اختتامیه سومین
جشنواره سراسری
تئاتر سردار آسمانی
برگزار میشود

فردای کرمان :مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و هنرمندان برتر سومین جشنواره سراسری
تئاتر سردار آسمانی فردا سهشنبه ۲۱دی ماه در شهر کرمان برگزار میشود .سومین جشنواره سراسری
تئاتر آسمانی ،اختتامیه سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی ۲۱ ،دی ماه از ساعت  ۹.۳۰دقیقه
صبح در تاالر دانشگاه فرهنگیان شهر کرمان و با حضور هنرمندان ،شرکتکنندگان و مسئوالن کشوری
و لشکری برگزار می شود .علیرضا افتخاری ،هنرمند برجسته و شهیر آواز ایرانی نیز در آیین اختتامیه
سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
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گفتار نو :رییس کل دادگستری استان کرمان رعایت حقوق شهروندی متهمان در بازداشتگاهها را اصلی مهم و ضروری برشمرد و بر لزوم
ارتقاء وضعیت بازداشتگاههای استان به ویژه در مناطق شرقی و جنوبی تاکید کرد .یدا ...موحد در نشست هیات نظارت و حفظ حقوق شهروندی
دادگستری کل استان کرمان رعایت حقوق شهروندی متهمان در بازداشتگاهها را اصلی مهم و ضروری برشمرد و بیان کرد :سیستم قضایی
مشکالت احتمالی موجود در بازداشتگاهها را گزارش میدهد و نظارتهای قانونی تا رفع آنها را پیگیری میکند .موحد بر لزوم حضور مدیران
مربوطه به منظور برنامه ریزی و رفع مشکالت موجود تاکید کرد و گفت :همه معتقدیم که باید تحولی ایجاد شود ،در این راستا هرگونه ساختار
سازی و یا تامین زیرساختهای مناسب باید در چارچوب قانون از سوی مسئوالن مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

تعطیلی  ۴واحد صنفی به علت گران فروشی

« مادر بون» ،از نیازهای مادران می گوید

دوره آموزشی «مادر بون» یک دوره آموزشی است که به
منظور مراقبت از سالمت روانی بانوان طراحی شده .عنوان
این دوره ترکیبی از کلمه محلی «هادر بون» (مراقبت) و
مادر است .این دوره که به همت موسسه فرهنگی معراج
اندیشه گل گهر و با حضور بیش از  ۴۰نفر از مادران
سیرجانی و با تدریس محبوبه مرادی برگزار شد به طور
ویژه به نیازهای روانی مادران پرداخت.
مدرس این دوره با اشاره به اینکه شغل مادری جزو
مهمترین مشاغلی است که حقوق و پاداش ملموسی ندارد
اما اهمیت باالیی داشته و نیازمند مهارت های متعدد می
باشد؛ دوره مادر بون را فرصتی نامید که مادران می توانند
از آن برای تقویت بنیه روانی خود استفاده نمایند .شغل
مادری باید از یک حمایت قوی از سوی کلیه ارگان ها
برخوردار باشد در حالی که متاسفانه در جامعه این اتفاق
نمیافتد.
مادرانی که معموالً در دورههای این چنینی شرکت
میکنند مباحث مربوط به همسرداری و فرزندداری را
آموزش می بینند اما در مورد خودشان ،اضطراب هایشان،
احساسات ،خستگی و فرسودگی هایشان صحبت نمی شود.
بنابراین دوره مادربون که از سوی موسسه معراج اندیشه
برگزار شد به صورت جدی به سالمت روان بانوان میپردازد.
در این دوره رویکرد روانشناسی «اَکت» که به بهبود
تاب آوری ،تنظیم هیجان ،تصمیم گیری ،حل مسئله و
بهزیستی روانشناختی بانوان کمک می کند به کار گرفته
شده و مفاهیم آن به مادران آموزش داده میشود .این دوره
با انجام تکالیف و کارهای عملی از سوی بانوان همراه است
و دوشنبه های هر هفته بانوان موظف هستند تکالیفی را که
برای آن ها در نظر گرفته شده به صورت عملی ارائه نمایند.
دوره مذکور با بازخورد بسیار خوبی از سوی بانوان
سیرجانی روبرو شده و به همین منظور در سال آینده نیز
دوره مادربون به صورت کارگاه محور و کامال عملی و با
حضور محدودی از بانوان برگزار خواهد شد .همچنین برای
مادران حاضر در دوره فعلی نیز یک دوره پیشرفته از اواسط
بهمن ماه برگزار خواهد شد.
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رعایت حقوق شهروندی متهمان در بازداشتگاهها اصلی مهم و ضروری است

اکبر عباسپور ،معاون برنامه ریزی
و توسعه فرمانداری سیرجان از نصب
پالکارد و پلمب  ۴واحد صنفی به علت
گران فروشی در سیرجان خبر داد و
گفت :در جلسه اقدام مشترک تنظیم
بازار و تشدید نظارت روزانه و مستمر
بازار سیرجان که رؤسای ادارات مرتبط،
صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی،
اتاق اصناف و سایر اعضا حضور داشتند،
در خصوص برخورد قانونی با اصناف
متخلف به ویژه پروندههای مرتکب

گرانفروشی هشدار داده شد.
او میگوید :واحدهای صنفی که امروز
بنر تخلف را دریافت کردند در گذشته
برای چندمین بار از سوی اداره تعزیزات
جریمه شده بودند؛ اما بازهم به گران
فروشی خود ادامه میدادند و باالخره با
حکم قضایی بعد از اخطار امروز و نصب
بنر گران فروشی تعطیل شدند.
به گفته عباسپور واحدهای صنفی که
تخلف آنها از سوی دستگاههای مرتبط
محرز شده است ،با نصب بنر بر سر در

آنها به مردم معرفی
میشوند.
او گفت :اقدامات
نظارتی همچنان به
قوت خود باقی است
و برای افراد متخلف
و خاطی مجازاتهای
قانونی پیش بینی
شده و انتظار میرود
شهروندان نیز با حساسیت مضاعف،
تخلفات حوزه بازار را به دستگاههای

متولی گزارش کنند تا در موارد مقتضی
و در کوتاهترین زمان ممکن ،اقدام عملی
بازدانده صورت پذیرد.

مدیر دفتر فنی مجتمع گلگهر عنوان کرد:

دفتر فنی گل گهر در رفع موانع تولید پیشگام است

مدیر دفتر فنی مجتمع گلگهر گفت:
شناسایی گلوگاهها و نقاط قابل بهبود به
منظور همکاری در بهینهسازی فرآیندهای
تولید و بهرهبرداری تجهیزات با انجام
تحلیلهای فنی و اقتصادی ،همچنین
طراحی و تعریف پروژههای اصالح و
بهینهسازی خطوط تولید با هدف افزایش
و استمرار کیفیت مطلوب محصوالت،
افزایش تولید و صیانت از تجهیزات و
محصوالت شرکت ،جزو اهداف کالن در
مدیریت دفتر فنی است.
مهندس مجتبی عزتنیا در گفتگو با
گهرپرس با اشاره به برنامههای بهبود
عملکرد مدیریت دفتر فنی در سال
جاری ،افزود :با طراحی فرآیندهای
داخلی مربوط به هر یک از واحدهای
زیر مجموعه مدیریت دفتر فنی ،مسیر
انجام وظایف در محدوده تعهدات و
اختیارات آنها تعیین گردیده و روابط
سازنده و موثر هر کدام از واحدها با سایر
مدیریتها نیز به منظور افزایش همکاری
و همافزایی در شرکت تبیین شده است.
وی درباره عملکرد مدیریت دفتر فنی

در ۹ماهه اخیر گفت :این مدیریت با
بررسیهای فنی و اقتصادی و انجام
طراحی مفهومی و پایه و در مواردی
طراحی جزئیات ،پروژههای متعددی
را در زمینههای بهبود عملکرد در
حوزه بهرهبرداری ،پشتیبانی و سالمت
نیروی کار به مرحله اجرا رسانده است.
عزت نیا ادامه داد :این پروژه ها با
تغییر در طراحی ،بهینه سازی و ایجاد
قابلیتهای جدید در فرآیندها و تجهیزات،
کاهش تعداد و زمان توقفات ناخواسته،

کاهش هدر رفت مواد اولیه و محصول،
زمینه افزایش تولید و ظرفیت عملیاتی
خطوط به میزان حداقل  ۵۰۰هزار تن
کنسانتره و  ۱۰۰هزار تن گندله را در
قالب ارتقا بهرهوری ایجاد می کنند.
وی اظهار داشت :دستیابی به اهداف و
شاخصهای عملکردی در پایش ۹ماهه
این مدیریت در زمینه ارائه خدمات فنی و
مهندسی بر حسب ارجاع کار ،کالیبراسیون
تجهیزات مهم و تاثیر گذار تحت پایش و
ارائه خدمات در مرکز اطالعات علمی و

فنی نیز میتواند مبین عملکرد قابل قبول
این بخش باشد که البته تالش و تمرکز
تمامی همکاران بر بهبود مداوم آن است.
عزت نیا افزود :در صورت برنامهریزی
دقیق و تعیین صحیح و شفاف وظایف،
با همکاری و هماهنگی سایر واحدها
جهت همافزایی بیشتر ،انجام کارها
به صورت تیمی میتواند باعث اجرای
بهینه و کاهش نواقص احتمالی آنها
شود که بر همین اساس تاکنون در
سایه همکاری مدیریتهای معدن،
فرآوری و گندلهسازی ،مدیریت های
تحقیقات و فناوری ،آزمایشگاه و سایر
واحدهای پشتیبانی ،طرحهای بسیار
خوبی اجرا شده و یا در حال انجام است.
وی گفت :همکاری مدیریت اصالح خطوط
به عنوان مجری و سایر مدیریتهای
ذیربط به عنوان بهرهبردار و ذینفع ،از
مرحله طرح موضوع و مطالعات اولیه به
منظور اجرای بهینه پروژهها ضروری است
که خوشبختانه با هماهنگیهای صورت
گرفته ،این مهم نیز با محوریت دفتر فنی
در شرکت گلگهر محقق شده است.

خبر
عامالن تخریب خودروها در مجتمع سالمت دستگیر شدند

در پی خبری مبنی بر شکستن شیشه های چند خودرو در مجتمع
سالمت سیرجان معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سيرجان با انتشار
خبری از دستگیری عامالن این اقدام خبر داد .جهانشاهی ادامه داد :در مورد
عامل تخریب  ۴خودروی خیابان تختی نکته جالب توجه رضایت تمامی
شاکیان می باشد اما جنبه عمومی جرم همچنان پا برجاست و متهم تحت
محاکمه قرار میگیرد .وی افزود :برای حادثه تخریب  ۷خودرو در شهرک
سالمت هم دو فرد دستگیر شدند که یکی از آنها سابقه کیفری هم دارد.

انهدام باند سارقان کیف و موبایل قاپ

سرهنگ منصور رمضان نژاد اظهار داشت :در پی وقوع چندین فقره
موبایل و کیف قاپی در چند نقطه از سطح شهر،یک تیم از مأموران مجرب
پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطالعاتی به دست داشتن چند
پسر نوجوان در این سرقت ها پی بردند و اقدامات بعدی برای شناسایی آن
ها را در دستور کار قرار دادند .وی افزود :در ادامه ماموران با انجام چهره
زنی و انجام اقدامات اطالعاتی بعدی  ۳متهم دخیل در این سرقت ها را
شناسایی و آن ها را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند و در نهایت
این  ۳متهم را در چند عملیات غافلگیرانه در چند نقطه شهر دستگیر
کردند .وی بیان داشت :این متهمان در بازجویی های پلیسی تا کنون به ۵
فقره کیف و موبایل قاپی اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه آن ها ۵
دستگاه گوشی موبایل سرقتی و برخی اموال مسروقه دیگر به ارزش بیش
از یک میلیارد ریال و همچنین یک دستگاه موتورسیکلت که سارقان از آن
برای انجام کیف قاپی استفاده می کردند ،کشف شد.

انهدام باند سرقت سیم و تجهیزات برق رسانی در سیرجان

سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان از انهدام باند سارقان سابقهدار سیم
و کابل برق و اماکن خصوصی همراه با کشف اموال مسروقه به ارزش
تقریبی  ۴میلیارد ریال خبر داد .وی افزود :در همین رابطه ماموران با انجام
اقدامات اطالعاتی بعدی و زیر نظر گرفتن چند هفته ای افراد و تردد های
انجام شده به این کارگاه از سرقتی بودن اموالی که روزانه به این محل
وارد و طی روزهای بعد خارج می شد مطمئن و طی عملیاتی با هماهنگی
قضایی وارد این کارگاه شدند و ضمن توقیف یک دستگاه خودروی آزرا
که صاحب آن در حال تخلیه یک مقدار سیم برق در این کارگاه بود ۳
متهم را دستگیر کردند .سرهنگ رمضان نژاد تصریح کرد :متهمان پس از
انتقال به پلیس آگاهی به انجام  ۲۵مورد سرقت سیم و کابل برق و مخابرات
و همچنین  ۱۲مورد سرقت تجهیزات آب رسانی و اماکن خصوصی اعتراف
کردند که در ادامه  ۲مالخر مرتبط با این باند نیز شناسایی و دستگیر شدند .
سرپرست انتظامی سیرجان با اشاره به اعتراف اعضای این باند به  ۳۷فقره
سرقت افزود :در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه این  ۲مالخر مقدار زیادی
اموال مسروقه شامل سیم و کابل شبکه هوایی انتقال نیرو  ،قطعات ترانس
برق تجهیزات مخابراتی و تجهیزات آب رسانی و همچنین برخی اقالم و
وسایل منزل که در مجموع بیش از  ۴میلیارد ریال برآورد قیمت شدند.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان خبر داد:

رفع تصرف بیش از  ۵۱هکتار از اراضی ملی در سیرجان

گروه خبر :به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن شهرستان سیرجان؛بهنام سالجقه،رئیس
بنیادمسکن شهرستان سیرجان گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از  ۵۱هکتار از اراضی
ملی متعلق به این نهاد به ارزش  ۱۰۲میلیارد تومان در شهرستان سیرجان خلع ید و رفع
تصرف شد .وی ضمن قدردانی از همراهی و همدلی رئیس دادگستری استان،رئیس شورای
تامین،دادستان و فرماندهی نیروی انتظامی در رفع تصرف اراضی شهرستان افزود:صبح امروز در
راستای اجرای مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان و حسب دستور قضایی ۴۲ ،هکتار
از اراضی ملی و دولتی محدوده طرح هادی روستای چاه قوسکی از توابع بخش مرکزی این
شهرستان به ارزش  ۸۴میلیارد تومان باز پس گرفته شد.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان سیرجان تصریح کرد:بستر زنجیریه تولید مسکن
از مرحله واگذاری تا صدور سند مالکیت در روستای چاه قوسکی تامین می باشد و
متقاضیان دریافت زمین و تسهیالت بهسازی مسکن روستایی بلند مدت و کم بهره
با تضامین ساده از جمله سفته زنجیره ای به بنیاد مسکن سیرجان مراجعه نمایند.
وی با هشدار به کسانی که به صورت غیرمجاز اقدام به تصرف غیرقانونی و ساخت و ساز بنا در
زمینهای ملی و دولتی میکنند تاکید کرد :هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع
برخورد میشود و کوچکترین اغماضی نخواهیم داشت و قبل از هرگونه رفع تصرف توسط بنیاد
مسکن ،خودشان نسبت به رفع تصرف و جمع آوری آثار تصرف اقدام نمایند.

رییس شورای شهر سیرجان اعالم کرد:

به مناسبت دهه فجر ،تخفیف عوارض براي همشهريان خوش حساب
با موافقت اعضای شورای شهر سیرجان و تائید
فرمانداری ویژه شهرستان تخفیفهای مشوق
خوشحسابی پرداخت عوارض شهرداری در ماههای
پایانی سال به مناسبت ایاماهلل دهه فجر و سالروز
پیروزی انقالب اسالمی اعالم شد.
بر این اساس ،شهروندانی که تا پایان دیماه نسبت
به پرداخت عوارض خود به شهرداری اقدام نمایند،
مشمول تخفیف  ۲۵درصدی خواهند شد .همچنین
شهروندانی که در بهمنماه اقدام به پرداخت عوارض
خود نمایند ،مشمول تخفیف  ۲۰درصدی خواهند شد.
میزان تخفیف پرداخت عوارض در اسفندماه نیز
 ۱۵درصد در نظر گرفته شده است که این تخفیف
تنها تا بیستم اسفندماه معتبر خواهد بود و پرداخت

عوارض پس از این تاریخ مشمول تخفیفهای مشوق
خوشحسابی نخواهند بود.
در همین رابطه حسن خدامی؛ رئیس شورای
شهر سیرجان با اشاره به نقش پرداخت عوارض بر
آبادانی شهر گفت :با توجه به تاثیر فراوان پرداخت
عوارض بر پیشرفت و توسعه شهر و رونق فعالیتهای
عمرانی شهرداری ،انتظار میرود شهروندان عزیز و
فهیم سیرجانی با مراجعه به موقع به شهرداری جهت
پرداخت عوارض ،ضمن بهرهبندی از تخفیفهای
مشوق خوشحسابی که به مناسبت ایاماهلل دهه فجر
و سالروز پیروزی انقالب اسالمی در نظر گرفته شده
است ،در پیشرفت و آبادانی شهر نقش فعال و موثری
را ایفا نمایند.

خبــر

