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 سارا پورمختار
اگر چه با صراحت اعالم نمیکند اما
از میان صحبتهایش میتوان فهمید که
از عملکردش راضی است .رضا سروشنیا
شهردار سیرجان که حاال استعفایش را به
شورا تحویل داده و تنها تا پایان هفته در
این سمت باقی است با بیان «خوش به
حال شهردار بعدی که میتواند با فراغ بال و
بهتر برنامههایش را عملیاتی کند و به نتیجه
برساند!» از سختی راه خود میگوید که یکی
دو سال اول مدیریتش را صرف اصالح و
پرداخت بدهیها کرده است.
و آنجایی که میگوید «حق شورای ششم
است که شهرداری قویتر از من را انتخاب
کنند و نمیتوانند به گزینه ضعیفتر از من
برگردد» تا حدودی رقیبی برای خود نمیبیند.
توگوی
شهردار سیرجان در آخرین گف 
مطبوعاتیاش از اینکه برنامهای برای
کاندیداتوری ندارد میگوید و شهردار آینده
را به ادامه راهی که خودش رفته توصیه
میکند.
 اولین بار چه سالی در شهرداری
مشغول به کار شدید؟
بنده سال  ۱۳۸۳زمانی که در دانشگاه
بافق یزد ترم آخر مقطع کاردانی معماری
بودم خدمت شهردار وقت رسیدم و دعوت
به کار شدم که به عنوان نیروی جزء
دفتر فنی وارد مجموعه شهرداری شدم و
همزمان با کار ادامه تحصیل هم دادم.
 چه سلسله مراتبی را در شهرداری
طی کردید؟
آن زمان هنوز شهرداریهای مناطق
شکل نگرفته بودند .تفکیک شهرداریهای
لونیم زمان برد و در پایان
مناطق یکسا 
دوره شهردار وقت شهرداریهای منطقه یک
و دو شکل گرفتند و بعد از آن به عنوان
کارشناس دفتر فنی شهرداری منطقه یک
مشغول به کار شدم .در سال ۱۳۹۲که
دانشجوی کارشناسیارشد بودم توسط
شورای چهارم به عنوان سرپرست شهرداری
انتخاب شدم و اولین بار مدیریت را در
سطح کالن تجربه کردم و بعد از انتخاب
شهردار به عنوان شهردار منطقه یک انتخاب
شدم تا سال  ۱۳۹۶که دانشجوی دکترا
در دانشگاه علوم تحقیقات تهران بودم.
سال  96مجدداً ابتدا به عنوان سرپرست
شهرداری و بعد از شش ماه به عنوان
شهردار سیرجان با چهار رای از هفت رای
انتخاب شدم تا االن که در خدمت شما
هستم همزمان هم مدرک دکترا را در سال
 ۱۳۹۹اخذ کردم.
 از ابتدا نیمنگاهی به اینکه روزی
شهردار شوید داشتید؟
حتی به ذهنم هم خطور نمیکرد برای
اینکه روزی شهردار شوم از قبل برنامهریزی
کنم.
 حتی زمانی که به عنوان سرپرست
انتخاب شده بودید؟
سال  ۹۲به هیچ عنوان ولی در سال ۹۶
وقتی به عنوان سرپرست انتخاب شدم توان
این که بتوانم شهرداری و شهر را مدیریت
کنم داشتم و کاندیدا شدم.
 در هر دوره انتخابات شهردار،
افرادی از بدنه شهرداری کاندیدا
میشدند اما رأی نمیآوردند ،شما چه
امتیازی نسبت به بقیه داشتید که به
عنوان شهردار انتخاب شدید؟
این دوره هم قسم شدیم که از بین
بچههای شهرداری یکی به عنوان شهردار
انتخاب شود و از بدنه شهرداری کاندیدا
داشته باشیم و اجازه ندهیم کسی خارج از
مجموعه وارد شود .افرادی با مدیریت قوی
هم در مجموعه بودند .در نهایت انتخابات
بین من و آقای معتمدی درگرفت .آنجا
در دور دوم دوستان کمک کردند و من به
عنوان شهردار انتخاب شدم.
 قبل از اینکه به عنوان شهردار
انتخاب شوید برنامه و دغدغه اصلیتان
برای شهر چی بود؟
از سال  ۹۲که بنده به عنوان سرپرست
انتخاب شدم مشکالت سطح شهر را به
عنوان یک کارشناس رصد میکردم و بر
همین اساس برنامه پیشنهادیام را تقدیم
شورای پنجم کردم .شاید نه صد درصد

اول این پروژه آورده
اما میتوانم بگویم
شهرداری بیش از 10
که باالی  60درصد
میلیارد تومان بوده که
برنامههایم عملیاتی
 5هزار المپ خریداری
شدند .بحث آسفالت
شده و در اختیار اداره
دغدغه اصلی شهر بود.
برق قرار داده شده.
خیلی از پروژههایی را
انشااهلل گلگهر هم
که نیمهتمام رها شده
مبلغ  ۱۰میلیارد تومان
بودند و به پایانشان
را در اختیار اداره برق
اعتقادی نبود یا اینکه
قرار دهد که این پروژه
مشکالتی داشتند ،به
زودتر به نتیجه برسد
نتیجه رساندیم.
و همه مناطق شهر
 به صورت
از این اتفاق خوب
خالصه ،مهمترین
بهره ببرند و خیابان
فعالیت شهرداری در
تاریکی شهر نداشته
حوزه عمرانی در این
باشیم .همین جا
سالها از نظر شما
چه بوده است؟
اعالم میکنم که به
به لحاظ کمی
هر دلیلی این پروژه
کارهای عمرانی خیلی
هزینه بیشتری داشته
زیادی انجام شده
باشد ،آورده شهرداری
چون همه این کارها
 10میلیارد تومان دیگر
جزو وظایف بود.
خواهد بود که در
نارضایتیهای زیادی در
اختیار اداره برق قرار
بحث آسفالت وجود
خواهیم داد.
داشت اما با وجود
 در حوزه مالی
اینکه پروژه فاضالب
و اداری در دوران
عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
ما را با مشکل مواجه
شهردای شما چه
کرده و روال کار را
اتفاقاتی افتاده که
توگو با رضا سروشنیا در آخرین روزهای کاریاش
گف 
به عقب میانداخت،
برای شهروندان قابل
توانستیم حدود ۷۰
توجه باشد؟
معبر اصلی شهر به غیر
قولی را که در بدو
از چهارصد کوچهای
ورود به دوستان عزیز
که از سال  ۹۴پرونده
کارگری داده بودم،
تشکیل دادند ،همگی
بحث امنیت شغلی و
 استعفایم را تقدیم رییس شورا کردهام و همزمان با پایان دوره شورا به کارم به عنوان شهردار پایان خواهم داد
ً
آسفالت شدند و
تقریبا
تبدیل وضعیت
 تا االن نه پیشنهادی از گلگهر داشتم  و نه خودم دنبال این موضوع بودم چون روحیاتم روحیهای شهری است
امروز برای کوچههای
 ۶۰۰نفر از کارکنان
 در حوزه سیاست هم وابستگی به طیف سیاسی ندارم و فعال هم برنامهای برای ورود به این حوزه ندارم
دیگری پرونده تشکیل
بود .ایشان اگر به
دادیم .کمتر خیابانی را
بانک شهرداری مراجعه
مشاهده میکنید که آسفالت شده باشد ،را از نور خورشید تامین میکند .اجرای این هفته پیش کلنگ آن زده شد و پیشرفت جامع برای خودرو ،آثار هنری و سایتهای میکردند به دلیل اینکه کارمند مجموعه
جدول درست شده باشد ولی سنگفرش پروژه که به موزهی گلیم ختم میشود ۲۰ ،درصدی ابنیهاش را داشتیم .پارک نیکان نمایشگاههای فصلی مکانی که پارکینگ هم شهرداری نبودند نمیتوانستند وام بگیرند
نشده باشد یا اینکه روشنایی انجام نشده ظرف چند روز آینده آگهی و خیابان به واقع در شهرک ثاراهلل مبلغ  ۸میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.
اما امروزه از حقوق و مزایای کارمندان
باشد .سعی کردیم تمام کارهای زیرساختی پیاد هراه تبدیل میشود که شهربازی را به در فاز اول هزینه برده و پیمانکار مشغول به
زمان جمعآوری زباله از روز به شب انتقال شهرداری بهرهمند هستند.
کار است .کار مطالعاتی فرهنگسرای شماره داده شد که در این پروژه هنوز نتوانستیم
یک خیابان را در دستور کار قرار دهیم .پارک مسافر وصل میکند.
در این حوزه همچنین برنامههای
ای کاش شهردارهای آینده هم در کنار
کارهای عمرانی زمانبرند و برای اینکه  2انجام شده که در محل سایت زباله همه مردم را با شهرداری همراه کنیم که در سازمان بازرسی را در حوزه نرمافزاری مدنظر
آسفالت که مشقشبشان است ،جدول و در آینده مشکلساز نشوند نیازمند کار خیابان میرزا سعید انتهای بلوار فاطمیه قرار روز و ساعتی که مشخص میکنیم زبالهها قرار دادیم .بعد از اتفاقی که در مجموعه
کانیو و سنگفرش را هم در دستور کار قرار مطالعاتی هستند .در همین راستا کار دارد که ظرف چند روز آینده پیمانکارش را بیرون بگذارند.
بازار افتاد ،شورای تامین مصوبهای گذارند
بدهند .امیدوارم یک روز شاهد این باشیم مطالعاتی برای احداث تقاطع غیرهمسطح گرفته میشود .در حوزه فرهنگی و اجتماعی
در بحث تنظیف معابر هم خیلی از که شهرداری عالوه بر  ۵میلیاردی که در
که هیچ خیابانی بدون جدول ،سنگفرش حداقل یک سال تا دو سال زمان میبرد سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم انتخاب خیابانهایی که جارو نمیشدند در لیست بحث مانیتورینگ و خرید دوربین هزینه
یا آسفالت در سیرجان نداشته باشیم .اگر تا همه جوانب کار دیده شود و نارضایتی شد و بالغ بر  ۱۵میلیارد تومان در آن سال تنظیف قرار گرفتند و اکنون بالغ بر ۳۰کرده مجدداً  ۱۰میلیارد در این حوزه دوربین
حتی  ۱۰۰میلیارد در بودجه هر سال برای به همراه نداشته باشد .بر همین اساس هزینه شد تا این پروژه ثبت شود کار بزرگی میلیارد تومان در سال برای جمعآوری زباله خریداری کرد.
توروب شریانهای درجه  ۲و درجه ۳
جدول و سنگفرش و آسفالت دیده شود تقاطعهای غیرهمسطح میدان امامعلی بود و در حال حاضر  ۳میلیارد تومان جهت و رف 
 به عملکرد خودتان و مجموعه
علیهالسالم که با برآورد اولیه  110میلیارد طراحی داخلی و انتخاب پیمانکار موزه گلیم هزینه میشود
باز هم کم است.
شهرداری چه نمرهای میدهید؟
برای جمعآوری ،نگهداری ،عقیمسازی و
مورد بعدی؛ مشکالت سیانجیها بود تومان به همین زودی آگهی و ظرف تامین اعتبار شده است و ظرف چند روز
بهتر است کسانی که بدون حب و
که با حوزه قضایی درگیر بودیم و حل و چند روز آینده کلنگ زده میشود .تقاطع آینده آگهی میشود.
رهاسازی سگهای ولگرد ،در زمینی خارج بغض عملکرد شهرداری را رصد میکنند
فصل شد و استانداردسازی انجام شد .غیرهمسطح میدان کشتی جهت انتخاب
 خدمات شهر که یکی از مهمترین از محدوده خدماتی شهر که متعلق به و اطالعات خوبی دارند و به طیف خاصی
ترمینال مسافربری داستان خاص خودش مشاور هم در سامانه شهرداری قرار گرفته حوزههای فعالیت شهرداریهاست .شهرداری است ،بالغ بر  ۲میلیارد تومان وابستگی سیاسی ندارند نمره بدهند .اما به
را داشت که وقت زیادی گرفت و به کمک است .خیلی از معابر مثل میدان مادر ،عملکرد شهرداری را در این حوزه چگونه هزینه شد و در حال حاضر حدود هزار قالده عنوان مدیر مجموعه به حوزه عمرانی از ۲۰
سگ در آن نگهداری و میشوند.
دستگاههای نظارتی حل و فصل کردیم .ورودی شهرک ثاراهلل ،بلوار شیراز و بسیاری ارزیابی میکنید؟
نمره  ۱۶میدهم و به حوزه خدمات شهر
جابجایی بهشت زهرا پروژه بسیار تا
میدان ترهبار هم موردی دیگر بود .زمین از معابر دیگر هم در همین مدت اصالح
خبر خوب اینکه تفکیک زباله در  14و حوزه مالی و اداری نمره  15میدهم.
آن را شهرداری در اختیار میدانداران قرار هندسی شدهاند.
بسیار سنگینی بود که با همکاری دوستان دستور کار قرار گرفته و طی چند روز آینده هر چند نمره من مالک نیست و شهروندان
داده بود اما به هر دلیلی به نتیجه نرسیده
فونداسیون دو سوله ورزشی واقع در و همکاران توانستیم این کار را به خوبی کلنگزنی آن انجام میشود هر چند که این باید رضایتمندی داشته باشند و شهر را با
بود که با کمک شورا و فرماندار وقت به خیابان ابنسینا و انتهای خیابان غفاری اجرا انجام بدهیم .از آنجایی که دغدغه پروژه  ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته سالهای قبل مقایسه کنند .در این  ۴سال
نتیجه رسید.
شده و جهت اسکلت در دست اقدام است .ساکنان منطقه و بحثهای زیستمحیطی ولی به دلیل شرایط کنونی ما نتوانستیم تمام تالشمان را کردیم که مردم بتوانند
در بحث دفع آبهای سطحی که یکی از در خصوص چمنهای مصنوعی شورای و بهداشتی در میان بود و مصوبه شورای کلنگزنی را زودتر انجام دهیم .در فاز اول حداقل بخشی از خدمات نظام را ببینند و
دغدغههای همیشگی این شهر بوده ،ما شهر مصوبه خوبی دادند که ظرف چند روز چهارم را داشت ،عملیاتی شد و توانستیم پیمانکارش به مبلغ  ۸۰میلیارد ریال انتخاب به آینده امیدوار باشند .بههرحال شهروندان
توانستیم  ۷۰درصد از پروژه آبگرفتگی و آینده افتتاح فاز اول این زمینهای ورزشی هزینههایی را در بهشت رضا علیهالسالم شده است .همزمان بحث دستگاه لندفیل حقشان است شهر پویا و سرزندهای داشته
دفع آبهای سطحی را به نتیجه برسانیم .را داریم که با توجه به شرایط کرونایی انجام بدهیم و جابجایی انجام شود .در و دفن زباله به صورت بهداشتی و تفکیک باشند.
با توجه به اینکه سیرجان از شیب خوبی فرصت خوبی شد که آنها را بازسازی کنیم .حال حاضر هم ساخت سوله جهت برگزاری زباله در دستور کار قرار گرفته است و فقط
 در بحث پاسخگویی و ارتباط با
در حد شعار نیست.
همه این پروژههایی که نام بردم مطالعه مراسم پیشرفت  50درصدی داشته است.
ندارد با کارهایی که در حال انجام است ،به
رسانه به خودتان چه نمرهای میدهید؟
همچنین توانستیم پیست قائم و
سال  97تب کریمه کنگو شدت گرفت و
زودی شاهد این خواهیم بود که هیچکدام شده هستند و در بودجه  ۱۴۰۰شهرداری
بالشخصه با رسانهها تعامل داشتم و
از خیابانها آبگرفتگی نداشته باشند.
مبلغ قابل توجهی برای آنها دیده شده پیشسردکن دستگاهی بود که دامپزشکی خیلی از مکانهای دیگری را که چشمانداز همیشه پاسخگو بودم و حداقل ماهیانه با
البته در بحث آبگرفتگی بخشی هم به است .اما اینکه کار به نحو احسن و با و بهداشت مکرراً به شهرداری نامه میزدند زیبایی نداشتند ،اصالح و در اختیار مردم یکی از رسانهها مصاحبهای داشتم و مردم را
ً
شهروندان برمیگردد که با پلهای اشتباه مطالعات دقیقتر ممکن است زمانبر که بایستی
حتما نصب شود .در سال  96قرار بدهیم .پیست چمران ،اطراف صدا و در جریان امور قرار دادم .در خصوص برگزار
و مسدود کردن مسیر جوها ایجاد مشکل باشد و همین باعث شد که ما در این برای پیشسردکن  ۲/۱میلیارد تومان هزینه سیما ،سردار جنگل ،ولیعصر ،بلوار قائم نشدن کنفرانس خبری در این سالها این
میکنند .برای نمونه در بلوار هجرت خیلی دوره نتوانیم خیلی از پروژههایی را که شد و یکی از پیشرفتهترین پیشسردکنها مکانهایی هستند که فاز اول آنها انجام انتقاد را میپذیرم اما شاید یکی از دالیلش
از کارواشها آب را در کانالها رها کردند و مدنظر داشتیم به نتیجه خوب و قابلقبولی را نصب کردیم.
شده و در فازهای بعدی هم برنامه تدوین دور نگه داشتن مجموعه از حواشی و تمرکز
باعث ایجاد مشکالتی برای مجموعه شدند .برسانیم ولی راضیکننده است از این باب
جمعهبازار یکی از دغدغههای همیشگی شده که قطعا شهردارهای بعدی هم کار را بر انجام بهتر کارها بود.
این شهر بود که در مکانهای مختلفی ادامه خواهند داد.
در بحث خیابانهای پیادهمدار ،مثل که کورکورانه کاری را انجام ندادیم.
 چه پروژهای را دوست داشتید
تعبیه شده بود و مشکالتی را برای
 در حوزه فرهنگی اجتماعی چطور؟
خیابان بهشت خیابانی که به میدان بهشت
در حوزه روشنایی شهر تفاهمنامهای انجام دهید اما به نتیجه نرسید؟
پالتوی تئاتر که سالهای سال به حال شهروندان به وجود آورده بود .بعد از بین اداره برق ،شهرداری و گلگهر منعقد
ختم میشود ،مجوز شورای ترافیک گرفته
برای ساختن یک شهر ایدهآل چهار
شده و در روزنامهها جهت انتخاب پیمانکار خودش رها شده بود را به پایان رساندیم .جانمایی و هزینهای که صرف این پروژه شده دال بر اینکه شهر سیرجان به عنوان سال کافی نیست .همچنین مشارکت ۱۰۰
آگهی شده است .خیابان گلیم خیابان طی چند روز آینده در محوطه فرهنگسرا شد ،ظرف چند روز آینده شاهد افتتاح شهر نور نامیده شود .جای تقدیر و تشکر درصدی مردم و فرهنگسازی را در کنارش
پیادهمدار صفرانرژی است که برای اولین کلنگ یک سینمای  300نفره مجهز زده پروژه جمعهبازار خواهیم بود که در یک دارد از سازمان بازرسی استان که بیش از میخواهد .سیرجان این پتانسیل را دارد؛
بار در ایران اجرا میشود که تمام منابعش میشود .کتابخانه صفر انرژی کودک که مکان دایمی برپا خواهد شد ،با یک برنامه یک میلیارد به این پروژه کمک کرد .در فاز هم امکانات الزم و هم مردم بافرهنگی

آخرین مصاحبه شهردار

دعوت به همکاری

به یک خانم خیاط و یک خانم برشکار
جهت کار در کاور مبل نیازمندیم.
(محدوده ولیعصر ،کوی پیکان)

فـروشـی

یک دست مبل ( دست دوم)
با کیفیت عالی به فروش میرسد.
09307931956

09135818852

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

جناب آقای حاجسیدعلی فاقعی
و خانواده محترم

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت
اخــوی بزرگوارتــان را بــه شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال
بــرای آن مرحــوم مغفــرت الهــی و
بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت
مینما ئیــم .
غالمرضا نورینسب و خانواده

دارد .من نتوانستم پارکینگ طبقاتی را در
این شرایط درست کنم که یکی از مشکالت
چند سال آینده شهر خواهد بود .البته در
بحث ترافیک مشاور حمل و نقل ریلی ظرف
چند روز آینده انتخاب میشود و اتفاق مهم
برای شهر رقم خواهد خورد.
 آقای سروشنیای امروز با  ۵سال
پیش چه توفیری دارد؟
جزو مدیرانی هستم که آزمون و
خطاهای زیادی کرده است ۱۰ .سال کارهای
ابتدایی و میانی و مدیریتی را در شهرداری
تجربه کردم و در سال  ۹۳یک مرحله باالتر
و در حوزه کالن شهری مشغول شدم .االن
نسبت به سال  96کولهباری از تجربه دارم
ً
قطعا به
که اگر به چهار سال قبل برگردم
شیوه دیگری مدیریت خواهم کرد .تمام
دغدغه من در سال  ۹6و  97پرداخت
حقوق پرسنل بود .حقوقی که امروز به 10
میلیارد تومان در ماه رسیده است .از بودجه
 ۵۰۰میلیاردی  ۱۵۰میلیارد آن برای حقوق و
بوذهاب هزینه میشود که مبلغ باالیی
ایا 
است.
سال  ۹۸و  ۹۹توانستیم بخش زیادی
از مشکالت را حل و فصل کنیم و با فراغ
بیشتری به سراغ پروژهها برویم که امروز
نتایج آنها را میبینیم .تمام این تجربهها
قویترم کردند و اگر بنا باشد باز به عنوان
شهردار انتخاب شوم طور دیگری مدیریت
خواهیم کرد .البته به هیچ عنوان برای
شهردار شدن برنامه ندارم.
 چرا نمیخواهید کاندیدا شوید؟
حق شورای ششم است که شهرداری
قویتر از من را انتخاب کنند و نمیتوانند
ً
قطعا
به گزینه ضعیفتر از من برگردند.
شورا هم به فکر این است که شهرداری
قویتر انتخاب کند که هم با شهر سیرجان
آشنا باشد هم با بدنه شهرداری آشنا باشد
هم با اهم موضوعات شهری و شهرداری
آشنا باشد .شهردار بایستی حداقل  ۵سال
کالن شهری داشته باشد
سابقه مدیریت
ِ
و به امور شهرداریها آشنا باشد .بنده
کارمند مجموعه شهرداری هستم و هنوز
چند سالی را باید در این مجموعه خدمت
کنم .اگر دوستان شورایی صالح بدانند که
در مجموعه شهرداری حضور داشته باشم،
قطعا ادامه خواهم داد .در حال حاضر
استعفایم تقدیم ریاست شورا شده و
همزمان با پایان دوره شورا به کارم به عنوان
شهردار پایان خواهم داد.
 از آنجایی که تعدادی از کارکنان
و مدیران شهرداری در مجموعه گلگهر
مشغول به کار شدهاند آیا شما هم به
دنبال این موضوع هستید؟
تا االن نه پیشنهاد داشتم و نه خودم
دنبال موضوع بودم .روحیاتم روحیهای
شهری است و با مجموعه شهرداری بزرگ
شدهام .کار کردن در مجموعه گلگهر شاید
برایم سخت باشد و از طرفی تخصصم
هم چیز دیگری است ،تا آینده ببینیم چه
اتفاقی میافتد.
 آیا قصد ورود به عرصه سیاست
رو دارید؟
در حوزه سیاست وابستگی به طیف
سیاسی ندارم .فعال هم برنامهای ندارم تا
آینده چه اتفاقاتی رقم بخورد.
 برای شهردار آینده چه توصیهای
دارید؟
این  ۴سال تجربه خوبی به دست آوردم
و میتوانم در یک روز کامل تمام این
تجربیات و نقاط ضعف و قوت را در اختیار
شهردار بعدی قرار بدهم.
 حرف پایانی
در ابتدا تشکر ویژه دارم از شورای پنجم
که بدون حب و بغض در کنارم بودند.
همراهی شورا در به ثمر رسیدن برنامههای
من موثر بود .هیچکدام از اعضا دریغ
نکردند و هر مصوبهای که خواستم در
اختیار من قرار دادند که کار به نحو احسن
انجام بدهم .اگر کوتاهی بوده صددرصد
تقصیرها را به گردن میگیرم و ایراد از طرف
بنده بوده است و طلب حاللیت دارم از
خانوادهام که دشنامهای زیادی شنیدند اما
تحمل کردند ،از خانواده بزرگ شهرداری،
شورای پنجم و مردم فهیم سیرجان.

توزیع دفترچه انتخاب رشته
و ثبت انتخاب رشته

در کافینت علی
با نازلترین قیمت

در ازای انجام هر نوع خدمات به هر داوطلب و والدین
او هرکدام (یک عدد سیمکارت رایگان -دارای

اینترنت) تقدیم میشود.

با چند سال تجربه کاری
آدرس :شهرک رزمندگان -ابتدای خیابان جنت
 09136110991با مدیریت اسالمی

