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سخِن همشهریان:انعکاس
سوم  فاز  در  ما  تازه  سخن  مخاطبان  خدمت  سالم 
داغونه  اینترنت  وضع  اینقدر  کنیم  می  زندگی  شهر   نجف 
مدرسه بچه ها هم آنالین به خاطر اینترنت باید موقع تدریس بریم 
منزل یه نفر دیگه مزاحم بشیم فاز سوم خط تلفن نداره وای فای 
بخریم  بخدا کالفه شدیم هیچ کس هم کاری نمیکنه خواهش میکنم 

از مسئولین مخابرات  لطفا به مشکل ما رسیدگی کنند.
#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسووالن

بنزین  واسم  اومد  زدم  صدا  رو  چی  پمپ   ...... جایگاه.........کنار  بزنم  بنزین  رفتم  پیش  روز  چند  من 
زد بعد گفت 10تومن انعام بده گفتم چه خبره اینقد انعام؟ به زور 5تومن ازم گرفت  گفتم نقدی ندارم بدم 
بعد  طرف   همون  پیش  زدم  بنزین  رفتم  دوباره  بکش!  کارت  گفت  جیبش  از  آورد  در  کارتخوان  بهت 
اعتراض  خودش!  واسه  کشیده  بنزین  مبلغ  روی  من  اجازه  و  اطالع  بدون  5تومن  دیدم  کردم  چک  رسید 
 کردم گفت خانم میباس خودت پیاده بشی بزنی وگرنه من پول میگیرم کلی هم به من بی احترامی کرد

خب اگر شرایط اش را داشتم خودم پیاده میشدم مگه وظیفشون نیست خودشون بنزین بزنن؟ مگه انعام دل به 
خواهی نیست؟ چرا بدون اجازه من از کارتم پول کشیده و آیا دوست داره کسی با خواه  خودش اینجور صحبت 

کنه  سخن تازه لطفا منتشر و پیگیری کنید ممنونم.          #انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسووالن

       اخبار کوتاه 

مستند بی بی جان ساخته شد
پیش  سال  چند  گزارش 
دختر  یک  مزار  از  سخن تازه 
عنوان  به  که  افغان  مظلوم 
سوی  از  همسر  کودک 
قرار  اتهام  مورد  شوهرش 
گرفته و در زمین های مجاور 
به  سیرجان  احمد  امامزاده 
فجیع ترین شکلی کشته شده 
بود؛ جرقه ی ساخت یک فیلم 
مستند شد. قرار است مستند 
مسابقه  بخش  در  بی بی جان 
ملی جشنواره سینما حقیقت  

پاکنهاد و  ایمان  و  به کارگردانی نرگس جودکی  اکران شود.  مستندی 
فیلم برداری رضا تیموری و عباس کوثری. 

نرگس جودکی در همین باره نوشته است: »بی بی جان قصه تلخی داشت.  
در این روایت غمناک  تالش زنان علیه فراموشی ظلمی که بر آنان می رود ما 
را مصمم کرد بر این روایت گواهی دهیم. ساخت این مستند سه سال طول 
کشید و اگر دوستان و همراهان ما نبودند این قصه تصویر نمی شد. قدردان 
همه ی دوستان مان هستیم و سپاسگزار حضور صمیمانه عوامل فیلم که در 
این تجربه شریک شدند.« قرار است این فیلم به زودی در سیرجان نیز به 

صورت خصوصی اکران شود.

روند کاهشی ابتال به کرونا در استان کرمان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از روند کاهش بیماری در سطح استان 
خبر داد و گفت: وضعیت استان به مراتب بهتر از هفته های قبل شده و آثار 
آن را در رنگ بندی و تعداد بیماران بستری مشاهده می کنیم. علی زینی وند 
امروز در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا با اشاره به پایین بودن 
درصد میانگین واکسیناسیون در شهرستان های فهرج، ریگان، جیرفت، راور، 
شهربابک، بافت، بردسیر، سیرجان و رابر اظهار داشت: درصد واکسیناسیون 
در کل استان باید به ۹0 درصد برسد. معاون سیاسی استاندار کرمان اظهار 
داشت: در رنگ بندی جدید کرونایی استان زرند، سیرجان و شهربابک در 
وضعیت نارنجی هستند، 11 شهرستان کرمان، راور، کوهبنان، رفسنجان، 
بم، جیرفت، بافت، ارزوئیه، عنبرآباد، رودبار جنوب و قلعه گنج وضعیت زرد و 

۹ شهرستان در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند.
حمیدرضا رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از روند کاهش 
بیماری در سطح استان خبر داد و گفت: وضعیت استان به مراتب بهتر 
از هفته های قبل شده و آثار آن را در رنگ بندی و تعداد بیماران بستری 
مشاهده می کنیم. وی خاطرنشان کرد: تعداد بیماران کرونایی بستری در 

سطح استان، کاهش حداقل ۲0 درصدی پیدا کرده است.

گهر  گل  فوتبال  تیم  ورزش:  گروه 
بر  متوالی  هفته  سه  در  که  سیرجان 
 ، بود  گرفته  قرار  ها  تساوی  نوار  روی 
دوشنبه موفق شد تیم پیکان تهران را 
با یک گل شکست بدهد. تیم گل گهر 
سیرجان که پس از جدایی احمد زنده 
با  شاکری  یونس  مصدومیت  و  روح 
معضلی در خط حمله اش مواجه شده 
بود با گرفتن چند بازیکن خارجی قصد 

دارد این کمبود را رفع کند. اما تاکنون 
که از یکی از این بازیکنان رو نمایی شده 
گابن  کشور  اهل  بایناما«  »اریک  است 
ملی  تیم  در  که  نیست  مشخص  هنوز 
به  باعث  خیر  یا  کرده  بازی  کشورش 
وجود آمدن ابهاماتی شده که اگر باشگاه 
گل گهر نتواند مدارک این بازیکن را به 
به دردسر خواهد  ارایه دهد  طور کامل 
خورد. ازطرفی این بازیکن هم نتوانسته 

در دو بازی اخیر خود نظرات را 
جلب کند و جای یونس شاکری 
را برای گل گهری ها پر کند . 
بازی  برنده  دوشنبه  گهر  گل 
با پیکان شد اما باز هم از روی 
توسط  و  ایستگاهی  ضربه  یک 
یک هافبک »امین پورعلی« به 

گل رسید. گل  گهری ها با این برد به 
رده دوم جدول رسیدند تا خود را برای 

یک جدال سخت در هفته آینده در برابر 
سپاهان آماده کنند.

همزمان با روز جهانی شهرهایی برای زندگی 
صباح  برنامه  آنتن  روی  سیرجان  شهرداری 
گرفت. قرار  العالم  مرزی  برون  شبکه   جدید 
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به  

سیرجان، صبح امروز با تاکید شهردار سیرجان 
در حوزه  های شهر  ظرفیت  معرفی  بر  مبنی 
فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و همچنین معرفی  
پتانسیل های  و  تیم فوتبال شهرداری  بیشتر 

برون مرزی،  به کشورهای  شهر جهانی گلیم 
گرفت. قرار  العالم  شبکه  مدار  بر   سیرجان 
  این برنامه با حضور حمید محمودی، کارشناس 
مدیریت  بهره مند  دستی،مهدی  صنایع 

نجاتی،  جهان  مریم  شهرداری  ارتباطات 
نظام  سهیال  و  نور  چتر  افسانه  و  سرمربی 
گزارش  با  و  تیم شهرداری  بازیکنان  آبادی 

طاهره ایران پور به صورت زنده پخش شد.

استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
از  سرزده  بازدید  حاشیه  در  کرمان 
حفظ  گفت:  کرمان  شهر  مدارس 
ترین  مهم  آموزان  دانش  سالمت 
فرآیند  در  پرورش  و  آموزش  اولویت 

یاد دهی و یادگیری است.
به گزارش کرمان نو و به نقل از اداره 
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش استان کرمان، احمد اسکندری 
در  آموزش  اینکه  به  اشاره  با  نسب، 
و  استان کرمان صرفا مجازی  مدارس 
آموزان  دانش  گفت:  نیست،  اختیاری 
اساس  بر  باید  جمعیت  پر  مدارس 
تا  روز  یک  از  مدرسه  شورای  تصمیم 
۳ روز در مدارس حضور داشته باشند.

و  فنی  مدارس  تمامی  افزود:  وی 
را  آموزش  مهرماه  ابتدای  از  حرفه ای 
و  اند  کرده  آغاز  حضوری  صورت  به 
مدارس متوسطه دوره اول از 15 آبان 
حضور  پذیرای   و  اند  شده  بازگشایی 

دانش آموزان در مدارس  هستند.
از  اینکه  به  اشاره  با  نسب  اسکندری 
اول آذرماه، مدارس ابتدایی و متوسطه 
اول با برنامه و الگویی که برای مدارس 
تدوین شده است، به صورت حضوری 
بازگشایی شده اند، تصریح کرد: فاصله 

گروه بندی  با  همراه  اجتماعی  گذاری 
رعایت  همچنین  و  دانش آموزان 
دستورالعمل های بهداشتی در مدارس 
هم  خانواده ها  به  و  می شود  لحاظ 
را حتما  دانش آموزان  توصیه می کنیم 

با ماسک به مدرسه بفرستند.
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
والدین  از  بعضی  اینکه  بیان  با  کرمان 
آموزان در مدارس  برای حضور دانش 
روزانه  کرد:  بیان  می کنند،  مقاومت 
مدارس استان کرمان با کمک مراقبین 
از  متشکل  تیمی  و  ادارات  سالمت 
و  آموزش  کل  اداره  عملکرد  ارزیابی 
ارزیابی  مورد  پزشکی  علوم  پرورش، 

قرار می گیرند تا نگرانی برای خانواده ها 
و دانش آموزان ایجاد نشود.

اینکه  به  پاسخ  در  نسب  اسکندری 
اختیاری  مدرسه  در  حضور  آیا 
اینکه  و  حضور  الگوی  گفت:  است؟ 
سه  یا  روز  دو  روز،  یک  دانش آموزان 
روز در مدرسه باشند در اختیار منطقه 
و مدرسه است؛ اما به طور کلی حضور 
دانش آموزان  براساس شرایط مدارس 
آموزش  بین  تفاوتی  واقع  در  و  است 
حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای 
شرکت در کالس نیست و در این میان 
عالئم  و  شد  بیمار  دانش آموزی  اگر 
سرماخوردگی داشت می تواند تا زمان 

بهبودی در مدرسه حضور نیابد.
مدارس  شرایط  تمام  کرد:  بیان  وی 
فرهنگیان  جامع  سامانه  در  استان 
مدارس  تمام  و  شده  ارزیابی  مدارس 

مجوز بازگشایی را دریافت کرده اند.
 ۹۸ اینکه  بیان  با  نسب  اسکندری 
ساله  تا1۸   1۲ آموزان  دانش  درصد 
شده  واکسینه  کرونا   ویروس  علیه 
معلمین  درصد   ۹۸ حدود  گفت:  اند، 
نیز واکسن کرونا را دریافت کرده اند و 
تمام مدارس بر اساس شرایط مدارس 

باز هستند.
توصیه  مدارس  به  اینکه  بیان  با  وی 
را  مربیان  و  اولیا  جلسات  که  شده 
اقناعی  رویکرد  با  و  دهند  تشکیل 
گفت:  کنند،  دنبال  را  کار  خانواده ها، 
تدریجی  و  آرام  بازگشایی  ما  رویکرد 
نگرانی  کرد  تالش  باید  و  است 

خانواده ها نیز برطرف شود.
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
آموزان  دانش  اینکه  بیان  با  کرمان  
برای آموزش حضوری استقبال خوبی 
دانش آموزان  همه   به  گفت:  اند،  کرده 
برای  که  می شود  توصیه  همکاران  و 
زودتر  چه  هر  کرونا  واکسن  دریافت 

اقدام کنند.

پیروزی گل گهر پس از سه تساوی متوالی

 با رایزنی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سیرجان؛

شهرداری سیرجان بر مدار شبکه جهانی "العالم"

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

حفظ سالمت دانش آموزان مهم ترین اولویت آموزش و پرورش است
دربی بانوان در استان، 

خاتون بم، شهرداری سیرجان
 در هفته چهارم لیک برتر بانوان تیم مدعی شهرداری سیرجان پس 
از کسب نتایج خوب در فصل قبل حاال هم خود را یک مدعی معرفی 
کرده است و این را در بازی های چهارجانبه غرب اسیا  به خوبی نشان 
داد.  گفتنی است تیم شهرداری سیرجان در اولین حضور خود در 
مسابقات برون مرزی عملکرد خوبی داشت، و در دو بازی اول لیگ هم 
برای رقبا خط نشان کشید تا باز هم خود را یک مدعی معرفی کند. 

این بازی هم فردا پنجشنبه در بم برگزار می شود.

برد پر گل نوجوانان گل گهر از مس کرمان
از هفته اول مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور تیم گل گهر سیرجان 
موفق شد در یک بازی پر گل و تماشایی تیم قدرتمند مس کرمان را 
مغلوب کند. این بازی در نهایت با نتیجه 4 بر۳ به سود یاران مجتبی 
شول به پایان رسید تا نوجوانان گل گهر خط نشان خود را برای 
رقبا بکشند. در این بازی برای گل گهر ابوالفضل کاربخش و مهدی 

مطهری هر کدام یک گل و ایلیا نگهداری دو گل به ثمر رساندند.

حضور سه بازیکن سیرجانی در تیم ملی 
حضور سه بازیکن سیرجانی تیم نوجوانان گل گهر در اردوی دوم 
تیم ملی نوجوانان کشور قطعی شد. پویا زیدآبادی نژاد، ابوالفضل 
یاراحمدی، مهدی مطهری نسب از سیرجان و ابوالفضل کاربخش 
از کرمان که این بازیکن هم عضو تیم نوجوانان گل گهر می باشد، 
4بازیکنی هستند که از تیم نوجوانان گل گهر به اردوی تیم ملی 

نوجوانان مرحله دوم دعوت شدند.

مس کرمان، آرمان گهر سیرجان
این  اول کشور در هفته هشتم  لیگ دسته  رقابت های  ادامه  در 
مسابقات فردا پنجشنبه دو تیم مس کرمان و آرمان گهر سیرجان 
راس سات 14 در ورزشگاه باهنر کرمان به مصاف هم می روند. هر دو 
تیم تا اینجای رقابت ها از تیم های باالی جدول و با کیفیت لیگ نام 
رفته اند و یاران قاسم شهبا که در این فصل یک برد خوب خارج از 
خانه آورده اند و در خانه هم به هیچ تیمی رحم نکردند با بازیکنان با 
کیفیت خود به کرمان می رود تا در مقابل تیم جوان و با سرمربیگری 

فرزاد حسینخانی جوان در امر مربیگری قرار بگیرد.
تیم مس کرمان هم در این فصل پوست اندازی کرده است و از 
بازیکنان جوان و بومی بیشتری در ترکیب خود استفاده کرده است و 
تا کنون روند رو به رشد خوبی داشته است. گفتنی است تیم آرمان 
گهر سیرجان هم اکنون با 1۳ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد 
و تیم مس کرمان با 1۲ امتیاز در رده ششم جدول 1۸ تیمی قرار 
دارد. این بازی راس ساعت 14 به صورت پخش زنده از شبکه استانی 

کرمان پخش می شود.

  خبر ورزشی

آگهي مناقصـــه عمومـــي
 شمــاره  1400/60/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»ارائه خدمات بررسی و تأیید نقشه ها و مدارک، در زمان: 

طراحی، ساخت و راه اندازی تا اتمام تحویل دائم مخزن 20 هزار مترمکعبی مجتمع شماره 2 گل گهر، برنامه ریزی و کنترل 

پروژه، بازرسی فنی ، نظارت عالیه ، نظارت کارگاهی ، نظارت بر راه اندازی و تست عملکرد، و ارائه سایر خدمات مهندسی 

مورد نیاز کارفرما در سایت مجتمع شماره 2 گل گهر« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسین مشاور 

واجد شرايط و دارای گواهي نامه صالحیت ارائه خدمات مشاوره در گروه مهندسی آب- تخصص تاسیسات آب و فاضالب 

با حداقل رتبه 2 از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 

به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت 

تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/9/20 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه 

دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً حضور نماينده مناقصه گران در جلسه پرسش و پاسخ )در محل مجتمع گل گهر( روز 

يكشنبه مورخ 1400/9/14 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

خانواده محترم نشاط

بدينوسیله درگذشت شادروان علی اکبر نشــاط 
شهردار اسبق سیرجان و مديرعامل سابق شركت 
حضور  را  سیرجان  پسته  كنندگان  تولید  تعاونی 

شما بزرگواران تسلیت عرض می نمايیم. 
              روحش شاد و یادش گرامی باد 

هفته انهم سخن اتزه


