2

دوشنبه  21آبان  | 1397شماره 536
 4ربیع االول  12 | 1440نوامبر 2018

خبر

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

 گروه خبر
سهشنبه هفته گذشته جمعی از
دانشگاهیان در اعتراض به ممنوعیت
ساختوساز در اراضی کوی دانشگاه تجمع
کردهوخواستارتعیینتکلیفزمینهاشدند.
تعدادی از استادان و کارکنان دانشگاههای
سیرجان در حالی ادعای مالکیت بر این
اراضی دارند و نقل و انتقال آنها را قانونی
یدانند که اداره راه و شهرسازی با استناد
م
به قرار گرفتن این اراضی در حریم شهر این
ادعا را رد میکند .محمدجواد زینلی رییس
اداره راه و شهرسازی در رابطه با این موضوع
میگوید« :از سوی منابع طبیعی استان
کرمان  216هکتار زمین با تنظیم صلحنامه
به بنیاد دانشگاهی سیرجان واگذار شد و در
سند صلح نامه هم نوشته است «برای ایجاد
تاسیسات دانشگاهی» و در آن زمان این
اراضی واقع در حریم شهر سیرجان بودهاند
و اراضی که در حریم شهر باشند متولی و
نماینده دولت اداره راه و شهرسازی است نه
اداره منابع طبیعی .او در ادامه گفتوگو به
پرسشهای پاسارگاد چنین پاسخ گفت.
 اگر در سند صلح نامه عنوان شده
است برای ایجاد تاسیسات دانشگاهی،
چرا برای ساخت منازل مسکونی به
کارکناندانشگاههاواگذارشدند؟
بنیاد دانشگاهی سند صلح گرفته که 216
هکتاررابیندانشگاههایسیرجانتقسیمکند
و هر دانشگاه تاسیسات دانشگاهی اش را اینجا
ایجاد کند .در این بین حدودا  30هکتار از آن
را برای امر کارکنان دانشگاهها اختصاص دادند.
 اگر چه شهرداری در یک آگهی
اعالم کرد که این اراضی در حریم شهر
قرار دارند پس چرا برای آنها پروانه
ساخت صادر کرده است؟
شهرداری فقط میتواند در محدوده شهر
پروانه بدهد و در حریم نمیتواند پروانه بدهد.

حد دو تا سه میلیون آن هم برای آمادهسازی
وتسطیح.
 اما تعدادی از این زمینها به
قیمتهای باالیی خرید و فروش
شدهاند.
مردمی که زمینها را خریدهاند باید به آن
کسی که زمین را به آنها فروخته مراجعه کنند
و پولشان را پس بگیرند.
 امکان واگذاری اراضی از طریق راه
و شهرسازی به افراد وجود ندارد؟
دولت به هر کسی یک امتیاز میدهد یا
وام یا مسکن مهر و یا زمین .اگر قرار باشد
این زمینها به اشخاص واگذار شوند خارج از
ضوابط است.
 هیچ راهکاری برای رفع این
مشکل وجود ندارد؟
این اراضی در حریم شهر قرار دارند و در
حریم شهر قانون منع واگذاری وجود دارد و
نه شهرداری میتواند پروانه صادر کند و نه ما
میتوانیم زمین واگذار کنیم .باید در بازنگری
طرح تفضیلی این قسمت در محدوده شهر
قرار گیرد و کاربری مسکونی برایش تعریف
شود وقتی این اتفاق افتاد بعد شاید بتوان
به کارمندانی که واجد شرایط باشند و فرم
جیمشان قرمز نباشد و قبال از دولت زمین و
وام نگرفته باشند زمین واگذار کرد که همین
همامکانپذیرنیست.
 چرا امکانپذیرنیست؟
چون شرایطش وجود ندارد .چراکه دولت
واگذاری انفرادی زمین ندارد .در حال حاضر
در سیرجان مسکن مهر واگذار میشود.
واگذاری زمین انفرادی مربوط به دهه  70و
 80بود .این اواخر زمینهای مشاعی واگذار
شد و قانونی برای واگذاری انفرادی زمین
نداریم و تنها راه حل این است که خریداران
این اراضی به فرد ماقبل خود مراجعه و پول
خود را دریافت کنند.

محمدجواد زینلی رییس اداره راه و شهرسازی:

سند اراضی دانشگاهی باطل شد
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وقتی این افراد برای گرفتن پروانه به شهرداری
مراجعه کردند شهرداری اعالم کرد که در
حریم شهر سیرجان نمیتوانم پروانه مسکونی
صادر کنم .بعد از آن درخواست تغییر کاربری
از طریق کمیسیون ماده  5قانون تاسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری دادند .این
کمیسیون هم با تغییر کاربری موافقت نکرده
چرا که در این مکان امکان تغییر کاربری به
مسکونی وجود ندارد .در آن زمان راهکاری
ارایه شد مبنی بر اینکه پروانه به صورت
خانه سازمانی صادر گردد و از همین طریق
از شهرداری پروانه گرفتهاند ،هر پروانهای 150
متر و همه پروانهها هم به صورت تیپ و با
مساحت یکسان و به صورت خانه سازمانی.
 منظور از خانه سازمانی یعنی افراد
مالکنیستند؟

بله .خانه سازمانی باید در مالکیت دانشگاه
باقی بماند و هر کارمندی بعد از اتمام کارش
باید خانه را به دانشگاه تحویل دهد و مالک
نیست.
 تعدادی از این افراد زمینها را به
افراددیگریفروختهاند.
بلهمتاسفانه.
 رای دادگاه در این باره چیست؟
راه و شهرسازی دادخواست ابطال سند
صلحنامه داد و دادگاه هم سند صلح نامه را
باطل کرد و در حال حاضر بنیاد دانشگاهی،
دانشگاه آزاد و سایر دانشگاهها در آن 216
هکتار هیچ مدرک مالکیتی ندارند و سند
صلحشان باطل شده است.
 با رای قطعی باطل شده است؟
بله قطعی است و هیچ تغییری نمیکند.

 ساخت و سازهایی هم بر روی
اراضی انجام شده است؟
بله تعدادی ساخت و ساز را شروع کرده
بودند ولی ما همان زمان دستور گرفتیم و
جلوی کار را گرفتیم و از پارسال اجازه ندادیم
کهبسازند.
 با باطل شدن سند صلحنامه،
هم مالکیت دانشگاهها و هم افرادی
بالتکلیف میشود؟ دانشگاهها برای رفع
این مشکل چه باید کنند؟
دانشگاهها مشکلی ندارند و با مراجعه به
راه و شهرسازی دوباره زمین بهشان واگذار
میشود.
 کارکنان چطور؟
بنیاد دانشگاهی در زمان واگذاری اراضی به
کارمندان ،دانشگاهها پول زیادی نگرفتند و در

سکانداری
«فدایی» بر
استانداری
کرمان قوت
گرفت

 ایسنا :سخنگویمجمعنمایندگاناستانکرمانبابیاناینمطلبکهدوتابعیتیبودندکتر
فداییبایدوزارتاطالعاتمشخصکند،تصریحکرد:پیگیرموضوعاستاندارکرمانازوزارتکشورهستیم
کهدرآخرینمذاکراتمانگفتند؛«حکمدکترفداییزدهخواهدشد»کهاحتماالهمراه 14استانداردیگر
حکمایشاننیززدهشود.ویاظهارکرد:مردمچهگناهیکردهاندکهدولتاستانداررامشخصنمیکند؟و
تصریحکرد:پیگیرموضوعاستاندارکرمانازوزارتکشورهستیمکهدرآخرینمذاکراتمانگفتند؛«حکم
دکتر فدایی زده خواهد شد» که احتماال همراه 14استاندار دیگر حکم ایشان نیز زده شود.

سرمقاله

رشتههای نامریی اعتماد و امید
 رضا مسلمیزاده
آدمیان به امید زندهاند و روزی
که امید از دست برود ،حیات فرد با
مخاطره روبهرو خواهد شد .اجتماع
آدمیان هم همانند یک کالبد زنده،
به امید نیاز دارد .تزریق امید به یک
جامعه یکی از وظایف دولتمردان
است و البته با حلوا حلوا گفتن ،دهنی شیرین نمیشود.
تزریق امید به جامعه از طریق اقداماتی ملموس و عملی میسر
میشود .در شرایط امیدواری ،افق پیش روی نسلهای جوان
جامعه روشن است و میل به زنده ماندن و ماندن (در برابر
خوش آینده ،جامعه را به پویایی و
رفتن) و تالش برای روزهای ِ
تحرک وام یدا ِرد .در واقع؛ امید سرمایه و موتور محرک جامعه
برای دست یافتن به آیندهای است که دولت و ملت در طراحی
ادستان حاکم»
آن مشارکت جست هاند .زمانی که جامعه به «فر
ِ
«فرودستان محروم» تقسیم شود و فاصلهی آنها بیش از
و
ِ
حد افزایش یابد ،امید هم به دو مفهوم مجزا تقسیم میشود.
ادستان حاکم به دلیل برآورده شدن توقعات
در حالی که فر
ِ
خویش همچنان به آینده خوشبین هستند و با امید از آینده
فرودستان محروم نگاه امیدوار خویش را از
سخن میگویند،
ِ
بهبو ِد اوضاع برگرفته و به آرزوهایی پناه میبرند که هم افق با
امیدفرادستاننیست.
خودآگاهی جامعهی ایرانی خودبهخود «ظرفیت آرزو» را باال

بردهاست.اینخودآگاهیازتحوالتیخواستهوناخواستهازقبیل
رشدشهرنشینی،افزایشسواداجتماعیورشدتحصیلکردگان
دانشگاهیوگسترشتعامالتوتبادلاطالعاتنشاتمیگیردو
امکانبازگرداندنآنبهوضعیتهایقبلیناممکناست.جامعهای
که به این خودآگاهی دست یافته است ،دست از خواستههایش
برنم یداردوبهجایناامیدشدنبهجستوجویامیددرافقهایی
دیگر میگردد .بازگشت به مجد و عظمت ایران باستان که یکی از
آرزوهای جامعهی ایران است و در سالهای اخیر مرتب در حال
گسترشاست،نشانهیآشکاریازتغییرافقبخشهاییازجامعه
استکهامیدشلزومابادولتمردانه مراستانیست.
این تغییر افق امید و آرزوهای فرادستان و فرودستان با
اعتماد میان دولت و مردم بینسبت نیست .تغییر افق امید
مردمان ،ریشههای اعتماد را از هم میگسلد و بر افزایش
فاصلهاجتماعیدامنم یزند.درچنانشرایطی،احتمالاینکه
هرگونه تالش برای امید و اعتمادآفرینی ،به ضد خود تبدیل
شود،بسیاراست.بهعنوانمثالاگردولتمردیازمردمبخواهد
برای کاهش قیمت ارز و طال ،ذخایر خانگی خود را برای فروش
عرضهکنند،جزاستهزاپاسخیدریافتنخواهدکرد.
جامعهی ما کمابیش با چنین وضعیتی روبهروست .در
شرایط موجود گروههایی در همراهی با آرزوهای فرودستان،
بر شکاف بیاعتمادی جا خوش میکنند و با شعارهای
عوامگرایانه،فرداییرابهمردموعدهمیدهندکهعلیرغمبینام
و نشانیاش ،توان فریب تودهها در آن بسیار است.

خبر

زنگ هوا فضا در مدارس

با حضور جمعی از فعاالن فرهنگی و هنری استان؛

رونمایی از گاهنامه فرهنگی هنری«پیکآهن»

 اولین گاهنامه فرهنگیهنری گلگهر با عنوان«پیک
آهن» دیروز با حضور جمعی از فعاالن فرهنگی و هنری رونمایی
شد .در این مراسم که با حضور فعاالن رسانهای ،جمعی از هنرمندان
ونویسندگانسیرجانی،سیدعلیمیرافضلیازشاعرانوپژوهشگران
برجستهاستان،حمیدنیکنفسازفعاالنبرجستهفرهنگیاستان
و محمد لطیفکار رییس سابق خانه مطبوعات و سردبیر نشریه
استقامت و همچنین بردیا امیرتیموری و پیام خسروی از اعضای
هیئتمدیرهخانهمطبوعاتکرمانبرگزارشد.
ابوذر حلواییپور مدیر روابطعمومی و امور بین الملل گلگهر
با بیان اینکه رویکرد ما در مجموعه روابطعمومی گلگهر انتشار
نشریاتی در حوزههای مختلف است ،گفت« :در حال حاضر با ده
عنوان چاپی و الکترونیکی به میدان آمدیم که امیدواریم بتوانیم در
این حوزهها موفق عمل کنیم و در این راه دست یاری به سوی
همه هنرمندان ،نویسندگان و فعاالن رسانهای و فرهنگی سیرجان
دراز کردیم و قطعا یک راه پرفراز و نشیبی را پیش رو داریم ».وی
با بیان اینکه تجربیات بزرگان و دوستان رسانهای گرهگشای کار ما
است ،گفت« :راه بسیار سختی پیشرو داریم و این اتفاقات برای
مجموعهفرهنگیگلگهرباکمکشمابایداتفاقبیافتد،شماییکه
در طول سالیان گذشته همراه مجموعه گلگهر بودید .نظرات شما
برای ما بسیار ارزشمند است و گرهگشای ما خواهد بود ».وی افزود:
«از همه شما خواهشی دارم که ما را از نقدهای منصفانه خود بیبهره
نگذارید .پیک آهن رونمایی شده و قطعا راه پرفراز و نشیبی دارد و
ایدهیابیهایبسیاریرامیطلبد».
در ادامه ابوذر خواجویینسب سردبیر مجله پیک آهن گفت:
«گاهنامهیفرهنگیوهنریپیکآهنضمیمهایازنشریهداخلی
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر که با حمایت و پیشنهاد مهندس
حلواییپور مدیریت روابطعمومیگلگهر ازچند ماهگذشته شروع
به کار کرد .در فضای رسانهای سیرجان که به نوعی پایتخت
نشریات محلی کشور شناخته میشود جای چنین نشریهای

خالی بود که جمعی از اهالی فرهنگ و هنر
شهرستان سیرجان را دور هم جمع کند ».او با
بیان اینکه در شمارههای بعدی اتفاقات بهتری
برای این مجموعه رقم بخورد ،گفت« :یکی از
دالیلی که قصد رونمایی از مجموعه را داشتیم
دعوت از دوستانی بود که نتوانستند کنار ما
باشند ،اینکه بیایند و نظر دهند و با نظر و قلم
خودشان مجلهای وزین تهیه کنند ».به گفته
خواجویینسب در این ماهنامه سعی شده به
صورت تخصصیتر به مقولههای فرهنگ و
هنر و ادب پرداخته شود؛ «بخش اول ماهنامه را عنوان روایتها
گذاشتیم که به موضوعات مختلف و به قلم نویسندگان سیرجانی
نوشته شد و دغدغههای خود نویسندگان و سوژهای آنها است.
بخش دوم به تاریخ سیرجان قدیم میپردازد و مطالب تخصصی
دارد .بخش سوم فرهنگ عامیانه سیرجان را به شکلی جدید
نمایش میدهد .بخش چهارم یادگاران کهن نام داشت و معرفی
آثار فرهنگی بجا مانده از پیشینیان سیرجان است .در کنار آن قصد
داشتیم به وضعیت یادگارهای فرهنگی بپردازیم که با فقر فرهنگی
در زمینههای گردشگری روبهرو است .بخش دیگر ماهنامه بخش
هنرمندان است که در این بخش آثار قلمی و دغدغههای آنان را
پوشش میدهد» .خواجویینسب در ادامه اذعان داشت؛ «بارش
واژهها به صورت تخصصیتر به حوزه داستان ،شعر و کتاب میپردازد
و آثار داستاننویسان سیرجانی که در عرصه کشوری حرفی برای
گفتن دارند ،چاپ میشود .بخش هفتم ،به یکی از آثار خانم مهری
موید محسنی پرداخته و بخش هفتم گالری نام دارد که گزیدهای
است از نمایشگاه عکاسان سیرجانی .بخش پایانی هم با نام گوهر
فرهنگ که معرفی فعالیتهای فرهنگی مجتمع صنعتی و معدنی
گلگهر در حوزههای فرهنگ و هنر است .امیدواریم در شمارههای
آیندهنشریهوزینتریتهیهکنیم.دستهمهرابهگرمیمیفشاریم

جناب آقای
ی راد
ولیاهلل افخم 

تا با کمک همه یک نشریه وزین را تقدیم مردم
سیرجانکنیم».
محمد لطیفکار سردبیر هفتهنامه
استقامت و یکی از پیشکسوتان مطبوعات
استانکرمانبابیاناینکهانتظارچنیننشریهای
را نداشتم ،گفت« :تنوع مطالب و بخشبندی
بسیار جذاب بود .فرم نشریه ،تیترها ،طراحی،
استفاده از عکس و تاکید روی بوم یبودن
سیرجان فو قالعاده بود» .او گفت« :کاش
ماهنامهصددرصدسیرجانینباشدوکلاستان
را پوشش دهد و توزیع آن در سطح کرمان و در سطح ملی انجام
شود ».وی افزود« :حجم نشریه خوب بود .اندازه مقاالت نسبتا کوتاه
انتخاب شده بود و کیفیت کاغذ هم بسیار عالی بود ».او ابراز نگرانی
کرد؛ «من هم نگرانی دارم ،تاکیدی که روی فرهنگ و هنر شده
امیدوارم دامنه آن به مسایل سیاسی و اجتماعی کشیده نشود.
نشریات سیاسی به اندازه کافی هست .اما اگر قرار هست نشریهای
کار فرهنگی و هنری کند ،روی همین مقوله زوم کند .ضمن اینکه
اعتقاد دارم هیچ فرهنگ و هنری از سیاست جدا نیست .نشریه برای
اهالی فرهنگ و هنر آماده شود و از همه کسانی که دغدغههایی در
این حوزه دارند ،کار کنند».
سیدعلیمیرافضلییکیازنویسندگانوشعرایاستانکرمان
گفت« :این رویداد فرخنده را خدمت اهالی فرهنگ و هنر سیرجان
و آقای حلواییپور تبریک میگویم ،واقعا گام بزرگی در جهت اعتالی
فرهنگبرداشتند».اوگفت«:درمجموعههایصنعتیپشتصحنه
کارها خوند ل خوردنها و دشواریهای بسیاری است تصور خیلیها
این است چون پول هست راحت میتوان کار انجام داد .کار کردن به
این راحتی نیست ».وی افزود« :اینکه مدیران ارشد پذیرفتند به این
سمتوسوبروندحاکیازفعالیتهایمستمروتالشکسانیکهاین
دلبستگی را داشتند ،بوده است .باید مطالبه وجود داشته باشد چون
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مهدی محتشم

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه عنــوان
مدیرعامــل ســازمان عمــران کرمــان را تبریک
و تهنیــت عــرض مینمایــم .در پنــاه خداونــد
بــزرگ ســرافراز و پیــروز باشــید.

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه ســمت
مدیریــت گمــرک منطقــه ویــژه اقتصــادی
ســیرجان را تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده،
امیــد اســت در پنــاه ایــزد منــان در پیشــبرد
اهــداف بیــش از پیــش موفــق باشــید.

مدیریت شرکت داروسازی وتاک

مدیریت شرکت داروسازی وتاک

وظیفه رسانه مطالبهگری و منعکس کردن صدای مردم است و باید
این شرایط را رسانه داشته باشد» .میرافضلی تاکید کرد« :در فرصتی
که نصیب ما شده است باید تمام تالشمان را بکنیم .باید شما اهالی
فرهنگ و هنر ،دیگرانی را که بعدا میآیند ،ملز م کنید این کار را ادامه
دهند .اگر روزی گلگهر نخواهد این کار را انجام دهد باید شما آن
را به سمتی ببرید که این کار و این مسیر ادامه پیدا کند ».او با بیان
اینکه سیرجان ظرفیت واالیی در استان کرمان دارد ،گفت« :اهالی
فرهنگ و هنر سیرجان بلوغ قابل قبولی دارند و یک سر و گردن
باالترازشهرهایدیگراستانهستند،درواقعوزنهفرهنگیدراستان
کرمان هستند و در حوزه رسانه قابل ستایش هستند .بنابراین باید از
این ظرفیت بهره بگیرند و ظرفیت فرهنگ و هنر سیرجان را متبلور
کنند».بهگفتهیاودراینشمارهحرفهایگریوکیفیتکارمشهود
است و جای ستایش و حمایت دارد؛ «باید تالش کنیم با کیفیت
بیشتریدرشمارهآتیکارانجامشودوخیلیهمبینشمارههافاصله
نیفتد و فضایی که ایجاد شده در حوزه فرهنگی استمرار داشته باشد
و برخی مطالب را حتی میتوان به نشریات هفتگی انتقال داد ».وی
افزود« :در مجموع کار بسیار حرفهای و وزین است و هرکجا خارج از
استان کرمان روم به عنوان یک افتخار برای استان کرمان این نشریه
را معرفی خواهم کرد .مطمئنم این نشریه میتواند اثرگذار باشد و
باعث آشتی بیشتری برای اهالی فرهنگ و هنر سیرجان با مجموعه
گلگهر باشد» .حمید نیکنفس یکی از طنزپردازان مطرح استان
هم گفت« :شاید کالغ پیر قبل از نیوتن قانون جاذبه را کشف کرده
است.بامطبوعاتسیرجانوکارهاییکهشدهبیگانهنیستم.اوگفت:
«بچههاسلیقههایشخصیخودرااعمالنکنند.فقطشعرکالسیک
نباشد .اینکه این نشریه وابسته به گلگهر است این خوشبینی را در
جامعهایجادنخواهدکرد.مابایدبامطالبیکهمینویسیمواستمراری
کهداریمنشریهراجابیاندازیم».درادامهاینمراسمسایرمهماناننیز
دیدگاههایخودرادرخصوصاینماهنامهمطرحکردندوبرایادامه
مسیرپیشنهاداتیبیانکردند.

 پاسارگاد :به منظور کشف استعدادها و راهنمای
آموزش دانشآموزان مقاطع مختلف کاوشکده راه روشن
(کارا) تاسیس گردید .برگزاری ده دوره ایستگاه خالقیت
هنری و علمی ،برگزاری کارسوق های دانش آموزی مدارس
سمپاد و فرزانگان و سما ،استاد راهنمای طرح های برگزیده
جشنوارهخوارزمی،نمایندگیانحصاریشرکتدانشبنیان
خالقیتبرترزیرنظرمعاونتعلمیفنآوریرییسجمهور،
نمایندگی شرکت نادکو (نوآوری ابزار دانشآموز) وابسته به
دانشگاه صنعتی شریف از اقدامات این کاوشکده هستند.
کاوشکده راه روشن در راستای آشنایی دانشآموزان به
مهارتها و فنون هوا فضا و کشف استعدادهای برتر زیر
نظر معاونت پژوهشی آموزشوپرورش شهرستان سیرجان،
به برگزاری زنگ هوا فضا در مقاطع مختلف تحصیلی اقدام
میکند .شرکت دانشآموزان در کارگاههای آموزشی که به

همین منظور در سطوح مختلف برگزار میشود میتواند
گامی موثر در جهت توسعه مهارتهای فردی و شکوفایی
استعدادهایآنهاباشد.مراحل شرکت در جشنواره پرواز آزاد
ایران به این قرار است :ثبت نام از دانشآموزان متقاضی و
عالقهمند در دفتر مدارس یا دفتر کاوشکده راهروشن واقع
یزاده ،تربیت و
در بلوار قاآنی جنب دبستان شهید قدس 
آموزش مربیان معرفی شده از سوی اداره آموزشوپرورش
و اعطای مدرک مربیگری ،برگزاری کارگاههای آموزشی
تئوری و عملی طبق برنامه زمانبندی توسط مربیان مورد
تایید خالقیت برتر اعطای کارت هوشمند و مدرک پایان
دوره از طرف شرکت دانشبنیان خالقیت برتر و مجوز
شرکت در مسابقات ،برگزاری مسابقات پایان دوره در
مدارس و انتخاب نفرات برتر شهرستان و معرفی و همراهی
آنها به مسابقات استانی ،کشوری و بینالمللی.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 آقای شهردار هر صبح که ازجلوی
اتوبوسرانی که رد میشوم ،میبیبنم که
اتوبوس سفید تشریفات زیر آفتاب دارد
خراب میشود .الاقل حاال که میگویید
بودجه نداریم این اتوبوس را بفروشید و
پیادرویخیابانشهیدرجاییراسنگفرش
کنید .اگر امکان دارد بازدید کنید تا ببینید
چقدر افتضاح است4729.
 لطفا پیگیری کنید انبار پوشک بچه
که احتکار کرده بودند کی به مردم عرضه
میشود .فقط یک انبار توزیع شد و از
انبارهایبعدیخبرینشد5181.
 تقاطع هجرت و وحید مثل تقاطع مالک
اشتر و فاطمیه چند تا چوبک پالستیکی
روی خط سفید هجرت جنوبی نصب شود
چهاراهنظمبیشتریپیدامیکند8075.

 يك پيشنهاد براي مسئله سگهاي
ولگرد دارم :يك فضايي در حدود ١٠٠قصب
يا بيشتر در اطراف شهر حصاركشي شود
و اين سگها را از داخل شهر جمعآوري
كنند و به آن فضاي محصور انتقال دهند.
تغذيه اين سگها را خود مردم از غذاي
مانده حاضرند تهیه کنند .اينجوري صداي
مدافعان حقوق حيوانات درنميآيد و مردم
هم از شر اين سگها خالص ميشوند.
هزینه جمعآوري خيلي نميشود كه حتي
خود مردم هم به عنوان كار خير حاضر به
پرداختهستند3364.
 بحران کمبود منابع آب شرب شهر
سیرجان را با خطر جدی و بحران مهاجرت
روبرو خواهد کرد5018.
 ضمن عرض تبریک فرا رسیدن هفته

کتابوکتابخوانیپیشنهادمیکنممسؤلین
مربوطه نمایشگاه کتابی را در این زمینه
برگزارنمایند4179.
 شهردار محترم و شورایشهر پروژه
عمرانیندارندافتتاحکند؟زمانآقایعارفی
هفتهاییکپروژهبودخدابیامرزدپدرومادر
آقای عارفی را .الحق لیاقت شهردار بودن را
داشت2888 .
 ای کاش کشورهای همسایه که ایرانیها
در شرایط دشوار کمکشان کردهاند و
دستشان را گرفت هاند در این شرایط
سخت اقتصادی کمی به مردم ایران کمک
میکردند و مانند ایران فداکاری میکردند.
0901
 شهرداری نمیخواهد این پل مک یآباد را
درست کند؟9528
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