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کارشناس اداره کل هواشناسی کرمان گفت: سامانه جدید بارشی از روز پنجشنبه وارد 
استان می شود و در اکثر مناطق بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.

داریم،  ابر  افزایش  مناطق  برخی  ابری در  نیمه  اکنون آسمان  اینکه هم  اعالم  با  راستی 
اظهارداشت:  افزایش ابر، بارش پراکنده باران در ارتفاعات جنوب غرب، کاهش دما و ماندگاری 
و  باغداران، گلخانه داران  استان پیش بینی می شود. ویبیان کرد: کشاورزان،  هوای سرد در 

سالن های پرورشی برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی تمهیدات الزم را انجام دهند. 

ورود سامانه بارشی 
جدید به کرمان از 

روز پنجشنبه 

خبــر
دستگاه ها حق گرفتن تصاویر مدارک از مردم را ندارند دستگاه ها حق گرفتن تصاویر مدارک از مردم را ندارند 

مدیر کل ثبت احوال استان کرمان گفت: بالغ بر ۱۹۰ دستگاه اجرایی در ۲۰۰ نقطه کشور به ما وصل هستند اما همزمان مردم 
را برای تائیدیه کارت ملی یا شناسنامه به ما ارجاع می دهند و یا تصاویر مدارک هویتی را از مردم می خواهند که خالف مصوبه 
هیئت وزیران است و هیچ دستگاه اجرائی حق ندارد که تصاویر این مدارک را بخواهد قاسمی بیان داشت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۶ هزار و ۶۶۶ ابالغ حضوری شماره ملی، هزار و ۴۴۱ صدور گواهی مشخصات برای خروج از کشور و ۶ هزار و ۷۲۷ 
مشخصات هویتی خواسته شده با وجود این که مشخصات را همه دستگاه های اجرایی دارند در حالی که مردم باید از حقوق 

خود مطلع شوند.      

در پی بارش های اخیر سازه های آبخیزداری سیرجان 

به صورت کامل آبگیری شدند.
پی  در  داشت:  اظهار  میرشاهی  مهران   مهندس 
مالتی   - سنگی  و  خاکی  بندهای  اخیر  بارش های 
توابع  در  سیرجان  شهرستان  سطح  در  شده  احداث 
بخش پاریز بطور کامل آبگیری شده است. میرشاهی  
افزود: آبگیری این سازه ها تاثیر مستقیمی در کنترل 
پایه  منابع  حفاظ  آن  از  ناشی  و خطرات  حوزه  سیل 
تقویت  جهت  در  سیالب  از  وری  بهره  خاک  و  آب 

سازگاری  و  آب  منابع  تقویت  زمینی  زیر  های  سفره 
با اثرات خشکسالی را به همراه داشته است.وی افزود: 
زیرزمینی  آب های  سفره  تغذیه  یعنی  آبخیزداری 
از  بهره گیری  آبخیزداری  و  محصول  تولید  افزایش  و 
مجموعه ای گسترده از دانش و تجربه است که با یافتن 
و  خاک  فرسایش  با  رویارویی  و  پیشگیری  راه های 

سیالب های مخرب بدست می آید.
و  حفظ  یعنی  آبخیزداری  اینکه  بیان  با   ��میرشاهی 

احیاء آبخیزهای بحرانی، بهره برداری کامل از سرمایه 
کشور  اقتصادی  منابع  در  مالی  هنگفت  گذاری های 
و  مناسب  بهره برداری  گمان  بی  است،اظهارداشت: 
درست از منابع طبیعی و کشاورزی حوزه های آبخیز، 
سیل های  زیان های  کاهش  و  گیاهی  پوشش  تقویت 
افزایش  و  زیرزمینی  آب های  سفره  تغذیه  و  ویرانگر 
آبخیزداری  از  تعبیر  بهترین  می تواند  محصول  تولید 

باشد.

در پی بارش های اخیر
سازه های آبخیز داری به 

صورت کامل آبگیری شدند 

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
برای  دانشگاه  این  آمادگی  سیرجان 
بین المللی  جشنواره  اختتامیه  برگزاری 

شعر سرو را اعالم کرد.
استان های  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
امیررضا  سیرجان،  از  آنا  خبرگزاری 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  بازرگان 
کمیته های  نشست  در  سیرجان  واحد 
دومین  نمایشگاهی  و  مستندسازی 
جشنواره بین المللی شعر سرو اظهار کرد: 
دارد  کامل  آمادگی  دانشگاهی  واحد  این 
و  ویژه سیرجان  فرمانداری  با همکاری  تا 
دانشگاه  و  معدنی  و  صنعتی  شرکت های 
آزاد اسالمی استان کرمان، آیین اختتامیه 

را  سرو  شعر  بین المللی  جشنواره  دومین 
به شایستگی در سوم اسفند امسال برگزار 

کند.
اعضای حاضر در این نشست هم اندیشی، 
اختتامیه  برنامه های  فهرست  درباره 
نمایشگاه،  و  آموزشی  کارگاه های  و 
مطرح  را  خود  ایده های  و  پیشنهاد ها 
میزبان  پیشنهاد های  شد  مقرر  و  کردند 
دبیرخانه  به  اختتامیه  آیین  برگزاری 

جشنواره ارائه شود.
با  کرمان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
امامت  هنری  فرهنگی  مؤسسه  همکاری 
آزاد اسالمی  و مهدویت، حمایت دانشگاه 
بین الملل  امور  معاونت  سیرجان،  واحد 

آزاد  دانشگاه  غیرایرانی  دانشجویان  و 
دانشگاه  دانشگاهی  واحد های  اسالمی، 
صنعتی  شرکت های  برخی  همراهی  آزاد، 
فرهنگی،  ارگان های  و  نهاد ها  معدنی،  و 
دانشگاهی،  و  رسانه ای  ادبی،  هنری، 
را  سرو  شعر  بین المللی  جشنواره  دومین 
چهارشنبه سوم اسفند ۱۴۰۱ )در آستانه 
حسین  امام  حضرت  باسعادت  میالد 
برگزار  کرمان  استان  در  علیه السالم( 

خواهد کرد.
به گزارش آنا، جشنواره  بین المللی شعر 
عمومی  و  دانشجویی  بخش  دو  در  سرو 
و  محور  )هر  رقابتی  و  مسابقه  به صورت 
می شود.  برگزار  و  داوری(  مجزا  بخش 

)در  بوده.  ملی  به صورت  فراخوان  گستره 
شعرخوانی  برای  شاعران  بین الملل  بخش 
فرآیند  و  می شوند(.اطالع رسانی  دعوت 
تارنمای  طریق  از  اثر  ارسال  و  نام  ثبت  

جشنواره به نشانی:
https://sarvfestival.kerman.

iau.ir انجام و آثار ارائه شده به جشنواره 
نباید قباًل در هیچ جشنواره ای حائز رتبه 

شده باشند.
طریق  از  را  خود  آثار  می توانند  شاعران 

وب سایت جشنواره به نشانی
 sarvfestival.kerman.iau.ir

تا بیستم بهمن  ۱۴۰۱ ارسال کنند.
فعال کردن ظرفیت کنشگران فرهنگی و 

سه  در  شاعران  و  هنرمندان  به ویژه  ادبی 
بین الملل،  و  حرفه ای  دانشجویی،  سطح: 
دانشجویی  شعر  ظرفیت های  به  توجه 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، 
جامعه،  به  آنها  ادبی  استعداد های  معرفی 
بهره مندی از توان و ظرفیت ادبی شاعران 
و  تولید  ایرانی،  غیر  دانشجویان  آیینی 
فرهنگ  موضوع  با  ادبی  فاخر  آثار  انتشار 
منور حسینی، ترویج مکتب سردار دل ها، 
گرامیداشت پدیدآورندگان آثار فرهنگی و 
و معارف  زمینه سیره، شخصیت  ادبی در 
جایگاه  پاسداشت  و  »ع«  حسین  امام 
معنوی سردار سلیمانی و ادبیات پایداری 

ازجمله اهداف این جشنواره است.

شهردار منطقه یک سیرجان گفت: تالش 
تعامل  و  کارکنان خدمات شهری  گسترده 
قابل  بارانی  روزهای  در  شهروندان  سازنده 
امکانات  و  تجهیزات  ارتقای  و  است  تقدیر 
در  شهروندان  به  بهتر  خدمت رسانی  برای 

این روزها ضرورت دارد.
خدمات  ارائه  روند  کرد:  اظهار  مصالیی 
مطلوب به شهروندان در روزهای بارندگی، 
آب گرفتگی  رفع  و  نامناسب  جوی  شرایط 
شهرداری  مجموعه  ذاتی  وظایف  از  معابر 

است.
وی افزود: تالش گسترده کارکنان خدمات 

در  شهروندان  سازنده  تعامل  و  شهری 
ارتقای  و  است  تقدیر  قابل  بارانی  روزهای 
خدمت رسانی  برای  امکانات  و  تجهیزات 
روزها، ضرورت  این  در  شهروندان  به  بهتر 

دارد.
سیرجان  شهرداری  یک  منطقه  شهردار 
و  بی وقفه  تالش های  از  قدردانی  ضمن 
گسترده کارکنان خدمات شهری شهرداری 
رفع  راستای  در  شهروندان  همکاری  و 

به  مناسب  خدمات  ارائه  و  مشکالت 
خاطرنشان  بارانی،  روزهای  در  شهروندان 
و  مشکالت  بعضی  وجود  شک  بدون  کرد: 
نواقص در ارائه خدمات بهینه به شهروندان 

قابل لمس و مشهود است.
و  وقفه  بی  تالش  کرد:  تصریح  مصالیی 
مستمر کارکنان خدمات شهری شهرداری 
حس  کنار  در  سیرجان  یک  منطقه 
مدیریت  با  شهروندان  مسؤلیت پذیری 

در  مشکالت  این  تا  شد  موجب  شهری 
کمترین زمان ممکن برطرف و معابر اصلی 
شهر در روزهای بارانی پاکسازی و تردد در 

این مسیرها جریان داشته باشد.
وی تاکید کرد: پس از فرو ریختن بخش 
عباسپور  شهید  بلوار  آسفالت  از  کوچکی 
خودروهای  برای  خطرآفرینی  دلیل  به  و 
عبوری در مسیر، همکاران خدمات شهری 
به منظور رفع مشکل به محل اعزام شدند 

و مسیر در کمتر از چند ساعت بازگشایی 
شد.

شهردار منطقه یک سیرجان گفت: اطراف 
بلوار  در  نیمه کاره  ساختمان های  از  بعضی 
بارش  از  ناشی  آب زدگی  دلیل  به  چمران 
آمدن  وارد  از  منظور جلوگیری  به  و  باران 
مسدود  دیواره ها  یا  زیرزمین  به  خسارت 

شد.
درختان،  هرس  روند  افزود:  مصالیی 
رفت  و  شده  هرس  شاخه های  جمع آوری 
و روب و جمع آوری زباله ها در سطح شهر 
طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است.

ایران،  برتر  ۱۰۰ شرکت  بندی  رتبه  همایش  در   
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای دومین سال 
پیاپی به عنوان شرکت »پیشرو« موفق به دریافت 
تندیس شد. در این همایش که  با حضور قائم مقام 
وزارت صمت، رییس هیات عامل ایدرو و جمعی از 
مدیران عامل و مدیران مطرح کشوری در سالن 
همایش های صداوسیما برگزار شد، شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر برای دومین سال پیاپی در رتبه 
ایران  برتر  شرکت   ۱۰۰ بین  از   ۱۴۰۱ سال  بندی 

)IMI ۱۰۰( به عنوان شرکت پیشرو انتخاب شد.
گفتنی است شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل 
گهر هم به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت 
متوالی،  پنجمین سال  برای  موفق شد  گهر،  گل 
 ۵۰۰ میان  در  سریع«  رشد  نظر  از  برتر  »رتبه 

شرکت برتر بر اساس آخرین رتبه بندی سازمان 
مدیریت صنعتی را کسب کند.

شرکت  بندی  رتبه  این  در  است  ذکر  به  الزم 
میزان  نظر  از  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه 
فروش در رتبه ۳۹ و شرکت مجتمع جهان فوالد 
سیرجان در رتبه ۷۳ از بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران 

قرار گرفتند.

سیرجان میزبان اختتامیه جشنواره بین المللی شعر سرو
تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری به شورای شهر

شهردار سیرجان گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری برمبنای رقم ۱۵ 
هزار میلیارد ریال پیش بینی و تقدیم شورای اسالمی شهر شد.

و  دغدغه ها  و  مختلف  ابعاد  بررسی  با  کرد:  کریمی پوراظهار  علی اکبر 
بر  بالغ  اعتباری  با   ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه  سیرجان  شهر  نیازهای 
چهارده هزار و ۹۹۴ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال پیش بینی و تقدیم 
شورای اسالمی شهر برای بررسی و تصویب شد.وی افزود: این بودجه 
نسبت به امسال رشد حدود ۲۰ درصدی داشته که ۵۴ درصد آن به 
بخش  به  درصد   ۴۶ و  پروژه ها  تکمیل  اولویت  با  عمرانی  فعالیت های 
توزیع  کرد:  خاطرنشان  سیرجان  است.شهردار  یافته  اختصاص  جاری 
در  منطقه  هر  نیازهای  و  جمعیتی  تناسب  به  توجه  و  بودجه  عادالنه 

بودجه نویسی مورد توجه قرار گرفته است.

کسب رتبه ۷۳ در همایش رتبه بندی ۱۰۰ شرکت

 برتر ایران توسط جهان فوالد سیرجان

دنیای معدن: در بیست و پنجمین سال رتبه بندی شرکت های برتر 
ایران IMI-۱۰۰ شرکت جهان فوالد سیرجان با ۹ پله صعود نسبت به 
سال گذشته موفق به کسب رتبه ۷۳ در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران 
گردید. به گزارش دنیای معدن، در این همایش که با حضور قائم مقام 
وزارت صمت، رییس هیات عامل ایمیدرو و جمعی از مدیران عامل و 
برگزار شد،  مدیران مطرح کشوری در سالن همایش های صداوسیما 
۵۰۰ شرکت برتر ایران )IMI ۱۰۰( از نظر میزان فروش معرفی شدند.

ضرورت تسریع در روند راه اندازی گرمخانه بانوان و آقایان

گرمخانه  راه اندازی  ضرورت  از  سیرجان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
از  داد. خدامی پور   هوا خبر  به شدت سردی  توجه  با  آقایان  و  بانوان 
شدت  گرفتن  نظر  در  با  آقایان  و  بانوان  گرمخانه  راه اندازی  ضرورت 
سردی هوا خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شدت سرمای هوا و حفظ 
از  یکی  شده اند،  اجتماعی  معضالت  دچار  که  افرادی  منزلت  و  شأن 
بانوان و آقایان  مواردی که در دستورکار قرار دارد راه اندازی گرمخانه 
است.وی افزود: احداث ورزشگاه بانوان و تعیین تکلیف وضعیت پارک ها 

بررسی می شود.
امین صادقی، نایب رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان، نیز خاطرنشان 
کرد: روند اقدامات و فعالیت ها در حوزه فضای سبز و خدمات شهر که به 
پیمانکار محول شده است، باید توسط کارشناس رسمی دادگستری و 
مشاور فضای سبز و کشاورزی بررسی و به شورای اسالمی شهر گزارش 

داده شود.

    خبر

ارتقای تجهیزات شهری برای خدمت رسانی بهتر ضرورت دارد

در همایش رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران؛

گل گهر به عنوان شرکت »پیشرو« انتخاب شد

صفحه 2
?
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

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

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
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
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی


