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آتشسوزی در
پارک خبر

خبر

پيامك300099004806 :

یکی از اعضای شورا معتقد است زیرسازی آسفالت خیابان امام مناسب نیست

نمایش خیابانی آسفالت

 گروه خبر :آســفالت خیابان امام شمالی به
چالش جدیدی بین یکی از اعضای شورای شهر
و سرپرست شــهرداری تبدیل شده و محمدرضا
عربگویینی معتقد است که زیرسازی آسفالت از
کیفیتالزمبرخوردارنیست.
مخابرات ســیرجان در چند هفته اخیر کانالی را
برای فیبر نوری در خیابان امام شمالی حفر کرده
است ،پس از چند هفته شهرداری سیرجان با پر
کردن کانال ،خیابان را روکش آسفالت کرد .روکش
کردن این خیابان با ســروصداهای زیادی همراه
بود .یکی از معترضین جدی این پروژه محمدرضا
عربگویینی عضو شورای شهر است .او به پاسارگاد
گفت :این کانال را اواخر مردادماه برای فیبر نوری
حفر کردند و یکم شهریور ماه کار تمام شد .برای
پر کردن کانال خاک دستریز درون آن ریختند.
به گفتهی محمدرضا عربگویینی همان موقع با
رییس شورا تماس گرفتم و از ایشان خواستم که
با شــهرداری مکاتبه کند و بگوید که روی کانال
گویینی
آسفالت نشود زیرا نشست میکند .عرب
نشست زیرسازی آسفالت خیابان امام بعد از قیرپاشی .محمدرضا عربگویینی یکی از اعضای شورای شهر با ارسال این عکسها به پاسارگاد
امه
د
ا
وی
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ت
معتقداستمتراکمسازیانجامنشدهاس
عنوان کرد بر خالف اظهار نظرهای مسووالن شهرداری یک کامیون با بار کمتر از  10تن روی کانال حرکت کرد و کانال نشست کرد.
داد با هماهنگی با دیگر اعضای شورا موضوع را با آقای
زیدآبادی و سروشنیا مطرح کردیم .چهار ،پنج روز بعد متوجه از کوچه پشت بازار بود .وقتی برای عبور وارد خیابان امام شد از او آسفالتاینخیاباندرطرحمابود،ابتداخواستیمآسفالتراجمع
شدم آسفالت رکالژی(آسفالتی که برای پر کردن درزها با گریدر خواستم که از روی کانال عبور کند .به محض اینکه از روی کانال کنیم اما ماسه آسفالت ریختیم و قرار شد روی آن آسفالت کنیم.
زیر آسفالت اصلی میپاشند) بر روی خیابان امام ریخت هاند و قصد عبور کرد ،الستیکش حدود  20سانتیمتر فرو رفت .در جلسه سروشنیا افزود :یکی از اعضای شورا اعالم کرد که شما کانال را
دارند خیابان را آسفالت کنند .از طریق شورا و همکاری همهی شورایتامینگفتهبودندکهمنجلوپروژههایعمرانیراگرفتهام .اصولی پر نکردید .چند روز پیش یک کامیون با 40، 30تن وزن
اعضا به شــهرداری نامه زدیم که به علت انجام غیرکارشناسی به همین دلیل با فرماندار تماس گرفتم و از ایشان خواستم برای را آورد و روی کانال حرکت کرد .یک بخش کانال نزدیک چهارراه
حفاری ،از انجام آسفالت جلوگیری شود .عربگویینی افزود :آقای دیدن وضعیت آسفالت به خیابان امام بیایند .پس از نماز جمعه رضوی پایین رفت زیرا زیر این قســمت حفرهای به وجود آمده
سروشنیا مدعی شد که آقای زیدآبادی آسفالت را انجام داده و من ایشان به همراه نماینده مردم سیرجان در مجلس به خیابان امام بود .ما هم مجبور شدیم زیرسازی را دوباره انجام دهیم و آسفالت
در جریان امور نیستم و قرار شد مشکالت رفع شود .هفتهی قبل آمدند و وقتی وضعیت را مشاهده کردند ،پذیرفتند که آسفالت کنیم .وی در مورد اینکه شهرداری زیرسازی از جلو بازار تا میدان
باخبرشدیمکهمیخواهندخیابانامامشمالیراآسفالتکنند.به روی کانال اشتباه است و بعدا فرو میرود .من همانجا پیشنهاد شهرداریراانجامنداده،گفت:نیازبهاینکارنبود.همهچیزاصولی
اتفاقمسئوالنشهرداریبهمحلرفتیموآقایزیدآبادیپذیرفت دادم 50سانتیمتر از روی کانال را بردارند و تراکمسازی استاندارد اســت فقط همان قسمت مشکل داشت که اصالح شد .وی در
که متراکمسازی انجام نشده است .قرار شد که گودبرداری انجام انجام شود .از چهارراه رضوی تا میانههای خیابان امام این کار انجام پاسخ به این سوال که شما میخواستید این قسمت را که مشکل
و مخروطریزی اجرا شــود .این عضو شورا افزود :از لحاظ ضوابط شد .اما روز بعد متوجه شدم بدون این که قسمت باقیمانده انجام داشــت و فروکش کرد آسفالت کنید اما به صورت اتفاقی عضو
شهرسازی کل روکش آسفالت به صالح نبود و خیابان باید  20شود خیابان را آسفالت کردهاند .وی ادامه داد :این خیابان نیاز به شورا متوجه شد و جلو آن را گرفت ،گفت :خیابان امام محل تردد
تا 25سانتیمتر از سطح پیادهرو پایینتر باشد ولی خیابان تقریبا آسفالتکاملنداشتوحاالکهآسفالتشدهنبایدپولبی 
تالمال کامیوننیستومطمئنباشیدتحتهیچشرایطیمشکلیبرای
با جدولها همسطح شده است .عربگویینی ادامه داد روز جمعه را هدر م یدادند.
آسفالتپیشنمیآیدواگربهوجودآمدمنجوابگوهستم.ویدر
با من تماس گرفتند و گفتند برای آسفالت ،خیابان امام را قیر تکذیبمیکنم
پاسخبهاینسوالکهزیرآسفالتقیرزیادیریختهشدهوآسفالت
پاشیدند.بهمحلرفتم.یککامیونشخصیدرحالخاکبرداری رضا سروشنیا سرپرست شهرداری سیرجان دراین رابطه گفت :قیرزده میشود ،گفت :نه چنین چیزی نیست این کار فنی انجام

 گروه خبر :ســر و صدای فشفشــه و . .
جشــن غدیر معراج اندیشه اعتراض شهروندان را
به همراه داشــت .یکی از همشهریان در تماس با
پاسارگاد گفت :از ساعت  23:30به بعد شنبه ،در
سالن هاللاحمر جشن بود و آنها با سر و صدای

اعتراض به سروصدای جشنواره معراج اندیشه

زیادی مانع خوابیدن ما شدند .وی گفت :سر و صدا
به حدی زیاد بود که با اینکه در و پنجره را بسته
بودیم ،باز هم نمیتوانســتیم بخوابیم .وی افزود:
حاال که گذشت ولی امیدوارم در جشنهای بعدی
این موضــوع را رعایت کنند .محمدعلی ایراننژاد

مدیرعامل موسسه فرهنگی معراج اندیشه گلگهر
در این رابطه گفت :حرف شهروندان کامال صحیح
اســت و ما از آنها عذرخواهــی میکنیم .وی در
توضیحایناتفاقهمگفت:عیدغدیرخمواختتامیه
نمایشگاهکتابهمزمانشدهبودویکجشنپایانی

شده است .سروشنیا در پاسخ به این سوال که فاصله جدول تا
آســفالت خیابان به کمتر از  10سانتیمتر رسیده و این خالف
ضوابطشهرداریاست،گفت:خیابانامامبرایپیادهروسازیآماده
میشود و به علت اینکه این خیابان برای معلوالن آمادهسازی
نشده این فاصله کم میتواند به آنها کمک کند .سروشنیا در
پاســخ به این سوال که شما گفته بودید معاون فنی این کار را
بدون هماهنگی انجام داده ،گفت :چنین چیزی صحت ندارد .من
موضوعراتکذیبمیکنم.ماباهمکارنمانتعاملداریم.
آقایسروشنیامعتقدبودخیابانبایدآسفالتشود
حسن زیدآبادی معاون فنی شهرداری سیرجان هم گفت :شهر
محل تردد با بار کمتر از 20تن است و آسفالت جدید خیابان امام
میتواند جوابگوی این وزن باشــد .وی ادامه داد :بخشی از کانال
مشکل داشت که رفع نقص شد و مشکلی به وجود نمیآید .وی
در پاسخ به این سوال که آیا این خیابان نیاز به آسفالت داشت،
گفت :عمر آسفالت در سیرجان کم است و شبکهی فاضالب هم
در دست اقدام است اما آقای سروشنیا معتقد بود که خیابان باید
آسفالت شود ما هم اجرا کردیم.
میخواهندکاریانجامدهندکههمهببینند
محمدرحیمیرییسکارگاهشرکتمحورگسترپیمانکارآسفالت
شهرداریبهپاسارگادگفت:ماپیمانکارروسازیوآسفالتهستیم
و زیرسازی به شرکت ما مربوط نیست .وی ادامه داد :زیرسازی
به عهده شهرداری است و پس از پایان زیرسازی شهرداری با ما
تماسمیگیردومابرایآسفالتمراجعهمیکنیم.
علی نژادبیگلری رییس گروهعمــران و برنامهریزی فرمانداری
ســیرجان هم گفت :در بازدیدهایی که داشتیم متوجه شدیم
بخشهایی از کانال خیابان امام با خاک دستی پر شده و به همین
دلیل اعالم کردیم قسمتهایی که با خاک دستی پر شدهاند باید
تخلیه و متراکمسازی شود .وی ادامه داد :شهرداری به ما اعالم
کرده این کار انجام شده و جاهایی که با خاک دستی پر شده بود،
اصالح شده است.
یکی از کارشناســان که نخواست نامش فاش شود به پاسارگاد
گفت :با توجه به پروژه فاضالب اصال نیازی به آسفالت کامل نبود.
چند تن از مدیران شهرداری کاندیدای سمت شهرداری هستند و
میخواهند کاری انجام دهند که همه ببینند .این کار باعث شده
بودجه شهر و شهرداری به هدر برود .وی ادامه داد :این آسفالت
اصولی نیست و پس از مدتی قیر م یزند و قسمتهایی که کانال
حفرشدهفروکشمیکند.ویگفت:اینکهمیگویندخیابانامام
جای تردد کامیون نیست ،درست اما مگر در این خیابان ساخت و
ساز انجام نمیشود ،مگر تریلی دارو و گوشت عبور نمیکند؟ مگر
کسی تیرآهن و میلگرد نمیآورد ،نخالههای ساختمانی چگونه
تخلیه میشود؟ مراسم رژه با خودروهای سنگین آنجا برگزار
نمیشود؟ویگفت:اینفرافکنیمسئوالنشهرداریاستوگرنه
شهرمشکالتبسیاربزرگترینسبتبهآسفالتخیابانامامدارد.

برای آن برگزار شــد .به گفتهی ایراننژاد در زمان
جشنمسلمایکسریجوزدگیهابهوجودمیآید
کهباعثاینگونهاتفاقهامیشود.افرادبرگزارکننده
میخواهند شــادی را بــه حداکثر برســانند و
حواسشان به اطراف نیست .شادی حق مردم است

اما در عین حال بیمالحظگی انجام شده که من
به عنوان مسئول برگزارکننده از همهی شهروندان
عذرخواهی میکنم .وی ادامه داد :به محض این که
از این موضوع باخبر شدم ،جلوی ادامه آن را گرفتم
ونگذاشتمبیشترمزاحمتایجادشود.

راهاندازی سایت نوبتدهی درمانگاه بیمارستان غرضی
 گروه خبر :ســایت نوبتدهی درمانگاه
بیمارستان دکتر غرضی راهاندازی شد .به گفتهی
سیدمهدیموسویمدیرروابطعمومیبیمارستان
دکتر غرضــی در برخی موارد بیمار به پزشــک
بیمارستان مراجعه و براساس تشخیص او برای
درمان تکمیلی به پزشــک متخصص ارجاع داده
میشود .موســوی افزود :قبال شــیوهی گرفتن
نوبتهایارجاعیمثلگرفتنبقیهنوبتهاازطریق
نوبتدهی تلفنی بود و گاهی بیمار تا مدتها نوبت
گیرش نمیآمد و با این که نیاز به معاینه پزشک

متخصصداشتبایدتاگرفتننوبتمنتظرمیماند
ویابیرونازبیمارستانبهصورتآزادمعاینهمیشد.
موسوی ادامه داد اما به تازگی بیمار برای گرفتن این
نوبتهای ارجاعی با در دست داشتن برگه معرفی از
پزشکعمومیبالفاصلهبهمنشیدرمانگاهمراجعه
و به وی نوبت داده میشــود .وی ادامه داد :با این
شیوه،کاربیمارانراحتترانجاممیشود.روالقبلی
نوبتدهی تلفنی تغییر نکرده و برقرار است اما فقط
براینوبتهایارجاعیبهپزشکانمتخصصجهت
تکمیل دوره درمان که برحسب تشخیص پزشک

درمانگاه یا بیمارستان است ،نوبتدهی آسا ن انجام
میشود.
موســوی ادامه داد :پایگاه اطاعرسانی جدید
بیمارســتان دکتــر غرضی ســیرجان با هدف
ارایه خدمــات درمانی مطلوبتر بــه بیماران و
مراجعهکنندگان و همچنیــن کاهش ترددهای
غیرضروری به مراکز درمانی ،راه اندازی شده است.
تمامی بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی
میتوانند از سراسر نقاط کشور ،با مراجعه به سایت
این مرکز درمانی ،بــه تمامی اطالعات مورد نیاز

دسترسی پیدا کرده و از خدمات درمانی مطلوب
بهرهمندشوند.
راه اندازی وبسایت بیمارستان دکتر غرضی
سیرجان ،عالوه بر جایگزینی روشهای پیشرفته
و جدید به جای روشهای سنتی و قدیمی ،نظم
بیشتری در ارایه خدمات مطلوب و با کیفیت به
بیمهشدگانومراجعینبخشیدهاست.
همچنین راهاندازی وبســایت بیمارستانی،
میتواندارتباطموثریبینپزشکانوبیمارانفراهم
کند و در وقت و هزینه بیماران صرفه جویی شود.

 گروهخبر :نمایشگاهصنایعدستی«گالریخانه
مانــوک» تا  29مهرماه در مهمانســرای جهانگردی
برپاست .ســامره امیری در مورد این نمایشگاهش به
پاسارگاد گفت :در این نمایشگاه تابلوهای دیجیتال،
رانــر ،رومیزی،پاف ،ماگ ،جعبههای چوبی ،د فترچه
یادداشت و  . .که همگی از کارهای دستی خودم هستند
در معرض دید و فروش قرار گرفته است .امیری ادامه داد
منبهکارهایملقبدستساختههایهنریدادهام.هم
جنبه ی دکوراتیو دارد و هم کاربردی است .و من سعی
کردم آنها را به عنوان یک وسیلهی کاربردی به فروش
برسانم.امیریارشدپژوهشهنرازدانشگاهاصفهاندارد
و در مورد شروع کار صنایع دستی میگوید :کارصنایع
دستی از سال90شروع شد .زمانی که برای تحصیل در
مقطع کارشناسی ارشد به اصفهان رفتم و هم اتاقی
بودنبابچههایصنایعدستیبهصنایعدستیعالقهمند
شدم .وی گفت :کار مجموعههای من از شهریور95آغاز

شد و یکسال در منزل پدرم فعالیت میکردم و تعداد
محدودی بازدید کننده داشتم .بنابراین تصمیم گرفتم
کهکارمراگستردهتروبیشترمعرفیکنم.
یک بخــش از کارهای من مربوط به تابلوهای
دیجیتال ارت و همچنین تابلوهای کوالژ هست .این
کارها به صورت محدود تولید میشوند .وی در رابطه
با گســتردگی کارهایش هم گفت :من اعتقاد دارم
یکبار متولد میشوم و در این یکبار باید به کارهایی
که به آنها عالقهمندم بپردازم .من در زمینهی هنر
آدم تنوعطلبی هســتم و دوست دارم زمینههای
مختلف را تجربه کنم و خودم را محدود به یک زمینه
نکنم .وی ادامه داد در این نمایشگاه زمان کم بود که
کارهای بیشتری را انجام بدهم .شاید تنوع کارها در
نمایشگاههایبعدیامبیشترشود.
وی در پاســخ به این سوال که آیاه همه آثار تولید
خودتان هستند گفت :نه ،در مجموعهی من؛ ظروف

سفالی و فرشها تولید من نیست .سعی بر این شد که
به غیر از دست ساختههای خودم .آثار هنری دیگر را هم
واردمجموعهامبکنم.
وی در پاسخ به این سوال که در سیرجان شما را
بهعنوانهنرمندنقاشمیشناسندوبهنظرمیرسد
کار نقاشی را کنار گذاشتهاید گفت :من هنوز هم
عاشق نقاشی هستم ،اما زمان زیادی میگذرد که
نقاشی نمیکنم و دلیل اصلی آن بخاطر این بود که
رشته کارشناسی ارشدم پژوهشی بود و این موضوع
بینمنونقاشیفاصلهانداخت.زیراتماموقتمصرف
مطالعهمیشد.دوماینکهمناصفهاندرسخواندم،
در قلب صنایع دستی کشــور و به صنایع دستی
عالقهمند شدم .بخصوص وقتی که دوستان نزدیکم
صنایع دستی میخواندند .موضوع بعد اقتصاد است.
فروشصنایعدستینسبتبهتابلوهاینقاشیبهتر
هست .اما هنوز هم درک درستی از هنر در این شهر

نیست و فروش آثار
صنایع دســتی هم
پایین هســت .در
پایان جــا دارد از از
آقای فرزین رییس
هتــل جهانگردی
که ایــن مکان را در
اختیار من قرار دادند
تشکرکنم.
عال قهمنــد ا ن
بــرای بازدیــد این
نمایشگاه میتوانند از
ساعت 19تا 21.30
بــه مهمانســرای
جهانگردی در خیابان
خیاممراجعهکنند .

نمایشگاه صنایع دستی در مهمانسرای جهانگردی

ثبتنام های غیرحضوری دانشگاهها برای
دانشجویان جدیدالورود
انجام انواع ثبتنامهای اینترنتی
انجام پروژهها و تحقیقات
دانشجویی و دانشآموزی
پرینت و فتوکپی (رنگی و سیاه سفید)
با تخفیف های دانشجویی
صحافی پروژهها
ارائه کلیه خدمات اینترنتی
با  8سال سابقه کاری درخشان

فنـرزنــی هر کتــاب
با نازلترین قیمت

(فنرزنی دوبل ،مارپیچ ،کریستال)

الزم به ذکر است ،وبسایت بیمارستان دکتر
غرضی ســیرجان به آدرسgharazi-sirjan. :
 ،tamin.irدارای اطالعاتی از قبیل :جدیدترین
اخبار بیمارســتان ،بخش های بستری ،خدمات
پاراکلینیک،معرفیبیمارستان،راهنمایمراجعین،
معرفی موسسات طرف قرارداد ،پذیرش اینترنتی
بیماران و معرفی ســرویسهای پزشکی از جمله
اورژانس ،درمانگاه ،سیتی اسکن ،دندانپزشکی،
نوزادان ،زایمان ،اتــاق عمل ،مراقبتهای ویژه و. .
است.

 گروه خبر :پارک ملی حفاظت شده خبر بافت کرمان که 14راس از نژاد کمیاب
گورخر ایرانی را در خود جای داده ،عصر یکشنبه دچار حریق گسترده شد.
به گزارش ایلنا ،به گفته مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بافت ،این
آتشسوزی حدود ساعت  15و در نزدیکی کوه خبر محل نگه داری گورخر آسیایی
گزارش شد و به دلیل وجود علفها  ،بوتهها و مراتع بیش از نیم متر منطقه  ،آتش
سوزی در حال گسترش است .تا لحظه تنظیم این خبر هنوز آتش خاموش نشده بود.

سرمقاله

گامی برای پر کردن شکافها
 رضامسلمیزاده
 -1چند روز پیش صحبت
از خاطرهی اولین کتاب شد و
من یاد «مرغ با فکر» افتادم.
داستانی کودکانه که پای من را
به جهان کتاب گشود و زندگیام
را به کتابخوارهگی مبتال کرد و
هنوز بسی کتاب هست که آرزوی خواندنش به دلم مانده
و مترصد فرصتی هستم تا کتابهایی را که دلم میخواهد
بخوانم .کتاب «مرغ با فکر» را دفتر نشر فرهنگ اسالمی
خیلی سالها پیش منتشر کرده است .خیلی پیشتر از آنکه
کمکهای دولتی و شبهدولتی با هدف گسترش آموزههای
مذهبی به این حوزه سرازیر شود و ارزشهای تجاری هدف را
تحریف کنند و پای کتابسازان فرصتطلب را به این وادیها
بکشاند و آشفتهبازاری فراهم آورد که دست و دل آدم را
خرید کتاب برای فرزندانش بلرزاند.
موسسه معراج اندیشه که جشن سالیانهاش اخیرا به
پایان رسیده است ،همین کتابخوانی را وجهه همت ساخته
و به نظرم موثرترین گام را برم یدارد .و اگر موفق شود نهال
شوق را در دل تعدادی هرچند اندک و محدود از کودکان
این سرزمین بکارد ،کافی است و به همین صفت میتوان
از کاستیهایش چشم پوشید .متاسفانه امسال انتشاراتیها
متاثر از استقبال کمرمق ما سیرجانیها در سال پیش چندان
که باید و شاید حضور در خور توجهی نداشتند .در عوض
اما اشتها و اشتیاق اهالی سیرجان به کتاب چنان بود که در
روزهای آخر نمایشگاه نسخهیی از بسیاری کتابها موجود
نبود.
 -2معراج اندیشه پرخیر و برکتترین نهاد فرهنگی
شهر در سالهای اخیر است که بخشی از بار مسئولیت
اجتماعی«گلگهر هنرناشناس» و «بیگانه با فرهنگ» را
یکتنه به دوش میکشد .هر چند این عمل رافع مسئولیت
دیگران نیست و ما همچنان در زمینه کارهای فرهنگی و
هنری در زمرهی جوامع محروم و عقب افتاده به حساب
میآییم.
برتراند راسل فیلسوف انگلیسی به پرسشی که از او
پرسیده میشود ،پاسخی قابل تامل میدهد؛ از او پرسیده
میشود« :اگر آیندگان این ویدیو را پیدا کنند ،فکر میکنید
ارزشمندترین پیامی که میتوانید به آنها بدهید ،چیست؟»

راسل در پاسخ به دو نکته در پاسخ اشاره میکند ،یک نکته
فکری و دیگری اخالقی است؛ «پیام فکری که مایلم بدهم،
این است که؛ وقتی موضوعی را بررسی میکنید ،یا توجه شما
به فلسفهای جلب میشود ،تنها چیزی که باید از خودتان
بپرسید این است که واقعیت ها و حقایق در این فلسفهها
چیست؟
هیچوقت به خودتان اجازه ندهید که آنچه را دوست
داریدحقیقت داشته باشد یا آنچه را که فکر میکنید حقیقت
بودنش برای بشر مفید است ،شمارا منحرف کند .فقط و تنها
به اینکه واقعیتها چه هستند فکر کنید ...اما مسئله اخالقی
که مایلم به آن اشاره کنم ،بسیار ساده است :عشق ورزیدن
خردمندانه و تنفر ورزیدن ابلهانه است.
در دنیایی که ما هر روز بیشتر و بیشتر به هم نزدیک
میشویم ،باید بیاموزیم که یکدیگر را تحمل کنیم .باید
بیاموزیم تا با این واقعیت که دیگران ممکن است حرفهایی
بزنند که به مزاج ما خوش نیاید باید کنار بیاییم .ما تنها
میتوانیم در این صورت با هم زندگی کنیم.
اگر قرار باشد با یکدیگر زندگی کنیم ،نه اینکه با یکدیگر
بمیریم؛ آموختن این نوع بزرگمنشی و تحمل یکدیگر برای
تداوم حیات بشر روی این کره مطلقا ضروری است».
این فقره اگرچه طوالنی است اما بصیرتی در آن نهفته
است که نیاز شدید و جدی اوضاع کنونی ماست .جامعهی
شقهشقه شدهی ایرانی که در ان هر کسی فقط آنچه را
که خود قبول دارد میپسندد و به نفی و انهدام غیرخود
حکم میدهد ،برای آینده خویش ناچار از تمرین تحمل و
مداراست .قدم زدن در غرفههای نمایشگاه معراج اندیشه
نشان م یداد که این نمایشگاه گامی هرچند کوچک اما
عملی در راستای سفارش حکیم معاصر انگلیسی است .با
اندکی تسامح میتوانستی گفت که «متاع کفر و دین» کنار
هم عرضه میشود و غرفهیی هم «بیمشتری نیست».
 -3این جامعهی متکثر کم مدارا درد دیگرش کمبود
شادی است .این را دیگر همگان م یدانند و از همین روست
که روحانیانی که تصویر کالسیک ما از ایشان گریاندن
مردمان است ،در غرفهاش آموزههای دینی را در زرورق خنده
و بازی عرضه میکردند و قس علیهذا! وقتی که شادی
اولویت مییابد ،عرصه برای حرفهای جدی تنگ میشود .و
از این روست که سالن کتابخانه و «دیدار آشنا» و غرفه نقاشی
در هیاهوی مردمان در جستجوی شادی مهجور میافتند.

روی خط

پیامک300099004806 :
فرزندشهیدبزرگوارکهمدیرمعدنهستید
چرا مادر شهید که جهت پیگیری استخدام
فرزندش به معدن آمده حتی حاضر به
صحبتباوینشدید2396.
 سال گذشته اعالم شد که خانه باغهایی
که در آنها مراسم آخر شب برگزار میشود
پلمب میشود اما این اتفاق رخ نداده است.
منزل من در خیابان امامزاده احمد واقع شده
و چندین باغ تاالر و خانه باغ مراسم پایان
شب می گیرند .شب گذشته ساعت حدود
 3بامداد چندین ترقه در کوچه ما زده شد
که شیشههای خانه شروع به لرزیدن کرد .من
از امام جمعه ،فرماندار و دادستان سیرجان
میخواهم به این موضوع رسیدگی کنند.
بنیاسدی
 خیابانهای سیرجان نیاز به روکش
آسفالت دارد 9044.
 از شهرداری منطقه یک تقاضای نصب
سرعتگیر فوری برای خیابان نصر انتهای
بلوارشهیدعباسپوررادارمماشینهااینجارابا
پیستاشتباهگرفتندتاجانکسیرانگرفتند
اقدامکنید1430
 سیرجان ظرفیتهای زیادی برای توسعه
دارد اما متاسفانه مدیریت شهری ضعیف،
مانع ایجاد شهری نمونه شده لذا از اعضای
شورای پنجم و مسئوالن انتظار میرود
فردی متخصص ،تحولگرا ،توسعه محور،
ریسکپذیر و پرتالش را به عنوان شهردار
انتخاب کنند تا بزودی شاهد سرآمدی
سیرجان در میان سایرشهرهای کشور باشیم
7538
 تمام صحبتها راجع به باغ وحش فقط
حرف بود هر کس برود ببیند با اعصابی خراب
وحالتتاسفبرایحیواناتبرمیگردد3143.

 با سالم اگر ممکن است گزارشی درباره
نحوه فروش بلیت قطار و میزان سهمیه
آژانسهای شهر تهیه کنید و چرا قطار
ساعت شش و نیم از تهران به بندر کنسل
شده5662.
 آیا محلی که جمعه بازار برپا میشود
درخور شان مردم سیرجان است؟ لطفا
مسئوالن شهردار ی ،شورای شهر ،بهداشت
محیط و فرمانداری پاسخگو باشند و بگویند
چند بار از آنجا بازدید کردهاند؟ جایی
که خانوادههای کم درآمد و بیبضاعت
مایحتاجشان را هر هفته تامین میکنند و با
سالمتی مردم ارتباط دارد 0114.
 عرض سالم خدمت آقای مهندس
عرب گوئینی ،میخواستم بپرسم روند کار
آپارتمانهای پیشرو به کجا رسید؟ فقط
مدارک را از ما گرفتند و هیچ خبری نشد.
6080
 به نظر ميآید دغدغه كاركنان مدارس
غيرانتفاعيازآموزشبچههابهجذبمشتري
براي توليديهاي لباس ،معرفي به دكتر،
آزمايشگاه ،لوازم التحرير و  . .تغيير يافته !
0205
 خبري از ثبت جهاني گليم نشد؟ ظاهرا
نمايندگان يونسكو شهر ما را تاييد نكردند.
واقعا جاي تاسف دارد براي مسئوالن ما كه اين
فرصت طاليي را از دست دادند .و قدر موقعيت
را ندانستند .كاش از چند مشاور كاربلد
راهنمايي گرفته بودند تا اين افتضاح مردودي
بهكارنامهعملكردآنهااضافهنشدهبود3364
پاسارگاد:روابطعمومیفرمانداریسیرجان
اعالم کرد هنوز هیچ گزارشی از سوی یونسکو
مربوط به تایید و یا رد ثبت سیرجان به عنوان
شهرجهانیگلیماعالمنشدهاست.

 کارت ملی به نام المیرا شرکا شیروان پیدا
کردم،تماسبگیرید42205198
 ايكاش هر شخصي كه قرار است صاحب
پست يا مقامي شود ،تمام دارايي خود و
خانواده اش مورد بررسي قرار ميگرفت ،بعد از
يك سال طرف از پيكان سواري به بنز سواري
نرسد!2296
 امروز با تعجب اسامي كانديدهاي
شوراي شهر را ديدم ،طبق چه نظريه يا چه
دستورالعملي هر كسي با هر سابقهي نه
چندان خوبي كه در گذشته داشته باز در
ليست قرار گرفته ،از مسئوالن تمنا دارم كه با
تاييدهرشخصنااصلحبازباعثعقبماندگي
شهرمان نشويم! لياقت مردم شهر با اين همه
منابعايننيست!2296
آقایانمحترممحیطزیستو جنگ لداری
لطفا سری به جنگلهای بنه منطقه چاه بید،
چاهسنگ،اباذر،حس نآبادبوئیهبزنیدوببینید
چه بالیی بر سر این درختان برای چیدن بنه
آوردهاند2609 .
 درمورد اقایی که نوشته بود شکایتم از
چاقوکشراپسگرفتمخواستمبگویمتازهاگر
بعد از این همه دوندگی و هزینه دستگیرش
هم کرده بودی 2ساعت بازداشت میشد بعد
با یک کپی پروانه کسب آزاد میشد5872
 بعد از کلی پیامک مردم در مورد جاده
بافت  -سیرجان راهداری چالههای نیم متری
را به اصطالح لکهگیری کرده اما شیارهای
مثل شخم تراکتور مانده اگر امکانش هست
گزارشی تهیه کنید بعد از روستای اسطور به
طرف بافت پیچ اولی دیگر خودروها از خاکی
کنار جاده گذر میکنند آسفالت واقعا خراب
است و درحوزه راه وشهرسازی سیرجان
است1389.

جامعترین بانک نمونه سواالت دانشگاه پیامنور با جواب

(با نازلترین قیمت)

انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاهها و مراکز علمی
صدور حواله شرکت نفت
صدور فیش بیمه و سوابق بیمه
ابالغیه دادگاه
فروش انواع نرمافزارهای کاربردی
نصب ویندوز و مسائل سختافزاری و نرمافزاری در محل

شهرک رزمندگان ،بلوار گلستان ،روبروی هایپرمارکت اشکان،
42338648-42338646
نبش گلستان -22

آگهیاستخدام
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