11توانستند در یک تعقیب و گریز 291
کیلوگرمتریاکازیکخودروپژوکشفکنند.سرهنگمحمدرضا
ایراننژاد فرمانده انتظامی سیرجان گفت :ماموران کالنتری 11
پس از انجام کارهای اطالعاتی یک گروه قاچاقچی را شناسایی
کردند که قصد داشت مقدار قابل توجهی تریاک را به سیرجان
منتقل و پس از آن به شهرهای شمالی کشور منتقل کنند.

رییسپلیس سیرجان افزود :ماموران کالنتری  11این خودرو را
هنگام ورود به سیرجان شناسایی کردند .راننده این خودرو که
متوجه حضور ماموران پلیس شده بود با سرعت از محل متواری
و در یک تعمیرگاه در شهرک صنعتی مخفی شد .ماموران پس از
شناسایی تعمیرگاه وارد آنجا شده و راننده را دستگیر و خودرو را
توقیف کردند .از این خودرو 291کیلوگرم تریاک کشف شد و در
همینرابطهسهنفرقاچاقچیدستگیرشدند.

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز

 پاسارگاد:مدیر منطقه یک شهرداری سیرجان از صدور
حکمتخریببرایساختوسازهایبدونمجوزخبرداد.محمدافصحی
با بیان این که برخی شهروندان بدون مجوز اقدام به احداث طبقات مازاد
بر ضوابط شهرسازی میکنند ،گفت :از این تاریخ با رای کمیسیون ماده
صد شهرداری حکم تخریب این ساخت و سازها صادر میشود .وی افزود:
حکم تخریب برای ساخت و سازهای بیش از  ۷۰درصد سطح اشغال
و پله و رمپ های داخل پیاده رو هم صادر میشود .وی تصریح کرد:

ساخت و ساز غیر قانونی توسط برخی شهروندان باعث وجود مشکل و
اختالفنظربینساکنینمحالتشدهواینمشکالتنهایتابهشهرداری
کشیده میشود که امیدواریم شهروندان ،ساخت و سازهای خود را به
صورت قانونی و با اخذ مجوز شهرداری انجام دهند .مدیر منطقه یک
شهرداری سیرجان ادامه داد :افرادی که تا این تاریخ تخلفی در ساخت
و ساز داشته اند جهت تعیین تکلیف به شهرداری مراجعه کنند و در
صورتعدممراجعهاحتمالصدورحکمتخریببرایآناننیزوجوددارد.

ادامهمطلب
ادامه گفتوگو با علیرضا وحیدی از صفحه 3
 به نظر شما عمده مشکالت شرکت تعاونی از
کجانشاتمیگیرد؟
نه این شرکت که بقیه شرکتها هم از عدم ثبات تورم که
نزدیک به 70درصد میرسد.
 کسانی هستند که در پروژههای مختلفی
ثبتنامکردهاندوبااینشرایطخیلیمتضررشدهاند.
فردی که همه جا ثبت نام کرده میخواهد سرمایهگذاری
کند .در سرمایهگذاری هم سود است و هم ضرر ،سها مداران
شرکتتعاونیهممتضررشدهاند.
 به همین دلیل است که فشار میآورید به
متقاضیان که یا مبلغ قرارداد را افزایش دهید که از
راههایمختلفاینضررراجبرانکنید.
قرارداد مشخص است و بندی در آن است که در صورت
تورم بازار مبلغی به قرارداد اضافه شود .اگر در موعد قرارداد
تورمداشتهباشیملحاظمیشودواگرازموعدقراردادگذشته
باشد شامل تاخیر میشود یا مجاز یا غیرمجاز که در صورت
تاخیرغیرمجازنرخخسارتمشخصشدهاست.
برایبرونرفتازمشکالتچهراهکاریدارید؟

ما همیشه حرفمان با اعضا این است که پول
قرارداد را بپردازند تا کار تمام شود و خانهها تحویل
داده شوند .بعد دنبال مسایل جریمه و تاخیر باشید.
اینکه االن پول ندهید و جلوی کار را بگیرید کار پیش
نمیرود و تورم هم زیاد میشود.
 این تاخیرها و مشکالتی که پیش آمده باعث
یاعضاشدهونمیتوانندریسککنندودوباره
دلسرد 
پولبیشتریبپردازند.
این یک رابطه دو سویه بوده است .طرف میخواهد
سود کند اما حاضر نیست پول سرمایهاش را بدهد.
وقتی ببینند که کار انجام میشودباید طبق قرارداد پول
بدهند .اینجا شرکت تعاونی است و در تعاونی طرف باید
در سود و زیان شریک باشد.
 اگر متاضیان راضی نباشند امکان فسخ
قرارداد وجود دارد؟
بله کسانی هستند که مراجعه میکنند پولشان را
میخواهند که اگر داشته باشیم در اولویت میگذاریم و پس
میدهیم ولی به نظر من ضرر میکنند.

درگذشت همکار ارجمندمان

سرکار خانم جمیله عباسی

را بــه خانــواده محتــرم ایشــان و جامعــه مامایــی تســلیت عــرض
نمــوده و بــرای آن مرحــوم علــو درجــات را از درگاه ایــزد منــان
خواســتاریم.

هیات مدیره نظام پزشکی سیرجان و شهربابک

جناب آقای

حمید شهسواری
مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی
و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض
میکنیــم .خداونــد روح آن عزیــز را
قریــن رحمــت فرمایــد.

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

حوادث 9

درمحورهایسیرجانبهصفررسیدهاست.فرمانده
پلیس راه سیرجان در مورد طرح «سپهتن» به
پاسارگاد گفت :این کلمه مخفف «سامانه پايش
هوشمند تردد ناوگان» است که برای نظارت و
كنترل ناوگان حم لونقل عمومي جادهاي اجرا
شده است .دستگاهي درون خودرو نصب میشود
و از طریق سیم کارت اطالعات تعریف شده داخل
سراه ارسال ميكند .این
ماشين را به مراكز پلي 
اطالعات شامل سرعت ،مشخصات گواهينامه
راننده ،ساعت كاركرد و ...است.
اينسيستمقادراستازطريقشبكهارتباطي
بدونسیم به محض نزدیک شدن اتوبوسهاي
سراه اطالعات را
مسافربري بين شهري به پلی 
تخلیه کند و عملکرد وسیله نقلیه از سوی مامور
سراه مورد ارزیابی قرار میگیرد .به گفتهی
پلی 
سرهنگ اسماعیل جهانشاهی یک دوربین
فیلمبرداریجلواتوبوسنصبمیشودکهتمامی
تخلفهای راننده از قبیل استفاده از تلفن همراه،

با اجرای
سپهتن تصادف
اتوبوسها به
صفر رسید

سیگار کشیدن ،نبستن کمربند ایمنی و ...را ثبت
سراه این
میکند و به محض نزدیک شدن به پلی 
سراه
تخلفات از طریق شبکه بدونسیم به پلی 
منتقل و راننده خاطی جریمه میشود .وی در
مورد نحوه کارکرد این سیستم هم گفت :پس از
روشن کردن خودرو راننده گواهینامه خود را در

دستگاه مربوطه میگذارد ،این سیستم با قابلیت
ارتباط با پلیس راه به صورت آنالین مجاز بودن
رانندگی این شخص را گزارش میدهد و در
صورت عدم مجوز ،هشدارهای صوتی به راننده
داده میشود .هر راننده مجاز به رانندگی 9
ساعت در شبانه روز است و بعد از هر  4ساعت

دستگیری سارقان  5منزل مسکونی
 پاسارگاد :ماموران انتظامی سیرجان
چهار نفر سارق حرفهای منزل را دستگیر کردند و این سارقان
بهپنجفقرهدزدیمنزلاعترافکردند.فرماندهانتظامیسیرجان
در توضیح این خبر به پاسارگاد گفت :از یک ماه پیش چندین
مورد سرقت منزل در سیرجان به یک شیوه مشابه گزارش شد.
سارق و یا سارقان به منازلی که ساکنان در آن حضور نداشتند

 گروه حوادث
ممکن است بیش از  100تماس برای اعالم
یک حادثه داشته باشیم که  90درصد آن به
مزاحمتهای تلفنی مربوط میشود .این مطلب را
مهدیفیروزآبادیمدیرعاملسازمانآتشنشانیو
خدمات ایمنی شهرداری عنوان کرد و گفت :در
سالگذشته تعداد 20مورد آتشسوزیغیرواقعی
اعالم شد .به گفتهی وی روزانه حدود 100تماس
با سازمان آتشنشانی گرفته میشود و بهطور
میانگین در روز حدود سه عملیات انجام میگیرد.
تعداد تماسها برای اطالع وقوع یک حادثه یا
حریق در سطح شهر مشخص نیست و ممکن
است برای یک آتشسوزی درخت ،سی تماس

با مرکز فرماندهی  125داشته باشیم اما برای
حوادث بزرگتر پنج تماس گرفته شود .تاکنون
پیش آمده است که شاهد بیش از  100تماس
برای اعالم یک حادثه باشیم که  90درصد آن به
مزاحمتهای تلفنی مربوط میشود .وی در مورد
تحلیل مزاحمتهای تلفنی گفت :مزاحمتهای
تلفنیبهسهدستهتقسیممیشوند.
یک دسته که تعدادشان بسیار چشمگیر
است،مزاحمتهاییهستندکهتلفنهایهمگانی
را برای تماس  125انتخاب میکنند .چرا که
گرفتن تماس سه رقمی  125به کارت تلفن
نیاز ندارد و از خدمات رایگان مخابرات به شمار
میآید .این متخلفان بیشتر از نوجوانان و جوانان

درگذشــت همســر گرامیتــان را خدمــت شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال بــرای
آن مرحومــه غفــران الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان
صبــر و شــکیبایی آرزومندیــم.

سیامک ،حسین و حسن پورفریدونی

حمید شهسواری

بــا نهایــت تاســف مصیبــت وارده را
خدمــت جنابعالــی تســلیت عــرض
نمــوده ،از خداونــد منــان بــرای آن
مرحــوم رحمــت و مغفــرت و بــرای شــما
و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
آرزومندیــم.

شرکت سمنگانبار باستان سیرجان

ایراننژاد گفت :جمعهی هفتهی گذشته این سارقان که احتمال
داده بودند شناسایی شدهاند ،شبانه از سیرجان به سمت شیراز
متواری شدند که از سوی ماموران انتظامی در جاده سیرجان-
شیراز شناسایی و دستگیر شدند .از این چهار نفر سارق مقدار
قابل توجهی طال و وجه نقد به دست آمد .آنها پس از انتقال به
اداره آگاهی در مورد شیوهی سرقت خود گفتند؛ چندی پیش
از یکی از شهرهای مرکزی به سیرجان آمدیم و خانهای اجاره
کردیم .روزها در خیابانها پرسه میزدیم و افرادی که به صورت

دستهجمعی خانه را ترک میکردند شناسایی میکردیم .دو نفر
ازماباموتورسیکلتدنبالخودروییکهمنزلراترککردهبودند
میرفتیم و دو نفرمان هم از موقعیت استفاده کرده و پس از
مطمئن شدن از خالی بودن خانه وارد آن شده و پول و طال را
سرقت میکردند .سرهنگ ایراننژاد گفت :منازل مسکونی که
اشیای گرانقیمت در آن نگهداری میشود باید موارد ایمنی
را رعایت کنند .دوربین مداربسته ،دزدگیر و . .میتوانند از بروز
سرقتجلوگیریکنند.

گالیه مدیرعامل آتشنشانی از مزاحمتهای تلفنی

جناب آقای احمد یاراحمدی

جناب آقای

واردمیشدندواشیایقیمتیوپولسرقتمیکردند.بهگفتهی
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ،ماموران آگاهی سیرجان بهطور
نامحسوس و با استفاده از نیروهای لباسشخصی کار شناسایی
تزنیهای زیاد و کسب
سارق یا سارقان را آغاز کردند .پس از گش 
اطالعات ،ماموران آگاهی به اطالعاتی در مورد چند نفر غیربومی
که در سیرجان منزلی کرایه کرده بودند دست یافتند .سرهنگ

رانندگی مداوم باید ده دقیقه استراحت کند .این
سیستمساعترانندگیرادقیقمحاسبهمیکند
و به محض رعایت نکردن ساعت مجاز و یا عدم
استراحت بین رانندگی به راننده پیغا م صوتی
میدهد .اگر این راننده در طول مسیر سرعت
غیرمجاز رفته باشد به محض رسیدن به اولین

سراه منتقل و
سراه اطالعات به سیستم پلی 
پلی 
رانندهجریمهمیشود.سرهنگجهانشاهیگفت:
این سیستم توانسته تصادفات اتوبوسها را در
کشور به طرز چشمگیری کاهش دهد و از اجرای
آن در کشور در سال گذشته تصادفات اتوبوسها
در محورهای سیرجان به صفر رسیده است.

هستند که بیشتر در ایام تعطیل ایجاد مزاحمت
میکنند.فیروزآبادیافزود:گروهدیگریکهباتلف 
ن
ثابت ایجاد مزاحمت میکنند ،بیشتر کودکان و
خردساالن هستند که بر اثر سه لانگاری والدین با
گوشی تلفن بازی و به صورت اتفاقی شماره 125
را میگیرند .دسته آخر افرادی هستند که دور هم
جمع میشوند و به فکر مزاحمتهای اینچنینی
میافتند .این افراد مشکالت بسیاری برای مرکز
فرماندهی ایجاد میکنند که گاهی آمارشان با
مزاحمان تلفن همگانی برابری میکند .مهمتریم
مساله فرهنگسازی است که باید با سرعت
بیشتریانجامشود.شهروندانبایدبدانندکهباهر
بار تماس مزاحمتی ،انرژی زیادی از پرسنل مرکز

فرماندهی 125میگیرند و به نوعی شُ ک روانی به
آنان وارد میکنند .این افراد نم یدانند که با اشغال
کردن بیمورد خطوط  125ممکن است فرصت
نجات جان یک شهروند و زندگی را از او بگیرند و
ناآگاهانه باعث جا ن باختن دیگران شوند .سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان از
شهروندانمیخواهدازهرگونهتماسغیرضروری
با این سامانه خودداری شود تا آنها بتوانند در اسرع
وقتنسبتبهامدادرسانیاقدامکند.
مهدی فیروزآبادی در ادامه به آمار حوادث سال
گذشته اشاره کرد و گفت :در سال قبل ماموران
آتشنشانی در 485مورد عملیات غیرآتشسوزی
(امداد و نجات) حضور پیدا کردند .سال قبل 851

مورد حادثه آتشسوزی در سیرجان رقم خورد
که بیشترین علل حوادث آتشسوزی شامل
بیاحتیاطی ،عمدی و نشت گاز و بیشترین موارد
امداد و نجات مربوط به حیوانات موذی ،تصادفات
و واژگونی خودرو و محبوس شدن بود .مدیرعامل
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
سیرجان ادامه داد :بیشترین موارد آتشسوزی در
سال  96مربوط به ضایعات با  311مورد و در رتبه
بعدیمنازلمسکونیبا 134موردبود.فضایسبز
و وسایل نقلیه هم در رتبههای بعدی قرار داشتند.
به گفتهی وی حوادث آتشسوزی  23مجروح
داشت و در حوادث امداد و نجات تعداد  122نفر
مجروح و هفت نفر کشته ثبت شده است.

آگهی مناقصه( نوبت اول)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد تکمیــل فــاز ســوم پایانــه مســافربری بعثــت شــهرداری
ســیرجان شــامل(نازککاری ،تاسیســات مکانیکــی ،تاسیســات برقــی) را بر اســاس فهارس
بهــای ابنیــه ،تاسیســات مکانیکــی ،تاسیســات برقــی ســال  97از طریــق مناقصــه عمومــی یکمرحلــهای
بــه پیمانــکار واجدالشــرایط دارای حداقــل رتب ـ ه  5ســاختمان و ابنیــه ،تاسیســات و تجهیــزات از معاونــت
برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی رییسجمهــور باشــد ،واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی دعــوت
بــه عمــل میآیــد از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز جهــت خریــد و تحویــل اســناد
د قراردادهــای شــهرداری مراجعــه نماینــد.
مناقصــه بــه واحـ 
شرایط مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  1/194/000/000ریــال (یــک میلیــارد و یکصــد و نــود و چهــار میلیــون
ریــال) میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه
شــهرداری ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ب ـ ه نــام شــرکت باشــد.
 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبط
خواهد شــد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/03/10میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/03/13ساعت  18:00میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  23/878/512/465ریال میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

