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سخِن همشهریان: انعکاس
سالم به نشریه سخن تازه که مشکالت شهر را بازگو کرده و پیگیر حل 

آنهاست. اینجا شهرک حضرت ابوالفضل)ع( کنار شهرک آب هست.
این وضعیت را نگاه کنید انگار اینجا سایت تخلیه زباله یک شهره!

اینقدر آشغال چهره زشتی به این شهرک داده که نام مبارک حضرت 
ابوالفضل)ع( را روی آن گذاشته اند.

لطفا منتشر کنید و به گوش مسئولش برسانید با تشکر

کشف دو مرکز رمزارز از۲منزل مسکونی واقع در بخش بلورد و خواجو شهر
 به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان سیرجان

 پس از دریافت گزارشات واصله و بررسی با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی از دو منزل 
مسکونی واقع در روستای اسطور و شهر خواجوشهر بازدید به عمل و دستگاههای ماینر موجود 

جمع اوری و تحویل مراجع انتظامی گردید
 شایان ذکراست شماره تلفن 0344۲۲70616 واحد حراست امور برق سیرجان بصورت 

محرمانه پاسخگوی تماس و پرداخت پاداش به رابطین همکار میباشد

 روند صعودی کرونا در استان کرمان همچنان ادامه دارد و شیوع 
بیماری در کرمان در سایه بی توجهی به دستورالعمل ها روزبه روز 
شدیدتر می شود تا جایی که بزرگترین استان کشور به استان های 
صدر جدول در وخامت و شدت بیماری رسیده و همه اینها در 
شرایطی است که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت از 
تکمیل ظرفیت اغلب بیمارستان های سراسر کشور خبر داده و 
اظهار داشت: بسیاری از بیمارستان های سراسر کشور به ظرفیت 
کامل رسیده است، مازندران، گلستان، کرمان، هرمزگان، تهران 
البرز از جمله استان های با کمبود تخت هستند، اما این در  و 
پرسنل  توان  کمبود  با  تخت،  کمبود  از  بیش  که  است  حالی 
بهداشت درمان و خستگی مفرط آن ها روبه رو هستیم.حمیدرضا 
رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با بیان اینکه 
کرمان یکی از بحرانی ترین استان های کشور در بروز کرونا است 
اظهار داشت: نسبت به پیک قبل کرونا بیش از 30 درصد تعداد 
بیماران کرونایی در استان کرمان افزایش یافته و تخت ها به شدت 

در حال اشغال شدن و بیماران بدحال تر هستند.
وی با اشاره به اینکه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
این  واگیری  گفت:  یافته  کاهش  درصد  از 40  کمتر  به  استان 
برابر ویروس قبلی کروناست و گفته می شود  ویروس چندین 
شبیه آنفلوانزای معمولی و برخی می گویند شبیه آبله مرغان است 
که عالئم شبیه آنفلوانزا شروع می شود و در برخی افراد خفیف 
بوده و ممکن است توجه نکنند و بیماری در کسانی که مستعد 
وخیم شدن بیماری هستند، شدت پیدا می کند و عمدتا دچار 

درگیری ریوی می شوند و بیماران را بدحال می کند.
همه  اینکه  بیان  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
همت و امکانات را بسیج کردیم تا ظرفیت پذیرش بیمار را در 
بیمارستان های استان کرمان داشته باشیم بیان کرد: از ظرفیت 
بیمارستان های نظامی، دانشگاهی و خصوصی استفاده شده و در 
حال حاضر نزدیک به هزار و 700 بیمار کرونایی در بیمارستان های 
استان کرمان بستری هستند که از این تعداد حدود هزار و 100 
بیمار در حوزه علوم پزشکی کرمان بستری است و ما ظرفیت 
سازی می کنیم تا بیماران در راهرو و یا روی برانکارد بستری 

نشوند.
برای  مرکز  هفت  کرمان  شهر  در  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
واکسیناسیون کرونا ایجاد شده و در مراکز تجمیعی واکسیناسیون 
در استان چهار تیم حضور دارند و برای گروه های شغلی متفاوتی 
خبرنگاران،  جمله  از  شده  اعالم  بهداشت  وزارت  طریق  از  که 
بانک، فعاالن حمل و نقل،  معلمان، اساتید دانشگاه، کارمندان 
قضات و غیره نشست هایی داشتیم و مراکز در حال تجهیز است 
و در دو روز آینده نخستین گروه ها برای تزریق خواهند آمد که 

محل تزریق واکسن این گروه ها به جز مراکز تجمیعی است.

       اخبار

برگزاری کالس حضوری در مدارس کرمان ممنوع است
 مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: برگزاری کالس حضوری در مدارس دولتی و غیر دولتی، آموزشگاه های 
علمی و مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش ممنوع است.  اسکندری نسب افزود: به دلیل شیوع کرونا در استان، 
برگزاری کالس حضوری در مدارس و تمامی مراکز وابسته به آموزش و پرورش، کانون های زبان و آموزشگاه های علمی آزاد 
ممنوع است. وی اظهار کرد: با توجه به مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونای استان کرمان، آموزش حضوری در تمامی مدارس 
و آموزشگاه های علمی و آزاد و زبان های خارجی وابسته به آموزش و پرورش تا اطالع ثانوی تعطیل است و در صورت مشاهده 
با متخلفان برخورد قانونی می شود. اسکندری نسب  گفت: هرگونه تجمع، همایش، سمینار و برگزاری دوره های آموزشی بدون 

مجوز ستاد کرونای استان در مراکز وابسته به آموزش و پرورش تا اطالع ثانوی ممنوع است.

جلب 21 متهم فراری در سیرجان 
فرمانده انتظامي سیرجان از دستگیری ۲1 نفر متهم فراری در این شهرستان خبر داد سرهنگ ایران نژاد درباره جزییات 
این خبر اینگونه عنوان کرد: در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر جلب و دستگیری ۲1 متهم فراری با توجه به حساسیت 
موضوع مراتب در دستور کار پلیس انتظامی سیرجان قرار گرفت وی افزود: در این راستا اکیپی از عوامل انتظامی این پلیس 
پس از فعال سازی منابع خبری با انجام تحقیقات جامع و بررسی های الزم سریعا به محل اختفای متهمین واقع در حوزه 

استحفاظی اعزام هر ۲1 متهم فراری را دستگیر نمودند.

تعداد بیماران کرونایی در استان کرمان 
آغاز ثبت نام خبرنگاران برای واکسن کرونابیش از 30 درصد افزایش یافت

خبرنگاران کرمانی برای دریافت نوبت اقدام کنند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به باز شدن 
سامانه ی نوبت دهی واکسن کرونا برای خبرنگاران، گفت: »با توجه به مذاکرات انجام شده با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی، 
سایت برای خبرنگاران و اصحاب رسانه باز شده است و خبرنگاران می توانند از امروز سه شنبه 1۲ مردادماه با مراجعه به 
سایت  نوبت گرفته یا با در دست داشتن کارت ملی به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنند«. محمدرضا علیزاده بیان کرد: 
»خبرنگاران سراسر کشور که کد ملی آن ها قبال به مرکز فناوری اطالعات وزارت بهداشت ارسال شده است از هم اکنون 
می توانند از طریق سامانه ی salamat.gov.ir محل، روز و ساعت دریافت واکسن را انتخاب کرده یا با همراه داشتن کارت 
ملی و مراجعه به مراکز تزریق واکسن، نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند«. وی افزود: »اسامی خبرنگاران از سه مرجعِ  
ثبت نام در سامانه، دریافت اسامی خبرنگاران عضو صندوق اعتباری هنر و اسامی خبرنگاران عضو خانه مطبوعات دریافت 

شده و در لیست نهایی قرار گرفته است«.

 سرایت پذیری دلتا، روزهای سختی را رقم زده است
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکید کرد: میزان سرایت پذیری کرونای دلتا نسبت به سوش های قبلی 
بسیار زیاد است از طرف دیگر رعایت پروتکل های بهداشتی در استان کمتر شده لذا این دو عامل دست به دست یکدیگر 
داده تا این پیک سنگین را تجربه کنیم. دکترحسین صافی زاده با انتقاد شدید از کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کشور اظهار کرد: میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کل کشور به حدود 40 درصد رسیده و به تبع آن در استان 
کرمان نیز کاهش پیدا کرده کرده است. وی تاکید کرد: میزان سرایت پذیری کرونای دلتا نسبت به سوش های قبلی بسیار 
زیاد است از طرف دیگر رعایت پروتکل های بهداشتی در استان کمتر شده است لذا این دو عامل دست به دست یکدیگر 
داده تا این پیک سنگین را تجربه کنیم. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به وضعیت کرونایی شهرهای 

استان کرمان گفت: اکنون وضعیت کرونایی کرمان، قرمز پررنگ است.

تودیع  مراسم  است  قرار  هفته  همین  پنجشنبه ی 
توسط  بعدی شورای شهر  و  فعلی  اعضای  معارفه  و 
بود  درحالی   این  شود.  برگزار  سیرجان  فرمانداری 
از  تا روز سه شنبه ی هفته ی جاری هنوز خبری  که 
نبود.  انتخابات شورای شهر سیرجان  تاییدیه قطعی 
در  فرمانداری  یا  و  بود  نشده  ابالغ  فرمانداری  به  یا 

اعالم همگانی آن دو به شک بود .
به نظر می رسد رایزنی ها برای تایید یا رد صالحیت 
نود در حال  تا دقیقه ی  از منتخبان مورد نظر  یکی 
ترکیب  می تواند  که  رایزنی هایی  است.  بوده  انجام 

شورا را تغییر دهد. 
معاون سیاسی  با رضوی  باره سخن تازه  در همین 
ساعت های  در  که  وی  گرفت.  تماس  فرماندار 
در  نبود،  سخن تازه  تماس   پاسخگوی  صبح  اولیه ی 
ساعت پایانی طی یک تماسی از »به منزله ی تایید 
گفت:  سیرجان  شورای  انتخابات  نتیجه   پنداشتن« 
مراسم معارفه برگزار می شود و ما بر اساس آخرین 
نتیجه  پیش می رویم و فعال تا اثبات تخلف انتخاباتی 
حیطه ی  در  خاطی  فرد  برای  قانون  پیش بینی  و 

جرایم انتخاباتی، کسی را از قلم نمی اندازیم. 
با محمد پیش بین عضو  تازه  باره سخن  در همین 
وی  که  گرفت  تماس  انتخابات  بر  نظارت  شورای 

پاسخگوی تلفنش نبود. 
فرمانداری  عمومی  روابط  عزت آبادی  میالد  اما 
برگزاری  بودن  حتمی  از  باره  این  در  سیرجان 
نشست معارفه در روز پنجشنبه خبر داد. عزت آبادی 
انتخابات را  مسوولیت بالتکلیفی در تایید دیرهنگام 
ففط  سیرجان  "فرمانداری  دانست:  تهران  متوجه 
سیرجان  فرمانداری  او  همین."  بود  کننده  برگزار 
عزت آبادی  کرد.  اعالم  بی تقصیر  زمینه  این  در  را 
تایید  ابالغیه  صدور  پیگیر  تلفتی  فرماندار  گفت: 
انتخابات سیرجان  بود اما با اینکه به طور ضمنی از 
بود ولی   از منتخبان خبر رسیده  رد صالحیت یکی 

هنوز قطعی نبود."
تکلیف  تعیین  تا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
قرار  چگونه  پس  شورا   بحث  مورد  منتخب  قطعی 
گفت:  شود؟  برگزار  معارفه  مراسم  پنجشنبه  است 
"رسیدگی به این مورد وظیفه ی فرمانداری نیست  و 

ما فقط برگزارکننده ی انتخاباتیم."

حدس و گمان ها
کشور  وزارت  بودن  شک  به  دو  می رسد  نظر  به 
منتخبان  از  یکی  صالحیت  تایید  یا  رد  درباره 
سیرجان گرچه ارتباط موثری به رایزنی های متضاد 
است  داشته  مجرا  طرف  دو  در  سیاسی  ذی نفوذان 
اما دست کم طول کشیدن این ماجرا متکی به تنها 

همین یک علت نبوده.
چه بسا وزارت کشور احتمال بروز نزاع طایفه ای را 
در این ماجرا پیش چشم دارد و بروز چنین احتمالی 
را سبک و سنگین می کند. اما از طرف دیگر اسناد 
تخلف این منتخب شورا موجب سردرگمی در تایید 

یا ردصالحیت فرد مورد نظر شده است. 
از  علی البدل  عضو  دو  که  طبیعی ست  همچنین 
ردصالحیت یک یا دو منتخب شورا نفع می برند و به 

شورا راه پیدا می کنند. 
عضو  دو  حامیان  که  نیست  ذهن  از  دور  بنابراین 
مورد  عضو  ردصالحیت  ماجرای  دنباله ی  علی البدل 
بر  تمسک  با  و  باشند  گرفته  پایتخت  در  را  بحث 
را  خودشان  مهره های  بکوشند  آمده  پیش  تخلفات 
بدون شک  نیز  آن ها  رقیب  بچینند. طیف  شورا  در 
و  نمی نشیند  بی کار  و  نمی گذارد  دست  روی  دست 

الجرم اقدام به خنثاسازی می کند.
را  تصمیم گیری  که  است  صورت  این  در  تنها   
انتخابات  از  قطعی  نتیجه ی  یک  نهایی  تایید  برای 
شورای شهر سیرجان سخت می کند و داوری را به 
بن بست می رساند. بن بستی که در روزها و ساعت های 
پایانی خودش قرار دارد و در نهایت نهاد تصمیم گیر 
نهایی ناچار است به مصداق آن ضرب المثل قدیمی 
دریا  به  دل  رو"  خرما  هم  و  میخوان  رو  خدا  "هم 
بزند و میان خدا و خرما یکی را انتخاب کند. هرچند 
فعاًل  مناقشه  مورد  منتخب  که  می رسد  نظر  به 
به  قرار  هم  اگر  و  شود  باز  جدید  شورای  به  پایش 
رد صالحیت و جایگزینی یک عضو علی البدل باشد 
جلسات  برگزاری  هنگامه ی  در  و  بعدی  ماه های  در 
شورای شهر جدید این اتفاق بیفتد و شاید هم اساسا 
نیفتد. هرچند شنیده ها حاکی از آن باشد یک طیف 
به  سیاسی دنبال تسهیل ورود عضو علی البدل دوم 
شوراست و در این راه وعده هایی به عضو علی البدل 

اول نیز برای کناره گیری داده شده است.

انتخابات شورای شهر سیرجان به روایت معاون سیاسی فرماندار
  در آستانه برگزاری معارفه اعضای جدید شورا؛

 به منزله ی تایید!

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

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

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 7175  797  0917 و 

0022  4230  )034( تماس حاصل نمایند.

سایر شرایطجنسیتتحصیالتردیف

۳سال سابقه کار مردمهندس شیمی1
مرتبط با مدرک تحصیلی

۳سال سابقه کار مردمهندس متالوژی2
مرتبط با مدرک تحصیلی

۳سال سابقه کار مردمهندس برق۳
مرتبط با مدرک تحصیلی

مجتمع صنایع الستیک سیرجان 

در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرنسلی خود از 3 نفــــر نیــــرو

 با شرایط ذیل جهت همکاری دعوت به عمل آورد؛

 از یک منشی خانم 

مجرد و آشنا به کامپیوتر

با روابط عمومی باال جهت 

همکاری در پیمـــاپنجــره 

دعوت به عمل می آید

0913  347  5249

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

آگهی فراخوان عمومي شناسایي تامین کنندگان 
سنگ آهن مگنتیتي  به شماره 1400/5/ف

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت برنامه ریزي استفاده از ظرفیت هاي معدني و استفاده بهینه و 
حداکثري از مواد خام معدني داخل کشور اقدام به شناسایی کلیه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامین کنندگان سنگ 

آهن حقیقي و حقوقي )جهت عقد قرارداد خرید، تبدیل، تهاتر، کارمزد و ...(  نماید. 
لذا از کلیه واجدین شرایط که توانمندي تامین سالیانه 2 تا 3 میلیون تن سنگ آهن مگنتیتي را داشته باشند جهت شرکت در 

فراخوان و ارسال مدارک دعوت به عمل مي اید. 
مدارک مورد نیاز :

1(اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2(آگهي تأسیس شرکت در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز

3(تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعیت معدن و یا دپوی سنگ
4(سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ، حجم و مبالغ فعالیت 

5(مدارک دال بر توان تامین سالیانه شرکت 
6(مشخصات فني محصوالت تولیدي و هرگونه مدارک مرتبط با موضوع فراخوان

شرکت کنندگان در فراخوان مي بایستـــي مدارک فوق را در پاکت دربسته و مهر موم شـــده قرار داده )روي پاکت بایستي نام 
شرکت، شماره و موضوع فراخوان قید شود ( و حداکثر تا تاریخ 1400/05/26 به نشاني دفتر مرکزي شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر واقع در خیابان دکتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان نگین، پالک 273 – دبیرخانه مرکزي و یا به نشاني دفتر کمیسیون 

معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده شیراز ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03441424166 تماس حاصل فرمایید.

 کمیسیون معامالت
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر

مغازه سوپر مارکت 
با کلیه تجهیزات

دارای 20 سال سابقه کار
واقع در خیابان ابوذرغفاری 

نبش چهارراه فراهی 
اجاره داده می شود.
0916 275 6269

منزل همکف بزرگ
مناسب مطب ها و شرکتها
کف و دیوارها سرامیک
واقع در خیابان نصیری 

شمالی ابتدای کوچه 
رهن و اجاره داده می شود.

0913 062  3023

آگهي مزایـــده عمومــي 
شمـــاره 1400/4/ز

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » اقالم ضایعاتی موجود در 
انبارهای« مجتمع خود را از طریق مزایده عمومي واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي 
بخش    www.geg.ir توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی
مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 
9 الي 14روز شنبه مــورخ 1400/5/23 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از اقالم مربوطه روز یکشنبه مورخ 
1400/5/17 مقرر شده است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


