کاهش ۷۰
درصدی بارشها
در استان

فردای کرمان :به گفتهی رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمان ،بارشهای
پاییزی استان تنها  16درصد کل بارندگیهای ساالنهی کرمان را شامل میشود که این میزان هم
در پاییز امسال نسبت به دورهی نرمال کمتر خواهد بود .حبیبی اظهار کرد« :سال زراعی از ابتدای
مهرماه هر سال آغاز میشود که میزان بارشها در استان کرمان از مهر ماه سال  99تا مهرماه
سالجاری در مقایسه با سال قبل ،حدود  70درصد کاهش داشته است»« :.میزان بارشها در پاییز
نسبت به دورهی نرال کمتر خواهد بود».
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فردای کرمان :معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از  ۵۱درصد دانشآموزان واکسن کرونا
تزریق کردند ،تاکید کرد که رشد علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و سالمت دانشآموزان ،ایجاب میکند که مدارس را بازگشایی کنیم و برای
بازگشایی مدرسه ضرورت دارد که واکسیناسیون دانش آموزان انجام شود .حمیدی بیان کرد« :حاصل این اقدامات در این شرایط خاص
کشور ،بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی توأم با آرامش بود و خوشبختانه توانستیم همزمان با شروع کار دولت جدید و دورهی
سرپرستی وزارت آموزش و پرورش ،سال تحصیلی جدید را با تالش مدیران و رؤسای مناطق و مدارس ،با آرامش آغاز کنیم».

نیاز برنامه ریزی منظم و مدون برای خط واحدهای درون شهری؛

برگزاریچهارمیننشست
انجمن مفاخر لنگرود با فرماندار
چهارمین نشست فرماندار با اعضای انجمن مفاخر لنگرود
در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
برگزاری چهارمین نشست انجمن مفاخر لنگرود با فرماندار
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان لنگرود ،در این نشست که به همت انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی و هنری لنگرود با مشارکت فرمانداری
و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان ،صبح روز
یکشنبه مورخ  18مهرماه سالجاری در سالن اجتماعات
فرمانداری لنگرود برگزار شد .،مطالبی در خصوص
هماهنگی های صورت گرفته و برنامه های پیش بینی
شده بزرگداشت دکتر محمدعلی صادقی از پزشکان خیر
لنگرودی ساکن در استان کرمان و شهر سیرجان بیان شد.
جعفرزاده فهیم ،لنگرود را دارای هنرمندان پرآوازه،
فرهنگ غنی و تاریخ پرافتخار دانست و خاطر نشان کرد :
افراد زیادی در این شهرستان وجود دارند که تاریخ شفاهی
شهرستان و استان را در سینه دارند و نیاز است معلومات
آنها مکتوب شود و در اختیار نسل جدید قرار گیرد.
محمد محمدی بندری ،رئیس انجمن مفاخر شهرستان
لنگرود نیز تشکیل انجمن مفاخر فرهنگی و هنری را
محفلی برای تجمیع هنرمندان و مفاخر شهرستان دانست
و اظهار داشت  :شناسایی مفاخر شهرستان ،تبادل اطالعات
و تجربیات ،خلق ایده های نو هنری و فرهنگی ،برگزاری
همایش ها و نمایشگاه های آثار فرهنگی و انجام کارهای
جدید و بدیع از اهداف تشکیل انجمن مفاخر این شهرستان
می باشد.
در ادامه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنگرود،
گزارشی از فعالیت های صورت گرفته از سوی انجمن
مفاخر این شهرستان ،تعداد مفاخر و نوع فعالیت های آنها
و برنامه های اجرایی ارائه نمود.
وی اضافه کرد  :برگزاری کنگره های تخصصی با هدف
پاسداشت و بزرگداشت فرهیختگان و چهره های نام آشنای
عرصه فرهنگ و هنر و ادب شهرستان از مهم ترین اولویت
های این انجمن است.
در پایان این نشست ،ضمن رونمایی از تابلوفرش چهره
ی دکتر صادقی .،از آقای نوید بازرگانان ،هنرمند جوان و
خوش آتیه لنگرودی در عرصه کارتون و کاریکاتور ،به پاس
راهیابی به جشنواره طراحی پوستر کشور فرانسه تقدیر
بعمل آمد.

شهر
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بیش از  ۵۱درصد دانشآموزان واکسن کرونا تزریق کردند

خبــر

رویـایحملونقـلعمومـی
معظمه صادقی
یکی از راههای کاهش ترافیک ،استفاده
مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی است ،در
سیرجان سالهاست ناهماهنگی و بی نظمی در
اتوبوس های خط واحد شهری همواره دارای
مشکالتی بوده و هست و این موضوع می تواند
یکی از دغدغه های مسوولین وقت باشد این
بی نظمی  ۹۰درصد از مردم سیرجان را مجبور
به استفاده از وسایل نقلیه شخصی میکند.
در واقع تنها درصد کمی از مردم راغب به
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هستند
آن هم شامل افرادی می شود که از مناطق
حاشیه ای شهر به مرکز شهر می آیند .این
در حالی است که سالهاست در کرمان ودیگر
شهرهای همجوار عبور خط واحدها ،داشتن
خط ویژه در خیابان ،پوشش دهی تمام نقاط
شهر ،سرعت در انتقال مسافران و تعداد باالی
ایستگاه های اتوبوس کامال به چشم می آید.
درست است که کرمان مرکز استان است و
سیرجان شهرستان ،اما شهری که داعیه دار
استان شدن است و نماینده شهرش رییس
مجمع نمایندگان استان است نباید در امری
بدوی مثل حمل نقل عمومی اینقدر بلنگد که
حتی نتوانیم با مرکز استان قیاسش کنیم .اگر
سری به پایانه های اتوبوسرانی شهرمان بزنیم
کامال بیرنگ و روح است در حالی که سیرجان
با این جمعیت باید مردم برای سوار شدن به
اتوبوس صف میکشیدند و بلیت میخریدند.
حمل و نقل عمومی نیاز شهر

حملونقل و جابهجایی مسافر و کاال در
جوامع پیشرفته امروزی از اهمیت زیادی
برخوردار است و جابهجایی آسان ،ایمن،
راحت و اقتصادی حرف اول را میزند .تامین
نیازهای اقتصادی و اجتماعی شهروندان،
برطرف کردن مشکالت محیط زیست به

ویژه آلودگی هوا ،حل مشکل
ترافیک و جابهجایی و انتقال
آسان و راحت مردم ازجمله
اهداف و خواستههای اصلی
مسوولین و مردم است که با
توسعه فضای ناوگان حملونقل
عمومی امکانپذیر است.
اما چرا در خیابانها با انبوه
اتومبیلهای تکنفره مواجه
هستیم و با توجه به اینکه
وسایل نقلیه شخصی فضای
بیشتری را اشغال میکنند این
افراد ترجیح نمیدهند که به
جای استفاده از وسایل نقلیه
شخصی از وسایل نقلیه عمومی
استفاده کنند؟

بیشتری کند و برای ایجاد تقاضا باید به طور
غیر مستقیم فرهنگ سازی کنیم.
مسوولین خوش بین

عکس :سید محسن فروزنده

ایستگاههای اتوبوس بیکار

یکی از شهروندان میگوید :مسیرم تا محل
کار طوالنی است مجبورم با تاکسی بروم هزینه
زیاد است و اگر اتوبوس خط واحد منظم بود با
خط واحد به محل کارم می رفتم .یکی دیگر
می گوید :اگر کسی در این شهر ماشین نداشته
باشد باید برای دو تا کار اداری حدود ۱۰۰هزار
تومان پول آژانس و تاکسی دهد چون خط
واحدها تمام نقاط شهر را پوشش نمی دهند
و همه ساعتی نمی آید .بارها دیده ایم در
ایستگاههای اتوبوس شهری راحت محل پارک
ماشین ها شده و مدتها اتوبوسی در این مکانها
نمی ایستد.
فرهنگ سازی برای استفاده از خط واحد

باید این فرهنگ در بین همه شهروندان
نهادینه شود که استفاده از ناوگان حملونقل
عمومی یک فرهنگ و نیاز جوامع شهری
محسوب میشود و توسعه وسایل عمومی
درونشهری میتواند بسیاری از مشکالت
شهری ازجمله ترافیک ،آلودگی هوا ،آلودگی

صوتی و  ...را برطرف کند .یکی از اساسیترین
راهها برای تقویت حملونقل عمومی و استفاده
از این سیستم برای تردد و جابهجایی در سطح
شهرها فرهنگسازی و تشویق مردم به استفاده
از وسایل حمل و نقل عمومی است ،مردم باید
به سمت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
تشویق شوند تا از فواید حمل و نقل عمومی،
حمایت از محیط زیست ،ایمنی بهبود حرکت
و رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی شهروندان
آگاه شوند.
در حمل و نقل عمومی سیرجان کمبود داریم
حسن خدامی ،رییس شورای اسالمی سیرجان
گفت :متاسفانه در چند سال اخیر هیچ خط
واحدی به ناوگان اتوبوس رانی شهری سیرجان
اضافه نشده است .وی می گوید :مصوب کردیم
که شهرداری جهت تعمیر اتوبوس های فرسوده
اقدام کند که از طریق سامانه ستاد استقبالی
نشد و مجبور شدیم از طریق ترک تشریفات تا
مبلغ حدود دو میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان
برای تعمیر ده وسیله ای که خراب هستند

تخصیص شود .او در ادامه گفت :نکته دوم هم
این است که مردم سیرجان فرهنگ استفاده
از حمل و نقل عمومی برایشان جای نیفتاده
قطعا اگر زیاد استفاده شود خب درآمدزایی هم
خواهد داشت و مشکالتش حل می شود .اما
متاسفانه مردم سیرجان بیشتر سمت تاکسی
های آنالین و اینترنتی رفته اند چون در
دسترس تر هستند .خدامی افزود :امیدوارم
امسال موقعیتی فراهم شود که ناوگان حمل
ونقل عمومی سیرجان نوسازی و منظم شود.
او در ادامه اظهار داشت :ایستگاه های اتوبوس
مجهزی در شهر ساخته شد ولی متاسفانه
تا فرهنگ استفاده از آنها را را تقویت نکنیم
این کارهای عمرانی از دست رفتند ناوگان
هممجبور است که ارائه خدماتش را تقویت
کند.
خدامی افزود :تقاضا در بعضی مسیرها کم
است و استقبال آنچنانی نیست شاید چون
همشهریان ناوگان عمومی را در حد رفع نیاز
خودشان نمی بینند و شهرداری باید تالش

مدیریت محترم مالی
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

رضا یوسفی مدیر عامل سازمان حمل و
نقل،بار و مسافر شهرداری سیرجان گفت:
سیرجان در حال حاضر دارای  ۵۰دستگاه خط
واحد در ناوگان عمومی است و حدودا ۲۰۰
ایستگاه انتقال مسافر در سطح شهر داریم ولی
مسیرهای کم مسافر را پوشش نمی دهیم و
اکثر مناطق را شهری را از نظر خطوط شهری
پوشش داده ایم یوسفی ادامه داد :شروع به
کار ناوگان عمومی سیرجان از  ۷:۱۵صبح
تا  ۷:۳۰شب است و هر نیم ساعت یکبار و
در بعضی مسیرها با ساعت متفاوت اتوبوس
ها گردش دارند .این مقام مسوول در رابطه با
نبود خط واحد در تمام نقاط شهر نیز گفت:
این امر دالیل زیاد از قبیل نبود مسافر و نبود
راننده است .
او افزود :تعداد خط واحد با توجه به نیاز شهر
و آماده بودن زیرساختها و فرهنگ استفاده
از اتوبوس هست و ارتقا حمل و نقل عمومی
بر می گردد به استقبال شهروندان از وسایل
حمل و نقل عمومی و باید با همکاری مردم و
اهالی محترم رسانه این فرهنگ سازی صورت
بگیرد .امید است که با توجه به گفته شدن
میزان اهمیت حمل و نقل عمومی و مشکالت
مردم با ناوگان فعلی سیرجان مسوولین ذی
ربط به جای خوش بینی و مثبت نگری به
این موضوع در پی استاندارد سازی حداقل
برای این موضوع مهم که مشکالتش بالخره
گریبانگیر ساکنان این شهر می شود باشند.
سخن تازه :در پاسخ به مسوولین باید بگوییم
درست است که با فرهنگ سازی شود اما
اگر خط واحد حتی در مسیرهای کم مسافر
به طور منظم در ایستگاههای توقف داشت
مطمئن باشد مردم راغب به استفاده می شدند.

مدیریت محترم مالی
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

جناب آاقی مهندس

جناب آاقی مهندس

علی شاهبداغی

علی شاهبداغی

ضایعه درگذشت پدر گرامی تان

باکمال تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند

تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن

منان برای شما صبری عظیم و اجری جزیل و برای آن بزرگوار

مرحوم مفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر

رحمت واسعه الهی را مسئلت می نماییم.

جزیل خواستاریم.

طب ی
سازمان نظام مهند سی کشاورزی و منا بع عی
شهر ستان سیرجان

ا تحادهی رش کت اهی تعاو نی تو لید رو ستا یی
شهر ستان سیرجان

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

دکتــر سعدالـه صمدی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

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

پروتز چانه و گونه

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

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

