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«باران که میبارد ،حوادث رانندگی نیز به تبع آن
افزایش مییابد .در این چند روز که باران میآید
ما آمادهباش هستیم .حتی باید به مسیرهای برفی
ن را سرهنگ
نیزسربزنیم تا مشکلی پیش نیاید» ای 
سراهسیرجانمیگوید .او
مهدیسلیمیفرماندهپلی 
اصالتاسیرجانی استوحدود 8ماهبهعنوانفرمانده
سراه سیرجان منصوب شده است .قبل از آن
پلی 
در بم رییسپلیس راهور بوده و حدود  15-14سال
درنقاط مختلف استان خدمت کرده است .سلیمی
میگوید در محورها منتهی به سیرجان واژگونیها
بیشترین شکل تصادفات است و بیشترتصادفات
در  30کیلومتر منتهی به سیرجان رخ میدهند.
سراه صبح یکشنبه دردفتر
توگو با فرمانده پلی 
گف 
او انجام شد.
 از زمانی که به سیرجان آمدید برای
مسیرهای منتهی به سیرجان چه اقدامی انجام
دادهاید؟
من کامال به حوزه سیرجان آشنایی دارم و قبال
هم در راهنمایی و رانندگی سیرجان خدمت کردم.
بعد از آمدنم مجددا ازتمام راههای سیرجان بازدید
کردم و نقاط حادثهخیز را مشخص و شناسنامه
ترافیکیتهیهکردهایم.دراینشناسنامهکلیهنقصها
و ایرادات مسیرها لحاظ شده است و هرکدام از این
نقاط که برطرف شوند ازشناسنامه ترافیکی ما حذف
میشوند.
سیرجانچهتعدادنقطهیحادثهخیزدارد؟
نقاط حادثهخیزشناسایی شده  280مورد است
که در شناسنامه ترافیکی ثبت شدهاند .البته همه
حادثهخیزنیستند 280.موردنقاطیهستند کهعیب
ومشکلدارند.مثالیکمحورتابلو کمدارد،یامحور
دیگریک برج نور کم دارد که همهی این معایب با
جزییات نوشته شده است .این  280مورد معایبی
بودند که همه در محورهای اصلی و محورهای
روستاییشناساییشدهاند.
حادثهخیزترینمحور ،کداممحوراست؟
دربینمحورهایاصلیحادثهخیزترینمحورمان
اول محورکرمان است و سپس محورشهربابک که
 35درصد تصادفات را به خود اختصاص دادهاند.
 چرا؟
مشکل این دو محوراین است که مثال رانندگان
از کرمان تا حسینآباد را خوب رانندگی میکنند اما
از حسینآباد تا سیرجان رانندگان با سرعت بیشتری
رانندگی میکنند و سرعت باال ،بیدقتی ،خستگی در
 30کیلومترمنتهیبهسیرجانباعثواژگونیمیشود.
برایهمینتیمهایماهمبیشتردرهمینکیلومترها
مستقرهستند.یعنیانتهایمسیرهاباخستگیراننده
توأم است و راننده دوست دارد سریعتر به مقصد
برسد،بنابراینبهسرعتش اضافهمیکند.
 در محورهای روستایی کدامیک
حادثهخیزترهستند؟
محورهایچهارگنبدوخواجوشهرحادثهخیزترین
محورهایمابودهاند.
 هیچکدام از این  280نقطه اصالح
شدهاند؟
محور چهارگنبد یکی از محورهای فرعی و

سراه سیرجان:
توگو با سرهنگ سلیمی فرمانده پلی 
گف 

کرمان و شهربابک حادثهخیزترین محورهای سیرجان
 حادثهخیزترین محورهای روستایی ،محورهای چهارگنبد و خواجوشهر است

حادثهخیزمان بود که با کمک شرکتهای
اقماری و معادنی که آنجا وجود دارد و نظارت
ادارهی راه ،معایب و نواقصی را که ما اعالم
کردیم در حال برطرف شدن است و تا االن
 50درصد کار انجام و رفع شده و تا پایان سال
تمام موارد و مشکالت این محور برطرف
خواهد شد .این یک جاده باریک روستایی
و کوهستانی است که قبل از وجود معادن
زده شده است و اکنون با وجود معادن و
توآمدها مشکل ایجاد کرده
زیاد شدن رف 
است .تمام پیچهای این جاده که مشکل
داشت همه دارند اصالح میشوند و نقاط
حادثهخیزش برطرف میشود .به هر صورت
کل محور مشکل دارد و طراحیاش مختص
جادههای روستایی است و زیرساخت
جادههای روستایی را دارد و اینقدر تردد در
این جاده نباید انجام شود.
 با توجه به افزایش تصادفات و
حوادث در زمستان با نقاط حادثهخیز چه
بایدکرد؟
اصالح نقاط حادثهخیزاین محوریک کار
سرهنگ مهدی سلیمی فرمانده پلیسراه سیرجان /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
جهادی است .شما اگر محور چهارگنبد را از
نزدیک ببینید متوجه میشوید برای اصالح خیلی از میگیرد و دستورات الزم جهت رفع آن مشکل داده با کاربریهایمتفاوت ازآنعبورمیکنندوجادهبسیار
نقاطیکقسمت ازکوهرابرداشتندیعنی کارسادهای میشود .ولی اگر در حد یک تابلو یا چراغ باشد ما شلوغی هم است .متاسفانه زمانی بارندگی میشود
نیست که مثال با زدن یک تابلو یا چراغ و ...حل شود .مستقیم خودمان با ادارهی راه صحبت میکنیم و آن میزان تصادفات باال میرود زمانی بارندگی میشود
خودروها و کامیونهایی که بارمیبرند گرد و خاکی از
دراین جاده ما پیچهای خطرناک 90درجهای داشتیم عیب و نقص را برطرف میکنیم.
 هیچکدام از این  280نقطه رفعشان باری که میبرند روی آسفالت مینشیند و بارندگی که
که درحال اصالح آن هستند و خیلی کارسنگینی
میشودجادهلغزندهمیشودوجادههم کهمتاسفانه
ضروری بوده است؟
هم است.
بله .رفع نقص تقاطع باسفهرجان ضروری است آن استاندارد کافی را ندارد و ضریب استحکام در آن
 به جز محور چهارگنبد در محور پاریز و
خواجوشهرهمخیلیمشکلداریم،برای اصالح ولی خب رفع آن هزینه دارد و باعث شده کاربه تاخیر رعایت نشده است .بنابراین درتصادفات اخیردراین
بیافتد .یا دوراهی بلورد یا ورودی شماره 2و  3جاده محوربیشتربه دلیل لغزندگی جاده رخ داده است که
اینمحورها کاریشده است؟
امسال همهی جادهها را خطکشی کردیم .یعنی شیراز آبستن حوادث هستند .حاال بخشی بخاطر مردم باید بیشترتوجه کنند که درزمان بارندگی این
جادههای اصلیمان خطکشی سفید و جادههای اینکه هزینه دارد و بخشی هم به دلیل اینکه باید جاده لغزنده است و مثل جادههای طبیعی نیست
فرعیمان را خطکشی زرد کردیم که راننده بهتر طرحهاکارشناسیشود،پیمانکارتعیینشودهمهی و بدانند تنها راه جلوگیری از این تصادفات رعایت
ببیند .اکثر جادههای فرعیمان هم روکش شدند .اینهازمانمیبرد.ولیخبتصمیماتخوبی گرفته فاصلهی طولی و توجه به جلویشان است .اینکه با
سرعتمطمئنهرانندگیکنند.متاسفانهزمانیشیفت
همچنینتابلوهایشانهمبازنگریشد.خواجوشهر شده و انشاءا ...به مرحلهی عمل برسد.
 بعد ازنقاط حادثهخیزبزرگترین مشکل کاری کارکنان گلگهرتمام میشود ،اتوبوسها اصال
مدتهاست که قرار است دوبانده شود و نمیشود
فاصلههارارعایتنمیکنندوبهدلیلهمین کمبودن
سراهسیرجانچیست؟
چون بستگی به بودجهی اداره راه و پیمانکار دارد و حوزهپلی 
 70درصد تصادفاتی که درسیرجان و هر کجای فاصلهی طولی تصادف رخ میدهد.
ما نقشی نداریم .در رابطه با جاده پاریز هنوز هیچ
 درسالهای گذشته اتوبوسهای گلگهر
طرحیندادیم.ماهنوزقسمتی ازجادهبافتمانباقی دیگر رخ میدهند عامل انسانی و عدم رعایت
ماندهوتازهحاالپیمانکارتغییرکردهوپیمانکارجدید مقررات نقش دارد و  30درصد جاده و وسیله نقلیه مشکالت زیادی داشتند و همکاری زیادی با
سراهنداشتند،االنچطور؟
پلی 
نقش دارد.
شروع به کارکرده است.
همهی اتوبوسهای گلگهر دفترچه دارند .غیر
 هفته گذشته چندین تصادف در محور
 برای رفع مشکالت نقاط حادثهخیزچگونه
شیرازیا همان گلگهرداشتیم .این جاده مدت از آن دستگاهی داریم که زمانی که اتوبوس حرکت
تصمیمگیریمیشود؟
اگرنقطهی حادثهخیزی باشد که رفع آن ضروری زیادی است که دوبانده شده اما باز هم تعداد میکند و از حوزهی استحفاظی ما خارج میشوند
ساعتمیخوردوتخلفاتشانسیستمیبهما اعالم
باشد ،مشکل را در جلسهی شورای ترافیک مطرح حوادثی که آنجا اتفاقمیافتدزیاد است.
جاده گلگهر جادهای است که هم اتوبوس و میشود.همهشانیکدستگاهیدارندکهسیستمی
میکنیم و یک شور میگذاریم و همهی اعضای
سراهمتصلهستند.
شرکتکننده نظر میدهند و در نهایت فرماندار به تریلی داخل آن تردد دارد و هم خودروهای سبک .بهسیستمپلی 
 عامل اصلی تصادفات در محورهای
عنوانرییسشورایترافیکدراینخصوصتصمیم درواقع جادهای است که انواع و اقسام وسایل نقلیه

آگهی مناقصه عمومی آبیاری و نگهداری
فضای سبز منطقه معدنی و صنعتی گلگهر
شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر در نظــر دارد
آبیــاری و نگهــداری فضــای ســبز واقــع در منطقــه معدنــی و صنعتــی
گلگهــر را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت اداره رفــاه ،تعــاون ،کار و
امــور اجتماعــی در رشــته نگهــداری و خدمــات فضــای ســبز کــه حداقــل
دارای دو کار مرتبــط میباشــند ،واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان دعــوت
بــه عمــل میآيــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ 1399/09/17
بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس www.geg-area.com :مراجعــه
نماینــد.
شرایط مناقصه:
 -1آخریــن زمــان ارائــه پاکتهــا و پیشــنهادات ســاعت  13:30مــورخ
1399/10/01
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 2/996/500/622 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتر  50جــاده محور
ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي
هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت
منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
(به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

سیرجانچههستند؟
واژگونیها بیشتر تصادفات ما را به خود
اختصاص میدهند که دلیل اصلیاش خستگی و
خوابآلودگی و عدم توجه به جلو است .طرف فرض
کنید از یزد حرکت کرده به حوزهی ما که میرسد
به دلیل اینکه  4-3ساعت رانندگی کرده ،خسته و
خوابآلود است .این بیشترین دلیل تصادفات در
نزدیکیشهربود کهدر 30کیلومترمنتهیبهسیرجان
اتفاقمیافتد.
تصادفاتبیشتردرچهساعاتازشبانهروز
اتفاقمیافتد؟
بیشترین تصادفاتمان ازساعت 4بعدظهرتا12
شب است.
 نقش تلفن همراه و نبستن کمربند ایمنی
دربروزتصادفات به چه شکل است؟
هرجفتشان صددرصد دربروزتصادفات نقش
دارند .عدم توجه به جلوی که در تصادف چندروز
پیش جاده شیراز اتفاق افتاد به دلیل تلفنهمراه
بود و باعث حواسپرتی و برخورد از جلو به عقب
خودروی جلویی میشود .کمربند ایمنی هم به
همینشکل.وقتیشما کمربند ایمنینبستهباشید
حتما تصادفی که باید خسارتی میشد ،تبدیل به
جرحی میشود و گاهی اوقات حتی تبدیل به فوتی
میشود.نبستنکمربندتوسطسرنشیندرتصادفات
باعث پرتاب شدن آنها به بیرون خودرو میشود.
مخصوصا کودکان زیر 15سال که جثهای ندارند و
نمیتوانندخودشانرابهصندلیبگیرند.بستنکمربند

ایمنی درجاده عالوه براجباری بودن برای راننده
و سرنشین جلو برای سرنشینان عقب هم
اجباری است.با اینکهدراینرابطهفرهنگسازی
زیادی انجام شده است اما بازهم برخی ازمردم
رعایتنمیکنند.
 از ابتدای امسال تا االن چه تعداد
تصادفدرمحورهایمنتهیبهسیرجانرخ
داده است و ازاین میزان چه تعداد جرحی
و چه تعداد فوتی بوده است؟
تعدادرا کهنمیتوانیمبگوییم امابهصورت
درصدی امسال نسبت به سال گذشته ازنظر
میزان فوتیها  26درصد کاهش داشتیم و از
نظر میزان جرحی با سال گذشته تقریبا برابر
بوده است.
 مصرف مشروبات الکی حین رانندگی
چقدردربروزتصادفات نقشدارد؟
بیشتر این موضوع را در مسیرهای
فرعی منتهی به تفرجگاهها داریم مخصوصا
تابستانها .در فصل تابستان در محورهای
بوهوایی
منتهی به روستاهای خوش آ 
مثل بلورد و حسینآباد و ...بیشترشاهد این
موضوع هستیم .امسال درطرح تابستانهمان
گرفتنتست الکل ازرانندگان انجامشد .اگرپنجشنبه
وجمعههابهبلوردیاحسینآبادرفتهباشیدحتماتیم
سراه را دیدهاید و مرتب از افرادی
انتظامی و تیم پلی 
که مشکوک بودند تست گرفته میشد و آمارش هم
موجود است.
سراه فعال
 در سیرجان چند ایستگاه پلی 
داریم؟
در حال حاضر ایستگاه فعال نداریم .با توجه به
گستردگیحوزهشهرستاننیازاستاماایستگاههایی
که قبال توی کانکس بودند همه جمعآوری شدند و
چیزیبهعنوان کانکسنداریم.
 در محورهای منتهی به سیرجان چندتا
دوربینثبتسرعتداریم؟
در کل حوزه شهرستان  30دوربین ثبت سرعت
داریم که همه فعال هستند و در صورت تخلف به
رانندهپیامکدادهمیشود.سرعتمجاز 110کیلومتر
است اگر راننده بیشتر از این سرعت داشته باشد
راننده جریمه و به او پیامک داده میشود.
 در بحث جرایم مردم بسیار گالیمند
هستندومعتقدندگاهیبهناحقجریمهمیکنند
سراه
و باوری در بین مردم وجود دارد که پلی 
دسته قبضی به مامورانش میدهد و میگوید تا
شب همهی آن را تمام کنید
سراه دارد
سراهورو پلی 
یکی از ابزارهایی که پلی 
ابزارجریمه کردن است .حتما یک بخشی ازکاهش
تصادفات درقبضهای جریمه وجود دارد .اگرقبض
نباشد و پلیس فقط حضورداشته باشد حضورش تا

حدودی کمک میکند اما اگرمردم بدانند که پلیس
جریمه نمیکند آیا واقعا رعایت میکنند؟ جریمه
کردن حتما در کاهش تصادفات و تخلفات نقش
و تاثیر دارد .البته شاخصی هم برای کسی تعریف
نکردند که چند برگ بنویسید یا اگرکمپول میشوند
بایدبنویسید اصالچنینچیزیصحتندارد.
 یعنی اگرمامورشمادریکمحورکمقبض
جریمه بیاورد شما آن را ناشی ازعملکرد ضعیف
اونمیدانید؟
اعمال قانون براساس فراوانی تخلفات انجام
میشود .اگرهم به ماموربگوییم شما چرا کمکاری
کردید درحوزه فراوانی تخلفات به او تذکرمی دهیم.
مثال فرض کنید ماموری درخیابان امام حضوردارد و
میدانید تخلف پارک دوبل در این خیابان زیاد است
امامامورچیزیننوشته استبهنظرشمابهمامورچه
میگویند؟ میگویند این همه پارک دوبل رخ داده
است چرا ننوشتید .درواقع بررسی عملکرد براساس
میزان فراوانی است .مثال ما میدانیم دریک محوری
واژگونی زیاد داریم .واژگونی یکی ازدالیلش خستگی
است و دلیل دیگرش سرعت است .اگر مامور ما
دراین محورهیچ تخلف سرعتی لحاظ نکرده باشد،
مشخص است که کارنکرده است و اینجاست که
یک فرمانده به او میگوید تو کار نکردی ،نه اینکه
بگوید شما میبایست  50تا قبض بنویسی  20تا
نوشتی .وظیفه ماموران است که درصورت مشاهده
تخلفاتجریمهکنند.
 جریمه سرعت غیرمجازو نبستن کمربند
ایمنیچقدراست؟
جریمهسرعتغیرمجازبستگیبهکیلومتردارد از
 60هزارتومان تا 200هزارتومان متغیراست .نبستن
کمربند هم 20هزارتومان جریمه دارد.
 گاهی صحبت از تخلفات ماموران
سراهاست،شمانحوهبرخوردتان
راهنماییوپلی 
بااینتخلفاتچگونهاست؟
وظیفهفرماندهنظارت استویکبخشهم این
است که ما باید با تخلفات پرسنلمان برخورد کنیم
اگرچنین موضوعاتی برای ما مسجل شود حتما به
واحد نظارتیمان معرفیشان میکنیم و سایرمراحل
کاررا واحد نظارتیمان انجام میدهد.
آیامواردی ازبرخوردوجریمهبامامورانتان
وجودداشته است؟
امسال اصال ضرب و شتم نداشتیم .اما داشتیم
که رانندگان به ماموران ما فحاشی کردند و مامورما
شکایت کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است.
 ما این چند روز احتماال بارندگی خواهیم
داشت،برایجلوگیری ازحوادثچه کنیم؟
زمان بارندگی علت بیشتر واژگونیها لغزندگی
جاده است .اینکه واقعا رانندگان باید فاصله
طولیشان را با خودرو جلوییشان رعات کنند.
درواقع به طول  5خودرو باید فاصلهشان را در
زمانهای بارندگی با خودرو جلویی رعایت کنند
و سرعت مطمئنه برانند .سرعت مطمئنه تعریف
مشخصی ندارد .براساس شرایط موجود باید با
سرعتی برانند که مطمئن باشند اتفاقی برایشان
نمیافتد .مخصوصا اوایل بارندگی که شروع
میشود خیلی راننده باید دقت کند.

آگهی تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه عمومی تهیه ،حمل و اجرای
لولهگذاری با لول ه پلیاتیلن به قطر  500میلی متر طرح خط انتقال از

انشعاب مخزن  45000متر مکعبی خلیج فارس به کارخانه جدید هماتیت

پیــرو آگهــی مناقصــه عمومــی تهیــه ،حمــل و اجــرای لولهگــذاری بــا لولــ ه
پلیاتیلــن بــه قطــر  500میلــی متــر طرح خــط انتقال از انشــعاب مخــزن 45000
متــر مکعبــی خلیــج فــارس بــه کارخانــه جدیــد هماتیــت بــه اطــاع میرســاند:
ـاعت
ـورخ  1399/10/01سـ
ـنهادات مـ
ـا و پیشـ
ـه پاکتهـ
ـان ارائـ
ـن زمـ
آخریـ
 13:30میباشــد.
لــذا از شــرکتهای پیمانــکاری دارای گریــد حداقــل  3آب دعــوت بــه
عمــل میآيــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ  1399/09/17بــه
ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس www.geg-area.com :مراجعــه نمایند.
شرایط مناقصه:
 -1شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده شركت در مناقصه 8/059/190/289 :ریال
 -3هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -4كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -5تاریخ بازدید از پروژه ساعت  10:00مورخ 1399/09/22
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور
ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي هلدينــگ
مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
(به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

