راهاندازی
دسته
در ایام محرم
ممنوع شد

گفتارنو :با ابالغ دستورالعملهای محرمی ستاد کرونا ،راهاندازی دسته در ایام محرم ممنوع شد .در بخشی
از دستورالعمل دبیرخانه کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و در بخش
مربوط به ضوابط اجرای این مراسم در شهرها آمده است« :کارگروه مراسم عزاداری با توجه به نکات ذیل
نسبت به مدیریت و برنامهریزی برگزاری مراسم عزاداری حسینیهها ،تکایا ،مساجد و هیئتهای مذهبی در
کشور اقدام میکنند :برنامهریزی برگزاری مراسم دارای مجوز کارگروه بند پنج دستورالعمل صرفا در اماکن
و فضاهای باز با رعایت فاصلهگذاری (از هر طرف حداقل دو متر) و تجمعات حداقلی و نیز رعایت کاهش
ساعات برگزاری مراسم (حداکثر دو ساعت) .جابهجایی هیئتها و دستهروی نیز ممنوع است.

خـبــــر
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راهاندازی کارگاه خیاطی ویژه خانواده زندانیان در سیرجان

خبــر

فارس :محمد اسدی؛ مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سیرجان اظهار داشت :بهمنظور توانمندسازی خانواده زندانیان ،کارگاه
خیاطی درسیرجان فعالیت خود را آغاز کرد .در این کارگاه که درسالن انجمن حمایت از زندانیان فعال شده است 15 ،نفر از خانواد ه
مددجویان مشغول به کار شدند .مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان عنوان کرد :روزانه  50دست لباس فرم شرکتهای معدنی در
این کارگاه تولید میشود .وی هدف از فعالیت این کارگاه خیاطی را توانمندسازی خانواده مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت از
زندانیان درسیرجان عنوان کرد و افزود :انواع البسه با کیفیت باال در این کارگاه تولید میشود و برای  15نفرهم اشتغالزایی شده است.

گزارش سخن تازه از تعطیلی برخی پمپهای گاز در سیرجان:

یادداشت

پمپ گاز ،نیمه تعطیل و ناکافی

اتوبوس واژگون شده مربوط به
شرکت گهر زمین نیست
صبح روز سه شنبه ،رئیس روابط عمومی دانشکده
علوم پزشکی سیرجان از واژگونی اتوبوس
کارکنان شرکت گهر زمین در  ۵۰کیلومتری
محور سیرجان به منطقه گلگهر خبر داد.
آتشی پور گفت :حوالی ساعت  ۲۲:۲۵دقیقه
دوشنبه شب ،اولین تماس با مرکز اورژانس در
رابطه با واژگونی اتوبوسی از کارکنان معدن شماره۳
شرکت گهرزمین در محور سیرجان به شیراز
واصل شد و اعزام آمبوالنسها صورت گرفت.
وی ادامه داد ۱۱ :نفر مصدوم این حادثه با ۱۱
آمبوالنس اعزامی از اورژانس ،۱۱۵گلگهر و هالل
احمر به دو بیمارستان امام رضا(ع) و دکتر غرضی
سیرجان منتقل شدند که حال عمومی آنها خوب
است و تحت درمان قرار گرفتهاند.
متعاقب انتشار این خبر ،مهندس سید شجاعالدین
گلسرخی؛ مدیر  HSEشرکت سنگ آهن گهرزمین
طی جوابیه ای اظهار داشت :اتوبوس واژگون شده
در محور سیرجان به شیراز مربوط به شرکت
آرمانگهر میباشد .وی افزود :این اتوبوس با ۱۲
سرنشین حوالی ساعت  ۲۲:۲۵دوشنبه شب در
محور سیرجان به شیراز (تقاطع فوالد ایرانیان) دچار
حادثه شد که حال عمومی  ۱۱نفر از مصدومین این
سانحه مساعد است و یک نفر که از ناحیه پا آسیب
دیده ،برای ادامه درمان در بیمارستان بستری شد.
گلسرخی در ادامه عنوان کرد :علت حادثه در دست
بررسی است که متعاقبا اعالم خواهد شد.

سحر لشکری

شلوغی جایگاههای گاز مایع
بعد از افزایش قیمت بنزین ،متقاضی گاز
مایع( )CNGزیاد و صف جایگاه های گاز سی
ان جی طوالنی شد و خودروهای دوگانه سوز در
صف های چند کیلومتری گاز ماندند از آنجایی
که اکثر تاکسی های سطح شهر ،گاز سوز
هستند؛ یکی از بزرگ ترین معضالت تاکسی
داران هم کمبود جایگاههای گاز در شهرستان
است ،داستان خرابی پمپ های گاز از آن قصه
های طول و درازی است که مردم شهر سیرجان
مدت طوالنی است که با آن سر و کار دارند
با توجه به اینکه تعداد زیادی جایگاه سوخت
گاز مایع( )CNGدر سیرجان وجود دارد اما
همیشه به نظر میرسد برخی جایگاهها مشکل
دارند و یا تعطیل شدند و خودروهای گاز سوز
ساعتها در تنها جایگاهی که این سوخت را
ارائه میدهد ،صف میکشند.
در حال حاضر به نظر میرسد تنها جایگاه
ارائه دهنده گاز مایع که صف طوالنی دارد،
جایگاه بلوار قائم است .بر اساس استانداردهای
بینالمللی نسبت تعداد جایگاه های عرضه
سوخت مایع ()CNGو تعداد خودروها باید
یک به کمتر از  ۱۰۰۰باشد که در این بخشها
هیچ گونه مطابقتی با استانداردها دیده نمیشود
این در حالی است که در کشور ما به ازای هر
 ۱۵۰۰خودرو یک جایگاه سی ان جی وجود
دارد با وجود اینکه شهرستان سیرجان بر سر
چهار راه و در مسیر پر رفت و آمد قرار دارد این
صف های طوالنی ،نه تنها برای ساکنین اطراف
این جایگاهها مشکالتی به وجود میآورد ،بلکه
برای مسافران هم مشکالت عدیدهای را به
وجود آورده است.
 10جایگاه فعال داریم
در این رابطه با مهندس میر؛ رئیس شرکت

عکسها :الناز پیشیار /سخن تازه

جایگاهها پایین است و اگر هم فعال باشند ،فقط
نفت سیرجان صحبت کردیم؛ وی اینگونه جایگاهها قطع و اجازه فعالیت ندارند.
عنوان کرد :تعداد دوازده جایگاه پمپ گاز مهندس میر در ادامه گفت :در جلسهای که با یک خودرو میتواند سوخت گیری کند.
مایع( )CNGدر سیرجان وجود دارد ( ابتدای مسوولین اداره استاندارد و شرکت نفت استان قطع گاز بقیه جایگاهها مقطعی است
بلوار خلیج فارس ،اختصاصی خراسانی روبروی در فرمانداری داشتیم؛ جایگاه داران موظف رئیس شرکت نفت سیرجان در رابطه با قطع
گاز در بقیه جایگاهها گفت :ممکن است،
پمپ خلیج فارس ،بلوار قائم ،گمرک
قطع گاز برخی جایگاهها به صورت
که زیر نظر شهرداری است ،روبروی
رییس شرکت نفت سیرجان:
مقطعی باشد ،یعنی اینکه حجم برداشت
گمرک ،نجف شهر ،پاریز ،انتهای خیابان
گاز که باال میرود ،کمپرسورها به صورت
ابن سینا ،جایگاه استوار ،صدرزاده؛
*تعـداد  10جایـگاه فعـال گاز مایـع( )CNGدر سـطح
موقت و چند ساعت غیرفعال میشود
که از این  12جایگاه  10جایگاه گاز
شـهر سـیرجان داریم و جایگاههای صدرزاده و اسـتوار
که این مقطعی است و این اتفاق ممکن
مایع( )CNGرا عرضه میکند و فعال
بعـد رفع موانع و اسـتاندارد سـازی بـه زودی راهاندازی
برای جایگاه های شهرداری پیش بیاد،
هستند.
خواهند شـد.
اما جایگاه اختصاصی شرکت نفت (اول
وی افزود :از تمام این جایگاههای ذکر
* مشـکل جایـگاه  12فروردیـن برطـرف و و بنزیـن
بلوار خلیج فارس) در تمامی ساعات
شده ،فقط سه جایگاه دو منظوره و
شبانه روز فعال است و مشکلی هم ندارد.
غیرفعال هستند؛ این جایگاهها بنزین
سـوپر در اختیـار همشـهریان قـرار خواهـد گرفـت.
توزیع الکترونیکی فراوردهای نفتی
و گاز را با هم ارائه میدهند ،جایگاه
رییس شرکت فراورده های نفتی
استوار و  2جایگاه صدر زاده (بلوار مالک
اشتر و روبروی منطقه ویژه  )110که بدلیل شدند ،موانع را برطرف نمایند تا به زودی گاز سیرجان گفت :طرح توزیع الکترونیکی
رعایت نکردن مواردی که اداره استاندارد تعیین آنها وصل شود.رییس اداره فراوردههای نفتی فراوردههای نفتی (گازوییل و گاز مایع و
کرده در حال حاضر تعطیل هستند و تا زمانی سیرجان گفت :البته الزم است اضافه کنم ،نفت سفید) شروع شده ،وی هدف از اجرای
که موارد تعیین شده مرتفع نشود ،گاز این ظرفیت پذیرش خوردو و ارائه گاز توسط این این طرح را تأمین رفاه شهروندان ،جلوگیری

از عرضه خارج از شبکه و استفاده غیرمجاز
از فراوردههای نفتی و نیز ساماندهی توزیع
فرآوردههای نفتی عنوان کرد و افزود :افرادی
که تاکنون در این سامانه ثبتنام نکردهاند،
میتوانند بدون مراجعه حضوری ،با مراجعه به
سایت جدید تجارت آسان به آدرس اینترنتی:
https://newtejaratasan.niopdc.ir
در سامانه ثبت نام و از طریق دستگاه کارتخوان
و با دریافت رسید سوخت بخرند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر عدم
عرضه بنزین سوپر در سیرجان ،گفت :تنها
جایگاهی که بنزین سوپر عرضه میشد جایگاه
 12فروردین بود و اکنون با عدم استقبال
همشهریان روبرو شد ،مدیریت این جایگاه نیز
عنوان کرد :با توجه به فصل تابستان و تبخیر
بنزین با مشکالت زیادی مواجه هستیم.
رییس شرکت نفت سیرجان در این رابطه ابراز
امیدواری کرد مشکالت این جایگاه به زودی
برطرف و بنزین سوپر در اختیار همشهریان قرار
خواهد گرفت.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان کرمان:

تمامی مسیرهای شریانی شمال استان کرمان به دوربین های نظارتی تجهیز میشوند
ایسنا :معاون فنی و نظارت اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال
استان کرمان با بیان اینکه در حال حاضر
 ۷۰درصد شریان های شمال استان مجهز
به سامانه ثبت تخلفات هستند گفت :قرار
است طی  ۱.۵سال آینده  ۲۰۰۰سامانه ثبت
تخلفات در سطح کشور نصب و راه اندازی
شود که پیش بینی می شود  ۳۰درصد باقی
مانده محورهای شریانی شمال است نیز
در این بازه زمانی به این سامانه ها تجهیز
و تمامی محورهای شریانی استان به این
سیستم های هوشمند مجهز شوند.
دکترعلی عبداللهی صبح  ۲۰مردادماه در
جمع خبرنگاران درباره هوشمندسازی در
جاده های استان کرمان اظهار کرد :شبکه
راه ها و حمل و نقل در اقتصاد کشور نقش
بسیار مهم داشته به طوری که مانند رگ
هایی برای اقتصاد کشور هستند که همیشه

باید باز باشند.
وی به چالش شبکه راه ها و حمل و نقل
اشاره کرد و گفت :بحث ایمنی مهمترین
چالش این حوزه است .علی رغم تمامی
اقدامات صورت گرفته در این سال ها ،اما
نیاز بود که اقدامات نوینی برای افزایش
ضریب ایمنی راه ها ،وارد این حوزه شود.
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای شمال استان کرمان
با اشاره به راه اندازی مدیریت مرکز راه ها
از سال  ۹۰در استان کرمان اظهار کرد:
هم اکنون  ۱۴۹سامانه ثبت تخلفات در
مسیرهای شریانی شمال استان کرمان در
حال فعالیت هستند که سرعت متوسط،
سرعت لحظه ای و تخلفات را به صورت
لحظهای ثبت کنند.
عبداللهی با اشاره به تاثیرات این سامانه
ها گفت :از زمان نصب این سامانه ها در

از یک نفر منشی خانم ترجیحا ً مجرد
جهت کار در مطب دندانپزشکی
دعوت به عمل می آید.
09137454265

از یک نیروی خانم ترجیحا ً
مجرد و مسلط به کامپیوتر
با روابط عمومی باال جهت
کار در آژانس هواپیمایی
دعوت به عمل می آید.

ساعت تماس:

صبح۹:تا -۱۱عصر ۱۷تا۲۱

۰۹۱۲۴۳۵۷۹۶۰

محورهای شریانی استان کرمان ،شاهد
رشد قابل توجهی در زمینه ایمنی جاده ها،
کاهش تصادفات و تلفات رانندگی بوده ایم
و در مجموع وضعیت مطلوب تری در سطح
جاده های استان را امروز شاهد هستیم
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۷۰درصد
شریان های شمال استان مجهز به سامانه
ثبت تخلفات هستند افزود :قرار است طی
 ۱.۵سال آینده  ۲۰۰۰سامانه ثبت تخلفات
در سطح کشور نصب و راه اندازی شود که
پیش بینی می شود  ۳۰درصد باقی مانده
محورهای شریانی شمال است نیز در این
بازه زمانی به این سامانه ها تجهیز و تمامی
محورهای شریانی استان به این سیستم
های هوشمند مجهز شوند.
این مقام مسئول با اشاره به پهناور بودن
استان کرمان اظهار کرد :استان کرمان در
زمینه میزان شریان های اصلی جزء استان

از یک نفر منشی خانم با روابط عمومی
باال ،آشنا به کامپیوتر بصورت دو شیفت
جهت کار در دفتر فروش کولر گازی
دعوت به عمل می آید.
09164458335
از دو نفر شاگرد آقا ترجیحا آشنا به کار
جهت همکاری در پیتزا و ساندویچی
دعوت به عمل می آید.

0913 345 1557
از یک نفر منشی خانم ترجیحا ً مجرد
جهت کار در دفتر ساختمانی واقع در
شهرک صنعتی شماره یک سیرجان
دعوت به عمل می آید.
۰۹۰۳۱۸۵۳۵۲۵

های اول کشور است که در راستای نصب
سامانه های ثبت تخلفات رتبه دوم و از بعد
کمیت این سامانه ها نیز رتبه اول کشوری
را به خود اختصاص داده ایم.
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای شمال استان کرمان با
اشاره به اینکه بیش از  ۷۰درصد مسیرهای
شریانی استان کرمان مجهز به سامانه های
هوشمند از جمله ثبت تخلفات ،سامانه
های تردد شماری و  ...هستند اظهار کرد:
اولویت اول این اداره کل مجهز کردن
مسیرهای شریانی استان به این سامانه
های نوین است که امیدواریم پس از تجهیز
تمامی مسیرهای شریانی استان ،مسیرهای
فرعی مهم را نیز بتوانیم تحت پوشش این
سامانه ها قرار دهیم.
وی درباره روکش جاده ها نیز گفت :هم
اکنون  ۶سامانه هوشمند توزین در حال

حرکت در محورهای شریانی استان کرمان
فعال می باشند که این امر سبب افزیش

باغچـــه ای به مساحت ۱۴۰متر مربع
با  ۱۴اصله درخت گردوی  ۳۵ساله
در بهترین منطقه خوش آب و هوای
چهارگنبــــد
بصورت توافقی به فروش می رسد.
۰۹۱۹۸۲۸۸۴۳۶

عمر روسازی جاده ها و در نتیجه افزایش
ایمنی مسیرها خواهد شد.

خریدار خــــاک نقــــره
09374029671
ساعت تماس:
صبح ها  8الی  -12عصرها  16الی 20

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
شما را خریـداریم.

09917665969

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

