دوشنبه  28تیر  | 1400شماره 662
 8ذیالحجه  19 | 1442جوالی 2021

@PasargadNews

شهر 3

@PasargadNews

 هدی رضوانی
بعضی محورهای سیرجان حادثهخیزند؛
آنقدر که به دفعات بسیاردر این محورها شاهد
بروز حوادثی هستیم که خیلی از آنها به فوت
منجر شده و خاطراتی تلخ از این مسیرها در
ذهن افراد برجای میگذارند .محورهایی چون
دوراهی بلورد ،مسیر حسینآباد-هماشهر و
محور خواجوشهر .این محورها بسیار شلوغ و
پرتردد هستند اما چون جاده روستایی به شمار
میآیند ،اعتباردولتی به آنها تعلق نمیگیرد تا
برای بهسازی زیرساختهای آنها اقدام اصولی
انجام شود و تامین هزینه بهسازی این محورها
از منابع دیگر هم کار بسیار دشواری است که
موجب میشود بهسازی آنها طوالنی شود.
 ۱۵ میلیارد تومان اعتبارالزم است
عباسپورمعاون فنیوعمرانی فرمانداری ویژه
سیرجان به این معضل اشاره کرده و میگوید:
جاده خواجوشهر ساختار جاده روستایی دارد
و طبق قوانین فعلی راهداری ما نتوانستیم
اعتباری از محل اعتبارات دولتی به آن شکلی
که کمیته برنامهریزی مطرح کرده برایش درنظر
بگیریم اما درسطح شهرستان ازمحل اعتبارات
شرکتهایی که مسئولیتهای اجتماعی را
بر عهده گرفتند برای اجرای بخشی از زیرسازی
محور خواجوشهر هماهنگیهایی انجام شده.
وی اضافه میکند :این مسیر جزو جادههای با
ترافیک است .عرض کمی هم دارد و متاسفانه
حوادثی را در این محور شاهد هستیم .معاون
فرمانداربه اقداماتی که برای بهسازی این مسیر
در دست اجراست اشاره کرد :در حال پیگیری
این موضوع هستیم ،به ویژه با اتفاقات اخیرکه
افتاد .مسئوالن شهرستان هم بر این مهم تأکید
دارند که حوادث دلخراش است و باید به آن
رسیدگی کرد .وی اضافه میکند :ازهفته گذشته
دستگاهها و ماشینآالتی دراین محوربا حضور
پیمانکارمستقرشدهاندو کارشروعشده.یکی از
مشکالت دیگر این جاده معارضهای شخصی
است که ازمجاری قانونی درحال پیگیری است
و از طرفی هم در حوزه بخشداری و شوراها
این کار دنبال میشود تا مشکل معارضین
حل شود .عباسپوربه استفاده از کمک خیرین
و مسئولیتهای اجتماعی شرکتها برای رفع
مشکالت محورهایی چون خواجوشهر اشاره
کرده و میگوید :با توان داخلی شهرستان و
کمک خیرین به دنبال این هستیم تا کمی
وضعیت محور خواجوشهر را سروسامان

گزارش پاسارگاد از آخرین وضعیت محور حادثهخیز خواجوشهر

دهیم و بخشی از مشکالت آن
حل شود .حدود  ۱۰تا  ۱۵میلیارد
تومان طبق برآوردهای انجام
شده برای ساماندهی  ۱۲کیلومتر
از این محور هزینه الزم است که
شامل هزینه آسفالت ،زیرسازی،
ابنیهسازی و ...میشود و امکان
تامین آن به صورت یکجا وجود
ندارد .باید با پرداختهایی در
مقاطع مختلف با کمک خیران
و مسئولیتهای اجتماعی
شرکتها و درجایی که الزم باشد
از اعتبارات دولتی و همچنین
با همراهی پیمانکار میسر شود.
با جدیت به دنبال رفع پیگیری
مشکالت این محورهستیم.
 محورخواجوشهر؛ اعتبار
دولتیندارد
داوری بخشدار گلستان تنها
به یک جمله در این مورد بسنده
کرده و میگوید :جاده درجه دو
محسوب میشود و بودجه دولتی
نمیتوان برای آن در نظر گرفت.
باید از طریق کمک خیران و
پیگیری مسئوالن ارشد شهرستان
و کمکهای مردمی این هزینه
تامین شود که در حال رایزنی تصادف منجر به فوت سه هفته پیش در جاده خواجوشهر
هستیم .پیگیر رفع معارض هم
راهداری شهرستان سیرجان در مسیرهایی
هستیم .بودجه که تامین شود بهسازی محور
چون خواجوشهر و بلورد کارهای زیرساختی
انجام خواهد شد.
 قرار است با اعتبارات شرکتهای انجام داده که به رفع مشکالت این محورها
تا حدودی کمک میکند .رضایی ،رییس اداره
معین این محوررا انجام دهیم

خواجوشهرقلمداد کرده و اضافه
میکند :مشکل رفع معارض
مربوط به سالهای قبل است.
بیتوجهیهایی شده و برخی نقاط
را به کاربری کشاورزی اختصاص
دادند که برای احداث باند دوم
ما را با مشکل مواجه کرده و با
حضور مسئوالن شهرستان به
دنبال پیگیری رفع این معارض
هستیم تا آزادسازی صورت بگیرد.
وی به مشکالت قبلی محور هم
اشاره کرده و میگوید :در سنوات
قبل عرض جاده کم بود که هم
عریضترشده و هم روکش انجام
دادیم و وضعیت نسبت به قبل
مطلوبترشده اما هنوزجای کار
دارد .این محور چون در منطقه
کشاورزی است رفت و آمد زیادی
دارد ،آمار حادثه را باال میبرد.
مسیر نجفشهر-خواجوشهر
حدود  ۸کیلومتر است که باید
آن را دوبانده کنیم تا ازحادثهخیز
بودن محور بکاهد .این مسیر پل
و آبرو هم دارد که در کنار رفع
معارض باید انجام شود .معارضان
باید به بعد ازحریم قانونی منتقل
شوند .رییس اداره راهوشهرسازی
به عوامل انسانی هم در بروز
حوادث این محور اشاره کرده و خاطرنشان
میکند :رانندگان حین رانندگی دقت عمل
ندارند .از مردم میخواهیم سرعت را رعایت
کنند .االن بسیاری از محورها دوبانده هستند

انسان مقصراول اما جاده دردست تعریض است

راهوشهرسازی سیرجان به اقدامات انجام شده
در محور خواجوشهر اشاره کرده و میگوید:
ادامه باند دوم را قرارشد با اعتبارات شرکتهای
معین انجام دهیم .یک بخشی هم رفع معارض

بوده که نامه آن با دستور دادستان تنظیم
شده .پیمانکار طرح هم قرار است هم پلها را
درست کند و هم بند دوم را اجرایی کند .رضایی
مشکل معارض را یک مشکل مهم در محور

بیش از ۷۰۰روستای استانکرمان با تانکرآبرسانی میشود
 ایسنا :شهباز حسنپور نماینده مردم
سیرجان درمجلس درنطق میان دستورجلسه علنی
امروز مجلس گفت :آیتاهلل رییسی پیشتر اشاره
کرده بودند که مستقل هستند و دولت وی دولت
مردم است ،از این رو امیدواریم هیچ گروه ،جناح و
فردی دنبال باجخواهی و سهمخواهی از ایشان نباشد
و اجازه دهند مسائل و مشکالت اساسی مردم به ویژه
درحوزهبرق ،اقتصاد،معیشت،مسکن،بیکاریجوانان
تحصیلکردهوتولیدبرطرفشود.
نماینده مردم سیرجان با اشاره به مسائل و

مشکالتحوزه انتخابیهخودبیان کرد:همچنانصدای
العطش مردم استان کرمان ازبیآبی بلند است ،پس از
گذشت  ۴۰سال از انقالب هنوز بیش از ۷۰۰روستای
استان کرمان با تانکر آبرسانی میشود ،کجای این
مملکت چنین وضعیتی است؟ نباید از نجابت مردم
کرمان سوءاستفاده کرد و باید به داد مردمی رسید که
باالترین مشارکت را پای صندوقهای رأی داشتند ،رای
 ۸۰درصدی به آیتاهلل رییسی با معنا است ،که دولت
آینده باید به فکر رفع مشکالت اساسی مردم استان
کرمانباشد.

حسنپور خطاب به وزیر کشاورزی عنوان کرد:
هیئتی را با فوریت به استان کرمان اعزام کنید ،کدام
استان کمتر از  ۵۰میلیمتر بارندگی داشته و چنین
وضعیتی در حوزه سرمازدگی محصوالت کشاورزی
داشته است؟بهدادمظلومان استان کرمانو کشاورزان
برسید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن
اینکه رسیدگی به وضعیت کارگران معادن و صنایع و
کارگران روزمزد را ازوزیرکارخوستارشد :امروزبا قطعی
برق بیش از ۸۰کارخانه سیمان و فوالد در کشورروبرو

هستیم ،سیمان در استان کرمان نایاب و قیمت لجام
گسیخته مقاطع فوالدی باعث نگرانی مردم شده است،
کجای جهان چنین وضعیتی است که در زمستان و
تابستانبخشی ازصنایعبهدلیلنبودبرقتعطیلباشد؟
گفتنیست آسیب قطعی برق به صنایع
موضوعیست که هفته گذشته صدای محمدرضا
پورابراهیمی نماینده کرمان را هم درآورده بود .او به
ایسناگفتهبود :وضعیتواحدهایصنعتینگرانکننده
است و باید برای آن فکری کرد ،تنها در واحدهای
معدنی مثل گهرزمین و توسعه آهن و وفوالد که

بنده گزارشاتی دارم ،هفتگی نزدیک به  ۲۰میلیون دالر
خسارات ناشی از قطعی برق است و برآور میشود
با احتساب فعالیت دیگر واحدهای استان ،هفتگی
 ۱۵۰میلیون دالرخسارت به واحدها تحمیل میشود.
همچنین گلگهر نیروگاه  ۵۰۰مگاواتی ایجاد کرده
که اکنون حق استفاده از نیروگاه خود را ندارد و بحث
ما این است در کوتاه مدت در استان امکان کاهش
میزان برق واحدهای صنعتی را میتوان مدیریت کرد
و ازمردم انتظارداریم درزمان اوج مصرف مدیریت
داشتهباشند.

ولی ازمیزان حوادث کم نشده چون مردم خیلی
رعایت نمیکنند .اجرای این طرح هم چون از
طریق تامین مالی معین منطقه انجام میشود
زمان دقیقی برای آن نمیتوان تخمین زد .اگر
پرداخت به موقع انجام شود ،پنج یا شش ماه
آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و از مشکالت
این محورکاسته خواهد شد.
 نقش آموزشدرکاهش خطای انسانی
را جدی بگیریم
همانطور که رییس اداره راهوشهرسازی به
عامل مهم انسانی در بروز حوادث جاری اشاره
سراه سیرجان
کرد ،سرهنگ سلیمی ،رییس پلی 
هم نقش عوامل انسانی در تصادفات را ۷۰
درصد عنوان کرده و میگوید :راننده ،وسیله
نقلیه و جاده سه رکن بروزتصادف هستند.عامل
ً
معموال
شکلگیری تصادفات با خطای انسانی
نسبت به دو رکن دیگر بیشتر استً .
مثال در
تصادف اخیرمحورخواجوشهر ،راننده خودروی
سمند اگرانحراف به چپ نداشت منجربه فوت
رانندهموتورسیکلتنمیشد.رانندهموتورمسیر
درست را میرفت اما خطای انسانی راننده سمند
این اتفاق را رقم زد .وی مسئله خطای انسانی را
مهمتر ازدو رکن دیگرعنوان کرده و خاطرنشان
میکند :بعضیها میگویند وسیله نقلیه باید
ایمنی داشته باشد یا جاده خواجوشهررا دو بانده
کنید .این دو رکن روی هم  ۳۰درصد تصادفات
را دربرمیگیرد درحالی که خطای انسانی عامل
مهمتری است و باید به آن توجه شود .مسئوالن
پیگیردو بانده شدن محورخواجوشهرو بهسازی
سراه سیرجان
جاده بلورد هستند .رییس پلی 
توجه ویژه به آموزش را یکی از عوامل مهم
در رفع خطای انسانی در حوادث عنوان کرده
و میگوید :خطای انسانی بیشتر با آموزش رفع
میشود .هنگام دادن گواهینامه اگر آموزش را
پررنگترکنندو آموزشگاههاسختگیریبیشتری
ش در
داشته باشند ،بهتر جواب میدهد .آموز 
جامعه ما متاسفانه زیاد جالب نبود که کرونا هم
به آن دامن زد .ازنقش آموزش و تکرار آن نباید
این محورها دوبانده هم شود ،اگرمردم رعایت
نکنند بازهم خطرآفرین خواهد بود .مگرمحور
کرمان دوبانده نیست؟ هر روز شاهد واژگونی
خودرو هستیم .اگر مردم مقررات را رعایت
نکنند بخشی از این مشکالت بر جا میماند .با
یک جستوجوی ساده در گوگل هم میتوان
این قوانین را آموخت و آن را در رانندگی به کار
گرفت.

آگهی مزایده شهرداری زیدآباد (نوبت دوم)

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره /1400/11ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «ارائــه خدمــات تســت و کالیبــره
تجهیــزات اندازهگيــري و ابزاردقيــق شــركت خــود و صــدور گواهینامــه دورهای مــورد تائيــد ســازمان
ملــي اســتاندارد ايــران» را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای
گواهینامــه  17025 ISOاز اداره اســتاندارد واگــذار نمايــد .لــذا متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم
پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پاكات
ســاعت  9الي  14روز ســه شــنبه مــــورخ  1400/5/5در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع و يا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـ ًا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه
مــورخ  1400/5/2مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از
پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

شـهرداری زیدآبـاد در نظر دارد وفق مجوز شـماره  299مورخ  99/10/29شـورای اسلامی
شـهر بـه اسـتناد مـاده  13آییننامـه مالـی شـهرداریها نسـبت بـه فـروش تعـدادی از
ماشـینآالت خود براسـاس جدول ذیل و نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری از طریق مزایده
حضـوری (حـراج) اقـدام نمایـد .متقاضیـان میتواننـد جهـت بازدیـد حضـوری در مورخـه
چهارشـنبه  1400/05/06بـه آدرس سـاختمان اداری شـهرداری زیدآبـاد مراجعـه نماینـد.
زمان برگزاری و تشکیل مزایده مورخ  1400/05/09راس ساعت  10صبح میباشد.
متقاضیـان میتواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر به امـور قراردادهـای شـهرداری مراجعه
نمایند.
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كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

مسئول امور قراردادهای شهرداری زیدآباد

نقــاشی
ساختمان

09223194846

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

امـالک امیـرکبیـر

منزل  12قصب درب ساختمان  180متر زیربنا خیابان مقداد  2/300میلیارد
منزل  27قصب  24متر بر کوچه  16متری خیابان طالقانی توافقی یا معاوضه
منزل  17/5قصب خیابان مولوی معاوضه با  3واحدی نوساز شهرک سمنگان
آپارتمان  110متر  2خوابه  2طرف نور نوساز بسیار شیک سهراهی
کرمان روبروی پارک معاوضه با منزل در شهرکها
حواله مسکن ملی با پرداخت  40میلیونی توافقی

زمین  8قصب  2کله  600متر پروانه بر بلوار چمران  3/900میلیارد

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

دعـوت به همـکاری
هنرستان فنی سیدالشهدا

به نیروهای زیر جهت همکاری نیازمند است.
-1فوق دیپلم یا لیسانس مکانیک خودرو
 -2استادکار مکانیک خودرو

باغ با چشمانداز بسیار زیبا با  2حبه آب روستای گردشگری گیسمون(فریدون)  350م

 -3فوقدیپلم یا لیسانس برق صنعتی

زمین  22قصب درب حیاط موقعیت خوب منطقه ویژه با تخفیف ویژه

آدرس :خیابان فرمانداری  -کوچه شماره 4

منزل  18قصب درب ساختمان دوبلکسی بسیار شیک ابتدای کوی امام
معاوضه با همکف پیخ مفید و قاآنی
نیازمند خرید ملک تجاری ترجیحا نوساز بر خیابان های اصلی

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

 -4استادکار برق صنعتی

42265299 - 09120187612

