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سروشنیا رسما شهردار سیرجان شد

سرمقاله

 یک منبع آگاه :چهار شهردار شهرهای اقماری سیرجان تایید نشدهاند
 گروه خبر :پس از حــدود چهار هفته از
انتخاب رضا ســروشنیا به عنوان شهردار منتخب
شورای پنجم ،روز گذشته وزارت کشور انتخاب او را
تایید کرد وی رسما شهردار سیرجان شد .انتخاب
شهردارسیرجانمثلهمیشهباچالشهمراهبود.در
اولین دور بررسی کاندیدای شهرداری معتمد یزاده
و سروشنیا به دور آخر راه پیدا کردند اما هیچ کدام
نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند .اما چند روز
بعد ،در یک اتفاق غیرمنتظره سروشنیا به عنوان

شهردار انتخاب شد .از همان روز عربگویینی عضو
شورای شهر سیرجان نارضایتی خود را از انتخاب وی
اعالمکردوچندروزبعددرگفتوگوبارسانههاتاکید
کردسروشنیاتاییدنمیشود.اماحاالسروشنیاتایید
شده وبه زودی مراسم معارفهاش برگزار میشود.
در همین حال نکته قابل توجه آن است که تنها
حکم شهرداران سه شهر از هفت شهر شهرستان
سیرجان تاکنون تایید و ابالغ شده و هنوز تکلیف
بقیهشهردارانمشخصنیست.اولینجلسهشورای

شهر اوایل شــهریورماه در کل کشور برگزار شد و
شــهرداران در روزهای بعد از آن مشخص شدند.
فآبادیبهعنوان شهردارنجفشهر ،مداحی
علینج 
به عنوان شهردار بلورد ،صفورایی به عنوان شهردار
پاریز،فیاضبخشبهعنوانشهردارزیدآباد،مسعودی
به عنوان شهردار هماشــهر و مهدی خراسانی به
عنوان شهردار خواجوشهر انتخاب شدند .حاال پس
از گذشت چند هفته تنها حکم تایید سه شهردار
از ســوی اســتانداری کرمان ابالغ شده است .رضا

فآبادیشهردار
سروشنیاشهردارسیرجان،علینج 
نجفشهر و مداحی شــهردار بلورد سه شهرداری
هستندکهتوانستندازسداستانداریکرمانبگذرند
و کارشان را در شهرداری آغاز کنند .تاخیر در ابالغ
حکمهای شــهرداران باعث بروز شایعات بسیاری
شده است .عدهای دلیل این تاخیر را تایید نشدن
شهرداران م یدانند و برخی معتقدند کارهای اداری
برایتاییدزمانبراست.اماسهراببهاءالدینیمعاون
سیاسی فرماندار سیرجان در این رابطه نظر دیگری

دارد و میگوید :هنوز حکم تایید شــهرداران چهار
شهر نیامده و صحبتی مبنی بر رد آنها نیز نیست.
بهاءالدینی افزود :روند اداری احکام ممکن اســت
زمانبر باشد و شایعه رد این افراد صحت ندارد .اما یک
مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود به پاسارگاد
گفت :شهرداران چهار شهر زیدآباد ،هماشهر ،پاریز و
خواجوشهر تایید نشدهاند و به زودی به شورای شهر
اینشهرهاابالغمیشودکهشهردارجدیدیانتخاب
کنند .وی دلیل این موضوع را بیان نکرد.

کارگروهی برای جابجایی میدان میوه و ترهبار سیرجان تشکیل شده است:

 گروه خبر :عزم مســئوالن بــرای جابهجایی میدان
ترهبار ســیرجان جزم شده و قصد دارند مشکل  13سالهی
جابهجایی میدان اجارهای ترهبار سیرجان را حل کنند .سال
 83در بلوار خلیجفارس کنار پایانه کنونی ،زمینی برای میدان
ترهبار ســیرجان اختصاص یافت .غرفهها واگذار و ساخت و
ساز آغاز شد اما تا کنون توافقی برای جابهجایی میدان میوه
و ترهبار صورت نگرفته و هنوز میدا نداران در مکانی اجارهای
در انتهای بلوار مالکاشتر مشغول به فروش میوه هستند.
هفتهی گذشته کارگروه ساماندهی میدان میوه و ترهبار با
ریاست فرماندار ســیرجان برگزار شد تا این گره  13ساله
گشودهشود.محسنآرشمعاونعمرانیفرمانداریسیرجان
بهپاسارگادگفت:درنقشهمکانجدیدمیدانترهبارمشکالت
فنی وجود داشت .مثال تریلی برای گردش در برخی نقاط با
مشــکل مواجه بود .ما کمیتهای را مسئول این کار کردیم
که نقشه میدان را اصالح کند .شعاع قوسها اصالح و همه
مشکالت رفع شود .برای هدایت آبهای سطحی هم باید
راهکاری اندیشیده میشد که این موضوع هم در دستور کار

 گــروه خبــر :رمضــان صدوقــی یکی از
باســابقهترین اعضای شورای شــهر بلورد پس
از  12ســال استعفا داد .شــورای پنجم بلورد از
همان ابتدا با حاشــیه آغاز شد .در جلسهای که
در فرمانداری برای تحلیف برگزار شــد رمضان
صدوقی رییس ســابق شــورای شــهر بلورد به
عنوان رییس انتخاب نشــد .صدوقی پس از آن
اعــام کرد به دلیل دخالتهای بیرون از شــورا
نمیتواند ادامه دهد و تا مرز اســتعفا پیش رفت

 پاسارگاد :رییس اداره استاندارد سیرجان در مورد
«جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ در مورد وظایف استاندارد»
که از ســیرجان آغاز شده و در حال فراگیر شدن در کشور
است توضیحاتی ارایه کرد .سیدمحمد یزدیمیرمخلصونی
گفت:مردمبایدقوانینرابشناسندومطالبهگرباشند.ماسعی
میکنیم با سخنرانیها و مطالب مطبوعاتی ،آگاهی رسانی
کنیم ولی مردم خودشــان باید به دنبال احقاق حقوقشان
باشند .به عنوان مثال فردی  36شیشه آبلیمو را به صورت
دستفروشــی  15هزار تومان میفروخــت .مردم نباید به
این موضوع فکر کنند؟ شــهروندان نباید به ما اطالع دهند
که چنین محصولی در حال فروش است؟ اسید و آب چوب
را به اســم آبلیمو میفروشند و مردم هم آنها را خریداری

تعیین تکلیف پس از  13سال

قرار گرفت .به گفته آرش این نقشهها توسط کمیته اصالح
شدهاند.امتیازبندیغرفههانیزیکیدیگرازمشکالتپیشرو
بود که خوشبختانه با همکاریهای انجام شده این مشکل نیز
کم شده است .ما نقشههای اصالحی را به همراه بررسیهای
انجام شده به صنف میدا نداران میوه و ترهبار اعالم کردیم و
از آنها خواستهایم ظرف مدت یک ماه بررسیهای نهایی را
انجام دهند و زمانبندی برای برنامهریزی و جابهجایی را به ما
اعالم کنند .آرش ادامه داد :مکان کنونی میدان میوه و ترهبار
اصال مناسب و در شان سیرجان نیست .زمین اجارهای مربوط
به بنیاد فاطمیه است .آنجا مشکل پارکینگ وجود دارد و
به دلیل اجارهای بودن امکان ساخت رستوران ،سردخانه و...
وجود نــدارد .وی اظهار امیدواری کرد با توجه به همکاری
همهی مســئوالن و اصناف ،امسال برای جابهجایی میدان
ترهبار تصمیمگیریشود .محمدرضا خواجویی رییس اداره
صنعت ،معدن و تجارت سیرجان هم گفت :بدون شک مکان
کنونی میدان ترهبار مناسب نیست و حتما باید جابهجا شود.
وی ادامه داد :جابهجایی میدان ترهبار با همکاری مسئوالن

ارشد شهرستان انجام شدنی است .در همین رابطه مرتضی
قنبری رییس اتحادیه میادین ترهبار شهرستان سیرجان به
پاسارگاد گفت :تاکنون تعاملی برای جابهجایی میدان ترهبار
نبود .میدان جدیدی ترهبار اصولی ساخته نشده و نقشهها را
یدادند .ما از جابهجایی استقبال میکنیم ،محیط
به ما نم 
زندگی ماست .شما باید جای کنونی ما را ببینید .واقعا در
شان ما نیست .ذهنیت نســبت به ما خراب شده است ،ما
مقصر نبودیم .وی ادامه داد :در حال حاضر فرماندار سیرجان
با جدیت پیگیر این موضوع هستند .نقشهها را به ما دادهاند
و ما امروز (یکشنبه) جلسهای در شهرداری برگزار کردیم
و مشکالت نقشــهها را عنوان کردیم .آنها هم ایراداتی به
نقشهها داشتند که ما پذیرفتیم .وی گفت :تا االن ما توسری
میخوردیم .مخالفان جابهجایی کسانی هستند که ذینفع
میدان هستند اما ما خودمان استقبال میکنیم .پروژه 23
هزار متری نیاز به کارشناسی دقیق دارد و ما با جدیت آغاز
کردیم .قنبری ادامه داد :اگر مسئوالن همت کنند و همین
انرژی که االن دارند را ادامه دهند قول میدهیم تا سال آینده

استعفا پس از  12سال شورانشینی

ت برخی مسئوالن از این کار منصرف
اما با وساط 
شــد .اما حاال پس از گذشــت بیش از یک ماه
او اســتعفایش را تقدیم شــورا کرد و با صندلی
شورای بلورد خداحافظی کرد .استعفای صدوقی
مورد تایید قرار گرفت و محمدرضا اسفندیارپور
عضو علیالبدل شــورا جایگزین وی شد .رمضان
توگو با پاســارگاد در مورد علت
صدوقی در گف 
اســتعفایش گفت :همانطور که قبال هم گفته
بودم عدهای از بیرون در رفتارهای شورا دخالت

میکردند و اســتقالل فکری را از شــورا گرفته
بودند .همان موقع گفتــم اگر این رفتارها ادامه
داشته باشــد و نتوانم کار کنم ،استعفا میدهم
و ایــن اتفاق هــم رخ داد .وی گفت :قصد ندارم
موضوع بزرگ شــود و اعضای شــورا نتوانند کار
کنند .امیدوارم آرامش در شــورا وجود داشــته
باشــد و اعضای شــورا بتوانند به مردم خدمت
کنند .آقای اسفندیارپور هم انسان توانا و سالمی
هست و برای ایشــان آرزوی موفقیت دارم .وی

رییس اداره استاندارد :مردم مطالبهگر باشند

می کنند .یزدی گفت :باید مردم مطالبهگر باشند و به جای
ما معترض باشند .وی افزود :یکی دیگر از مشکالتی که ما
با آنها دست به گریبان هستیم این است که دستگاههای
دولتی نیز به مسایل اســتاندارد آشنایی ندارند .وی گفت:
زیــاد پیش میآید که در پــروژهای پیمانکارها از کاالهایی
استفاده میکنند که مشمول استاندارد اجباری است ولی
اســتاندارد ندارد .تعدادی از نهادهــا و ادارهها از عایقهای
رطوبتی استفاده میکنند که استاندارد نیستند یا نهادها از
جدولهایی در خیابانها استفاده میکنندکه موارد استاندارد
رعایت نشده است .یزدی ادامه داد :به عنوان مثال فردی قصد
سرمایهگذاری برای یک کار تولیدی دارد .دستگاهها به صورت
جزیرهای کارهای مربوط به مجوز را انجام میدهند .کسی

سرمایهگذار را راهنمایی نمیکند که محصول تولیدی باید
استاندارد بگیرد .کار انجام شده و س روکار سرمایهگذار با اداره
استاندارد میافتد .حاال گرفتن استاندارد زمانبر است و ممکن
است این فرد چندین ماه معطل شود .به گفتهی یزدی فردی
پس از سرمایهگذاری و گذشت چند سال چند هفتهی قبل
قصد بهرهبرداری داشت .این فرد فکر میکرد استاندارد یک
نامه است که باید جوابش را بگیرد اما گرفتن پروانه استاندارد
حداقل سه ماه زمان نیاز دارد و این سرمایهگذار با مشکالت
زیادی مواجه شــد .وی ادامه داد :مجموعه آبی در سیرجان
بدون داشتن مجوزهای استاندارد افتتاح شد و پس از چندین
ماه به علت مشکالت عدیدهای که داشت ،تعطیل شد .همهی
ســرمایهگذاران باید بدانند که محصولشــان باید عالمت

 50درصد مشــکالت رفع شوند و ما جابهجا شویم .االن
مسئوالن تعامل دارند .در همین رابطه اسماعیل خواجویی
رییس اتاق اصناف شهرستان سیرجان به پاسارگاد گفت:
جلسات متعددی برای جابهجایی میدان ترهبار برگزار شده
است .این یک نیاز ضروری است که میدان ترهبار جابهجا
شود .خواجویی ادامه داد :قرار بود میدا نداران ظرف مدت
یک سال ساخت و ساز انجام دهند و اگر انجام ندهند خلع
ید بشــوند .ما از طریق شهرداری این موضوع را پیگیری
میکنیم ،امیدواریم ساخت و ساز انجام شود و ما بتوانیم
میدان را جابهجا کنیم .در همین رابطه حسن زیدآبادی
معاون فنی و شهرســازی شهرداری سیرجان گفت :یک
مهلت به میدا نداران داده شده که ساخت و ساز را شروع
کنند .اگر در این فرصت کار انجام نشــود و به نتیجهای
نرسیم ،شهرداری یک جا را مشخص و شروع به ساخت و
ساز بکند و خودش متولی شود .وی ادامه داد :میدان ترهبار
باید از این جا جابهجا شود و ما از همه میخواهیم در این
موضوعکمککنند.

ادامــه داد :جا دارد از اینجا از مردم خوب بلورد
که تا االن پشــتیبان من بودند تشکر کنم .پس
از استعفای صدوقی از شورای شهر بلورد جلسه
ســوگند و تحلیــف محمدرضا اســفندیارپور با
حضور معاون سیاسی فرماندار و دو نفر از اعضای
جدید برگزار شد.
صدوقی  12سال رییس شورای بلورد ،سه دوره
عضو شــورای شهرســتان و چهار ســال رییس
شورای شهرستان و عضو شورای استان بود.

استاندارد دریافت کند و برای این که با مشکل مواجه نشوند
باید ابتدا اداره استاندارد را در جریان بگذارند .یزدی ادامه داد:
برای این که با این مشکالت مواجه نشویم به ابتکار خودمان
جلسات توجیهی با عنوان «جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ
در مورد وظایف استاندارد» را با موافقت روسای ادارهها در آن
اداره برگزار میکنیم .در اداره جهاد کشاورزی ،آب و فاضالب
روستایی ،نیروی دریایی ،شرکت گاز و کار و رفاه اجتماعی این
جلسات برگزار شده و در این هفته هم این جلسات در اداره
صنعت ،معدن و تجارت و آموزش و پرورش برگزار میشود .از
کارمندان ادارهها میخواهیم اول مطالبهگر باشند و بعد اگر
میتوانند به دیگران کمک کنند تا استاندارد به عنوان یک
مطالبهعمومیمطرحشود.

برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در حال اجراست
 گروه خبر :برنامه ملی پیشــگیری از تنبلی چشم
کودکان در شهرستان سیرجان اجرا می میشود.
رییسادارهبهزیستیشهرستانسیرجانگفت :برنامهملی
پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در پایگاههای سنجش
بینایــی واقع در مهدکودکها ،مراکز پیشدبســتانی و
خانههای بهداشت در شهرستان سیرجان اجرا میشود.

بهگفتهیمهتابحسینیبرنامهپیشگیریازتنبلیچشم
برای کودکان سه تا ششساله در حال اجراست.
دکتر حسینی با اشاره به اینکه این طرح تا  30آذرماه سال
جاری در شهرســتان ادامه دارد ،افزود220 :نفر به عنوان
عواملاجراییبانظارتکارشناسپیشگیریادارهبهزیستی
برای پیشبرد این طرح مشارکت دارند .مربیان مهدهای

جناب آقای جواد حجتی

درگذشــت بــرادر گرامیتــان را خدمــت شــما و
خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه
خداونــد منــان بــرای شــما صبــر مســئلت دارم.

داوود عسکری

جناب آقای رضا افتخاری

درگذشــت مــادر گرامیتــان مرحومــه زهــرا
عوضنــژاد را خدمــت شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض میکنیــم .خداونــد روح آن مرحومــه
را قریــن رحمــت فرمایــد.

همکاران شما در شرکت راهآهن کشش

کودکبهزیستی،معلمانوبهورزانخانههایبهداشتبرای
کودکان سه تا ششساله اقدام به معاینه جهت شناسایی
کودکان دارای اختالالت بینایی به خصوص تنبلی چشم
میکنند.
وی هدف از اجرای این طرح را پیشــگیری ،برنامهریزی و
تالش در جهت ارتقای سطح سالمت بینایی کودکان ذکر

جناب آقای

مهندس علی عوضنژاد

مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
میکنیــم .از خداونــد منــان بــرای
آن مرحومــه رحمــت و مغفــرت و
بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
آرزومندیــم.
شرکت پرتو انرژی خلیج فارس و ریل سیر کوثر

گروهخبر :مسوول مرکز مراقبتهای سکته مغزی بیمارستان شفا کرمان از راهاندازی مرکز درمان
سکته مغزی در شهرهای بزرگ کشور خبر داد و گفت :از زمانی که فرد دچار سکته مغزی میشود تا
سه ساعت فرصت طالیی وجود دارد که هم به زندگی برگردد و هم عوارض در او کاهش یابد .به گزارش
ایسنا ،دکتر فرهاد ایرانمنش با بیان اینکه سکته مغزی بر اثر پاره شدن رگ و خونریزی و یا لخته شدن
خون در رگ ایجاد میشود ،افزود :بیمارانی که دچار سکته مغزی میشوند اگر تا سه ساعت اولیه به
اورژانسهاومراکزتخصصیمراجعهکنندشانسبهبودیزیادیدارند.

کرد و افزود :ازشهروندان سیرجان میخواهیم با توجه به
اهمیت برنامه پیشگیری از نابینایی کودکان با در دست
داشتن اصل شناسنامه ،نسبت به سنجش بینایی کودکان
در طول اجرای برنامه اقدام کنند .به گفته دکتر حسینی
سال گذشته تعداد ۶۳۰کودک بیمار شناسایی شدهاند که
اقدامات درمانی آنان انجام شده است.

از یزد تا پاسارگاد
 رضا مسلمیزاده
روی نقشه فاصلهی یزد تا
پاسارگاد را جستوجو میکنم.
شهرهایی که در فاصلهی
 300کیلومتری یکدیگر قرار
گرفتهاند اما ماجراهای این
روزهای مملکت آنها را به هم
نزدیک کرده است .ابتدا دیوان عدالت اداری و سپس
شورای نگهبان عضویت «سپنتا نیکنام» را در شورای
شهر یزد لغو میکنند و رای مسلمانان این شهر را به
یدانند و آن سوتر
هموطن زرتشتی خویش نافذ نم 
نیروهای حافظ نظم و امنیت در پاسارگاد جلوی تجمع
عالقهمندان به کوروش را سد میکنند .البته هفتم آبان
در هیچ تقویم و مرجع رسمی ملی یا بینالمللی به نام
کوروش ثبت نشده است ،اما در جو سنگین این روزها
کسی گوشش به این حرفها بدهکار نیست و برایشان
هم اهمیت ندارد که این عنوان جعلی است یا نه .از نگاه
اینشورمند ِانباستانگراییحتاهمینتذکرجعلیبودن
هفتم آبانماه هم برتافته نمیشود و احتمال اینکه از پی
انتشار این نوشته بخشی از ناسزا را نصیبمان کند بسیار
است .جوانانی به دنیا آمده پس از بهمن  57که در نظام
تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی پرورش یافتهاند اما
رویگردان از امروز ،در اعماق تاریخ برای تسالی خویش
کنکاش میکنند .ایشان با جشنهای پرریختوپاش
دوهزار وپانصد سالهی پهلوی دوم تنها از راه مطالعهی
سرسری تاریخ آشنا شدهاند و یقهدرانی امروزشان را
نمیتوان به حساب گذشته یا تبلیغات رسانههای آن

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 بیش از دو ماه ورودی بلوار والیت
از سمت میدان امام علی مسدود است
هیچکستوجهنمیکند4768.
چرا مدیران و پرسنل بعضی ادارات و
نهادهایدولتیهرصبحبهبهانهقرائتزیارت
عاشورا ،صرف صبحانه ،احوالپرسی و خوش
و بش ،مردم و مراجعین را ساعتها حیران
میکنند و برای وقت مردم ارزشی قائل
نیستند .کاش فرماندار محترم این موضوع
مهمراپیگیریوتذکربدهند4179.
 قابل توجه شما دوست عزیز ()1667؛
بوی تعفن ناشی از تصفیه ناقص فاضالب
شهرک صنعتی دلیل اصلی این مشکل
است که با پیگیریهای الزم ،در حال رفع
نقصمیباشد9800.
 شما را به خدا به من بگویید چکارکنم
کارگری هستم به بدبختی خانهای در روستا
ساختمخودمقبولدارماشتباهکردماولباید
پروانه میگرفتم حاال که رفتم پروانه بگیرم
تا گاز وصل کنم میگویند باید 15ملییون
جریمه بدهی.قبال در روستا این خبرها نبود
میگویند قانون جدید است .این انصاف
است؟ بچههایم زمستان نه گاز دارند نه برق.
لطف کنید پیام من را بگذارید تا که ببینند
راهیجلوپایمبگذارند8148.
تالحسین
شهادت حضرت رقیه بن 
تسلیت 4306.
 برای رفاه حال کارمندان وزارت بهداشت
و درمان مبلغ دویست هزارتومان از حقوق
کارمندانشکسرکرد0114.
 شهرک سیبیجی از امکانات شهری
نمره منفی صد را دارد چرا رسیدگی
نمیکنید پارک و فضای سبز ندارد ورودی
خروجینامشخصوخطرناک5018
تاندرکار نشریه وزین و
 عزیزان دس 
مردممحور پاسارگاد که یکی از اهداف نشر

فروش کود کمپوست قارچ

ویژه باغات پسته و مرکبات
قیمت هر کامیون  200هزار تومان

09131454835
09359102549

فروش لپتاپ كامپيوتر و ps4
به صورت نقد و اقساط

مركز سخت افزار هاشمي
٠٩١٣١٧٨٧٣٦٠
خیابان نصيري جنوبي

یدانم توطئه یا برنامهیی در
سوی آب دانست .بعید م 
کار باشد که بتواند با چنین دقت و زیرکی گذشتهی
تاریخی این ملک را در برابر امروز قرار دهد و از آن
مستمسکی برای شکاف برسازد .اگر هم آن را حاصل
توطئه و مکر دستهای پنهان و مخوف بخوانیم بخشی
از فریبخوردگان این بازی همانهایی هستند که اولین
بار به مقابله با مراسمی نظیر چهارشنبهسوری رفتند
و عرصه شهر را به جنگ با ترقههای خیابانی تبدیل
کردند .جنبش باستانگرایی هیچ اصالتی از خویش
ندارد .واکنشی است برای ابراز وجود بخشی از جامعه
که به هر دلیلی روزگار امروزی را مطلوب خویش
نمیبیند .چالشی است که بخشی از آن در آرای
سلبی به حسنروحانی در تقابلش با ابراهیم رییسی در
اردیبهشتماه امسال به عرصه آمد و دودش به چشم
کسانی رفت که با گفتار و کردار خویش بر این نمط
نفت میپاشند .لغو عضویت سپنتا نیکنام هم پیمودن
راه بر همان منوال است و غوغاساالران را تشویق میکند
تا بر گِرد آتش نوافروخته هلهله کنند .این تقابل اساسا
بیریشه و مصنوعی است .کمیت و کیفیت آدمهای دو
طرف این تقابل هم این بیاصالتی آن را زایل نمیکند.
آثار برجای مانده در دشت پاسارگاد برای اهل عبرت
پیامهایی دارند که هیاهوی بیهوده این روزها مانع از
شنیده شدنشان میشود .شاید کمی آنسوتر از
پاسارگاد چو بر مزار خواجهیشیراز به تفال دیوان او را
بگشایی این بیت برآیدت؛ «چه جای شکر و شکایت ز
نقش نیک و بد است /چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد
ماند»

کمبودهای شهروندان است انشااهلل قلمتان
هر روز پر جوهرتر از روز قبل باشد .عزیزان
نم یدانم از همکاران شما کسی هست که
در حوالی شهرک مخابرات واقع در شرق
بلوار هجرت بلوار زندینیا ساکن باشد
اگر چنین باشد شبهای تاریک و سوت
کور وکوچههای پر از مصالح ساختمانی
این شهرک نوظهور را لمس کرده بارها
به سازمان مربوطه سر زدیم و چندین
درخواست به مسئول مربوطه دادیم . .اما
آنچه به جایی نرسد فریاد است 8312..
كوچهآیتاهللسعیدی( 8شهیدخورتن)
مدت زیادی است فاقد روشنایی است
علیرغم تماسهای مكرر كسی رسیدگی
نمیكند .با توجه به اینكه این كوچه نزدیك
اداره برق و مجتمع مهر و محل عبور
خریداران این مركز است نیاز به روشنایی
دارد4183
 لطفا به وضعیت دانشگاهها رسیدگی
کنید هر کس که در شهر پست و مقامی
دارد ،در دانشگاه تدریس میکند و تازه با
خودروهای سازمانی به دانشگاه میروند و
اغلب سواد ندارند6835
میخواستیمبدانیمشهردارپروژهایبرای
افتتاح ندارند؟ چون داریم به فصل سرما
نزدیک میشویم قطعا پروژههای عمرانی
هم تعطیل میشود اگر خبری هست زودتر
اطالعرسانی شود تا مردم غافلگیر نشوند.
2888
 طبق حکم دیوان عدالت اداری اخذ
آبونمان در قبض گاز ممنوع شد! آیا
مبالغی که در این  3یا  4سال تحت عنوان
فو قالذکرگرفته شده است عودت داده
خواهد شد؟2954
 باسالم خدمت خانم دکتر [  ]..خواهش
میکنم اگر مقدور است برای مطب خود

دستگاه خودپرداز نصب بکند هر موقع
ما رفتیم مطب ،مشکل داشتیم باید توی
خیابان دنبال دستگاه گشت و وقتی که
پول میدهی سههزارتومان خورد ندارد
بهتبرگشتبدهوهمچنینبچهماآنجاکه
پرونده دارد باید پول ویزیت را آزاد پرداخت
کنیممیگویددرماهنبایدبیشتراز 600نفر
ویزیت کند گناه ما که آنجا پرونده داریم
چیست؟6117
 این چه آسفالتی است؟ کی درست
میشود؟4998
 با عرض سالم و خسته نباشید خدمت
مسئوالنشهرداریوهمچنینادارهمحترم
راهسازی ،که کمربندی شاهد را آسفالت
کردند ،خواهشمند است جهت نصب
سرعتگیردردوربرگردانهاکهقبالطراحی
شدهبودند،مجددانصبشوند4736.
 مسئوالن شهرستان بخصوص نماینده
شهر به جاده کمعرض و پر از چاله چوله
روستای دارستان که بهعنوان دهکده گلیم
شیرکی پیچ شهره جهانی پیدا کرده توجه
کنید .به امید احداث جادهای امن و مناسب
برایرهگذرانومهمانانبازدیدکننده0114.
شهرداریمحترمکوچههایشهرکنصر
را االن دو ماه است که حفر کردن و لوله
انداختنوتمامشدهولیکسیبرایآسفالت
کوچههاکارینمیکند6433
 مسئوالن کجایید که ببینید بانکها چه
بالیی سر ما میآورند .برای  10میلیون وام
ازدواج بانک کشاورزی دو تا  27میلیون
توماننامهضمانتازدونفرمیخواهد6433.
باعرضخستهنباشیدخدمتشهرداری
محترم لطفا اگرامکان دارد سایت دفن زباله
در جاده شیراز را به ۵کیلومتر جلوتر انتقال
دهید بو و دود زبالهها مردمی که در حاشیه
زندگی میکنند را اذیت میکند2213.

دعوت به همکاری

یــک شــرکت تولیــدی معتبــر واقــع در
منطقــه ویــژه اقتصــادی ســیرجان جهــت
تکمیــل کادر تولیــد خــود بــه تعــدادی
نیــروی تولیــد( زن  -مــرد) ،سرپرســت
تولیــد( 1نفــر مــرد)  ،راننــده لیفتــراک
( 1نفــر ) احتیــاج دارد .متقاضیــان
میتواننــد رزومــه خــود را از ســاعت
 8الــی  16بــه شــماره 42382411
فکــس نماینــد.

