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5 فردای کرمان:  مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت: »خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز طی اجرای طرح 
منع تردد )از اول تا پایان ۱۵ آذر ماه( جریمه نمی شوند«. وی افزود: »از ابتدای اجرای طرح محدودیت های جدید کرونا، از اول تا ۱۵ آذر، 
همه ی دوربین های متصل به سامانه ی سیمفا )سامانۀ یکپارچۀ معاینه فنی خودروفنی کشور( در مناطق قرمز که خودروهای فاقد معاینه 
فنی را جریمه می کردند، قطع شده است«. و همچنین همه ی مراکز معاینه فنی نیز در مدت این ۱۵ روز تعطیل شوند«. قیصر تاکید کرد: 
»چنانچه این ۱۵ روز تمدید شود، این تصمیمات ادامه خواهد یافت«.مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت: »اکنون ۵۳۰ 

مرکز معاینه فنی خودروها در کشور داریم که نزدیک به ۱۰۰ مرکز در کالنشهرهای فعال هستند«.

خبــر خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز جریمه نمی شوند 

جایگاه هاي )CNG(  در سیرجان از ابتداي ایجادشان تا 
کنون همواره با تعطیلي هاي دوره اي توام بوده اند! تا جایي 
یا چند جایگاه  ماهه ي یک  بودن چند  تعطیل  که دیگر 
امري طبیعي جلوه کرده طوري  )CNG(  در سیرجان 

که انگار نه انگار مشکلي وجود دارد! 
علت این تعطیلي ها هربار موضوعي اعالم مي شود. مثاًل 
مدت    )CNG( جایگاه هاي  از  یکي  قبل  سال هاي  در 
مدیدي تعطیل بود و علتش داشتن بدهي بود. در واقع 
مبلغ گاز مصرفي اش را به اداره گاز شهرستان نپرداخته 
بود و اداره گاز شیر لوله هاي گازش را به روي این جایگاه 
نپرداختن  این  سیرجان  وقت  شهردار  حتا  و  بود  بسته 

بدهي را مورد نکوهش قرار داد. 
اما همچنان  مشکل جایگاه هاي )CNG(  در سیرجان 
با گذشت چند سال به قوت خودش باقیست. به جز این 
نمونه بارها شاهد تعطیلي مدت دار هر کدام از جایگاه هاي 
)CNG(  در سیرجان بوده و هستیم. هربار به یک دلیلي. 
یک بار نقص فني، بار دیگر به دلیل بدهي وامثال آن...  
همین ماه گذشته جایگاه سوخت واقع در جاده سیرجان 
را  تعطیلي  این  دلیل  کارگرانش  بود.  تعطیل  زیدآباد  به 
براي  تهران  به  شدنشان  فرستاده  و  مخزن ها  شدن  باز 

عیب یابي عنوان کردند. 
جايگاه سوخت روبروي بدرآباد نيز با داليل مشابه 

تعطيل است 
این درحالیست که جایگاه سوخت انتهاي بلوار قاآني نیز 
با مشکل خرابي دستگاه هایش روبروست و عمال فقط از 
سه پمپش استفاده مي کند. موضوعي که در کنار تعطیلي 
دیگر جایگاه ها منجر به ایجاد صف هاي بلند خودروها در 
جایگاه هاي )CNG(  شده است. صف هاي بلندي که گاه 
باعث  مواقع  برخي  حتا  و  سرمي برد  را  مردم  حوصله ي 
درگیري بر سر نوبت مي شود و در این شرایط کرونا منجر 

به رعایت نشدن فاصله اجتماعي مي گردد. 
براي رعایت نشدن فاصله اجتماعي هم الزم نیست فقط 
کنار  که  همین  شود.  بحث  نوبت  سر  جایگاه ها  این  در 
تجمع  سوخت  هزینه  پرداخت  براي  کارتخوان  دستگاه 
شود، بس است. آخر این جایگاه ها حاضر به دریافت پول 

نقد هم نیستند. 
بنابراین در دوران رکود اقتصادي و افزایش بیکاري ناشي 
از بحران کرونا و با وجود گراني بنزین و هزینه ي کمرشکن 
آن بر معیشت خانواده ها، جایگاه هاي سوخت )CNG(  از 
اهمیتي بیش از پیش برخوردار شده اند و بسیاري از مردم 
جا  بنابراین  این مشکل هستند.  درگیر  به طور مستقیم 
دوباره  راه اندازي  پیگیر  تنها  نه  شهري  مسووالن  داشت 
سرمایه گذاري  مشوق  حتا  که  شوند  فعلي  پمپ گازهاي 
بیشتر بخش خصوصي براي راه اندازي جایگاه هاي دیگري 
براي سیرجان باشند. تا دست کم )CNG(  ارزان و پاک 

بتواند به راحتي جایگزین بنزین گران بشود.
این در حالي است که پیش تر مهندس میر؛ رئیس شرکت 
در   )CNG(مایع گاز  پمپ  جایگاه  تعداد  سیرجان  نفت 
بلوار  )ابتداي  بود.  سیرجان را دوازده جایگاه اعالم کرده 
خلیج  پمپ  روبروي  خراساني  اختصاصي  فارس،  خلیج 
است،  شهرداري  نظر  زیر  که  گمرک  قائم،  بلوار  فارس، 
ابن  خیابان  انتهاي  پاریز،  شهر،  نجف  گمرک،  روبروي 

سینا، جایگاه استوار، صدرزاده( که از این ۱2 جایگاه ۱۰ 
جایگاه گاز مایع)CNG( را عرضه مي کند و فعال هستند.

این  تمام  از  بود:  گفته  ما  خبرنگار  به  مردادماه  در  وي 
و  منظوره  دو  جایگاه  سه  فقط  شده،  ذکر  جایگاه هاي 
غیرفعال هستند؛ این جایگاه ها بنزین و گاز را با هم ارائه 
میدهند، جایگاه استوار و 2 جایگاه صدر زاده )بلوار مالک 
اشتر و روبروي منطقه ویژه ۱۱۰( که بدلیل رعایت نکردن 
حاضر  حال  در  کرده  تعیین  استاندارد  اداره  که  مواردي 
مرتفع  تعیین شده  موارد  زماني که  تا  و  تعطیل هستند 
ندارند.  فعالیت  اجازه  و  قطع  جایگاه ها  این  گاز  نشود، 
اکنون بعد از گذشت ۳ ماه کماکان این جایگاه ها غیرفعال 

هستند.
را  موانع  باید  داران  جایگاه  میر  مهندس  گفته  طبق 
وصل  آنها  جایگاه ها  این  گاز  زودي  به  تا  کرده  برطرف 
شود. الزم به ذکر است ظرفیت پذیرش خوردو و ارائه گاز 
باشند،  فعال  اگر هم  و  است  پایین  این جایگاه ها  توسط 

فقط یک خودرو مي تواند سوخت گیري کند.

مهر:  سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان وضعیت حضور کارمندان و فعالیت 
ادارات در سه وضعیت قرمز، نارنجی و زرد ابالغی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا را تشریح کرد.

در شهرهای دارای وضعیت زرد، کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه های مرتبط 
با مأموریت های اساسی و مدیریت شهری با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد. در 
شهرهای دارای وضعیت نارنجی، ادارات با کاهش حضور تا یک سوم کارکنان اقدام کنند. در شهرهای 
دارای وضعیت قرمز، دستگاه های ارائه دهنده   می توانند نسبت به کاهش حضور تا ۵۰ درصد کارکنان 

خود اقدام کنند. 

دستورالعمل
 نحوه حضور 

کارمندان و فعالیت 
ادارات کرمان

گروه شهر: مردم محمودآباد سادات سیرجان از بوی دودی که شب ها در فضای منطقه شان به مشام می رسد، حرف می زنند. 
بویی که می گویند از دود کارخانه ای در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به هوا می شود. اما خب مشخصا شب های تاریک دود 
قابل رویت نیست که بخواهیم از آن عکس یا فیلمی بگیریم. یکی از اهالی محمودآباد که چوپان است، از دودی می گوید که 
بارها از بیابان های اطراف پیرامون منطقه ویژه دیده است. دودی که به گفته ی او سفیدرنگ است منبعش نامشخص: »از دور 

دیده میشه اما نزدیک فنس های منطقه ویژه که میشم دیگه دودش قابل رویت نیست!«
ناچار یک روز صبح برای دیدن دود مورد نظر به منطقه ویژه می روم. بلوار اصلی و خیابان های کوچک و بزرگ فرعی را با 
ماشین می گردم. در نزدیکی دروازه ی دیگر منطقه ویژه که رو به محمودآباد باز می شود و مختص عبور و مرور کامیون های 
باری ست، چشمم به دودی سفیدرنگ در یکی از خیابان فرعی منطقه ویژه می خورد. دودی که بیشتر شبیه بخار آب است 
اما نزدیکش که می شوی اثری از رطوبت هم در آن محل دیده نمی شود! کارخانه ای که این دود عجیب و غریب از آنجا تولید 
می شود، هیچ نام و نشانی ندارد. وقتی عکس می گیرم هم کسی مزاحمم نمی شود. انگار در ساختمان نگهبانی اش کسی نیست!

یک منبع آگاه نام این کارخانه را شرکتی مربوط به فعالیت های منطقه گل گهر می داند و دود مورد نظر را ناشی از کوره های 
تولید آهن اسفنجی.نام شرکت را در اینترنت جست وجو می کنم. درباره اش نوشته: »در زمینه توسعه صنایع حوزه آهنی کشور 

از معدن تا صنایع پایین دستی از سال ۱۳۹۶ با سرمایه اولیه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال تأسیس شد. 
کارشناس فروش شرکت مزبور پیش از این در گفت وگو با یک سایت معدنی درباره فعالیت های شرکت اینگونه توضیح داده: 
»تولید این نوع آهن اسفنجی اسفند سال ۹۷ راه اندازی شده و محصول خود را از فروردین ۹۸ وارد بازار کرده است. وی 
در پاسخ به این پرسش که ایده این کارخانه از کجا شکل گرفته است، گفته است: »این ایده ابتدا در چین اجرا شده و ما از 

چینی ها آن را گرفته  و بومی سازی کرده ایم.«
با رییس اداره محیط زیست سیرجان تماس می گیرم. بدون اینکه من نامی از شرکت ببرم، تا از دود منطقه ویژه می پرسم، 
خودش اسم شرکت را پیش می کشد. علی اکبر رسولیان می گوید: »ما بابت آالیندگی ها شاکی این کارخانه بودیم. شکایت 
کردیم. پرونده اش را فرستادیم دادگاه اما در دادگاه تبرئه شد.« می پرسم دلیل دادگاه برای تبرئه چه بود؟ رسولیان پاسخ 
می دهد: »گفتند آالیندگی ندارد« با تعجب باز هم سوال می کنم که مگر مرجع تشخیص داشتن یا نداشتن این آالیندگی 
اداره محیط زیست نبود؟ یا چرا تحت فشار نمی گذارید برای گذاشتن یک فیلتر دودکش اقدام کند؟ در واکنش نمی داند چه 
بگوید و فقط اظهار تاسف می کند! گفتنی ست دود ناشی از کارخانه های تولید آهن اسفنجی برای سالمتی انسان خطرناک 
است و موجب ایجاد بیماری های ریوی می شود و مشخص نیست با این شرایط چرا مسووالن ما اجازه داده اند جانمایی چنین 

کارخانه ای در مجاورت مناطق مسکونی باشد؟!

دود منطقه ویژه در چشم مردم محمودآباد

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

همگی یکجا : 17/800/000 تومان
تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم

ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

جناب آاقی 

دکتر سعید خاتم
مدیرعامل  عنوان  به  را  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
سازمان آرامستان تبریک عرض نموده، موفقیت شما 

را در این عرصه آرزومندیم.

رشکتهای ساختمانی آرام و ارگ

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

گزارشی از وضعیت برخی پمپ های گاز در سیرجان:

جایگاه های همیشه تعطیل سی ان جی در سیرجان
      حسام الدین اسالملو 

  عکس: سخن تازه


