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وضعیت شهری سیرجان در سطِح نام و آوازه آن نیست
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شماره 140

سه شنبه
9  شهریور  ماه 1400

گزارش

یادداشت

سیزده شهریور ۳۶۲ هجری قمری است روستای 
و  ازبکستان  بین  خوارزم-جایی  در  ابوریحان 
ترکمنستان امروز -، کودکی در یکی از خانه های 
محقر و ساده روستا پا به هستی گذاشته است. 
به  کودکی  همان  از  نهاده اند.  نام  محمد  را  او 
روزگار  انگاری  بود،  متفاوت  گویی  همساالنش 
خوارزمی  کودک  این  برای  را  دیگری  سرنوشت 

رقم زده است.
همان  در  را  ابتدایی اش  و  مقدماتی  تحصیالت 
خوارزم می گذراند و سپس مدتی بعد در محضر 
بزرگ  ریاضی دان  ابونصرمنصوربن علی بن عراق 
بهره مند  او  تربیت  از  و  آن زمان حاضر می شود 
می گردد. پس ازآن به دربار شمس المعالی قابوس 
بن وشمگیر رفته و موردتوجه و عنایت آن پادشاه 
در  توقف  مدتی  از  بعد  می گیرد.  قرار  دانشمند 
گرگان و عراق، محمد معروف به ابوریحان بیرونی 
مجدداً به خوارزم بازمی گردد. او آنجا نیز به دلیل 
توانمندی سرشاری که دارد موردتوجه ویژه دربار 
قرار می گیرد. مدتی که می گذرد به دربار سلطان 
دلیل  به  درمی آید.  گرگان  در  محمود  و  محمد 
شرکت در جنگ ها و سفرهای هند و مکان های 
سرزمین  آن  دانشمندان  با  معاشرت  و  دیگر 
اطالعات زیادی کسب می کند. کتاب های متعدد 
عشق  و  تحقیق  روح  می نماید.  تألیف  را  زیادی 
ارزنده،  دانشمند  این  حقیقت  کشف  و  بیان  به 
برای  خرافات  و  تعصب  پرده های  دریدن  در 
بی مانند  و  بی نظیر  علمی  حقایق  به  رسیدن 
ایرانی  دانشمندان  پرکارترین  از  ابوریحان  است. 
است. در کالم فقه و حدیث، در همه رشته های 
علوم عقلی اثری ارزشمند از خود به جا گذاشته 
است. او بر روی علوم و فنون و اعتقادات ممالک 
است.  داشته  مطالعه  و  تحقیق  اسالمی هم  غیر 
در تألیف کتب یگانه بود. حدود ۱۱۳ کتاب در 
علومی همچون پزشکی، هیئت، ریاضی، فلسفه، 
نجوم، جغرافیا، داروسازی و بسیاری مباحث دیگر 
را تألیف نموده است. ازجمله تحقیق ماللهند )در 
عقاید هندوان(، قانون مسعودی )هیئت، نجوم و 
جغرافیا( آثار الباقیه عن القرون الخالیه )در تاریخ 
و آداب و عادات ملل و پاره ای مسائل ریاضی و 

نجومی( و... .
ابوریحان سرانجام پس از سال ها مجاهدت در راه 
علم در ۷۸ سالگی در غزنین )افغانستان امروزی( 

دار فانی را وداع می گوید.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

به مناسبت روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی؛

ایران سرزمین خوبان است، 
اگر بگذارند...

مفاهیم  ارقام،  اعداد،  از  درست  استفاده  توانایی  ریاضی  منطقی  هوش 

حساب،  زمان،  الگوها،  مفهوم  درک  بیشرت،  یا  کمرت  حجم،  وزن،  ریاضی، 

اندازه گیری و همچنین توانایی بیان استدالل های منطقی و درست است.

بچه های باهوش منطقی ریاضی باال این ویژگی ها را دارند؛

توانا و عالقه مند به استدالل و تجزیه وتحلیل پدیده های اطراف خود و پیدا 

کردن رابطه منطقی به این اتفاقات، توانایی حل مسائل، معامها، عالقه مند 

استدالل،  فرضیه سازی،  بازی های  علمی،  آزمایش های  ریاضی،  علوم،  به 

کنجکاوی، طبقه بندی، الگویابی، اندازه گیری و... .

راهکارهای پرورش هوش منطقی ریاضی

آن ها،  کشیدن  چالش  به  و  تجزیه وتحلیل  و  تفکر  به  بچه ها  واداشنت  با 

انجام بازی های منطقی، گردش علمی  موزه های علوم، وسایل الکرتونیکی 

اعداد،  با  بازی  شمردن،  مثل  ریاضی  فعالیت های  انجام  کامپیوتری،  و 

بگیرند  رعایت  یاد  منایشی  را  ریاضی  مسائل  کنند،  طرح  سؤال  خودشان 

مرزها  خانواده،  در  آن ها  رعایت  علت  دانسنت  و  قوانین  دانسنت  با  قوانین 

مثل  هفتگی  قراردادهای  باشند،  منطقی  و  معقول  قوانین  باشد،  مشخص 

ببینید چقدر  کنید.  ثبت  را  پیرشفت هایشان  و  کنید  پول توجیبی مشخص 

پیرشفت داشتند، شجره نامه خودتان یا او را دربیاورید. از کدام پدر، مادر، 

دهید.  توضیح  و  کنید  مشخص  برایشان  را  رابطه ها  این  و...،  جد  کدام 

را  بعد  روز  کارهای  و  کنند  برنامه ریزی  کارهایشان  برای  بخواهید  آن ها  از 

از  تا  ببینند که چند  بعد  و روز  یادداشت کنند  اولویت  با رعایت  شب قبل 

کارهایشان انجام شده یا نشده است.

بازی های مناسب برای تقویت این هوش

کار با تلسکوپ و ذره بین، بازی هایی که با اندازه گیری رسوکار دارند مانند: 

خونه  چهار  بازی  اعداد،  آموزشی  پک های  هوش،  حلقه های  چوب خط، 

داستان  یک  عددی  هر  برای  که  عددی  بازی  لوبیا،  و  نخود  با  زمین  روی 

بگوییم، جواب و توضیح بدهیم و بخواهیم برای آن سؤال طرح کنند، آن ها 

بشوند معلم ریاضی برای ما درس بدهند، پیدا کردن شباهت ها و تفاوت ها، 

بازی هایی که با مفهوم اشکال رسوکار دارند، یا کمرت بیشرت، روی زمین دراز 

روی  از  دست وپا  شکل  کشیدن  یا  بکشند،  خط  دیگری  سایز  دور  کشیده 

دست و پای خودشان روی کاغذ، ساخنت اشکال مختلف با طناب، ساخنت 

به  کوچک  از  مرتب سازی  ریزه،  میخ  و  چکش  یک تخته  با  مختلف  اشکال 

بزرگ، طبقه بندی اشکال مختلف حیوانات یا میوه ها بر اساس یک ویژگی، 

شکل سازی با گل، خمیر، ماکارونی، یا چوب کربیت، با چسب ماتیکی اعداد 

را نوشته روی آن شن ریخته تکان داده اعداد را ببینند، نقاشی همزمان با 

دو دست، سیب زمینی را نصف کرده شکل در بیاورند با آن مهر درست کنند، 

بازی سازی و باز و یا با پیچ و آچار، کار با شابلون یا کشیدن اشکال آن با 

دست، ساخنت توپ کاغذی با خمیر کردن کاغذ باطله و چسباندن آن دوره 

توپ  یک  و  برتکاند  را  آن  سوزن  با  شدن  خشک  از  بعد  شده  باد  بادکنک 

بادکنک  دور  با چسب  یا عمودی  افقی  با خط های  نخ  با  یا  دارند  کاغذی 

چسبانده وقتی خشک شد با سوزن بادکنک را ترکانده و یک توپ کاغذی 

خواهند داشت و سایر بازی هایی از این موارد.

بررسی هوش های چندگانه؛ هوش منطقی ریاضی

با مشارکت شهرداری، فرمانداری، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و مدیریت برق شهرستان سیرجان:

افتتاح فاز اول پروژه شهر نور
استاندار در بازدید سرزده از سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر:

ابتکار گل گهر در برگزاری سمپوزیوم مجسمه سازی ستودنی است

استاندار کرمان:

وضعیت شهری سیرجان در سطح نام و آوازه آن نیست

اول  فاز  دولت  هفته  روز  آخرین  با  همزمان 
با  سیرجان  شهرستان  در  نور  شهر  پروژه 
حضور علی زینی وند، استاندار کرمان افتتاح 

گردید.
محترم  امام جمعه  حضور  با  افتتاحیه  این 
شهرداری،  سرپرست  فرماندار،  سیرجان، 
و  سیرجان  شهرستان های  مردم  نماینده 
اعضای  اسالمی،  شورای  مجلس  در  بردسیر 

و  معدنی  شرکت  مدیرعامل  شهر،  شورای 
و  شهرستان  برق  مدیریت  گهر،  گل  صنعتی 
هم زمان با سفر استاندار کرمان به شهرستان 

برگزار شد.
 2۰ نور  شهر  اول  فاز  در  شده  هزینه  اعتبار 
میلیارد تومان است که ۱۰ میلیارد تومان آن 
را شهرداری و شرکت صنعتی معدنی گل گهر 
و اداره برق هرکدام پنج میلیارد تومان آن را 

تأمین کرده که در این طرح پنج هزار چراغ 
معبر شهر سیرجان LED شده است و در فاز 
بعدی ۱2 هزار چراغ نیز کم مصرف خواهد شد.

استفاده  با  شهر  روشنایی  اجرای  و  توسعه 
و  زیباسازی  با هدف   LED روز  از المپ های 
روشنایی شهری از سال ۱3۹۷ کلید خورد و 
از سال ۱3۹۹ پروژه شهر نور توسط شهرداری 
سیرجان و با همت شرکت گل گهر و اداره برق 

در حال انجام هست.
بالغ بر  اخیر  سال   3 در  سیرجان  شهرداری 
روشنایی  پروژه  بحث  در  ریال  میلیارد   2۵۰

معابر هزینه کرده است.
تحویل  طرح  مراسم  این  در  هم چنین 
قابل حمل  خورشیدی  برق  سامانه های 
طرح  این  اول  فاز  در  شد.  افتتاح  عشایری 
 6۰ بالغ بر  اعتباری  با  سامانه   4۵۰ تعداد 

تعداد کل سامانه های عشایری  ریال  میلیارد 
سال ۱4۰۰ به میزان ۷۱۰ دستگاه هم زمان در 
شهرستان های  سایر  و  سیرجان  شهرستان 

حوزه عملیاتی اجرایی خواهد شد.
تومان  میلیارد   2۰۰ بر  افزون  است  گفتنی 
روز  آخرین  در  مختلف  بخش های  در  پروژه 
در  کرمان  استاندار  حضور  با  دولت  هفته  از 

شهرستان سیرجان افتتاح شد.

همراهی  با  سیرجان  به  سفر  در  امروز  عرص  کرمان  استاندار 

مدیرعامل  و  فرماندار  سیرجان،  مردم  مناینده  جمعه،  امام 

رشکت گل گهر، از نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر 

بازدید کرد.

با  خربنگاران  جمع  در  کرمان  استاندار  زینی وند  علی  دکرت 

بیان اینکه سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر به خوبی طراحی 

هرنمندان  سمپوزیوم  این  در  گفت:  است،  شده  کارگاهی  و 

پر  و  جذاب  طرح های  که  داشتند  حضور  کشور  رسشناس 

کرده  ارائه  ما  اسالمی  و  ایرانی  فرهنگ  با  متناسب  معنایی 

بودند.

وی افزود: به گفته برخی رشکت کنندگان، این سمپوزیوم به 

لحاظ کارگاهی و تجهیزات از بسیاری منونه های بین املللی 

مجموعه  مدیریت  از  موضوع  این  بابت  که  بوده  باالتر  هم 

گل گهر تشکر می کنم. 

ابتکار خوبی  این سمپوزیوم  زینی وند اظهار داشت: برگزاری 

بوده است چون باعث شده گل گهر عالوه بر حوزه مسئولیت 

اجتامعی، ورزشی و فرهنگی، در زمینه کارهای عینی و هرنی 

ماندگار که بر نسل های آینده نیز اثر دارد، فعالیت کند.

 مناینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی نیز در 

بیان  با  گل گهر  مجسمه سازی  سمپوزیوم  نخستین  از  بازدید 

اینکه این سمپوزیوم فعالیت کم نظیری است، گفت: من به 

دست اندرکاران این رویداد تشکر و خسته نباشید می گویم.

بار مسئولیت  بیشرتین  امروز  اینکه  بیان  با  پور  شهباز حسن 

است،  گل گهر  رشکت  دوش  بر  فرهنگی  و  اجتامعی  های 

به عهده همه رشکت های شهرستان است  این وظیفه  گفت: 

و  شده  وارد  مختلف  موضوعات  در  گل گهر  که  هامنگونه  و 

انتظاری  نیز چنین  بقیه رشکت ها  از  در حال همکاری است 

می رود.

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۵۷۴ کیلوگرم 

تریاک که به طرز ماهرانه ای در زیر بار برنج یک دستگاه 

کامیون کشنده جاساز شده بود در شهرستان سیرجان 

خرب داد.

به گزارش پایگاه خربی پلیس، رسدار عبدالرضا ناظری 

در ترشیح این خرب افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد 

مخدر شهرستان سیرجان با اقدامات اطالعاتی از قصد 

از  مخدر  مواد  سنگین  محموله  انتقال  در  قاچاقچیان 

در  را  مراتب  و  مطلع  مرکز کشور  به  استان های رشقی 

دستور کار خود قرار دادند.

مرجع  با  هامهنگی  ضمن  مأموران  داد:  ادامه  وی 

قضائی به محور سیرجان- شیراز اعزام و پس از گذشت 

مدت زمانی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و 

آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان خاطرنشان کرد: مأموران 

در بازرسی از کامیون مذکور ۵۷۴ کیلوگرم تریاک که به 

طرز ماهرانه ای در زیر بار برنج جاساز شده بود را کشف 

و دو متهم را دستگیر کردند.

به  بنا  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  کرد:  ترصیح  وی 

وظایف ذاتی خود و با ارشافیت اطالعاتی با پدیده شوم 

راستای  در  توان  متام  با  و  می کند  مبارزه  مخدر  مواد 

تأمین نظم و امنیت و ارتقاء احساس امنیت شهروندان 

امنیت  جهت  شهروندان  است  الزم  و  می کند  تالش 

به  را  مراتب  موارد مشکوک  در صورت مشاهده  پایدار، 

مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

اداری  شورای  جلسه  در  سیرجان  انتظامی  رسپرست 

بخش گلستان گفت: پلیس با اجرای متهیدات الزم برای 

پیشگیری از رسقت دست رنج یک ساله کشاورزان تا پایان 

فصل برداشت پسته در کنار آنان خواهد بود. .

رسهنگ منصور رمضان نژاد در این نشست ضمن تربیک 

هفته دولت عنوان  کرد: نقش آفرینی و همکاری مستمر 

مردم با پلیس در بحث پیشگیری و کاهش جرائم مؤثر و 

رضوری است و همچنین متهیدات و اقدامات خوبی توسط 

مجموعه انتظامی شهرستان با همکاری سایر سازمان ها و 

دستگاه قضایی برای پیشگیری از رسقت محصول پسته 

در حال انجام است.

وی افزود: اولین اقدامی که در سطح شهرستان انجام شده 

و  نگهبان  گامردن  و  باغداران  مشارکت  جلب  و  آموزش 

اقدام بعدی شناسایی کارگران فصلی در حوزه برداشت 

محصول پسته بوده است.

مهم  اقدام  داشت:  بیان  ادامه  در  نژاد  رمضان  رسهنگ 

اهمیت  از  که  است  محصول  برداشت  مرحله  در  بعدی 

بیشرتی برخوردار بوده و با توجه به گسرتدگی باغات پسته، 

پلیس با اعزام واحدهای گشت محسوس و نامحسوس در 

نقاط مختلف در کنار باغداران عزیز خواهد بود.

در  کرد:  ترصیح  سیرجان  شهرستان  انتظامی  رسپرست 

که  خوبی  مشارکت  با  نیز  پسته  فرآوری  و  ضبط  مرحله 

صورت گرفته ضمن ایمن سازی انبارها و نصب دوربین های 

نظارت تصویری و سیستم های هشدار دهنده از ظرفیت 

مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی نیز استفاده خواهد 

شد.

بازداشت  از  بردسیر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 

شهردار سابق، مسئول دفرت فنی و رییس شورای اسالمی شهر 

گلزار این شهرستان خرب داد.

دنبال  به  افزود:  خرب  این  ترشیح  در  نژاد  صالحی  افشین 

تضییع  و  دولتی  اراضی  واگذاری  بر  مبنی  واصله  گزارش های 

از  یکی  شهر  شورای  رییس  و  شهردار  توسط  بیت املال  حقوق 

شهرهای شهرستان با ورود دادستانی شهرستان سه متهم اصلی 

پرونده ازجمله شهردار سابق، مسئول دفرت فنی و رییس شورای 

شهر یادشده به دلیل تخلفات صورت گرفته بازداشت شدند.

پروژه های  از  یکی  به  مربوط  گرفته  صورت  تخلفات  گفت:  وی 

نیمه متام در یکی از بخش های شهرستان، عدم رعایت ضوابط 

قانونی در واگذاری اراضی دولتی و عدم رعایت ترشیفات قانونی 

در برگزاری مناقصه پروژه مذکور در سال های پیشین بوده است.

قاضی شعبه  به  پرونده  این  ارجاع  با  داد:  ادامه  نژاد  صالحی 

دوم دادرسای عمومی و انقالب بردسیر، بررسی های تخصصی 

استان  بازرسی  سازمان  کارشناسان  و  وی  توسط  انجام شده 

تاکنون سه متهم با قرار بازداشت روانه زندان شدند و تحقیقات 

همچنان ادامه دارد.

این  با  مرتبط  دیگر  متهم  پنج  کرد:  بیان  بردسیر  دادستان 

دستگاه  کرد:  تأکید  وی  شده اند.  احضار  دادرسا  به  پرونده 

تضییع  و  دولتی  اراضی  و  اموال  به  دست اندازان  با  قضایی 

کنندگان حقوق بیت املال با جدیت متام مطابق قانون برخورد 

خواهد کرد.

به شهرستان سیرجان در  پایان سفر خود  استاندار کرمان در  زینی وند  علی 

جمع خربنگاران اظهار داشت: در آخرین روز هفته دولت به شهرستان سیرجان 

آمده و بخش کوچکی از پروژه های در حال اجرا این شهرستان در حوزه های 

مختلفی چون آب رسانی برق و روشنایی معابر را افتتاح کردیم.

وی با اشاره به بازدید از سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر در سیرجان گفت: 

اقدامات خوبی با مشارکت رشکت صنعتی و معدنی گل گهر در سیرجان در 

حال انجام است.

با المپ های  معابر  روشنایی  حوزه  در  گل گهر  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 

کم مرصف با مشارکت شهرداری کارهای نو و زیبایی انجام داده که در سطح 

کشور کم نظیر است افزود: در حوزه انرژی های خورشیدی نیز کارهای خوبی در 

این شهرستان انجام شده است.

وی به راه اندازی مزارع مقیاس کوچک انرژی خورشیدی در شهرستان سیرجان 

اشاره کرد و گفت: استان کرمان ظرفیت های زیادی در این حوزه داشته که 

به تناسب ظرفیت های استان، بسیار عقب هستیم.

در  تولیدی  انرژی خورشیدی  اینکه در حال حارض مجموع  بیان  با  زینی وند 

استان 72 مگاوات است ترصیح کرد: این درحالی که امروز و بر اساس برنامه 

تولید  استان  در  خورشیدی  انرژی  مگاوات  هزار   2 از  بیش  باید  زمان بندی 

می کردیم.

باید  از سویی  و  داریم  اراضی  در سیرجان محدودیت  اینکه  بله  اشاره  با  وی 

افزود:  باشیم  نداشته  شهر  این  در  حاشیه نشینی  افزایش  که  باشیم  مراقب 

هرگونه گسرتش شهری باید حساب شده و با دقت باشد.

استاندار کرمان از شهرسازی سیرجان انتقاد کرد و گفت: شهرسازی، مبلامن 

آوازه سیرجان  نام و  شهری، ورودی ها، معابر شهری و ... این شهر در سطح 

نیست و این موارد حتاًم باید ساماندهی شود و اصالح شود.

درحالی که بسیاری از فعالیت های ورزشی از آغاز پاندمی 

شطرنج  درآمدند،  نیمه تعطیل  و  تعطیل  حالت  به  کرونا 

در  آنالین  مسابقات  برگزاری  به  آوردن  روی  با  سیرجان 

فعالیت خود  به  توانست همچنان  و کشور  استان  سطح 

ادامه دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان 

اوایل  از  شطرنج،  هیات  رئیس  از  نقل  به  سیرجان 

هیات  مسابقات  کمیته  امروز  به  تا   ۱۳۹۸ اسفندماه 

شطرنج سیرجان با برگزاری بیش از ۵۰۰ مسابقه رسمی 

و غیررسمی، با حضور بیش از ۹۰۰ شطرنج باز و به رس 

داوری غالمرضا خواجویی نژاد توانسته رکوردی کم سابقه 

در کشور از خود برجای بگذارد. همچنین کمیته آموزش 

هیات نیز در این ایام، کالس های آموزشی را در سطوح 

مختلف به صورت آنالین برگزار منوده است.

شطرنج بازان  درخشش  به  اشاره  با  انتها  در  صادقیان 

سیرجانی در مسابقات اخیر رده های سنی استان کرمان 

جوانان  و  نوجوانان  سنی،  رده   ۱۲ درمجموع  گفت: 

سیرجانی در بخش پرسان با کسب ۳ طال و ۳ نقره و در 

بخش بانوان با کسب ۲ طال و یک نقره، نتایج درخشانی 

از خود به جای گذاشته اند.

امام جمعه سیرجان گفت: با همت 12 مسجد در سطح شهر سیرجان، 400 سبد کاالی 

معیشتی به ارزش 2 میلیارد ریال تهیه و بین نیازمندان و محرومان این شهرستان توزیع شد.

حجت االسالم سیدمحمود حسینی اظهار داشت: توسعه فرهنگ نیکوکاری و تقویت مشارکت های 

مردمی برای بهبود خدمت رسانی به نیازمندان و محرومان یکی از مهم ترین اولویت ها است و مشارکت 

مردم در امر رسیدگی به وضعیت زندگی و معیشت نیازمندان، موجب افزایش کمک ها در بعد کمی 

و کیفی است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت سیرجان نیز گفت: از ابتدای کار قرارگاه امام حسن )ع( در سیرجان، 8 

هزار و 400 بسته معیشتی به ارزش 440 میلیارد ریال با کمک خیرین و رشکت های صنعتی و معدنی 

منطقه طی یک سال گذشته تهیه و توزیع شد.

علی دستوری افزود: در حال حارض هم یک هزار بسته معیشتی برای حامیت از خانواده هایی که دچار 

کرونا هستند و قرنطینه خانگی شدند تهیه و آماده توزیع است.

وی گفت: با توجه به تعطیلی کسب وکارها، شناسایی خانواده هایی که به خاطر کرونا منبع درآمد خود 

را ازدست داده اند و اجاره خانه آن ها عقب افتاده و یا درگیر بیامری هستند، در دستور کار این نهاد 

برای اجرای طرح قرار گرفتند.

مهران گلزاری مدافع و کاپیتان تیم فوتبال   گل گهر سیرجان با 

متدید قرارداد خود، در جمع شاگردان امیر قلعه نویی ماندنی شد.

مدیران گل گهر که خیلی زود فعالیت خود را در بازار نقل و انتقاالت 

تابستانی آغاز کرده بودند، در آخرین اقدام موفق به متدید قرارداد 

مهران گلزاری شدند که در خط دفاعی این تیم به میدان می رود.

پیش ازاین قرارداد سعید صادقی، میالد زکی پور، نوید عاشوری، 

حسین  و  بود  متدیدشده  سهرابیان  آرمین  علیزاده،  علیرضا 

فروزان، محمدرضا خانزاده،  تیکدری، محسن  مهدی  نخودکار، 

ساسان حسینی و مسیح زاهدی به عنوان بازیکنان جدید به اردوی 

آبی پوشان سیرجانی اضافه شده بودند.

گذشته  روز  از  رسمی  به صورت  گهر  گل  فوتبال  تیم  مترینات 

آغازشده و مدیران باشگاه امیدوارند با ادامه حضور امیر قلعه نویی 

نتایجی بهرت از سال گذشته که عنوان پنجمی لیگ و رسیدن به 

نیمه نهایی جام حذفی بود، برای تیم فوتبال باشگاه رقم بخورد.

از  استان کرمان  انتظامی  فرماندهی  آموزش  و  تربیت  معاون 

اعطای وام یک میلیارد ریالی خوداشتغالی به رسبازان وظیفه 

مهارت دیده خرب داد.

مقام  فرمان  اجرای  در  گفت:  توکلی  فخرالدین  رسهنگ 

کل  ستاد  ابالغی  تدابیر  و  )مدظله العالی(  رهربی  معظم 

در  آموزشی رسبازان وظیفه  مهارت  بر  مبنی  نیرو های مسلح 

ایام خدمت مقدس رسبازی و اعطای تسهیالت الزم به آنان 

برای خوداشتغالی، به آن دسته از رسبازان وظیفه ای که طی 

گذراندن  از  پس  و  کرده اند  ناجا خدمت  در  گذشته  ۳ سال 

با  شده اند،  گواهینامه  دریافت  به  موفق  مهارتی،  دوره های 

ریالی  میلیارد  یک  وام  استانداری  اشتغال  کارگروه  محوریت 

اعطا می شود.

او ترصیح کرد: این تسهیالت به رسبازان وظیفه ای که در ایام 

خدمت در ناجا موفق به دریافت گواهینامه مهارتی از ادارات 

و سازمان های مربوطه )فنی و حرفه ای-جهاد کشاورزی و...( 

شده اند و در سال های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و سه ماهه اول ۱۴۰۰ از 

خدمت مقدس رسبازی ترخیص شده اند تعلق می گیرد.

بیان  استان  انتظامی  فرماندهی  آموزش  و  تربیت  معاون 

داشت: این تسهیالت به مبلغ یک میلیارد ریال )صد میلیون 

تومان( و با سود ۴ درصد و در اقساط ۶۰ ماهه است.

او در خصوص نحوه استفاده از تسهیالت اعطایی و ثبت نام 

وام خوداشتغالی ترصیح کرد: افراد واجد رشایط می توانند تا 

تاریخ ۱۰ شهریورماه جاری با در دست داشنت مدارک )تصویر 

تصویر   – خدمت  پایان  کارت  تصویر  مهارتی-  گواهینامه 

شهرستان های  متامی  در  ملی(  کارت  تصویر  و  شناسنامه 

انتظامی  فرماندهی  آموزش  مدیریت  به  مراجعه  با  استان 

شهرستان محل سکونت و در مرکز استان به معاونت تربیت 

و آموزش فرماندهی انتظامی استان واقع در ستاد فرماندهی 

انتظامی استان مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند.

استقبال  به  توجه  با  کرد:  تأکید  پایان  در  توکلی  رسهنگ 

متقاضیان، زمان استفاده از تسهیالت محدود بوده و متدید 

نخواهد شد.

قرارداد کاپیتان گل گهر تمدید شدکمک مؤمنانه مسجدی ها در سیرجان با توزیع ۴۰۰ بسته معیشتی

ناجا استان کرمان:

سربازان وظیفه مهارت دیده وام ۱۰۰ میلیون تومانی اشتغال می گیرند

پلیس سیرجان ۵۷۴ کیلوگرم مواد مخدر از بار برنج کشف کرد پلیس تا پایان فصل برداشت پسته در محدوده باغات کشاورزی فعال تر خواهد بود

رئیس هیات شطرنج سیرجان عنوان کرد:بازداشت شهردار سابق، مسئول دفتر فنی و رییس شورای گلزار بردسیر

رکورد ۵۰۰ مسابقه آنالین در ایام کرونایی

جناب آقای

رمضان نژاد منصور  سرهنگ 

عنوان  به  را  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
سیرجان تبریک عرض نموده امیدوارم در این 
مسئولیت نیز همچون گذشته منشأ خدمات 
شایسته برای مردم عزیز سیرجان باشید. از 
درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون شما 

را خواستارم.
درویش اوالدی
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قصه های مجید

نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
خالصه ای از کتاب:

کتاب قصه های مجید، داستانی درباره ی زندگی مجید و ماجراهایی است 
که بر او می گذرد.

قصه های مجید دارای نثری زیبا، صمیمی و پر از ضرب المثل است، 
نثری طناز و شیرین که از ویژگی های همیشگی نثر هوشنگ مرادی 

کرمانی بوده است.

شهید حسین نیازمردیشهید حسین نیازمردی
نام پدر :  عباس

تاریخ تولد : ۱34۵/۰6/۰2
محل تولد : سیرجان 

تاریخ شهادت : ۱36۵/۱۰/3۰

مبارزه با رانت و فساد، ما را به اجرای عدالت نزدیک تر خواهد کرد

منع تردد شبانه تاثیری در کاهش کرونا ندارد

پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری بگیران

مشرق: رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توجه به عدالت و عدالت خواهی و تأکید رهبر معظم انقالب 
در این خصوص، اظهار داشت: باید هر الیحه و بخشنامه ای در دولت یک پیوست عدالت داشته باشد و 

در همه بخش های دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.
رئیسی با بیان اینکه مکمل اجرای عدالت، مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است، خاطر نشان کرد: 
اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا از بین برود باید بازنگاهی در مجموعه دستگاه خود انجام 

دهند و برای اصالح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دستهای پنهان رانت و فساد، اقدام کنند.
رئیس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب در خصوص فعال شدن سامانه های الکترونیکی و 
تأثیر آن در مبارزه با فساد، اظهار داشت: اگر در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بانک ها، گمرکات، 

دارایی و مالیات این سامانه ها بهم متصل شوند، ضمن اینکه مقدمه شکل گیری دولت هوشمند ایجاد می شود، با ایجاد شفافیت زمینه 
فساد نیز از بین می رود. اتصال سامانه ها به یکدیگر اهمیت زیادی دارد و باید سریع تر این کار انجام شود.

زمینه  در  باید  نهاد ها  تمام  و  شود  قطع  نباید  واکسن  تزریق  زنجیره  گفت:  زالی  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
واکسیناسیون کمک کنند.

علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران گفت: ممکن است شاخص پایین آمدن میزان مرگ و میر زمان 
بر باشد، اما نکته مهمی که وجود دارد این است که آثار تعطیلی  که در تهران اعمال شد نتیجه خوبی داشته و 
نکته بعدی بحث واکسیناسیون است که نباید زنجیره تزریق واکسن قطع نشود و واکسن مراکز باید تامین شوند.

وی افزود: در تهران ما نیاز به بازنگری در شیوه نامه ها داریم و ساز و کار ها باید مورد بررسی قرار گیرند. بحث منع 
تردد شبانه تاثیری در کاهش کرونا ندارد و نتیجه ای جزء به کارگیری و خستگی نیرو های انسانی پلیس نداشته 

است و باید این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
زالی در ادامه گفت: آن چیزی که از تست رایگان مدنظر است این است که طرح شهید سلیمانی طرح مناسبی است و باید این طرح را اجرا کنیم و 

نکته  مهم این است که این تست باید در مراکز بهداشت انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: بازنشستگان و مستمری بگیران می توانند از تسهیالت ۱00 میلیون تومانی تأمین 
اموال، تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحد های مسکونی استفاده کنند.

بر اساس اطالعیه بانک رفاه کارگران بازنشستگان و مستمری بگیران می توانند از تسهیالت ۱00 میلیون تومانی 
تأمین اموال و خدمات موردنیاز و تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحد های مسکونی استفاده کنند.

در این اطالعیه آمده است: در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تکریم مستمری بگیران و بازنشستگان 
پایان مردادماه سال  تا  رفاه کارگران  بانک  علوم پزشکی، طرح کرامت  دانشگاه های  و  اجتماعی  تأمین  سازمان 

۱40۱ بازنگری و تمدید شد.
مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی که حقوق خود 

را از بانک رفاه دریافت می کنند، می توانند برای تأمین اموال و خدمات موردنیاز و تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحد های مسکونی خود حداکثر 
تا مبلغ یک میلیارد ریال تسهیالت از شعب بانک رفاه دریافت کنند.

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به پورتال بانک به نشانی www.refah-bank.ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک 
)فراد( به شماره تلفن ۸5۲5-0۲۱ تماس بگیرند.
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سهراب  حضور  با  شهر  شورای  علنی   جلسه 
به  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرماندار  بهاالدینی  
بیگلری   ، سیاسی  امنیتی  معاونت  رضوی  همراه 

معاونت عمرانی صبح امروز برگزار شد
در  سیرجان  شهر  شورای  رئیس  خدامی  حسن 
داشت  بیان  دولت  هفته  تبریک  با  جلسه  ابتدای 

از  کردیم  دعوت   امروز  شهر  شورای  علنی  جلسه 
و  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرماندار  از  فرماندار  
معاونین وی که  از زحمات این برزگواران قدر دانی 

کنیم .
همچنین  داد  ادامه  سیرجان  شهر  شورای  رئیس 
در این جلسه دعوت کردیم از سرهنگ ایران نژاد  

سیرجان  شهرستان  انتظامی  نیروی  سابق  فرمانده 
ها  سال  این  ودر  اند  شده  بازنشست  تازگی  به  که 
تالش فراوانی را در راستای برقراری نظم و امنیت و 

آرامش شهروندان داشته اند
بهاءالدینی  فرماندار سیرجان در این جله با تشکر 
سال  چند  در  داشت  بیان  شهر  ی  شورا  اعضاء  از 

فرمانداری  و  شهر  شورای  بین  خوبی  تعامل  اخیر 
بوده است و امیدواریم این همکاری با کمیته انطباق 
فرمانداری ادامه پیدا کند و شورای ششم در آستانه 
انتخاب شهردار سیرجان است و اعضاء شورای شهر 
توانمند  شهرداری  بگذارند  را  خود  تمرکز  و  تالش 
انتخاب کنند تا مشکالتی که در حوزه شهری وجود 

دارد را برطرف کند او  در ادامه افزود شورای شهر 
به  خدماتی  و  کند  ورود  اجتماعی  علت  بحث  در 
انجام  شود  منطقه شهر  دو  هر  در  مساوی  صورت 
از بحث و تبادل نظر  ،  این جلس و پس  پایان  .در 
معاونان   ، سیرجان  فرماندار  از  شهر  شورای  اعضاء 

فرمانداری و سرهنگ ایران نژاد  تجلیل نمودند.

در جلسه علنی شورای شهر سيرجان و به مناسبت هفته دولت؛

تقدیر از فرماندار ، معاونین فرمانداری و فرمانده سابق نیروی انتظامی در جلسه علنی شورا


