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یادداشت

در نشست خبری رییسپلیس راهور سیرجان مطرح شد:

شیشه دودیها در راه پارکینگ
 ناصرصبحی
پیش از ظهر دیروز ،نشست خبری
رییسپلیسراهورشهرستانسیرجانبا اصحاب
رسانه برگزارشد .در این نشست ،سرهنگ امین
پاکایزدی از آغاز برخورد همزمان با سه تخلف
خودرویی؛ استفاده از شیشه دودی(باالی 35
درصد) ،خودروی بدون پالک و خودروی بدون
معاینه فنی خبر داد .بنابر اعالم پاکایزدی،
صاحبان خودروهایی که دارای هر یک از این
تخلفات هستند ،تنها تا اولین روزآذرماه فرصت
دارند تا نسبت به رفع تخلف اقدام نمایند و پس
ازآن ،پلیس به صورت جدی با متخلفان برخورد
خواهد کرد .رییسپلیس راهور همچنین در
این جلسه از آغاز یک طرح سراسری در مورد
موتورسیکلتهای توقیفی خبر داد که بر این
اساس ،سهلگیریهای فراوانی اعمال شده
است .در ادامه 4 ،خبر مطرح شده در این
نشست را از زبان رییسپلیس راهور مالحظه
میکنید.
 خبراول :ترخیص موتورسیکلت
یک طرح سراسری در کشور در حال
برگزاری است به نام ترخیص موتورسیکلتهای
رسوبی (توقیف در پارکینگ) که شامل
موتورسیکلتهایی است که از تاریخ 29
اسفندماه سال  1398به قبل به هر دلیلی
توقیف شدهاند .در این طرح بدون بیمه و
طی مراحل قانونی نداشتن گواهینامه و حتی
موتورسیکلتهای بدون پالک ترخیص خواهد
شد .در این طرح حتی در مورد خالفیها نیز
تخفیف قایل شدهاند و خالفی موتورهای باالی
 500هزار تومان ،تقسیط خواهد شد .این
طرح از 17آبانماه کلید خورده و به مدت دو
ماه ادامه خواهد داشت .مالکان و متصرفان

چیزی نفزود

 خودروهای فاقد پالک و معاینه فنی هم در این طرح قرار دارند

عکس :امین اجمند | پاسارگاد

میتوانندبراساسنزدیکیمحلسکونتیهیکی
ازمراکزسهگانه پلیس بهعالوه 10مراجعه کنند و
احتیاجی به رجوع به راهنمایی و رانندگی نیست
و موتورسیکلت به صورت سیستمی تحویل
داده خواهد شد .چنانچه پس از پایان مهلت
تعیین شده ،مالکان و متصرفان مراجعه نکنند،
موتورسیکلت ایشان توسط ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام به مزایده گذاشته میشود .چنانچه
این افراد تا 6ماه پس ازبه مزایده گذاشتن شدن
موتورهای خود مراجعه نمایند ،پول فروش به
آنها استرداد خواهد شد و اگر مراجعه نکنند،
این مبلغ به نفع دولت ضبط خواهد شد.
خبر دوم :برخورد با شیشه دودی و

نداشتنپالک
طرح برخورد با خودروهای دارای شیشه
دودی و خودروهای بدون پالک ،چند ماه پیش
به صورت جدی و پررنگ در شهر سیرجان اجرا
شد اما متاسفانه دوباره سر و کله خودروهای
شیشه دودی و یا بدون پالک درشهرپیدا شده
است .به مالکان و متصرفان این خودروها برای
اصالح این موارد زمان داده میشود .این مهلت
زمانی تا ابتدای ماه آینده خواهد بود و از ابتدای
آذر ،دوباره طرح برخورد آغاز خواهد شد .این
دو تخلف باید در سیرجان به صفر برسد زیرا
این دو تخلف ،عالوه بر اینکه ترافیکی هستند،
دو تخلف امنیتی نیزمحسوب میشوند .وقتی

پلیس یک خودروی بدون پالک را مشاهده
میکند ،همهگونه احتمال را در نظر میگیرد.
خودروهایی که شامل این دو مورد میشوند
حتما باید درمهلت قانونی به رفع شیشه دودی
و نصب پالک اقدام کنند .در مورد خودروهای
دارای شیشه دودی یک نکته مهم این است که
پلیس با خودروهای دارای شیشه دودی تا 35
درصد کاری ندارد اما شیشههایی که بیش از35
درصد دودی باشند حتما باید تعویض گردند.
 35درصد به نحوی است که ازفاصله  3متری
سرنشین و راننده به وضوح دیده شوند.
خبر سوم :آغاز به کار خودروی
پالکخواندرآیندهنزدیک

خودروی پالکخوان پلیس راهور به زودی
درسطح شهربه اعمال قانون مشغول خواهد
شد .البته شهرداری باید یک سرور خاص را در
ساختمان راهنمایی و رانندگی نصب کند تا این
سیستم با سیستم اجرائیات راهنمایی و رانندگی
مرتبط گردد و اعمال قانون صورت گرفته به
صورت آنالین به مالک خودرو پیامک شود.
این خودروی پالکخوان قابلیت اعمال قانون3
هزار جریمه در ساعت را دارد و  17نوع تخلف
را میتواند شناسایی کند .با توجه به وجود 16
هزارخودرو درشهرستان ،درصورتی که خودروی
ثبت تخلفات ساکن درروز 10ساعت کار کند،
تقریبا به اندازه  2برابر میزان خودروهای شهر را
میتواندپوششدهد.
خبرچهارم:معاینهفنی
سیرجان 3مرکزمعاینه فنی برای خودروهای
سبک دارد .بنابراین اگر خودرویی معاینه فنی
نداشته باشد ،برای جلوگیری از تصادفات با آن
برخورد خواهیم کرد .خودروهایی که چهار
سال زیر مدل هستند ( 96به باال) معاینه فنی
نمیخواهند اما خودروهای مدل زیر 96حتما
باید معاینه فنی داشته باشند .بررسیها از
تصادفات در سطح شهرستان سیرجان نشان
میدهد که علت بسیاری از تصادفات ،نقص
فنیخودروبوده است.تصادفهمیشهخسارتی
نیستبلکه گاهیجرحیومتاسفانه گاهیفوتی
است .مالکان و متصرفان خودرو دقت کنند که
برچسبی که پس از انجام معاینه فنی به آنها
داده میشود ،حتما باید روی شیشه نصب گردد
تا ماموران بدانند آن خودرو معاینه فنی دارد .اگر
برچسب روی شیشه ماشین نباشد ،به این معنا
است که آن خودرو معایه فنی ندارد و جلوی
خودرو گرفته خواهد شد.

 رضا مسلمیزاده
عجیبالممالک
در
محروسهای که روزگارمان
در آن در حال سپری شدن
است ،عرف این است که اگر
مسئولی یا مدیری برکنار شود،
استعفا دهد یا به هر دلیلی
از آن جایگاه برود ،مدتی مدید طول میکشد تا
جانشین الیقی برایش پیدا شود .این قاعده مثل
همهی قواعد البته گاهی شکسته میشود و مثال
هنوز جوهر استعفانامهی استانداری خشک نشده،
استاندار جدید ساک به دست پشت در ایستاده
پشت پردهای دارد که
است .این اتفاق ناگهان البد
ِ
انتظارکشف آن انتظاری نامعقول است .طبیعیترین
وضعیت در شرایط غیرشفاف ممالک محروسه این
است که به مرور شایعاتی از اینجا و آنجا به گوش
رسد و تکذیب شود و بعدها با درز اطالعاتی پازل
این رویداد تکمیل شود.
عجالتا استاندار حاال سابق گفته است« :برنامهای
برای استعفا نداشتم و این مسئله را نیزمیدانستم که
شرایط فعلی کشور تا پایان عمر دولت ،سختیها را
باید تحمل کنم تا بتوانیم پروژه های نیمه تمام را به
اتمام برسانیم اما شرایطی پیش آمد و مصلحت دیده
شد که بنده استعفا بدهم و مدتی تعیین تکلیف
این استعفای بنده به طول انجامید و خیلی خواهش
کردم تا با استفعای بنده موافقت شد».
استاندار جدید کرمان هم در اولین سخنان خود
گفته است« :ساختارجمهوری اسالمی به این صورت
است که افراد میتوانند بدون وابستگی به جناح ،باند
و گروه و در یک فرایند سالم ارتقا پیدا کنند و من
نیزحتما محصول چنین فرایندی هستم و نباید این
فرایندها تضعیف شوند و آمدهایم در این استان
خدمت کنیم».

«رفتیم به اِکراه و ندانیم چه بود /زین آمدن و
بودن و رفتن مقصود»
در همین گیر و دار اما سیرجان از همان شیوهی
مرسوم ممالک محروسه پیروی کرد و یک سال و نیم
پس از رفتن منصور مکیآبادی ،صاحب فرمانداری
ویژه شد .سهراب بهاءالدینی ویژگیهای زیادی دارد
و شاید منحصربهفردترین ویژگیاش این باشد که
در همین یک سال و نیم گذشته دو بار سرپرست
فرمانداری ویژه سیرجان شده است و پیش از آن
هم درهمین پست انجام وظیفه کرده است .اینکه
چقدر میان سرژرست بودن و فرماندار ویژه بودن
تفاوت وجود دارد نامشخص است و معلوم نیست
بهاءالدینی سرپرست با آقای بهاءالدینی فرماندار
آقای
ِ
ویژه چقدرمتفاوت ازیکدیگرند.
فرصتها چونان ابر درگذرند و مهمترین
مأموریت فرماندار ویژهی سیرجان انتخابات 1400
است که عالوه بر انتخاب رییسجمهور مردمان هر
شهر و روستا اعضای تازهای را برای شورای شهر یا
روستای خویش انتخاب خواهند کرد که از انتخاب
رییسجمهور آینده ممالک محروسه هم بسی
هیجانانگیزتراست.
انتخابات هیجانانگیز شوراهای شهر در سال 96
پرحرف و حدیث بود اما سهراب بهاءالدینی آن را
سالمترین انتخابات خواند .مأموریت مهم فرماندار
ویژهی سیرجان درعمر 9ماههی دولت تدبیر و امید
برگزاری سالم انتخاباتی هیجانانگیزتراست.
ممالک محروسه خیامیترین ایام معاصر خود را
سپری میکند .هم از این رو:
«از آمدنم نبود گردون را سود
وز رفتن من جاه و جاللش نفزود
وزهیچکسی نیزدو گوشم نشنود
کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود».

بازدید میدانی فرمانده بسیج سپاه شهرستان با همراهی شهردار
و رییس شورای شهر از پروژههای عمرانی شهرداری سیرجان

جناب سرهنگ دستوری گفت :اقدامات گسترده
شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان ،معنای دقیق
خدمت و گام محکم برای اعتالی نظام جمهوری اسالمی
است.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان ،پیش از ظهر امروز یکشنبه  25آبان
ماه شهردار سیرجان به همراه جناب سرهنگ دستوری
فرمانده بسیج سپاه شهرستان ،مهندس زینلی رییس
شورای اسالمی شهر و همچنین معاونت فنی و شهرسازی
از پروژههای عمرانی در حال اجرا بازدید میدانی به عمل
آوردند.
این بازدید به منظور پیگیری روند اجرای پروژههای
عمرانی و خدماتی شهر و همچنین مراحل پیشرفت و
وضعیت پروژههای تکمیل شده و آماده بهرهبرداری انجام
شد.
در ادامه سرهنگ دستوری با همراهی شهردار و ریاست
شورای اسالمی شهر و معاونت فنی و شهرسازی مجموعه
شهرداری از پروژههای عمرانی شهرداری سیرجان اعم از:
پروژه برداشت آسفالت فرسوده خیابان امامزاده احمد(ع)،
جدولگذاری محله خرمآباد و شهرک صدف ،آسفالت معابر
اصلی شهرک صدف ،برداشت آسفالت فرسوده خیابان
حفاری عباسی ،سوله ورزشی و خانه محله آباده ،اتمام
آسفالت خیابان سپاس ،جدولگذاری و آسفالت برخی
معابر محله دهیادگار ،جدولگذاری بلوار حمزه سیدالشهدا
مکیآباد ،بازدید از پروژه بزرگ پایانه مسافربری بعثت،

پروژه هدایت آبهای سطحی بلوار والیت ،آسفالت خیابان
فیاضبخش ،پروژه آسفالت خیابان نواب ،جدولگذاری بلوار
هجرت و خیابان وحید بازدید کرد و از نزدیک فعالیتهای
شبانهروزی مدیریت شهری را به تماشا نشست و از نزدیک
در جریان روند پروژههای فوق قرار گرفت.
فرمانده سپاه شهرستان سیرجان در حاشیه این
بازدید با بیان اینکه در سیرجان کار و تالش جهت بهتر
شدن زندگی شهروندان به خوبی احساس میشود ،گفت:
اقدامات گسترده شهرداری و شورای اسالمی شهر ،معنای
دقیق خدمت و گام محکم برای اعتالی نظام جمهوری
اسالمی است.
در پایان این بازدید جناب سرهنگ دستوری از شهردار
سیرجان خواست که این فعالیتها به صورت جهادی ادامه
داشته باشد و به صورت مستمر پیگیری شود تا شاهد
رشد چشمگیر این پروژهها در شهرستان سیرجان باشیم
تا مشکالت شهری شهروندان سیرجان سریعتر برطرف
شود.
شهردار سیرجان ضمن تبریک هفته بسیج محضر
جناب سرهنگ علی دستوری با اشاره به پیشرفت مناسب
این پروژهها ضمن قدردانی از تالش بیوقفه مجموعه
عمران شهرداری تداوم عملیات خدمترسانی و تسریع
در انجام امور را خواستار شد.
دکتر سروشنیا اضافه کرد :امیدواریم با برنامهریزیهای
صحیح در جهت رفع مسائل و مشکالت شهر در راستای
وظیفه خدمتگذاری شاهد خدماترسانی مطلوب از سوی

شهرداری به مردم عزیز شهرمان باشیم.
بیانات شهردار سیرجان محضر جناب سرهنگ
دستوری با مرور مهمترین دستاوردهای عمرانی و خدماتی
شهرداری سیرجان در  3سال اخیر همراه بود .وی به
تشریح جزئیات  ۱۰پروژه بزرگ و در حال اجرای خدماتی،
رفاهی ،عمرانی و فرهنگی مدیریت شهری پرداخت.
رضا سروشنیا در پایان این بازدید ضمن تشکر از
همراهی فرمانده محترم سپاه و ریاست محترم شورای
اسالمی شهر اظهار داشت :شهرداری سیرجان تالش
میکند با تمام توان فعالیتهای عمرانی و خدماتی را در
آخرین ماههای باقیمانده سال به اتمام برساند و قطعا
هدفی جز رضایت شهروندان را ندارد.
مهندس ابوذر زینلی رییس شورای اسالمی شهر نیز با
ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژهها توصیه کرد :باید
پروژههای شهرداری براساس زمانبندی مشخص و طبق
برنامهی از پیشتعریفشده در موعد مقرر به بهرهبرداری
برسد تا از صرف هزینههای اضافی و نارضایتی شهروندان
جلوگیری شود.
زینلی افزود :در حال حاضر اولویت کاری در بخش
عمران ،اجرا و تکمیل پروژههای نیمهتمام شهری است.
وی ضمن تاکید در تسریع پروژههای عمرانی ،عنوان کرد:
تکمیل پروژههای عمرانی قطعا رضایت شهروندان را در
پی دارد و امیدواریم شهرداری به سمت و سویی حرکت
کند که این رضایت به حداکثر ارتقا یابد و شاهد رشد و
شکوفایی هرچه بیشتر شهرمان باشیم.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید یک دستگاه فک  250تنی
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مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران (حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/19میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/08/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/09
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز دوشنبه تاریخ 1399/09/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه کامیون دهچرخ (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خرید یک دسـتگاه
کامیـون دهچـرخ) بـه شـماره  2099005674000093را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران (حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/19میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/08/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/09
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/09/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

