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 گروه خبر
امیر یکی از افرادی است که به طور مستمر
به سازمان انتقال خون مراجعه و خون اهدا
میکند« :من هیچ وقت به اهدای خون فکر
نمیکردم.تاینکهیکباربرادرمدرخیابانشاهد
یک بگومگوی لفظی بین دو مرد میشود .همه
جمع شده بودند و نگاه میکردند .در چشم بر
هم زدنی بگومگو به زد و خورد میکشد و یک
نفر از طرفین دعوا چاقویش را بیرون میکشد
و به سمت دیگری حمله میکند .مرد جاخالی
میدهد و چاقو در شکم برادرم فرو میرود».
حتی حاال که چند سال از آن روز میگذرد،
تعریف کردن ماجرا برای امیر سخت است« :وقتی
رسیدمبیمارستانبرادرمزیرخونبود.بردنشاتاق
عمل و من آستین پیراهنم را باال زده بودم و فکر
میکردم مثل توی فیلمها صدایم م یزنند که بیا
به برادرت خون بده .اما کسی مرا صدا نزد .عمل با
موفقیت انجام شد و برادرم خیلی زود خوب شد و
به خانه برگشت ».امیر ادامه میدهد« :برادرم خون
زیادی از دست داده بود .برایم باور کردنی نبود که
بیمارستان به اندازه کافی خون در اختیار دارد که از
ماتقاضایخوننکند.همانلحظهتصمیمگرفتم
منهمجزکسانیباشمکهخوناهدامیکنند.من
دقیقاحالکسانیکهبیماریدربیمارستاندارندرا
درک کردم و فهمیدم چقدر آن لحظه حالم بد بود
وخونهایاهداییمثلاینبودکه 10نفرآدمآنجا
نشست هاندودستبرادرمراگرفت هاند».
سمیرا و مرضیه هم جز اهداکنندگان خون
هستند .سمیرا میگوید« :مادرم به شدت با اهدای
خون توسط خانمها مخالف بود .همیشه به من
میگفتچونماخانمهاعادتماهیانهداریمنباید
خون اهدا کنیم .من هم همیشه همین تفکر را
داشتم.تااینکهازمرضیهشنیدمخوناهدامیکند.
این چیزی بود که همیشه آرزویش را داشتم».
سمیرا ادامه میدهد« :من کارت اهدای اعضا
هم دارم .اما همیشه دلم میخواست یک کار
انساندوستانهی دیگر هم انجام دهم .یک روز با
مرضیه برای اهدای خون مراجعه کردم .حاال سعی
میکنمسالییکبارخوناهداکنم».
مرضیه میگوید« :داییام جز کسانی است
که حداقل سالی دو بار خون اهدا میکند .یک
بار همراهش آمدم تا وقتی از او خون میگیرند
کنارش باشم .آنقدر عالقمند شدم که بعدا خودم
هم مراجعه کردم و این بار داییام همراه من آمد.
برایسمیرادربارهاینموضوعتوضیحدادم.حاالهر
دو با هم خون اهدا میکنیم .و خدا را شکر میکنم
احساس مفید بودنی که از این راه به من دست
میدهدغیرقابلتوصیفاست».
دکتر موسوی رییس سازمان انتقال خون

گفتوگو با رییس سازمان انتقال خون سیرجان:

ماهیانه  1200سیرجانی خونشان را اهدا میکنند

دکتر موسوی ،رییس سازمان انتقال خون سیرجان  /عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

سیرجان به سواالت پاسارگاد اینچنین پاسخ
میدهد:
 سخنگوی سازمان انتقال خون ایران
از کاهش ذخایر خون در کشور ابراز نگرانی
کرده است .چرا ذخایر خون کاهش داشته
است؟
به خاطر فصلهای سرد سال .در فصلهای
سردمراجعهافرادکمترمیشود.
 چرا؟
ممکناستبهخاطرسرماخوردگیهاوآنفوآنزا
باشد .همچنین سردی هوا هم باعث میشود برای
افراد مشکل باشد که به مرکز مراجعه کنند و خون
اهداکنند.
 وضعیت اهدای خون در سیرجان به
چهصورتاست؟
وضعیت اهدای خون در سیرجان عالی است.
ما در استان به نسبت اول هستیم .شهرستان
ما عالوه بر اینکه خون مورد نیاز شهر را تامین
میکند به شهرهای دیگر استان مثل کرمان و
شهرهایجنوباستانکهنوجوجیرفتهمخون
میفرستیم.
درطولماهچهتعدادبرایاهدایخون
بهپایگاهانتقالخونمراجعهمیکنند؟
حدود 1200نفر و از این تعداد از حدود1000
نفرخونگیریانجاممیشود.
 سهم زنان و مردان در اهدای خون

چقدراست؟
حدود  4تا  5درصد مراجعهکنندگان خانم
هستند .با توجه به اینکه خانمها نصف جمعیت
جامعه را تشکیل میدهند ،این آمار خیلی پایین
است .ما قبل از خونگیری برای افراد آزمایش
انجام میدهیم که شامل آزمایش هموگلوبین و
کمخونیهمهست.اگرافرادکمخونیداشتهباشند
خونگیری انجام نمیشود .این ذهنیت در بین
خانمهاجاافتادهاستکهخانمهاکمخونهستند
در حالی در سیرجان احتمال کمخونی در بین
خانمهاخیلیکمترازجاهایدیگراست.
چندنفراهداکنندهثابتداریم؟
اهداکننده مستمر؛ اهداکنندهای است که
حداقل سالی دو بار خون میدهد .البته افرادی
هم هستند که در طول سال  3تا  4بار اقدام به
اهدای خون مینمایند .مستمر شاخص ما 63
درصداست.
 در صورتی که با کاهش ذخایر خون
مواجههشویدچهمیکنید؟
معموال با کاهش ذخایر خون مواجهه
نمیشویم.اماماسیستماهداکنندهداریم.ازطریق
پیامک به اهداکنندهها خبر میدهیم که به خون
احتیاج داریم .در رسانهها هم اطالع میدهیم و از
مردممیخواهیمکهبرایاهدامراجعهکنند.
 چگونه از سالمت خونهای اهدایی
مطمئنمیشوید؟

خونهاییکهاهدامیشونددرقرنطینههستند.
نمونه خون به مراکز استان فرستاده میشود و
آزمایشها در مرکز استان انجام میشوند .هر
کدام که مشکلی نداشت از قرنطینه در میآید و
در صورت نیاز به مراکز درمانی فرستاده میشود.
آزمایشهپاتیتب،ایدز،سفلیسو. .انجاممیشود.
اگرخونیآلودهباشدبهفرداهداکننده
اطالعمیدهیدکهبیماراست؟
پیگیری میکنیم و به فرد اطالع میدهیم.
به خاطر سالمت خود فرد و خانوادهاش .اول به
فرد مشاوره میدهیم و بعد به متخصصان ارجاع
میدهیم.
 به نظرتان چرا افراد باید خون اهدا
کنند؟
افرادی که سالی دو بار خون اهدا میکنند
احتمال سکتههای قلبی و مغزی کاهش پیدا
میکند .قند و چربی و فشارخون تعدیل پیدا
میکند .وضعیت سالمتی و شادابی آنها نسبت
به افراد دیگر بهتر خواهد بود .حس یک کار
خداپسندانهوانساندوستانهواینکهدریکفعالیت
اجتماعی مشارکت میکنند باعث میشود از نظر
روانیباعثاعتمادبهنفسافرادشود.
 آیا دادن خون در افراد چاق باعث
کاهشوزنمیشود؟
در کاهش وزن تاثیری ندارد.
نیازبیمارستانها،درمانگاههاوبیماران

در طول ماه چند سی سی است؟
 50تا  60درصد خون اهدایی در ماه بین
مراکز درمانی پخش میشود .البته باید بگویم
خونی که اهدا میشود به سه صورت نگهداری
میشود .یعنی ما از فرآوردههای خونی استفاده
میکنیم.گلبولهایقرمز،پالسماوپالکتهاجدا
میشوند .هر کدام برای درمان بیماریهای خاصی
به کار میروند .گلبولهای قرمز را در دمای  1تا
 6درجه سانتیگراد نگهداری میکنیم .پالسما در
دمای  -28و کمتر و پالکتها در دمای بین 20
تا  24درجه (دمای اتاق) نگهداری میشود .بعد
مراکز درمانی براساس نیاز بیمارها به ما هر کدام از
اینها را درخواست میدهند و ما این فرآوردهها را
تحویلشانمیدهیم.
 فراوانی کدام گروههای خونی در
سیرجانبیشتراستوکدامکمتر؟
میانگین کشوری است .معموال  O+از همه
شایعتراست.
درسیرجانگروهخونینادرهمداریم؟
نهنداریم.
 فراوانی گروههای خونی منفی بیشتر
استیامثبت؟
گروههای خونی منفی  10درصد گروههای
خونیراتشکیلمیدهند.
توصیهشمابهمردمدربارهاهدایخون
چیست؟
اهدای خون یک مسئولیت همگانی است.
اهدای خون کمک به همنوع است .برمبنای نیاز و
شرایطزندگیسازمانبهداشتجهانیمیگویداز
هر  3نفر یک نفر در طول زندگیاش به خون و یا
فرآوردههای خونی نیاز پیدا میکند .پس چه بهتر
استکهجزواهداکنندگانباشیم.
بعضی از بیمارها مثل تاالسمی مرتب به خون
نیاز دارند .به صورت ماهانه معموال  1تا  2واحد به
خون و گلبولهای قرمز نیاز پیدا میکنند و چقدر
اثربخش است که این خون همیشه در دسترس
باشد .عالوه بر این ،بیماران جراحی و تصادفی ،زنان
و زایمان ،سرطانیها به خون و فرآوردههای خونی
نیازدارند.
چهافرادینمیتوانندخوناهداکنند؟
افرادی که حجامت و خالکوبی کردهاند .چاقو
خوردهاند.ارتباطجنسیخارجازعرفدارند.سابقه
بازداشت بیشتر از  3روز داشت هاند .افرادی که در
بیمارستان خون دریافت کردهاند .این افراد تا یک
سالنبایدخوناهداکنند.
علتشهمایناستکهبیماریهایعفونیدورهای
وجودداردکهبهآنهادورهپنجرهمیگویند.ممکناست
فردمبتالباشدامادرآزمایشخونمشخصنمیشود.
پس تا یک سال نباید خون اهدا کنند.

آگهی تغییرات شرکت رابین یاران شریف
شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت
 4384و شناسـه ملی 14007416896
بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئتمدیـره
مـورخ 1398/09/26
الف -تعیین سـمت مدیران :آقای سهیل
شـریف شـماره ملـی  3070110738بـه
سـمت رییس هیئتمدیره آقای سـروش
شـریف شـماره ملـی 3071816480
بـه سـمت نایبرییـس هیئتمدیـره
خانـم مهدیـه خضرینـژاد قرائـی شـماره
ملـی  3071891717بـه نمایندگـی از
شـرکت کشـت و صنعـت ایـزد یـاران
سیرجان شناسـه ملی 10860545433
بـه سـمت عضـو هیئتمدیـره خانـم
مهدیـه خضرینـژاد قرائـی شـماره ملـی
 3071891717بـه سـمت مدیرعامـل
ب -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شـرکت ،قراردادهـا و عقـود اسلامی و
سـایر نامههای اداری با امضای مدیرعامل
و رییـس هیئتمدیـره همـراه بـا مهـر
شـرکت معتبـر میباشـد.
ادارهکل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان
کرمان مرجع ثبت شـرکتها و موسسـات
غیـر تجـاری سـیرجان ()763832
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای موســی شــاهنظرپور بــا ارایــه دو
بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  202ســیرجان مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 184
فرعــی از  3658اصلــی واقــع در بخــش 36
کرمــان بهنــام آقــای موســی شــاهنظرپور
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم
گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره
یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه
قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم
آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ
انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود
را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر
ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت
قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
 645م.الــف
تاریخ انتشار1398/11/28 :
محمــد آرمانپور -رییــس اداره ثبت اســناد
و امالک شهرســتان ســیرجان

سرمقاله

بیطرفی پاسارگاد در انتخابات

 پاسارگاد
در نبود احزاب و تشکلهای مدنی فراگیر ،بخشی از
بار ایشان بر دوش مطبوعات نهاده شده است .مطبوعات
که قرار بوده رکن چهارم جامعهی مدنی باشند و دیدهبانی
بکنند ،در جوامع توسعهنیافته به بازیگران اصلی این میدان
تبدیل شدهاند و در نقش کنشگران سیاسی ظاهر میشوند.
تداوم این سنت در مطبوعات ایران سوءتفاهمی را دامن
بدون قصد و غرض
زده که اطالعرسانی بیطرف ،آزادانه و ِ
را شوخی میپندارد .از همین رو در بزنگاههای انتخاباتی
این سؤال را زیاد میشنویم؛ «نشریهی شما از چه کسی
حمایت میکند؟» تکرار این سؤال گاه امر را بر خود ما نیز
مشتبه میکند که حتما باید جانب یکی را بگیریم و از وی
طرفداری کنیم .کاری که کم و بیش در انتخابات گذشته

انجام دادهایم ،همانگونه که سایر همکاران مطبوعاتی هم
در برخی انتخابات بدان پرداختهاند و این انتخاب آنهاست و
در انتخاب خویش هم کامال محق هستند.
پاسارگاد اگرچه در طول حیات خویش در
انتخاباتهایی از برخی کاندیداها حمایت کرده است
اما همواره کوشیده است به چارچوبهای حرفهای و
اطالعرسانی منصفانه و بیطرفانه پایبند بماند .در انتخابات
فعلی هم علیرغم تعدد کاندیداها احساس کردیم از
هیچکدام از نامزدهای ورود به مجلس حمایت نکنیم و
در چارچوب اطالعرسانی بیطرفانه خویش باقی بمانیم.
به کسانی که در صحنه انتخابات حضور یافتهاند ،احترام
میگذاریم و برای همهی ایشان و سایر بازماندگان از رقابت
نیز اجر و موفقیت آرزو میکنیم.

خبر
رییس اداره استاندارد:

نتیجه بازرسی پمپهای بنزین مشخص شد

 پاسارگاد« :چرا هیچکس روی پمپهای بنزین
نظارتی ندارد .ده روز پیش به پمپبنزین . .رفتم و مثل همیشه
 30لیتر بنزین زدم .تا قبل از گران شدن بنزین این  30لیتر
حداقل  20روز میرفت اما االن به ده روز نرسیده تمام شده
است .به نظرم پمپهای بنزین از بنزین میدزدند ».این یکی
از چندین پیام مشابهای است که این روزها به پاسارگاد رسیده
است.
رییس اداره استاندارد دو هفته پیش در پاسخ به
این فرضیه به پاسارگاد گفته بود« :چیزهایی که مربوط به
حجمسنجی و وزنسنجی و اندازهگیری است ،بر عهدهی
سازمان ملی استاندارد است .مثال ترازوها را اداره استاندارد
کنترل میکند .موضوع سنجش وزن و حجم بنزین هم جزو
وظایف سازمان ملی استاندارد است که به صورت ادواری
یزنیم.اگرشکایتیدرسطحشهر
کنترلمیکنیموبرچسبم 
یا یک محل باشد این مورد را برحسب شکایت با شرکت نفت
هماهنگمیکنیمودرمعیتآنهابرایگرفتننمونهمیرویم.
اخیرایکموردشکایتدراینزمینهداشتیمکهباشرکتنفت
مکاتبه کردیم که ما آمادهایم در هر کدام از پمپبنزینها که
تمایل دارید ،گروهی تشکیل شود و برای کنترل به آنجا برویم.
خودمانهمضرورتشرااحساسمیکنیم.هنوزجوابیازآنها
برای بازرسی دریافت نکردیم .به محض اینکه جواب دریافت
کنیم آمادگی بازرسی را داریم».
او تاکید کرده بود«:تنها راه اثبات این قضیه پیمانههای
مخصوص است که هم ما داریم و هم شرکت نفت ،منتهی
چون شرکت نفت مرتب خودش این کار را انجام میدهد ما

اجازه گرفتیم از اداره کل که این کار را مشارکتی انجام دهیم.
شرکت نفت پیمانه مدرج دارد اگر ما بخواهیم پیمانه مدرج
داشتهباشیمبایدحتمابگوییمشرکتبازرسیبیایدوهزینهی
سنگینی را به ما تحمیل میکند .یک مقدار ما برای تسهیل
در این کار خودمان این کار را کنیم .البته محوریت این کار را
فرمانداری هم میتواند بر عهده بگیرد .و به فرمانداری هم نامه
نوشتیم و گفتیم بیاطالع ما و شرکت نفت یک روز فوری به
ما زنگ بزنند و نگویند کدام پمپبنزین و در معیت نماینده
فرمانداری این بازرسی انجام شود که سالمت کار هم تامین
شود .ضمن اینکه ما به سالمت کار شرکت نفت و خودمان
یقینداریمولیبرایاینکهخیالمردمهمراحتباشدمیتواند
فرمانداریمحوریتاینمسئلهرابرعهدهبگیرد».
حاال پس از گذشت دو هفته رییس اداره استاندارد بار
توگو با پاسارگاد میگوید :پس از اینکه شرکت
دیگر در گف 
نفت پاسخی به ما نداد شرکت بازرسی مهرگستر از کرمان آمد
و پس از بازرسی گزارشش را به فرمانداری دادیم .او ادامه داد:
عمده شکایات ما از پمپبنزین استوار بود که آنجا بعالوه 11تا
پمپدیگرتوسطشرکتبازرسیکنترلوحجمسنجیشدند
عالوه بر آن از نماینده فرمانداری هم خواستیم در این بازدیدها
حضورداشتهباشدخوشبختانهپسازبازرسیمشکلحجمی
نداشتیم .وی افزود :در رابطه با کیفیت بنزین هم که کنترل
سراسری هست و توسط وزارت نفت انجام میشود اما در رابطه
باحجمیمشکلیگزارشنشدفقطیکیازپمپهایبنزینبا
ما همکاری نکرد که او را به تعزیرات معرفی کردیم اما از سایر
پمپبنزینهاسرزدهبازدیدومواردعدمانطباقمشاهدهنشد.

خبر
با افتتاح ایستگاه سوم پلیس راهنمایی و رانندگی صورت گرفت

تقسیم شهر به سه بخش ترافیکی

 پاسارگاد :عصر روز پنجشنبه و با حضور جمعی
از مسئوالن ،سومین ایستگاه پلیس راهنمایی و رانندگی افتتاح
شد .این مراسم با حضور سرپرست فرمانداری ،دادستان ،فرمانده
نیروی انتظامی و فرمانده وجمعی از پرسنل پلیس راهنمایی و
رانندگی برگزار شد .با افتتاح این ایستگاه که در حاشیه پارک17
شهریورونرسیدهبهچهارراهدانشگاهقراردارد،جمعایستگاههای
درونشهری پلیس راهنمایی و رانندگی به  3ایستگاه رسید.
بنابر اظهارات فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی با افتتاح این
ایستگاه،سیرجانبهسهبخشبلواردکترصادقیبهسمتشمال،
حدفاصل این بلوار و خیابان امام و در نهایت خیابان امام به سمت
کمربندی و جنوب شهر تقسیم خواهد شد.
سرهنگ پاکایزدی در گفتوگو با پاسارگاد ،رسیدگی
سریعتربهتصادفات،برخوردباتخلفات،نظمبخشیدنبهترافیک
و تسریع کار مراجعان را از دالیل افتتاح این ایستگاه دانست.
پیش از این قرار بود این ایستگاه در پارکینگ شهرداری منطقه
 2احداث شود که بنا به گفته پاکایزدی ،با بررسیهای صورت
گرفته،مکانفعلیمناسبترارزیابیشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برآورد میشود این 3
ایستگاه برای سیرجان کافی است ،اعالم کرد« :در صورت نیاز
و بر مبنای تعداد جمعیت و خودرو و بازه زمانی ابالغ تصادف و
رسیدن کارشناس بر سر صحنه تصادف ،ممکن است در آینده
تعدادایستگاههاافزایشیابد».
فرمانده نیروی انتظامی نیز ضمن تاکید بر لزوم احداث این
ایستگاهجهتتسهیلامور،بابیاناینکهبرایاحداثاینایستگاه
هزینهای انجام نشده به پاسارگاد گفت« :امکانات این ایستگاه در
حقیقتمتعلقبهایستگاهروبرویدانشکدهعلومپزشکیبودکهبا
راهاندازیایستگاهروبرویمهدیه،دیگرنیازیبهآنوجودنداشت.

بنابراینهزینهایبرایایستگاهفعلیانجامنشدهوصرفاجابجایی
وسایلاتفاقافتادهاست».
همچنین در حاشیه این مراسم ،فرمانده پلیس راه از وعده
شهرداریبرایخریدخوردوریثبتتخلفاتساکنتا 10اسفند
خبر داد .بنابر اظهارات پاکایزدی ،سیرجان با در اختیار داشتن
این خودرو نسبت به بسیاری از شهرها و مراکز کشور از جمله
کرمان،پیشروترمحسوبشدهوثبتتخلفاتخودروهایساکن
توسط این خودرو ،یکی از بزرگترین معضالت ترافیکی شهر رو
به رفع شدن خواهد رفت.
قابل ذکر است این خودرو قرار بود مدتها پیش از تاریخ
فعلی خریداری و راهاندازی شود اما با توجه به مشکالت تولیدی
مربوط به خودروسازان داخلی و نیاز به استفاده از سامانه ستاد ،به
تاخیر افتاد اما بنابه گفته سرپرست فرمانداری در حاشیه مراسم
افتتاحایستگاهسومپلیسراهور،باموافقتکمیتهانطابقجهت
ترک تشریفات ،این خودرو به زودی توسط شهرداری خریداری
خواهدشد.
گفتنی است در حاشیه این مراسم ،دادستان سیرجان
در گفتوگویی کوتاه با پاسارگاد اعالم کرد« :قانون از اقدامات
پلیس راهنمایی و رانندگی جهت پیشبرد کارها حمایت
میکند ».محسن نیکورز با بیان اینکه تاکنون چند طرح
خوب از سوی فرمانده پلیس راه ارایه شده ،گفت« :یکی از این
طر ح بحث ممنوعیت ورود کامیونها به معابر شهری است که
از جمله دغدغههای شهروندان است .طرح خوبی ارایه شده که
فعال در حال کارشناسی و جمعبندی است .با توجه به اینکه
ورود کامیونها به شهر مشکالتی برای زیرساختهای شهری و
شهروندان ایجاد میکند ،این طرح نیاز به حمایت ما و قانون دارد
وامیدواریمسریعترانجامشود».

روی خط

پیامک300099004806 :
 آقایمحمدغیورییاداشتزیباشمادرهفتهنامهپاسارگاد
خواندمبیاییدقبولکنیدنقشهفتهنامههادرمشکالتموثراست.
در مورد زیبایی شهر ،کم کاری پلیس راهور ،سد معبر و چند
مورد دیگر ولی وقتی هرکدام از روزنامهها را خریداری میکنیم و
میبینیمکههیچکدامدرموردمشکالتشهرچیزیننوشتندحتا
اقای پورمحسنی رییس اداره ارشاد هم در روزنامه گفته که کیفت
روزنامهها پایین آمده .حیف این شهر است که دلسوز ندارد4729.
 چرا قوه قضاییه به دو کارخانه ایران خودرو و سایپا ورود
یدلیل و ظالمانه این دو شرکت را پیگیری
نمیکند تا گرانی ب 
کند که خواست همه هموطنان خصوصأ قشر کمبضاعت جامعه
است آیا هیچ مرجعی نباید به کار آنها نظارت کند؟ یا شاید همه
مسئوالن از این گرانی خودروها و دیگر اقالم سهمخواهی دارند.
قوه قضاییه باید دلیل گرانیها و یا چشمپوشیها را اعالم کند .اگر
قوه قضاییه هم درکنار گرانفروشان باشد مردم دردشان را به کی
بگویند0114.
 لطفا دوطرف زیر گذر شهرک سمنگان را چمنکاری

کنید .پراز بوتههای خار شده .منظره جالبی نیست .روزانه بیش
از دو هزار خودرو از این محل عبور میکنند4998.
 نمایندگان مجلس فعلی و ماقبل برای همسانسازی
حقوقهایحقوقبگیرانودیگرطرحهایعامالمنفعهچهکردند
که بازهم اسبشان را زین کردهاند تا مجدد وارد مجلس شوند؟
آنها غیراز اینکه دنبال منافع خود و اطرافیانی که در انتخابات یار و
یدارند،
طرفدارشانبودندهیچقدممثبتدیگریبرایکسیبرنم 
پس باید در انتخابات پیش رو دنبال شخصی گشت که دنیا را
فروخته باشد و بخواهد خدایی برای همه کارکند که متأسفانه
چنینشخصیپیدانمیشود0114.
با عرض سالم .از کارکنان بانک مهر ایران چهارراه موحدی
خواهشمندم کمی پر انرژیتر با اربابرجوع برخود کنند ،فضای
این بانک سرشار از خستگی و رخوت و انرژی منفی است 8821. .
 داستان درست شدن آسفالت و خیابانها تبدیل به یک
مستندترافیکیدرشهرمانشدهوتمامیهمندارد.فکریبهحال
اینحجمترافیکخیابانولیعصرکنید4719.

