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 گـروه خبـر :بـا دعوت اتـاق بازرگانی ،جلسـه هم اندیشـی و بررسـی مشـکالت وموانع
صـادرات ،و آشـنایی صادرکننـدگان بـا مقررات واسـتانداردهای ملـی با حضور رییـس اداره
اسـتاندارد ،مسـئوالن اتاق وجمعی از صادرکنندگان شهرسـتان برگزار شـد .در این نشسـت
توصیههایـی بـرای بهبود روند و اعمـال دقت در کنترل کیفیت وتمهیداتی که قبـل از ورود
استاندارد،توسط صادرکنندگان بایستی صورت گیرد،تا از مردود شدن محمولهها ودر نتیجه
کاهش هزینه وزمانبری صادرات بایسـتی صورت گیرد ،از سـوی رییس اسـتاندارد داده شـد.

برگزاری جلسه
هم اندیشی
صادرات

خبر

پيامك300099004806 :

گزارشی از توزیع نذری در ظروف یکبار مصرف پالستیکی در روز اربعین

مردم مقصر نیستند باید سطل زباله میگذاشتند

سرمقاله

تِکراری که از تَکرار میخیزد

 کارشناس مسئول بهداشت محیط :اگر مايع داغ را درون ظروف يکبار مصرف پالستيکی بريزيم يک ماده سرطانزا از ظرف جدا ميشود
عکسها :حسین ایرانمنشپاریزی | پاسارگاد

 گروه خبر :در پیادهروی امســال اربعین
سیرجان آنگونه که مســئوالن میگویند بیش
از  60هزار نفر شــرکت کردهانــد .عصر اربعین اما
عکسهاییازحاشیهاینمراسممنتشرشدکههمه
را متاثر کرد و مسئوالن را بر آن داشت که جلسهای
را در هفتههای آینده برگزار کنند تا این موضوع را
ریشــهیابی کنند .اطراف جاده سیرجان  -اما مزاده
علی(ع) از لیوان و ظروف یکبار مصرف سفیدپوش
شده بود و این در حالی است که امسال استفاده از
ظروفیکبارمصرفپالستیکیدرمراسمپیادهروی
ممنوع بود .به نظر میرسد نظارت کافی روی این
کار انجام نشده و حاال مسئوالن به فکر افتادهاند که
راهکاریبرایسالآیندهبیاندیشند.
جلسهایبرایرعایتبهداشت
قبل از برگزاری مراسم پیادهروی اربعین چندین
جلسه در فرمانداری برگزار شد و یکی از جلسهها
به مسایل بهداشــتی مربوط بود .در این جلسه از
مضرات توزیع نوشــیدنی و غذاهای داغ در ظروف
یکبارمصرفپالستیکیگفتهشدوقراربودازتوزیع
این ظروف جلوگیری شود اما این اتفاق رخ نداد.
استفادهازظروفپالستیکیممنوعبود
ســهراب بهاءالدینی معاون سیاسی فرماندار
سیرجان در رابطه با این موضوع که چرا از ظرفهای
یکبارمصرفپالستیکیاستفادهشده،گفت:قبلاز
برگزاری پیادهروی اربعین چهار کمیته تشکیل شد
کهیکیازاینکمیتههابهاموربهداشتیمیپرداخت.
در جلساتی که برگزار کردیم تاکید کردیم از ظروف
یکبارمصرف پالستیکی استفاده نشود و حداقل از
ظروف کاغذی استفاده کنند .از شهرداری خواستیم
درطولمسیرسطلهایزبالهبگذارنداماشهرداریها
همکارینکردند.
برخیموکبدارانهمکارینکردند

بداران میبایســت برای
وی ادامــه داد :موک 
جمعآوریظروفتمهیداتیم یاندیشیدند.برخیاز
آنها برای جمعآوری زبالهها جایگاهی را تعبیه کرده
بودند و برخی این کار را انجام نداده بودند .سهراب
بداران از مضرات ظروف
بهاءالدینی ادامه داد :موک 
یکبارمصرف پالستیکی اطالع داشتند .برخی از
آنها رعایــت کرده بودند ولی برخی رعایت نکرده
و در ظروف یکبارمصرف پالستیکی نذری توزیع
میکردند.
 افرادی به صورت خودجوش اقدام به
توزیعنذریمیکردند
بخش زیادی از این ظروف مربوط به افرادی بود
که به صورت خودجوش اقدام به توزیع نذری میکردند.
بهاءالدینی افزود :قبول داریم ضعف وجود داشت اما در
بین 100هزار نفر این مشکالت به وجود میآید.
 جلسه ای را برای آسیبشناسی برگزار
میکنیم
ما طی هفتههای آینده جلسهای را در فرمانداری
برگزار میکنیــم و به آسیبشناســی پیادهروی
میپردازیم.ازهمیناالنبرنامهریزیبرایسالآینده
را شروع میکنیم و قطعا سال آینده مشکالت را کم
میکنیم.

 ظروف پالســتیکی و آسیبهایی که
میرسانند
درهمینرابطهاب والقاسممحمودآبادیکارشناس
مسئول بهداشت محیط ســیرجان گفت :تجزیه
پالستیک بسیار طوالنی مدت و آسیبرسان است.
محمودآبادیافزود:ظروفیکبارمصرفپالستیکی
یک آسیب کوتاهمدت نیز دارند .اگر مایع داغ باالی
 60درجه سانتیگراد را درون ظروف یکبارمصرف
با پایه پالستیک بریزیم یک ماده سرطا نزا به اسم
پلیاستئایرن از ظرف جدا میشود .این موضوع ثابت
شده است و کم و بیش مردم از آن اطالع دارند .به
گفته محمودآبادی اما موضوعی که مردم کمتر از آن
اطالع دارند این اســت که انجماد هم همین کار را
انجاممیدهدومیتواندبسیارخطرناکباشد.
 ازظروفباپایهکاغذیاستفادهکنید
ویازشهروندانخواستازظروفیکبارمصرف
که پایه کاغذی دارند ،استفاده کنند .وی ادامه داد:
قبــل از اربعین چندین جلســه برگزار شــد و به
بدارها اعالم شــد که از ظروف یکبارمصرف
موک 
پالستیکی استفاده نشود اما جمعیت زیاد بود و به
نظرمیرسدکنترلسختاست.
 برخوردسختبود

هشدار به زائران کربال:
گروهخبر:مدیرگروهبیماریهایدانشکدهعلومپزشکی
از زائران کربال که سرماخوردگی دارند ،خواست از روبوسی
ت دادن با دیگران جدا خودداری کنند .اکبر
کردن و دس 
اسدی به پاســارگاد گفت :زائرانی که از کربال میآیند و
دارای عالیم آبریزش بینی ،سرفه ،گلودرد و تب هستند
بــه هی چ عنوان  3تا  5روز با دیگران روبوســی نکنند و
شهروندان هم این نکته را مد نظر قرار دهند که با زائران
روبوسی نکنند .اســدی ادامه داد :زمینه انتقال آنفلوآنزا
وجود دارد .ممکن اســت زائر آنفلوآنزا نگرفته باشد اما با

در همیــن رابطه علیرضا مریدی کارشــناس
بهداشت محیط هم به پاسارگاد گفت :در روز اربعین
دو تیم بازرسی از موکبها بازدیدی کردند اما این
تعداد جمعیت قابل کنترل دقیق نبود .وی ادامه داد:
برای این کار باید فرهنگسازی شود.
 ظروف کاغذی گران است
موضوع مهم این است که مردم باور ندارند که
استفاده از ظروف یکبارمصرف پالستیکی میتواند
بسیار خطرناک باشد .اثر خوردن نوشیدنی و یا غذای
داغ در ظروف یکبارمصرف کوتاهمدت نیست و به
همین دلیل مردم دقت کافی روی آن ندارند .موضوع
بعدگرانبودنظروفیکبارمصرفکاغذیاستکه
مانع از آن میشود مردم از این ظروف استفاده کنند.
 هنگامپخشنذرینمیشدکاریکرد
بداران پاکتهایی
مریدی گفت :بسیاری از موک 
را برای جمعآوری ظروف گذاشته بودند و یا کسانی
ظروف را از روی زمین جمع میکردند اما عدهای از
بداران رعایت نمیکردند .وی ادامه داد :هنگام
موک 
پخش نذری نمیشد کاری را انجام داد و باید قبل از
آن از توزیع در ظروف یکبارمصرف جلوگیری شود.
 درخطرهمهنوعسرطانهستید
دکتر محمد موقری رییس مرکز بهداشت هم

روبوسی نکنید

روبوســی ویروس را به فرد مقابل منتقل کند و او هم به
علتپایینبودنایمنیبدنآنفلوآنزابگیرد.آنفلوآنزاممکن
است در برخی موارد منجر به مرگ هم شود و افراد باید
واقعا موضوع را رعایت کنند .به گفتهی وی شروع فصل
پاییز شیوع بیماریهای سرماخوردگی است و موارد مبتال
به آنفلوآنزا در آذرماه مشــاهده میشود .بنابراین رعایت
نکات بهداشتی بسیار موثر است .شستن دستها یکی از
مواردی است که در پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوآنزا
موثر است .وی در مورد دلیل بیماری سرماخوردگی زائران

هم گفت :هوا آن جا کمی ســرد بوده و افراد زیادی در
آنجا حضور داشتند و بستر برای انتقال بیماری فراهم
بوده است .ممکن است چند نفر در بین این افراد بیمار
بوده باشــند و به همه منتقل کننــد .وی از زائرانی که
عالیم سرماخوردگی دارند خواست در منزل استراحت
بکنند و نوشیدنیهای گرم استفاده کنند و اگر پیشرفت
داشت به پزشک مراجعه کنند .وی ادامه داد :با توجه به
خطرهای زیادی که بیماری آنفلوآنزا دارد .ما از کسانی که
به بیماریهای قلبی و عروقی دارند ،زنان باردار ،کودکانی

در این رابطه گفت :مصرف غذا و یا نوشــیدنی داغ
درظروفیکبارمصرفپالستیکیباعثجهشهای
ژنتیکی میشود و میتواند همه نوع سرطان را ایجاد
کند .وی ادامه داد :طبق مطالعاتی که انجام شده،
ســرطان در محلهایی که ظروف یکبارمصرف
اســتفاده میکنند بیشتر از بقیه جاهاست .وی
گفت :توصیه ما این است که از ظروف یکبارمصرف
پالستیکی برای توزیع غذاها و نوشیدنیهای گرم
استفاده نشود .ما از شهروندان میخواهیم از ظروف
پایهگیاهیاستفادهکنند.
 ظروف به طبیعــت صدمه جدی وارد
میزنند

در همین رابطه محمود علیرضایی رییس اداره
محیطزیست شهرستان سیرجان گفت :قبل از روز
اربعین در جلسات از ما دعوت نکردند اما مدیریت
پسماند بین راهها وظیف ه شهرداریهای آن شهرها
و دهیاریها است .وی گفت :ظروف یکبارمصرف
به طبیعت صدمه جــدی وارد میکنند و حداقل
 100سال طول میکشد که ظروف یکبارمصرف
تجزیه شوند .وی ادامه داد :مردم هم مقصر نیستند.
مسئوالن باید سطل زباله در مسیر قرار دهند تا آنها
بتوانندزبالههاراداخلسطلهابریزند.

که مرتب ســرما میخورند ،افراد دیالیزی ،کسانی که
پیوند کلیه زدهاند و کهنساالن میخواهیم تزریق واکسن
آنفلوآنزا را جدی بگیرند .فصل واکسیناسیون آنفلوآنزا از
همینروزهاشروعشدهومیتواندپیشگیریقابلتوجهی
از این بیماری داشته باشد .اسدی در ادامه به زائران هشدار
داد اگر دچار اسهال شدید شدهاند حتما به بیمارستان،
درمانگاه و یا پزشکان متخصص مراجعه کنند .به گفتهی
وی حتما باید از این افراد نمونهگیری انجام شــود زیرا
ممکن است به بیماریهای خطرناکی مبتال شده باشند.

سیمان کف جو مشکلی برای درختان ایجاد نمیکند
 گروه خبر :کف جوی جلوی مجتمع تجاری در خیابان
سعدی سیمان شده و رییس سازمان فضای سبز میگوید ،این
سیمان آسیبی به درختان وارد نمیکند و فضا برای آبیاری وجود
دارد .یکی از شهروندان در تماس با پاسارگاد گفت :ساخت مجتمع
تجاری در خیابان سعدی تمام شده و مالکان کف جوی خیابان

 گروه خبر :یکی از شــهروندان در تماس با پاسارگاد
عنوان کرد قیرپاشیده شــده در محور سیرجان -کرمان
اســتاندارد نیست .وی گفت :در گدار خانهسرخ قیرپاشی

 گروه خبر :دو فرد متخلف که اقدام به شــکار سه
قطعه کبک کرده بودند دستگیر شدند.
محمود علیرضایی رییس اداره حفاظت محیط زیســت
ســیرجان در اینباره گفت :پس از دریافت گزارش تلفنی
از همیاران انجمن حافظان پاریزکوه مبنی بر تخلف شکار

جلوی این مجتمع را سیمان کردهاند .وی گفت :آیا سیمان آسیبی
به درختان وارد نمیکند و باعث نمیشود شهرداری نتواند در
فواصل درختان درختکاری انجام دهد؟ در تماس با حسن باقری
رییس سازمان فضای سبز شهرداری سیرجان او عنوان کرد باید
موضوع را بررسی کند .وی پس از بررسی و بازدید از این مجتمع

گفت :برای آبیاری درختان فضا موجود است و مشکلی وجود
ندارد .وی ادامه داد :اکثر جاهایی که سیمان شده است زیر پل
قرار میگیرد و مشکلی بهوجود نمیآورد .باقری در پاسخ به این
سوال که آیا سیمان مانع از کاشت درختان جدید در جوی خیابان
نمیشود؟ گفت :ما هر وقت که بخواهیم میتوانیم سیمان را با

قیرپاشی در تمام جاده های کشور انجام میشود
انجام شــده که جاده را لغزنده کرده است .چند روز پیش
هنگامی که روی قیرها حرکت میکردم کنترل ماشین را
از دست دادم و نزدیک بود خودرو واژگون شود .در همین

رابطه علیرضا رضایی رییس اداره راهداری و حمل و نقل
جادهای سیرجان گفت :قیرپاشی در این محور کارشناسی
ی وی این قیر امولسیون با پایه آب
انجام شده است .به گفت ه 

دستگیری شکارچیان متخلف

سه قطعه کبک ضمن تماس با ریاست حوزه انتظامی پاریز،
ماموران کالنتری پاریز سیرجان خودروی مربوطه را متوقف
کردند .به گفته علیرضایی سرنشینان قبل از توقف ،الشه
ســه قطعه کبک را به بیرون پرتاب کردند ،ماموران عالوه
بر کشف الشــه این سه قطعه کبک ،در بازرسی از خودرو

جناب آقای دکترغالمرضا جهانشاهی

درگذشــت ابــوی بزرگوارتــان را بــه جنابعالــی تســلیت
عــرض میکنیــم .مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.
کلینیک دندانپزشکی پارسه
دکتر پورامینایی ،دکتر شیپوری ،دکتر طاهری

نیز یک قبضه اسلحه شکاری تکلول ساچمهزنی و تعداد 9
فشنگ ساچمهزنی را کشف و ضبط کردند .یکی از متخلفان
سابقه دستگیری با دو قطعه کبک را نیز در بهمن سال 95
در پرونده خود داشته است .علیرضایی با بیان این که پرونده
متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع

خانواده محترم جهانشاهی

مصیبــت وارده را بــه شــما و ســایر بازمانــدگان
تســلیت عــرض میکنیــم .از خداونــد منــان بــرای آن
مرحــوم روحــی شــاد و آرام مســئلت داریــم.

کلینیک دندانپزشکی پارسه
دکتر پورامینایی ،دکتر شیپوری ،دکتر طاهری

جناب آقای دکتر جهانشاهی

ارائه کلیه خدمات
اینترنتی با  8سال سابقه
کاری درخشان

کلنگ خراب کنیم و درخت بکاریم .رییس سازمان فضای سبز
در پاسخ به این موضوع که آیا هر فرد میتواند دخل و تصرفی
در جوی خیابان داشته باشد گفت :به علت مشکالت مالی که
شهرداری دارد ،مردم میتوانند به کمک فضای سبز بیایند و با
نظر و تایید ما کارهایی را انجام دهند.

اعتماد
سرعت
کیفیت

جامعترین بانک نمونه سواالت
دانشگاه پیامنور با جواب
با تخفیف استثنایی ویژه دانشجویان پیامنور
انتقال یافت به ابتدای شهرک رزمندگان (خیابان جنت)
09136110991-03442304159

معاون محترم درمان دانشکده علوم
پزشکی سیرجان
بــا نهایــت تاســف و تاثــر ضایعــه درگذشــت
پــدر بزرگوراتــان را حضــور شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه
خداونــد ســبحان بــرای آن مرحــوم غفــران و
رحمــت الهــی و بــرای شــما و دیگــر ســوگواران
صبــر و شــکیبایی مســئلت مینماییــم.

هیئت مدیره نظام پزشکی
شهرستانهای سیرجان و شهربابک

است و پس از آن که آب تبخیر شود به آسفالت میچسبد.
قیرپاشی برای بهسازی الیه آسفالت در کل کشور انجام می
شود و باعث لغزندگی جاده نیز نمیشود.

قضایی ارجاع شــد ،افزود :از مردم سیرجان که همکاری
خوبی نیز با اداره حفاظت محیط زیست دارند ،تشکر میکنم
و تقاضا دارم همواره در صورت مشاهده هرگونه شکارچی در
مناطق ،با شمارههای  42302100و  42332600تماس
حاصل کنند و موضوع را به ما اطالع دهند.

 رضا مسلمیزاده
از دولت دوم روحانی تقریبا
 100روز میگذرد .این بار
برخالف دور اول که همه منتظر
بودند تا کارنامهی  100روزهی
دولتراارزیابیکنندکسیچندان
به فکر این اعداد و ارقام نیست .این
بار خیلی زودتر از آنکه پیشبینی میشد میان خواستهای
اصالحطلبان و دولت اعتدال فاصله افتاد و بخشی از کسانی
که هم خود به روحانی رای دادهاند و هم دیگران را به
این کار تشویق کردند ،سخت در تردید افتادهاند ،در باره
درستی یا نادرستی کردهی خویش .ظاهرا دولت روحانی
همان طریقی را میپوید که دولت دوم خاتمی بدان دچار
شد .حاصل آن بود که بانگ «عبور از خاتمی» برخاست و
در پایان دولت اصالحات ،احمدینژادی سربرآورد و باقی
ماجراها چندان که افتد و دانی.
به تردید افتادن بخشی از حامیان روحانی از کردهی
خویش اینک جناح اصولگرا را بر سر شوق آورده تا برای
بازپسگیری کلید پاستور امیدوارانهتر برای روزهای پیش
رو برنامهریزی کند و بعید نیست اگر برای نیل به مقصود
بر آتش تردیدکنندگان دامن بزند .البته قاعدهی بازی
دموکراسی همین است و دولتی که نتواند به وعدهی
خویش عمل کند ،الجرم زمینه را برای تحویل میدان به

رقیب فراهم میکند« .نگذاشتند» و«نشد» هم نمیتواند
این درد را مرهم نهد.
این روزها اصالحطلبان «آش نخورده و دهان سوخته»
از باب حمایتی که از روحانی در ایام انتخابات به عمل
آوردند ،زیر رگبار انتقاد و شماتت دوست و دشمن قرار دارند
و شاید اولویت اولشان فعال این باشد که از مهلکهی کنایه
و متلک جان به در برند .شاید در حیات سیاسی خویش تا
بدیناندازهمستاصلنبودهاند.
تجربهی دولت دوم خاتمی اما میتواند از این جناح
دستگیری کند؛ واگذاری شوراهای دوم شهر و مجلس
هفتم مقدمهی ظهور احمدینژاد شد .اصالحطلبان
میتوانند از ت ِکرار تاریخ جلو بگیرند ،هرچند در احوال ایشان
نشانی از پندگیری به چشم نمیخورد .دغدغهی اصلی این
جناح به جای بازسازی خویش معطوف به تقسیم غنایم
قدرت است و وامانده از کابینه به جستوجوی الیههای
بعدی در وزارتخانهها دلخوش کرده است .و این از آفات
دولت نفتی است و از ابتذال امر سیاست در سرزمینهای
نفتخیز.
«تکرار تاریخ» رویدادی غیرممکن است اما پیمودن
مسیر بر دور باطل و درجازدن چیز دیگر است .تکرار تاریخ
اگر هم شدنی باشد تنها از وجه کمیک آن میسر است.
ظاهرا ما به خنده محتاجتریم و در بازسازی کمیک گذشته
از این رو میکوشیم.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

 پشت خیابان  17شهریور زبالهها
به مدت  10روز است که جمعآوری
نشدهاند .کاش شهرداری فکری برای این
موضوعمیکرد.
 شهردار محترم و اعضای شورای شهر
وقت آن نرسیده که با راهاندازی نهضت
آسفالت در سیرجان تکانی به این شهر
مرده بدهید .اگر بلد نیستید چگونه و با
چه پولی جهاد سازندگی راه بیاندازید ،با
اینجانب تماس بگیرید تا به شما مشاوره
رایگانبدهم2410.
 امیدواریم با همت مسئوالن شهرستان
و مجریان طرح پیادهروی اربعین که
چند سالی است تا حرم امامزاده علی(ع)
درحال برگزاریاست و با استقبال خوب
همشهریان ضعفها و نواقص رفع شوند.
این ضعفها عبارتند از  -1کمبود
سرویسهای بهداشتی و آب آنها
 -۲مشکل آنتندهی خطوط موبایل -۳
سرویس حمل و نقل برای برگشت 0114
 از آسیبها و آفتهای مراسم پیادهروی
اربعین سیرجان ،اوال کسانی که ظروف
محتوای نذری را میگرفتند استفاده
نمیکردند و یا نصفه ،نیمه استفاده
میشد و بعد ظرف روی زمین انداخته
میشد .واقعا پیش خودمان فکر کنیم که
میتوانیم نذری مورد نظر را بخوریم یا نه!
ثانیا خانمهایی بودند که حجابشان را در
این مراسم رعایت نکرده بودند! 2954
در ابتدای ورودیهای شهر تابلوهای
بزرگی ازطرف شهرداری نصب شده و این
عبارت بر روی آنها درج شده :به سیرجان
شهر دارالحسین(ع) خوش آمدید .در

حالی که نوشتارصحیح آن بدین شکل
است :به شهر سیرجان ،دارالحسین(ع)
خوشآمدید.لطفامسئوالنذیربطنسبت
به اصالح وتصحیح عبارت فوق اقدام کنند.
متشکرم4179.
 در مورد حواشی مسابقه گلگهر
و خونهبه خونه مطلبی را بهعرضتان
میرسانم .استفاده از سحر و جادو در
لیگهای فوتبال ایران و جهان از سنوات
قبلهممطرحبودهاست.درفرهنگعامیانه
سیرجانیهااستفادهازادراربرایابطالسحر
و جادو بهکار میرود .خارج از مبحث درست
یا نادرست بودن توانایی ادرار جهت ابطال
سحر و جادو عمل گلگهر برای ابطال سحر
وجادوی احتمالی بوده و هیچ ضرری برای
حریف نداشته است8515.
 گزارشی درباره سهام طالیی تهیه
فرمایید4272.
 حیف از اینهمه بودجه و تشکیالت
که در اختیار باشگاه گلگهر است.
آبرویمان را بردند ،خوب الاقل با یک چیز
دیگری سحر را باطل کنید .نوشابهای،
دوغی5623
 آقای حسنپور در مصاحبه گفته من
قول ندادم جاده معدن رز را آسفالت کنم
بعد گفت اگر این جاده آسفالت شود
صبح میگویند دانشگاه و خانه بهداشت
میخواهیم .آقای حسنپور شما توانایی
آسفالت در سطح شهر را ندارید .آن روستا
هیچ وقت از شما دانشگاه نمیخواهد .بله
حق دارید تا حاال با ماشین شخصی جاده
خاکینرفتیدببینیدچهخبراست2397.
 فرا رسیدن  24آبان روز کتاب،

کتابخوانی و کتابدار را به مدیر اداره
بداران
کتابخانههایعمومیسیرجان،کتا 
پر انرژی کتابخانههای عمومی شهرستان
به ویژه مسئوالن وکتابداران تبریک
میگویم4179.
 آقای شهردار بیاید آسفالت خیابان
حضرت زینب (س) مکیآباد را درست
کنید .تاکی بی توجهی1677.
 بوی بدمرکب نمیگذارد روزنامه
بخوانیم دماغم میسوزه پول چاپ را
پرداخت نکنید تاچاپخانه تنبیه شود.
1997
 از شهرداری خواهشمند است عکسی
از کوچه سوم پشت هتل فدک از وضعیت
آسفالتش بگیرند و عکسی هم از
کوچههایی که شهردار و اعضای شورای
شهرساکنآنجاستمقایسهکننداینهم
شد انصاف؟0572
مدتی است ماشین حمل زباله
شهرداری درمحله غفاری بدون آژیر و
بیسر و صدا از کوچهها عبور میکند و
بدون اطالع اهالی اقدام به جمعآوری
زبالهها میکند بهطوری که موجب
نارضایتی و اعتراض ساکنین شده ،از
معاون محترم خدمات شهر شهرداری
خواهشمندیم این موضوع راپیگیری
فرمایند.باتشکر4179.
 رییس محترم راهنمایی و رانندگی
خواهشا از بابت پارک کردن ماشینهای
سنگین به نیروهایتان دستور فرماید
سری به شهرک سرچشمه بزنند.
برای عبور و مرور و بچهها خطرناک
است2518.

جناب آقای مهدی جهانشاهی

درگذشــت پــدر عزیــز و بزرگوارتــان را بــه شــما و خانــواده محتــرم
تســلیت عــرض میکنیــم .روحــش شــاد و یــادش گرامــی.
هفتهنامه پاسارگاد

جناب آقای دکترغالمرضا جهانشاهی

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را خدمــت جنابعالــی و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض میکنــم .خداونــد
روح آن مرحــوم را قریــن رحمــت فرمایــد.
ایراننژاد  ،مدیر عامل شرکت آیین ابتکار

جنازهام چو بدیدی مگو فراق فراق
وصـال و مـالقات آن زمـان باشد

دکترجهانشاهی

فــوت و وصــال ابــوی عزیزتــان را خدمــت
شــما تســلیت میگوییــم.
دکتر کیوان احمدی ،دکتر سیدعلی رضوی،
دکتر سیدمحمد رضوی ،دکتر امیرحسین حقیر

جناب آقای دکترغالمرضا جهانشاهی

درگذشــت پــدر عزیــز و بزرگوارتــان را بــه شــما و
خانــواده محتــرم تســلیت عــرض میکنــم .روحــش
شــاد و یــادش گرامــی.

ایراننژاد ،مدیرعامل شرکت نورباران نظیف

جناب آقای دکتر جهانشاهی

معاون محترم درمان دانشکده علوم
پزشکی سیرجان
درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را خدمــت
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه خداونــد منــان بــرای
آن فقیــد ســعید ،غفــران واســع و بــرای
بازمانــدگان صبــر آرزومنــدم.

دکتر محمد بختیاری،
رئیس بیمارستان امام رضا(علیهالسالم)

