دیدار صمیمانه
فرماندهی انتظامی
سیرجان با پرسنل
سخن تازه

ظهر سه شنبه  19مرداد جناب سرهنگ محمد رضا ایران نژاد فرماندهی محترم انتظامی
شهرستان سیرجان ،جناب سرگرد جهانشاهی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و هیات
همراه با حضور در دفتر هفته نامه سخن تازه با اهداء لوح یادبود روز خبرنگار را تبریک گفتند.
در آغاز این نشست فرمانده انتظامی شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی
روز خبرنگار را تبریک گفت و با اشاره به رسالت خطیری که بر دوش خبرنگاران دراین عصر جدید
است افزود :خبرنگاران با اطالعرسانی صحیح و مسئوالنه و به موقع میتوانند از وقوع بسیاری از جرائم
پیشگیری کنند و همکار نیروی انتظامی در بسیاری از موارد باشند.

لیال گلزاری

بنزین؛ مهمترین سوختیست که بر همهی مسایل
اجتماعی و اقتصادی جامعهی ما سایه افکنده و
هر تغییری در آن ،کل محاسبات را تغییر میدهد.
آن ،حساسیتهایی چون نحوهی عرضه و کم
فروشی نقل هر مجلسی شده است .در شهرمان
سیرجان ،از بین جایگاههای سوختگیری که
وجود دارد ،زمزمهی کم فروشی یکی دو جایگاه
سوخت از گوشه و کنار و اعتراض نسبت به این
موضوع به گوش میرسد ،این بحث به خصوص از
زمان افزایش قیمت بنزین ،بسیار پررنگ شده و
در هر محفلی باب صحبت آن باز میشود.
برخی شنیدهها نیز حاکی از آن است که کیفیت
بنزین و ف ّرار بودن آن باعث شده تا دوام سوخت
در باک خودروها کم شود و این امر باعث میشود
تا بنزین با سرعت بیشتری در باک خودروها
مصرف شده و شائبه کم فروشی را تقویت کند.
با بنزین هوا وارد باک میشود

اغلب شکایات در موضوع کم فروشی بنزین از
این قرار است« :همراه با بنزین هوا وارد باک
خودرو میشود .خیلی جالب است که زمانی که
از پمپ بنزین ......بنزین میزنم ،هر چند دستگاه
جایگاه میزان  60لیتر بنزین را نمایش میدهد اما
نشانگر بنزین خودرو پس از روشن شدن ،هنوز
به میزان فول نرسیده و به سرعت این نشانگر
افت میکند .شاید این امر مربوط به دستکاری
در نازل جایگاه باشد و شاید بنزین با هوا راهی
باک خودرو میشود که این موضوع باعث شود تا
با طی مسافت کوتاهی ،نشانگر باک بنزین خودرو
پایین بیاید».
کیفیت بنزین در برخی جایگاهها پایین است

«مطمئنم که کیفیت بنزین در جایگاههای
مختلف متفاوت است ،به این صورت که بنزین
برخی جایگاهها دوام بیشتری در باک دارد و
برخی دیگر به اصطالح زود میپرد .وگرنه چه
دلیل دیگری میتواند داشته باشد که هرگاه از
یک جایگاه خاص ،سوختگیری ماشینم را انجام
میدهم ،زودتر باک خودرو خالی میشود؟»
گاهی پمپچی کمتر بنزین میزند

«گاهی به خاطر شرایط نامناسبی که دارم ،یا
زمانی که همسرم برای سوختگیری به جایگاه
میرود و مجبور میشویم که سوختگیری را به
عهده کارگران جایگاه بگذاریم ،در برخی مواقع
و توسط برخی کارگران پمپچی ،بنزین کمتری

شهر

3

کارمندان بانک ها ،اتوبوسرانی و آتش نشانی سیرجان واکسینه شدند

شماره 658
20مرداد1400

سیرجان خبر :سخنگوی ستاد کرونا سیرجان سیرجان گفت :کارمندان بانک ها ،اتوبوسرانی و آتش نشانی سیرجان واکسینه شدند.
دکتر موقری پور اعالم کرد :بیش از  800نفر از پرسنل زحمتکش بیش از  20بانک و موسسه مالی در سیرجان بر علیه بیماری کووید 19
واکسینه شدند .وی بیان کرد :این عزیزان در بانک های تجارت ،صادرات ،کشاورزی ،رفاه ،ملت ،پست بانک ،ملی ،سپه ،رسالت ،مسکن،
توسعه تعاون ،امداد والیت ،ایران زمین ،سامان ،کارآفرین ،صندوق امید ،گردشگری ،موسسه نور ،پارسیان ،سینا و بانک پاسارگاد مشغول
به خدمت رسانی به همشهریان عزیز هستند .سخنگوی ستاد کرونا سیرجان اذعان کرد :حدود 50نفر از پرسنل سازمان اتوبوسرانی و
حدود  40نفر از پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان نیز واکسن کرونا را دریافت کردند.
کیفیت بنزین در همهی جایگاهها یکسان است

گزارشی از مشکالت مردم با جایگاههای سوخت،

هزینهی از دست رفته و ِ
باک خالی خودرو
تحویل داده میشود اما پول بیشتری میگیرند.
بارها این موضوع مورد بحث و جدل با کارگر
پمپچی ختم شده و جوابی که میشنویم این
است که خودتان بیایید و بنزین بزنید .به نظر شما
این معقول است».

ل برخی
بنی اسد آزاد در رابطه با خرابی ناز 
دستگاههای سوخترسانی در برخی جایگاههای
شهر گفت« :متاسفانه در برخی جایگاهها ،خرابی
دستگاه داریم و این قضیه را قبول داریم اما
بحث قطعات و خریداری و تعمیر آن است که
به دلیل تحریمهایی که وجود دارد در خریداری
این دستگاهها به مشکل برخوردیم و در برخی
جایگاهها ،نازلها و استوپها و تلمبهها و دیگر
قطعات خرابی داریم ،این موضوع را قبول داریم و
باید منتظر بمانیم».

نازل دستگاه خراب است و بنزین هدر میرود

با نظارت مداوم شرکت نفت ،کم فروشی به
حداقل رسیده

سرپرسـت شـرکت ملـی پخـش
فرآوردههـای نفتـی ناحیـه سـیرجان
نیـز با بیـان اینکه بسـیاری از مشـکالت
پیـش آمـده در مـورد کم فروشـی بنزین
خـارج از بحث نازلهـا در جایگاههاسـت
از شـهروندان چنیـن خواسـت« :توصیـه
میکنم همشـهریان در زمان سوختگیری
حتمـا از خودرو پیاده شـده و خـود بنزین
بزننـد و یـا حداقل روی ایـن قضیه نظارت
داشـته باشند .

همین دلیل شد که این موضوع را پیگیر شویم.
حتا جایگاه داران هم در این رابطه گفتند« :این

سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ناحیه سیرجان در رابطه با متفاوت بودن کیفیت
بنزین در جایگاههای مختلف سیرجان گفت:
«کیفیت بنزین دارای استانداردهاییست که اگر
از آن تبعیت نشود باعث آلودگی محیط زیست
شده و ادارهی استاندارد وارد عمل میشود .پس
ی شهر
همهی کیفیت بنزین در همهی جایگاهها 
یکسان است و تفاوت در کیفیت بنزین ،از نظر ما
رد شده است».
خرابی دستگاه داریم

«نازل برخی از پمپها در برخی جایگاهها ،خراب
است و بیشتر بنزین هدر میرود و بیرون از باک
خودرو میریزد ،اما متاسفانه نه این نازلها و گاهی
استوپهای آنها را درست میکنند و عالوه بر این
تاوان این هدر رفت بنزین را شهروند باید بپردازد
کمیاین موضوع نامعقول به نظر میرسد.
این موضوعاتیست که موجب گالیه شهروندان
شده و از نحوهی سوختگیری در برخی جایگاههای
شهر ،ابراز نارضایتی کنند .و این موضوع بارها و
بارها در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته و

خبــر

شکایات خود را اعالم کنید

عکس :سید محسن فروزنده

اعتراض به گوش ما هم رسیده است و بارها به
ما گفتهاند .اما اوایل همین هفته از طرف شرکت
نفت ،آمدند و درجه گذاشتند و تست کردند اما
هیچ مشکلی در رابطه با کمفروشی یا خراب
بودن قطعات مکانیکی دستگاهها وجود نداشت
و نمیدانم دلیل این اتفاق و اعتراض رانندگان
چیست؟ این اعتراضات زیاد شده و به همین دلیل
بررسیهایی صورت گرفت و حتا نازلها هم مورد
بررسی مورد تایید بود و مشخص شد کمفروشی
در سیستم توزیع اتفاق نمیافتد.
در واقع نظارت مستمر توسط شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی و سازمان ملی استاندارد و
همچنین غیرقابل دسترس بودن تلمبهها و
قیمتهای هوشمند آن باعث شده تا کمفروشی
در سیستم توزیع و زنجیره فروش بنزین به حداقل
برسد .با این حال با تغییر قیمت بنزین و دو نرخی
شدن آن ،اختالف بین کارگر و مراجعه کننده

بیش از پیش شده است».

سوختگیری وظیفه شهروند است

در این رابطه سرپرست شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ناحیه سیرجان نیز با بیان اینکه
بسیاری از مشکالت پیش آمده در مورد کم فروشی
بنزین خارج از بحث نازلها در جایگاههاست
از شهروندان چنین خواست« :توصیه میکنم
همشهریان در زمان سوختگیری حتما از خودرو
پیاده شده و خود بنزین بزنند و یا حداقل روی این
قضیه نظارت داشته باشند تا مشکالتی از قبیل
کمفروشی کارگران پمپچی پیش نیاید .هر چند
که موضوع سوختگیری به عهدهی شهروند است،
مگر در مواردی که راننده خانم باشد و تمایل به
پیاده شدن نداشته باشد یا شرایط خاصی که
برخی رانندهها به دلیل معلولیت ممکن است
داشته باشند .موضوع سوختگیری توسط کارگر
پمپچی مربوط به سالهای پیش است که

تشویقی به کارگران داده میشد در صورتی که
سوختگیری ماشین را انجام دهند .اما اکنون این
قانون برداشته شده و اگر پمپچی سوختگیری
انجام میدهد به دلیل اخالقی بودن این موضوع
است وگرنه جزو وظایف او محسوب نمیشود».

هر ماه بازرسی انجام میشود

سعید بنی اسد آزاد ،در رابطه با بازرسی از
جایگاههای سوخت به خبرنگار سخن تازه گفت:
«هر ماه به صورت روتین بازرسان این شرکت به
جایگاههای سیرجان سرزده مراجعه میکنند و
دستگاهها را مورد تست و آزمایش قرار میدهند.
این تست از طریق پیمانههای استانداردی به
میزان  20لیتر است که میزان سوختگیری در
تمام جایگاههای سیرجان از طریق آنها مورد
ارزیابی قرار میگیرد .تاکنون چنین موردی در
رابطه با کم فروشی بنزین و اختالفی در میزان
آن مشاهده نشده که بخواهیم با آن برخود کنیم».

سرپرست شرکت ملی فرآورههای نفتی در پایان
از شهروندانی که از این موضوع گالیه دارند برای
شفاف شدن موضوع گفت« :شهروندان معترض
در صورت تمایل میتواند به همراه بازرسان این
شرکت در محل جایگاه سوخت مورد اعتراض
حضور پیدا کنند تا نتیجه را خود رویت کنند
و اگر امکان حضوری آن ،وجود ندارد میتوانند
شکایات خود را از جایگاههای سوخت به تلفن
گویای  09627اعالم تا از طریق سامانه و پایگاه
اطالع رسانی به شکایات شهروندان رسیدگی
گردد و بعد از آن ،با شماره اعالم شده از سوی
فرد شاکی تماس گرفته میشود و به اتفاق شخص
شاکی و با در نظر گرفتن ساعت و تاریخ ،آزمایش
از جایگاه انجام میشود».
فکری به حال بی اعتمادی شهروندان کنید

به هر حال ،متصدیان امر مانند شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی و همچنین سازمان
ملی استاندارد باید فکری به حال بیاعتمادی
مردم نسبت به بنزین و تمام موضوعات حول و
حوش آن داشته باشند زیرا با وجود اطالع رسانی
دایمیباز هم مردم نسبت به کیفیت بنزین و کم
فروشی آن با دیده تردید مینگرند.

شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو واقع در منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان قصد دارد نیروهای مورد نیاز خود را از بین افراد

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر پیرو آگهی مناقصه عمومی ؛

« احداث جاده دسترسی موقت به پارک گردشگری
واقع در منطقه سیاه کوه شهرستان سیرجان»

به اطالع می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ،ساعت  13:30مورخ 1400/05/31
می باشد .لذا از شرکت های پیمانکاری که دارای حداقل رتبه  3رسته راه و باند می باشند دعوت به
عمل می آیــد جهت اخذ اسنــــاد مناقصـــــه از تاریخ  1400/05/19به سایــــت این شرکـــــت به آدرس
 www.ggz.irمراجعه نمایند.

بومی شهرستان سیرجان از طریق انجام مصاحبه جذب نماید.
متقاضیـــــان می توانند از تاریــــخ درج آگهـــی رزومـــه خود را

حداکثـر تــــا تــــاریخ  1400/05/25به آدرس ایمیل

 ourfactor yinfo@gmail.comارسال نموده و یا به واحد
اداری کارخانه تحویل نمایند

شرایــط عمومـی :

-1اعتقاد به دین مبین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی
-2دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

شرایط شرکت در مناقصه:

-3عدم اشتهار به فساد اخالقی ،نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه
کیفری

_1شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

-4حداکثر سن جهت متقاضیان  24سال می باشد.

_2سپرده شرکت در مناقصه  6،884،602 ،192 :ریال
_3هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
_4كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 _5تاریخ بازدید از پروژه :ساعت  10صبح شنبه مورخ 1400/05/23
_6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز
شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــر بر تپـــه ،بلـــوك 5

-5دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه
داشته باشند.

کلیــه رشتــه های فنــی
مقطع دیپلـــم

(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)
_7تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

رشکت رفآورده اهی روغنی اریان – رفیکو

