افتتاح سامانه
هاي قابل حمل
خورشيدي مدارس
عشايري

معاون برنامه ريزي و مهندسي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان گفت :در راستاي تفاهم
نامه مشترك سازمان عشايري و شركت توانير و از محل اعتبارات بند ج تبصره  6قانون بودجه 1400
كشور ،تعداد  406مولد خورشيدي قابل حمل ويژه عشاير كوچ رو با اعتباري بالغ بر  36ميليارد ريال تهيه
و تحويل اين عزيزان ،گرديد وي همچنين افزود :تعداد  44مولد خورشيدي براي مدارس عشايري نيز
تخصيص يافت كه تاكنون تعداد  26مولد با اعتباري معادل  2300ميليون ريال در شهرستان هاي بافت،
سيرجان ،بم و ريگان تحويل شده است شيخ شعاعي تصريح نمود 10 :درصد از بهاي مولدهاي مذكور
توسط استفاده كننده و مابقي نيز توسط شركت توزيع تامين شده است.
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گفتارنو :سازمان هواشناسی ناپایداریهای جوی از ظهر دوشنبه تا بعد از ظهر سه شنبه در برخی مناطق استان کرمان پیشبینی کرد .به گزارش
فارس بنا به اعالم سازمان هواشناسی از ظهر امروز دوشنبه  ۸آذرماه تا بعد از ظهر فردا افزایش ابر ،بارش باران ،رعد و برق ،وزش تندبادهای موقت در
پارهای از نقاط استان بهویژه نیمه جنوبی ،مرکز و غرب استان پیشبینی میشود .همچنین برای ارتفاعات و مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف
پیشبینی شده است .آبگرفتگی معابر عمومی ،احتمال جاریشدن رواناب ،لغزندگی سطح جادههای کوهستانی ،یخزدگی سطح معابر دور از انتظار
نیست .به همراه داشتن تجهیزات کافی جهت ترددهای جادهای ،سرویس و آما دهسازی وسایل گرمایشی ،عدم صعود به ارتفاعات و انجام اقدامات الزم
برای کاهش خسارات احتمالی توصیه میشود.

گزارشی پیرامون تقویت و تعویض روشناییهای برخی معابر شهری:

خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان:

 70رسانه استان کرمان در جشنواره رسانه و عدالت
استان کرمان شرکت کردند

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن قرائت پیام ریاست قوه قضاییه به
سومین جشنواره رسانه و عدالت از رشد  ۷۰درصدی مشارکت رسانهها در
این جشنواره خبر داد و گفت :درسومین دوره جشنواره رسانه و عدالت شش
هزار و  ۲۹اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده و مورد داوری قرار گرفته است.
یداهلل موحد در آئین اختتامیه سومین جشنواره رسانه و عدالت استان کرمان
افزود :در مجموع  ۷۰رسانه استان کرمان ،شش هزار و  ۲۹اثر خود را به
دبیرخانه جشنواره رسانه و عدالت ارسال کردند.
وی ادامه داد :طرح جشنواره مطبوعات برتر استان کرمان با عنوان «رسانه و
عدالت» از مصوبات شورای قضائی و ستاد گرامیداشت هفته قوه قضائیه استان
کرمان میباشد و در سال  ۱۳۹۵فراخوان آن در اختیار رسانهها قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد :این جشنواره با هدف بهره
مندی از فرصت و ظرفیت رسانههای محلی (مکتوب ،الکترونیکی ،برخط،
دیداری ،شنیداری استان کرمان) و مشارکت آنان به انتشار مطالب و اخبار
دستگاه قضائی و نیز تولید محتوا در قالبهای (خبر ،گزارش ،مصاحبهای و )..و
ایجاد رقابت در تولید مطالب با کیفیت توسط رسانهها برگزار شد.
موحد تصریح کرد :جشنواره رسانه و عدالت با هدف ایجاد یک رقابت سالم
و اصولی در بین اصحاب مطبوعات در حوزه قضایی و حقوقی ،توسعه اطالع
رسانی و آگاهی بخشی از رویدادهای حوزه قضایی استان برای جلب اعتماد
عمومی ،ایجاد زمینه آموزش و باال بردن آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم،
ایجاد انگیزه و رغبت در بین اصحاب رسانه در حوزه قضا و تالش برای ارتقاء
سطح علمی و حرفهای اصحاب رسانه در حوزه قضائی و حقوقی برگزار شده
است.
وی ادامه داد :کشف و شناسایی استعدادها و پتانسیلهای خبری و رسانهای
استان ،حمایت از خبرنگاران ،روزنامه نگاران و نویسندگان حوزه قضایی و
حقوقی ،فعال سازی رسانهها و استفاده بهینه از فرصتهای رسانهای در
کاهش ورودی پروندهها به محاکم ،انتخاب و معرفی رسانه ،خبرنگار ،روزنامه
نگار و نویسنده برتر در حوزه قضایی و ارج نهادن به تالشها و خدمات صاحبان
رسانه در استان از دیگر اهداف سومین دوره جشنواره رسانه و عدالت به شمار
میرود .رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد :در نخستین جشنواره
رسانه و عدالت ،آثار مطبوعات محلی ،نمایندگی روزنامههای سراسری ،دفاتر
خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان از  ۳۰خردادماه  ۱۳۹۵الی  ۱۵تیرماه
ماه  ۱۳۹۶مورد سنجش و داوری قرار گرفت.
موحد بیان کرد :در این دوره تعداد  ۵۷رسانه در این جشنواره شرکت کردند
و یک هزار و  ۹۲۹اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شد.
وی گفت :دومین جشنواره رسانه و عدالت نیز در مجموع  ۴۱رسانه استان
کرمان ۹۲۰ ،اثر به دبیرخانه جشنواره قلم و عدالت ارسال کردند که در نهایت
با نظر هیات داوران از  ۵۹رسانه و خبرنگار تقدیر شد.

شهر
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خبــر

لیال گلزاری

انتظار برای اتمام نورانی شدن سیرجان

پروژهی «سیرجان ،شهر نور» که با هدف
ایجاد چشماندازهای زیبا در فضاهای
عمومی ،تامین آرامش روحی و روانی
شهروندان ،حفظ امنیت در تردد شهری
کلید خورده ،وعدهی پایان آن تا پایان
فروردین  1400داده شده بود ،اما هنوز
به پایان نرسیده و برخی شهروندان اعتقاد
دارند که گاه اعمال سلیقههایی در اجرای
آن دیده میشود.
بنرها و تبلیغات سطح شهر ،بیانگر
این موضوع هستند که شهر سیرجان به
عنوان پایلوت شهر نور در کشور انتخاب
شده است .بر همین اساس ،نوسازی
و بهینهسازی روشنایی سطح شهر در
اولویت کاری قرار گرفت و جلسات
مختلفی تشکیل که مهمترین آن
جلسهای در محل استانداری و با حضور
شهردارسیرجان ،نماینده شرکت گلگهر
و مدیران برق جنوب استان جهت اجرای
طرح نوسازی و بهسازی روشنایی سطح
شهر سیرجان برگزار شد .
این جلسه تشکیل شد و در این مراسم
معاون عمرانی استاندار کرمان ،از اتمام
این پروژهی اجرایی شهر سیرجان ،تا
پایان سال  99و نهایتا پایان فروردین ماه
 ۱۴۰۰خبر داد.
بنا به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان؛ معاون امور عمرانی استانداری
کرمان با اشاره به هماهنگيهاي انجام
شده ،افزود :تمامي بلوارها و خيابانهاي
اصلي شهر ،توسط ادارهی برق ،طراحي و
برآورد هزينه شده است كه مقرر شد با
حمايت شوراي شهر و بودجه شهرداري
و همکاری گل گهر و شرکت برق و
استانداری ،تمامي سطح شهر با روشنایی

ال اي دي روشن شود.
پس از برآورد هزینه در
این زمینه ،شهردار وقت
سیرجان گفت :برآورد هزينه
تغییر و تقویت روشنايي شهر
سيرجان  ٢٢ميليارد تومان
انجام شده كه  ١٠ميليارد
آن توسط شهرداري سیرجان،
 ۷میلیارد توسط گل گهر و
 ۵میلیارد توسط برق جنوب
استان هزينه میشود.
کورسوی معابر شهری

هم اکنون به پایان پاییز
نزدیک می شویم و برخی
از معابر و خیابانهای
شهری هنوز با کورسوی
عکس :سید محسن فروزنده
روشناییهای بی نور قدیم،
آرامش را از محل ،گرفته اند.
مثال این خیابانها در شهر ،می توان به ناگفته نماند که بسیاری از مشکالت
خیابان ابومسلم ،خیام ،فردوسی و تعدادی شهری در مناطقی که روشناییهای ال ای
دی نصب و به بهره برداری رسیده ،رفع
دیگر از خیابانهای شهر اشاره کرد.
در این پروژه که عالوه بر ایجاد چشم
اندازهای زیبا در فضاهای عمومی ،با هدف
«در پـروژه ی شـهر نـور قرار
تامین آرامش روحی و روانی شهروندان،
اسـت بیـش از  8هـزار چـراغ
حفظ امنیت در تردد شهری کلید خورده
ال ای دی در  120بلـوار و خیابـان
بود ،گاه اعمال سلیقههایی دیده می
شود .به طوری که نیمی از معبری با
سـطح شـهر ،تعبیه شـود که این
روشناییهای ال ای دی ،تعویض و نیمی
طـرح در دو فـاز تعریـف شـده
دیگر بدون تغییر مانده است.
اسـت و همچنان در حـال تعویض
هر چند که شهرداری سیرجان در
و تقویـت روشـناییهای سـطح
نیمههای تیرماه  1400به خرید بیش از ۵
برندهای
هزار عدد چراغ  LEDاز بهترین
شـهر هسـتیم و توقفـی صـورت
کشور و با بهترین کیفیت و نور استاندارد
نگر فته » .
در راستای اجرای شهر نور سیرجان اشاره
نمود ،اما دلیل پایان نیافتن این پروژه در
موعد موقر و به تعویق افتادن آن چیزی گردیده و همین باعث شده که ساکنین
سایر نقاط شهر خواستار تقویت و تعویض
بیان نشد.

از یک فروشنده خانم
برای همکاری در یک
فروشگاه لوازم خانگی
بصورت دو شیفت
(واقع در مهیاشهر)
دعوت به عمل می آورد
0921 113 8220

روشناییهای خیابانهای محل زندگی
شان شوند .به خصوص مناطق حاشیهای و
حادثه خیز ترافیکی.
روشنایی پیاده روها در دست اقدام

تماسهای متعدد همشهریان و این سوال
که چرا این روشناییها موجب روشن
شدن پیاده روها نمی شود و این تعویضها
چندان تاثیری در روشن نمودن معابر
ندارد .این عوامل موجب شد این موضوع
را از سوی مدیریت اداره برق پیگیر شویم.
همچنان در حال تعویض المپها هستیم
مدیر برق شهرستان سیرجان در این
رابطه که دلیل وقفه ای که در تعویض
روشناییهای برخی نقاط شهر رخ داده
است ،چیست و آیا این پروژه متوقف
شده؟ چنین پاسخ داد« :در پروژه ی شهر
نور قرار است بیش از  8هزار چراغ ال ای
دی در  120بلوار و خیابان سطح شهر،
تعبیه شود که این طرح در دو فاز تعریف

شده است .وی در این رابطه که آیا این
طرح متوقف شده یا خیر باید گفته شود
که همچنان در حال تعویض و تقویت
روشناییهای سطح شهر هستیم و توقفی
صورت نگرفته».
سلمانی در پاسخ به این سوال که چرا
در راستای یک بلوار ،نیمی از روشناییها
ال ای دی شده اند و نیمی دیگر بدون
تعویض ،آیا در این امر سلیقه ای عمل می
شود؟ گفت« :نه به هیچ عنوان سلیقه ای
عمل نمی شود و همهی شهر در دستور
کار ماست .ممکن است در برخی قسمتها
مشکالتی پیش آمده باشد که باید ابتدا
رفع و سپس اقدام به تعویض روشناییهای
آن کرد».
از مدیر اداره برق سیرجان پرسیدیم:
چرا برخی خیابانها همانند خیابان
ابومسلم ،سعدی و  ....تعویض روشناییها
صورت نگرفته ،چرا که این خیابانها
جزو خیابانهای پرتردد شهر محسوب
میشوند .وی پاسخ داد« :برخی
خیابانهای شهر ،روشناییها به صورت
آویز هستند به همین دلیل نیاز به قطعاتی
دارند که سفارش داده شدهاند اما هنوز به
دستمان نرسیده و به محض اینکه رسید
سفارشات ،تعویض روشنایی این خیابانها
هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اما برخی نقاط دیگر در شهر به این دلیل
که برخی قطعات آن خراب می باشند و یا
سرقت کابل در این مناطق صورت گرفته
در نتیجه زمانبر شده و نیاز به تعمیرات
اساسی دارد که در این رابطه هم باید
شهروندان کمی صبر کنند تا اقدامات الزم
در این زمینه صورت گیرد .البته دلیل
عمدهی به تاخیر افتادن این پروژه همین
موارد می باشد و دلیل دیگر وجود ندارد».

از یک منشی خانم

برای همکاری در یک
کلینیک ساختمانی در خیابان
نصیری بصورت دوشیفت
دعوت به عمل می آید
تماس :از  ۱۰صبح الی ۲
و عصر از  ۵تا ۹

0913 347 7754

پالک سواری به شماره انتظامی

۴۶ب۴۴۹ایران ۷۵
در حوالی محمودآباد
گم شده یابنده با شماره
۰۹۱۳۸۴۵۴۸۹۹
تماس حاصل نموده و
مژدگانی دریافت نماید

جوشکـاری سیــار

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

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

