
عزت آباد  روبروی  سیرجان  محور   ۱۲ کیلومتر 
نقاط  حادثه ترین  پر  از  یکی  گذشته  روزهای  در 
در میان محورهای جاده ای اطراف سیرجان بوده 

است. 
 3 کشته و ۲ زخمی در برخورد خودرو سواری 

سمند و سواری پیکان. 
 ۱0 مصدوم در تصادف زنجیره ای و برخورد تیبا 

و پراید و...
 یک کشته در اثر برخورد پژو ۲06 با سمند در 

جاده عزت آباد
خالقیت بدون تفکر خطر آفرین شد

مسیر  شدن  دوبانده  چرا  که  نیست  آشکار 
کشیده  طول  سال  همه  این  بلورد  تا  سیرجان 
است! در طول این سال ها نیز تکلیف رانندگان در 
این محور با خودشان و رانندگان روبرو مشخص 
نبود. اینکه بخشی از جاده یک طرفه و دو بانده 
این بود که  بود و بخشی دو طرفه، خود گویای 
رانندگان به ویژه شب ها گیج می شوند و ناخواسته 

با خودروهای روبرو برخورد می کنند. 
اما حاال که دوبانده شدن جاده سیرجان تا بلورد 
مسیر  در  چرا  کشیده،  درازا  به  سال  همه  این 

افتتاح  علی الظاهر  که  دومحوری ئی 
شده، باید خبری از نصب تابلوی راهنما 
نباشد و از نصب دیواره های بتونی میان 
دو محور در نقاطی که به دلیل کمبود 
جا، دو محور به یکدیگر نزدیک شده اند، 
دریغ بورزند!؟ دریغ ورزیدند، چرا وسط 
جاده گونی خاک ردیف کردند و خطر 

رانندگی را صدچندان کردند.
 در نبود نور و اجسام شب نما و براق 
اقدام  این  خود  گونی ها،  این  بر  و  دور 
بدون تفکر، موجب انحراف مسیر و چپ 

شدن خودروها در شب هنگام است.
مقصر کیست؟ 

خون  و  مقصراند  کسانی  چه  راستی 
مردم به گردن شان است؟ کدام مسوول 
این  پاسخگوی  باید  نشناس  مسوولیت 

فجایع باشد؟
علیه  زمینه  این  در  مدعی العموم  چرا 

صادر  کیفرخواست  مقصر  مسووالن 
اتفاقات  تکرار چنین  دیگر شاهد  بار  تا  نمی کند 
تلخی نباشیم و مسووالن بعدی جرات نکنند این 
طور از سر  بی برنامگی و سرسری گرفتن مسایل 
دقیق علمی و تخصصی، با جان مردم بازی کنند؟  

و  راه  اداره  کوتاهی  خاطر  به  اتفاقات  این  اگر 
شهرسازی نبود نظارت بر پیمانکاران در گذاشتن 
موانع بتنی بوده است، پس چرا سرپرست جدید 
تسلیت  یک  به  گذشته  روز  سیرجان  فرمانداری 
پا  هم  حلش  راه  و  کرد  بسنده  خالی  و  خشک 
کردن صورت مساله به شکل بستن محور جدید 

بود!؟ چرا رییس اداره راه را بازخواست نکرد؟
مسیر مسدود شد

فرماندار تاکید دارد که: »نشست اضطراری بررسی 
مشکالت محور سیرجان- بلورد با حضور مدیران 
مربوطه برگزار شده اما متاسفانه در پروژه محور 
انجام  به صورت هماهنگ  مذکور یکسری کارها 
هماهنگی  با  پیمانکار  شد  مقرر  لذا  است  نشده 
مسووالن استانی تا زمان مشخص شدن پیمانکار 
نیوجرسی و نصب عالیم و تابلوهای هشدار دهنده 

و دوربین ها کنترل سرعت محور  مسدود شود.
چراها...

از دیگر مسووالن زیربط نمی پرسد  فرماندار  اما 

که چرا ساخت یک محور 30 کیلومتری این قدر 
دست دست کردن داشته و این همه سال طول 
اداری اش  شورای  نشست  در  فرماندار  کشیده؟ 
نمی پرسد پس فرماندارن سابق چه کاره بوده اند 
تا اگر بحث کمبود بودجه  است، به جای چانه زنی 
شورای  در  گنبد  تخت  معدن  آب  تامین  برای 
پروژه  اتمام  برای  بخواهند  تخت گنبد  از  تامین، 
باند دوم محور دستی برساند چرا که از این محور 
بهره می برد و موجب شلوغ تر شدن آن نیز شده و 
با حفاری هایش محیط زیست آن منطقه را نابود 
آب  تغذیه ی سد  از سرچشمه های  یکی  و  کرده 
شرب سیرجان را در خطر نابودی قرار داده است. 
یعقوبی چرا بها الدینی فرماندار سابق و حسن پور 
پس  که  نمی دهد  قرار  خطاب  را  شهر  نماینده 
برای  بودجه  اخذ  برای  چانه زنی  سالیان  این  در 

سیرجان وظیفه ی چه کسانی بوده است؟ 
برنامه ی خود یعقوبی برای تامین بودجه ی این 
اداری جای  اگر جلسه شورای  پروژه ها چیست؟ 

این حرف ها نیست، پس کجاست؟
یا نماینده سیرجان چرا مثل ماجرای 
کوتاهی  دارد  خواجوشهر  محور 
می کند؟ چرا سکوت کرده و حل این 
مشکالت را پیگیری نمی کند درحالی 
در  کرمان  مردم  نماینده  اخیرا  که 
مجلس با انتقاد از کم لطفی وزارت راه و 
شهرسازی نسبت به جاده های کرمان، 
گفت: برخی جاده ها در خطرناک ترین 
حالت ممکن باقی مانده و ساالنه تعداد 

زیادی قربانی می گیرد.
از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  "به 
در  زاهدی  محمدمهدی  کرمان، 
و  بهسازی  اجرایی  آغاز عملیات  آیین 
که  نهبندان   - محور شهداد  بازسازی 
والمسلمین  حجت االسالم  حضور  با 
نماینده  سلیمانی  علیدادی   حسن 
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی 
راه  وزیر  معاون  امانی  داریوش  کرمان، 
و حمل  راهداری  سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و 
نماینده مردم  پورابراهیمی  ونقل جاده ای کشور، 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، نماینده 
مردم بیرجند در مجلس، آیت الهی موسوی معاون 

فرمانده  ناظری  سردار  کرمان،  استاندار  عمرانی 
انتظامی استان کرمان و مسووالن استانی و محلی 
لطفی  کم  به  نسبت  انتقاد شدید  با  شد،  برگزار 
به  بخشیدن  سامان  در  شهرسازی  و  راه  وزارت 
کوتاهی ها  از  برخی  کرد:  بیان  کرمان،  جاده های 
نسبت به جاده های استان کرمان غیر قابل توجیه 

است."
پس  کرمان  استان  در  جاده ها  از  بسیاری  انگار 
هنوز  پروژه،  آغاز  از  اندی  و  از گذشت سه سال 

تکمیل نشده اند!
است  سال   10 حدود  که  است  معترف  زاهدی 
کرمان-راور-  " محور  شدن،  بانده  دو  پیگیر 

اجرای  آیا  که  اینجاست  سوال  و  است  دیهوک" 
یک پروژه باید 10 سال طول بکشد؟

پیگیر کار هستیم
مردم سیرجان عمیقا خواهان پیگیری فرماندار 
که  اداراتی  پاسخگویی  و  شهر  نماینده  و  جدید 
توسط  مقصران  و  بازخواست  و  کرده اند  کوتاهی 
مراجع قضایی هستند و سخن تازه رسانه ای کردن 
فرایند ادامه کار مسووالن را برای ننشستن گرد و 
غبار فراموشی روی آن در هفته های آینده ادامه 

خواهد داد. 

      گروه شهر

5
شماره 696

18 خرداد1401 حوادث
کم لطفی وزارت راه و شهرسازی به جاده های استان کرمان و انفعال مسووالن سیرجان؛

جاده مرگ و خواب سنگین مسووالن 

سرهنگ مرتضی امیرسبتکی در تشریح این خبر گفت:ماموران دایره مبارزه با قاچاق 
این شهرستان در راستای طرح  انتظامی گلستان  پاسگاه  و  پلیس آگاهی  ارز  و  کاال 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و با هدف جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی ، هنگام کنترل 
خودروهای عبوری در محور سیرجان-بندرعباس به یک دستگاه کامیون حامل سبد 
های خالی مشکوک و دستور توقف دادند. وی افزود:ماموران جهت بررسی خودرو را 
متوقف و در بازرسی از این کامیون 13 هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز کشف 

و راننده خودرو را دستگیر کردند.

کامیونی  با ۱۳ 
هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق توقیف شد

خبــر
 ثبت آمار ۱۲۷ مصدوم و فوتی بر اثر تصادفات طی هفته گذشته 

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان؛  حیدرپور از بروز ۴حادثه ویژه از تاریخ ۹ خرداد تا به امروز 
خبر داد و گفت: هر حادثه ای که پنج یا بیشتر کشته و مصدوم داشته باشد در دسته حوادث ویژه قرار می گیرد. او افزود: 
این حوادث در مجموع 1۲۷ نفر مصدوم داشته است که از این تعداد 3 نفر در صحنه حادثه و 3 نفر دیگر بعد از انتقال به 
مراکز درمانی به دلیل شدت جراحات فوت کردند.  حیدرپور در توصیه به شاهدان تصادفات برای کمک به حادثه دیدگان 

گفت: اگر فردی پزشک، پرستار و یا تکنسین فوریت های پزشکی است. 

  عکس : سید محسن فروزنده

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/005/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» تأمین ماشین آالت مورد نیاز جهت نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال آب«  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 1/000/000/000 ریال )یک میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
*محل تحویل پاکات : استان کرمــــان – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان اداری شرکت پاریـــز 

پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/03/2110:00بازدید از سایت 1

1401/03/2412:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/004/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» راهبری،بازرسی،سرویس ونگهداری تعمیرات مورد نیاز جهت بهره برداری 
خط انتقال آب از طریق تأمین نیروی انسانی و ابزارآالت مورد نیاز«  

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان  – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار  : استان کرمــــان  پاکات  *محل تحویل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/03/2110:00بازدید از سایت 1

1401/03/2412:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

دانشنامــه پایــان تحصیـالت 
دوره کارشناسی ناپیوسته 

با شماره تایید سازمان مرکزی 
  )168532100037(

به نام تهمینـه نجف آبـادی پور 
فرزند محمد با شماره شناسنامه 838 
در رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار 
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت، 

مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.


