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 شنبه  15تیر 1398

سرپرست فرمانداری در جلسه شورای اداری مطرح کرد:

بزرگترینمشکل
توسعه ناعادالنه است

بیژن ادبی
جلسه شورای اداری شهرستان روز چهارشنبه
با حضور امام جمعه ،نماینده مردم و مدیران
ادارات و نهادها سرپرست فرمانداری ،معاون
اقتصادی استانداری کرمان و مدیران ادارات و
خبرنگاران برگزار شد.
در این جلسه که ابتدا با سخنان حجتاالسالم
والمس��لمین حس��ینی امام جمعه سیرجان
همراه بود وی با بیان حدیثی از پیامبر مکرم
اس�لام با این مضمون ک��ه «مؤمنان همانند
تن واحدی هس��تند که هر گاه عضوی از آن
ب��ه درد آید ،دیگر اعضای تن ب��ه درد و تب
گرفتار ش��وند» خطاب به مس��ئوالن گفت:
ارباب رجوع شما ،برادران دینی شما هستند

و باید مش��کالت آنه��ا را حل کنید .پس از
آن سرپرس��ت فرمانداری در سخنانی گفت:
ام��روز با همراه��ی نماینده و آق��ای دهقان
معاون اس��تاندار از چندی��ن پروژه در منطقه
وی��ژه اقتص��ادی دی��دن کردی��م .وی گفت:
بزرگترین مش��کل را توسعه ناعادالنه دانست
و اظهار داش��ت :البته باید اذعان کنیم که در
منطقه جنوب شرق کشور ،شهرستانی به این
میزان برخ��ورداری نداریم .یکی از مهمترین
برنامههای م��ا ،توانمندس��ازی خانوادههای
محروم ،پایینتر از استانداردها است .به همین
منظور ،بعضی از مدی��ران را به عنوان معین
خانوادهها تعیین کردیم ک��ه فراتر از وظایف
اداری به عنوان یک وظیفه وجدانی و اخالقی،
عالوه بر حمایت مالی به توانمندسازی آنها

در ش��غلهای خانگی و پایدار همت گمارده
شود.
وی همچنی��ن وعده داد که همسانس��ازی
قیمتهای تنظیم بازار بر اساس نرخ گذاری
سازمانهای مس��ئول انجام خواهد گرفت تا
بیعدالتی وجود نداشته باشد .وی همچنین
ب��ه نظم در بدن��ه ادارات نیز توصیه کرد .وی
با اشاره به مبحث در بحث اعتبارات و بودجه
بعض��ی دس��تگاهها شهرس��تان بودجه ثابت
پروژهه��ای ملّی دارند ،گف��ت :اما در زمینه
جذب بودجه تا رییس فعال نباشد سهم را به
راحتی نمیتواند بگیرد.
محم��د محمودآب��ادی اف��زود :در جری��ان
بودجهریزی باید نیازهای خودمان را در سال
مالی پیشبینی کنیم .البته برخی شاخصها

برای ما حذف ش��ده اس��ت .دلی��ل آن هم
این اس��ت که از وضعیت کمتوسعهیافتگی
رد ش��دیم و شاخص محرومیتزدایی دیگر
نیس��ت .برای احیای شاخصها ،نماینده و
مس��ئوالن اس��تان رایزنی در برنامه بودجه
کردند و ت�لاش کردند و نتیج��ه نگرفتند.
نرخ بیکاری ما  11/8اس��ت و از  12درصد
میانگین عبور کردیم و در حقیقت نس��بت
ب��ه گذش��ته 2/8 ،برابر ش��ده اس��ت .وی
همچنین به ش��رکتهای صنعتی و معدنی
اع�لام کرد که باید سهمش��ان را ادا کنند و
بیان ک��رد :مدیران عامل ای��ن مجموعهها
بخشی از مس��ئولیت اجتماعیش��ان را به
خوبی انج��ام دادهاند و معینهای اقتصادی
شهرستان ما خوب عمل کردند و باید بهتر
شوند .سرپرست فرمانداری با اشاره به سفر
اخی��رش به تهران و پیگی��ری جذب منابع
جدیدگف��ت :تصویب  120میلی��ارد تومان
بودج��ه جدید حاصل زحم��ات نماینده در
امضای تفاهمنامه با رییس ایمیدرو اس��ت
که در حوزههای روس��تایی مثل آب و برق
و حوزههای اجرایی ادارت هزینه خواهد شد.
حسنپور نماینده مردم سیرجان نیز در این
جلسه اظهار داش��ت :در بعضی شاخصها،
رتب��ه اول در کش��ور را دارا هس��تیم .مث ً
ال
س��رانهیِ آموزشی در اس��تان کرمان  4متر

بازدید مالرحمان از پروژههای در دست احداث گلگهر

از سرمایههای انسانی و اجتماعی حمایت میکنیم
 مدیر جدید روابط عمومی و امور بین الملل گلگهر معرفی شد

|تصویر دسته جمعی مدیران گلگهر پس از معرفی مدیر جدید روابط عمومی و امور بینالملل شرکت|

فرمانده کل ناجا
در آیین تکریم و معارفه
فرمانده انتظامی استان کرمان:

عملکرد سردار
ناظری در تهران
مثبت و
شایسته بود

گروه حوادث /احسان یزدی :مراسم
تکری��م و معارفه فرمانده جدید انتظامی
اس��تان کرمان روز چهارشنبه با حضور

سردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی
و جمع کثیری از مس��ئوالن اس��تانی و
فرماندهان نظامی و انتظامی در مسجد
الزهرا س��تاد فرماندهی انتظامی استان
کرمان برگزار شد .در این مراسم فرمانده
ناجا با اشاره به عملكرد مثبت و شايسته
سردار س��رتیپ دوم «عبدالرضا ناظری»
در دوران تص��دی فرمانده��ی انتظامی
ش��رق استان تهران گفت :اميد است كه
وي در جبهه جديد نيز با همت و تالش
روز اف��زون خود و همكاران در مجموعه
پليس كرمان به توفيقات شایانی دست
يابند .وی در این جلسه از خدمات سردار
بنیاسدیفر تقدیر و تشکر کرد.
س��ردار ناظری از فرماندهان خوش��نام
نی��روی انتظامی اس��ت ک��ه در دوران

جناب آقای

محمدرضا خسروی

ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر مصیبت درگذش�ت ابوی
بزرگوارتان را حضور ش�ما و خانواده محترم تسلیت
ع�رض نموده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح و
علو درجات آن مرحوم و صبر و س�امت بازماندگان
معزز را مسئلت مینماییم.

هیأت مدیره و اعضای
اتحادیه صنف لوازم یدکی

گ�روه خبر :مهندس جمش��ید مالرحمان مدیرعامل
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر روز چهارش��نبه به
اتفاق نماینده مردم و سرپرس��ت فرمانداری و جمعی
از مدیران ش��رکت از پروژههای بیمارستان تخصصی
گلگهر ،کارخانه سیم بکسل،کارخانه فوالد کاویانگهر
سیرجان و ورزشگاه امام علی محل برگزاری مسابقات
لیگ برتر بازدید و در جلس��ات شورای شهر و اقتصاد
مقاومتی شهرس��تان حضور یافت .وی در این جلسات
تعامل گلگهر با مجموعه شهرستان را از اولویتهای
کاری خود دانست و گفت :ساخت بیمارستان تخصصی
و مجموعه ورزشی گلگهر پروژههای ملّی هستند که
در راستای انجام مس��ئولیتهای اجتماعی گلگهر با

فرماندهی شرق استان تهران و جانشینی
فرماندهی انتظامی استان کرمان خدمات
شایانی را به مردم ارائه کرد .وی ادامه داد:
استان کرمان به دلیل وسعت ،همجواری
با اس��تانهای مرزی و کوی��ری بودن با
موضوعات مختلفی از جمله قاچاق مواد
مخدر ،اتباع بیگان��ه و  18هزارکیلومتر
جاده حساسیتهای خاص خود را دارد
که همه اینها ج��زء مأموریتهای ما و
هر کدام از این موارد دغدغه فرماندهان
و کارکنان پلیس اس��ت .باالترین مقام
انتظامی کشور با تأکید بر این که استان
پهناور کرمان از اس��تانهای امن کشور
است ،عنوان کرد :این خطه در بسیاری
از شاخصها رو به رشد بوده و امنیت آن
در حال ارتقاء است.

و نود سانتیمتر اس��ت اما در سیرجان این
میزان از مرز  7و نیم متر فراتر رفته اس��ت.
س��رانه ورزش هم بیشتر ش��ده و  14سالن
ورزش در نقاط مختلف تاسیس شده است.
در بخش اشتغال ،برای برگرداندن حق مردم
س��یرجان در مورد حذف شاخصها تالش
میکنیم که واقعاً ظلم مضاعف ش��ده است.
بر طبق قانون ،هرجا مردم  40درصد کمک
میکنند ،دولت موظف است که 60درصد
خیرین در بحث بهداشت یا
کمک کند .اگر ّ
مدارس قدمهایی برداشتهاند ،دولت هم باید
ب��ه وظیفهاش عمل کند .وی با بیان این که
در قب��ل از انقالب ،تنه��ا  20درصد مردم
تحت پوش��ش بیمه تامین اجتماعی بودند،
گفت :امروز خوشبختانه باالی  50درصد کل
جمعیت ،تحت پوش��ش بیمههای همگانی
هستند .در استان کرمان این میزان به 45
درصد میرسد ،در حالیکه برای افراد تحت
پوشش بیمه در سیرجان ،رقم  67درصد را
پشت سر گذاشتیم.
وی در پایان با اش��اره ب��ه اینکه وظیفهاش
خدمت به مردم در مجلس و حوزه انتخابیه
اس��ت از ادارات و نهاده��ا خواس��ت طوری
پاسخگوی مراجعین خود باشند که به سراغ
نماینده نیایند و اگر آمدند نش��انه این است
که این نهادها پاسخگوی مردم نبودهاند.

سرعت پیگیری خواهند شد .مدیرعامل گلگهر افزود:
حمایت از سرمایههای انسانی و اجتماعی و همراهی و
همدلی با مس��ئوالن آیندهای روشن برای سیرجان و
گلگهر در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما مهندس مالرحمان همچنین
در جلس��های ک��ه روز چهارش��نبه در مح��ل روابط
عمومی این ش��رکت برگ��زار کرد مهن��دس محمد
ای��ران منش را به عنوان مدی��ر جدیدروابط عمومی
و ام��ور بینالمل��ل معرف��ی و از خدم��ات مهندس
مرتضوی سرپرس��ت قبلی این روابط عمومی تقدیر
نمود .مهندس ایرانمنش در این مراسم ضمن تشکر
از ُحس��ن نظ��ر و اعتماد مدیرعامل ،بر اس��تعانت از
خداوند متعال ،ائم��ه اطهار و تالش همکاران تأکید
کرد و گف��ت :امیدوارم مدیری��ت روابط عمومی که
یک��ی از مهمترین ارکان و ش��ریان اصلی ارتباطات
شرکت محسوب می ش��ود بتواند اصلیترین وظیفه
خود را که سیاس��تگذاری ،برنامهری��زی ،و کاربرد
شیوههای مناسب برای انعکاس اهداف و سیاستها
و مواضع دس��تگاه به مخاطبان ،رس��انهها و جامعه
میباشد را به نحو احسن انجام دهد.

رونمایی از دو طرح زیستمحیطی

هفته گذش��ته از دو طرح زیس��تمحیطی رونمایی ش��د .در اولین طرح که با حضور معاون فرمانداری،
معاون بهداش��تی دانشکده پزش��کی به همراه جمعی از مسئولین و اعضای انجمن رفتگران طبیعت در
نان پارچهای بهمنظور حذف نایلونهای پالستیکی رونمایی شد.
نانوایی بهاءالدینی انجام شد از کیفهای ِ
محس��ن آرش دراینباره گفت :با توجه به مصوبات کارگروه س��ازماندهی آرد و نان شهرستان سیرجان
در س��ال گذش��ته به دعوت دبیر کارگروه مذکور و به پیشنهاد انجمن رفتگران طبیعت بهمنظور حذف
نایلونهای پالس��تیکی از نانواییهای سطح شهرستان ،کیفهای نان پارچهای توسط تعدادی از بانوان
سرپرست خانوار بهمنظور کمک به معیشت آنها دوخته و تهیهشده است.
به گفته کاظمی مدیر انجمن رفتگران طبیعت این کیسههای پارچه ای در یک کارگاه دوخت خانوادگی
تهیه و عواید حاصل از این کار صرف امور خیریه خواهد شد .این خبر حاکی است در برنامه دیگری در
این رابطه طرح جمعآوری ضایعات بازیافتی داروخانهها نیز در هفتهی گذشته با حضور معاون غذا و
دارو دکتر فخریان ،رئیس صنف داروخانهها دکتر برفهای و اعضای انجمن رفتگران طبیعت سیرجان
اس��تارت زده ش��د .این طرح از داروخانه دکتر محمودی استارت زده ش��د و در روزهای آتی به تمام
داروخانهها سطل جمعآوری داده خواهد شد و یک روز در میان این ضایعات جمعآوری خواهند شد.
شایانذکر است سود حاصل از این برنامه نیز صرف امور خیریه خواهد شد.

جناب آقای محمدرضا خسروی
با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت ابوی بزرگوارتان را حضور شما و
خانواده محترم تس�لیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی
روح آن مرحوم و صبر و سامت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

رضا رئیسیزاده -احمد اسماعیلی
جناب آقای

محمدرضا خسروی

با نهایت تاس�ف و تاثر در گذش�ت حاج مراد خسروی را
تسلیت عرض نموده ،غفران و رحمت الهی برای آن عزیز
از دست رفته و سامتی و طول عمر با عزت برای حضرت
عالی و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانم.

مجتبی امانی

جناب آقای

حاجمحمدرضااسفندیارپور

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت معاون بیمه
س�ازمان تأمین اجتماعی س�یرجان تبریک ع�رض نموده،
موفقیت ش�ما را در راه خدمت به مردم ش�ریف شهرستان
از خداوند منان آرزومندم.

نشریه نگاستان

همکار گرامی سرکار خانم

معصومه نصرت آبادی

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت خواهر گرامیتان را به سرکارعالی
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای آن
مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت می نماییم.

رئیس و پرسنل کتابخانه های عمومی شهرستان

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
خیری��ن بزرگوار.
 س�لام به تم��ام ّ
مادری دارم که  14س��ال است بهخاطر
اینک��ه پاهایش مش��کل دارد نمیتواند
بخوابد و نشسته میخوابد .برای درمان
که رفتیم هزینهی عملش را 90میلیون
برآورد کردند .من یک دختر تنها با این
مادر پی��ر چهکار میتوان��م کنم ،کاش
کس��ی به مادرم کمکی بکند(.ش��ماره
محفوظ)
 2578 رفتم بچهام را ثبتنام کنم
مدرس��ه گفتند بای��د اینترنتی ثبتنام
کنی .مدارک��م را دادم گفت��م خودتان
ثبتنام کنید م��ن نمیتوانم که گفتند
میبینی که ما خیلی کار داریم .حاال آیا
بهتر نیست خود مدرسه کسی را بگذارد
ت��ا م��ردم را اینترنتی ثبت ن��ام کنند؟
من کارگر کجا
این بازیه��ا دیگه چیهِ .
اینترنت میدونم چیه.
 6587 خ��دا ق��وت میگوی��م ب��ه
خیری��ن س�لامت
مس��ئولین مجم��ع ّ
که با همراهی مس��ئولین دانش��کدهی
علوم پزش��کی مدام به فکر جمعآوری
تجهیزات برای بیمارس��تانها هستند.
آنه��ا از وق��ت خودش��ان ب��رای رفع
مش��کالت درمان مردم میگذارند و جا
دارد تشکر شود.
 2036 اخیرا ً طی چند روز گذشته
در سطح شهر چند مورد نزاع و برخورد
می��ان رانندگان همش��هری مش��اهده
کردم که بعضیهاشون سالح سرد مثل
چاقو داش��تند که خوب نیس��ت .طبق
قانون حمل سالح س��رد جرم است که
باید بدانند .از نی��روی انتظامی هم می
خواهی��م برخورد کند با ای��ن افراد که
ُمخل نظم و امنیت جامعه میشوند.
 7991 س�لام امیدواری��م ط��رح 5
ه��زار واحد مس��کونی که آق��ای تقیزاده
ق��ول س��اخت داده ب��ود ب��ه کارکن��ان
گلگهرمدیرعام��ل جدی��د جن��اب آقای
مالرحم��ان ه��ر چه س��ریعتر ش��روع و
پیگی��ری کنند که برای س��یرجان خیلی
واجب و ضروری است .تشکر.
 2579 م��ن در آزم��ون گهرزمی��ن
امتح��ان اول قب��ول نش��دم .خداییاش
چندتایی که تو رش��ته خودم میشناسم
قب��ول ش��دند از من بهتر بودن��د ولی آیا
من بی��کار هم فکری بکنند؟
نبای��د برای ِ
این همه معدن توی ش��هرمون این همه
گمرک و کارخون��ه ولی من هنوز بیکارم
و با لیس��انس دارم توی آژانس محل کار
میکنم.
 0114 خواس��ته ام��ام خمین��ی از
مسئولین نظام این بود که حداقل حقوق
را دریافت کنند تا به فکر افراد کم درآمد
و مستضعف جامعه باشند .ولی مسئولین
کنونی عالوه بر دریافت حقوقهای باال و
ماش��ینهای فالن مدل و سرمایهگذاری
ب��رای فرزندانش��ان ،انقالب را از مس��یر
اصل��یاش که ب��ه فرموده حض��رت امام
حکومت مس��تضعفین بر مستکبرین بود
دور کرده و خ��ود را صاحب نظام قلمداد
میکنند! در حالی که همگی بالاس��تثناء
مدی��ون ای��ن مردمان��د و روزقیامت باید
پاسخگو باشند.
 2036 مسئولین محترم راهنمایی
و رانندگی بهجز جریمه کمربند و سرعت
غیرمجاز آیا متوجه هستند که خودروهای
دارای صداهای گوشخراش و اگزوزهای
دستکاریش��ده که با سیستمهای صوتی
مسخره آلودگی صدا می کنند هم شامل
جرائم رانندگی میشوند؟
 4306ام��ام جعف��ر ص��ادق
(علیهالس�لام) :پیش از ظهور حضرت
قائم(علیهالس�لام) وق��وع ای��ن پن��ج
عالم��ت حتمی اس��ت :ظه��ور یمانی
(از یمن) ،س��فیانی (از شام) ،صیحه و
فریاد آسمانی ،کشته شدن نفس زکیه
(س��یدی بزرگوار در مس��جدالحرام) و
ف��رو رفتن لش��کر س��فیانی در زمین
بی��داء (بیابان می��ان مک��ه و مدینه).
(الزامالناصب ،ج ،٢ص  ١٣٦ـ بحار ،ج
 ،٥٢ص  )٢٠٤به امید ظهور حضرتش
و براندازی ظلم و کفر و جور در سراسر
جهان و اهت��زاز پرچم مهدوی در تمام
عالم امکان.
 2189 ضم��ن تبری��ک نای��ب
قهرمانی دختران فوتبالیست سیرجان
نق��دی به مس��ئولین دارم و آن اینکه:
کاش در بیلبورده��ا مث��ل گلگه��ر
و آرمانگه��ر عک��س تم��ام بچههای
فوتبالیس��ت مثل ذخیرهها و بقیه بود.
قطعاً نای��ب قهرمانی نتیجهی همکاری
همهش��ان بوده است .حق بقیه اعضای
تیم که در س��رما و گرم��ا با تیم بودند
نباید ضایع شود.

روابط عمومی مدیریت برق سیرجان

- 2036 پ��ارک منازل مس��کونی
گلگهر به حال خود رها ش��ده اس��ت
ط��وری ک��ه درخت��ان و فضای س��بز
زیبای اونجا دارد از بین میرود .ش��اید
البت��ه به عم��د باش��د و برنامههایی به
جز فضایس��بز برای اونج��ا دارند .ولی
چی��زی که االن مش��هوده فع�ل ً
ا پارک
صاحب ندارد .نه شهرداری و نه گلگهر
هیچکدام احساس مسئولیت نمیکنند
در مورد درختانی که در حال خش��ک
شدن هستند...
 6156 سالم چرا انتهای خ ابنسینا
آنقدر تاریک هست و روشنایی نداره؟ ما
دانشجو هستیم .خوابگاه ما بیمارستان
قدی��م امام رضا(علیه الس�لام) اس��ت.
خیابونش شبها تاریکه ،با ترس میرویم
و میایی��م .فکری بهحال روش��ناییاش
بکنید .ما مهمان شهرتان هستیم.
 3257 در برخ��ی خیابانه��ا ک��ه
موتورس��واری میکن��م انگار ک��ه دارم در
بیابان موتورس��واری میکنم .این داستان
آسفالت خیابانهای ماست که هنوز مردم
در خیلی جاها مش��کل دارند .البته این را
هم بگویم در برخی خیابانها که آسفالت
خوب است از موتورسواری لذت هم میبرم
(هم کاله ایمنی دارم ،هم گواهینامه و هم
بیمه)
 1833 فک��ری برای س��رقتهایی
که گاه��ی در کفه مور انجام میش��ود
بکنید .باید ش��ورای تأمین فرمانداری و
جدیت پیگیر باش��ند
نیروی انتظامی با ّ
و خس��ارت کشاورزان و دامداران محل
را جب��ران کنی��د چون برای عش��ایر و
موتورهای کشاورزی امکانپذیر نیست.
 2036 بچهه��ای دور ه َگ��رد ،کودکان
کار ،متکدیان همیشه طلبکار ،آسفالتهای
نابود شده ،ضایعات جمعکنهای همیشه
آوی��زون به در و دیوار ،تک چرخ س��واران
ش��رور ،خودروهای گوشخ��راش ،اقتصاد
بیمار ،حقوق به جا مانده ،آرزوهای رفته بر
باد ،دختران مانده در خانه ،پسران مجرد،
..اینها مشکالت اجتماعی ماست که باید
برایش راه��کار داد .همینج��ور نگین ما
بهترین کشور عالم هستیم.
 4179 س�لام .مس��ئول رسیدگی
به اوضاع آش��فته و نابسامان پارک 17
شهریورکیس��ت؟ اگر در هر س��اعت از
شبانه روز گذرتان به این مکان عمومی
افتاده باشد متوجه عمق فاجعه خواهید
ش��د .انگار یک منطقه متروکه و بدون
صاحب است .واقعاً چرا؟
 1033 س�لام بعضی از مأمورین برق
وگاز و آب روی درب من��ازل مینويس��ند
که هم کار درس��تی نیس��ت و هم موجب
خرابی چهره شهر و موجب ایجاد خسارت
به منازل میشوند .لطفاً تذکر داده شود.
 5121 ازخ��دا درخواس��ت کردن
لذت اس��تَ ،گر بدهد عزت اس��ت ،گر
نده��د حکمت اس��ت .از بن��دگان خدا
درخواست کردن ذلت استَ ،گر بدهند
م ّنت است ،گر ندهند خفت است.
 4944 باس�لام وخس��ته نباشید.
آبس��رد کن چهارراه اش��کذری پارسال
عوض شد اما االن یکسال است به حال
خودرهاش��ده و خاموش اس��ت .جناب
آقای شهردار فکرکن بچه خودت تشنه
است.
 2036 بل��وار س��ید جمالالدی��ن
اس��دآبادی ش��ده ج��والنگاه بچ��ه
افغانیه��ای موتورس��وار و تکچرخ زن
و مزاح��م نوامیس ما ایرانیهای بیچاره،
نیروی انتظامی کجاست .لطفاً بگویید با
آنها برخورد ش��ود .با تشکر از زحمات
شما و نیروی انتظامی.؟
 1693 س�لام .اخی��را ً متوج��ه
ش��دم که از حس��ابم مبالغی به صورت
غیرقانونی برداش��ت ش��ده است .برای
پیگیری به دادس��را و پلی��س فتا رفتم
و با پیگیری و مس��اعدت آنها ،دس��ت
آخر مشخص ش��د که فردی مشکوک
با اس��تفاده از ش��گردهایی ،نیمهش��ب
حس��ابها را ه��ک میکن��د .وقتی به
بان��ک{ }...س��یرجان مراجع��ه کردم،
مع��اون بانک با وجود دس��تور قضایی،
صحبتهای��ی در مورد مته��م کرد که
از تعج��ب دهانم باز مان��ده بود ،به من
میگفت « :خداوکیل ،حس��اب این فرد
را نبندی��د .این مش��تری چ��ک دارد و
احتماالً مشتری خوشحساب ماست».
به همس��رم هم تأکید میکرد که باید
َدر بیاوری که ش��وهرت چه رابطهای با
صاحب حس��اب دارد!!! در حالی به من
اصرار داش��ت که از مبلغ دزدیش��ده
بگ��ذرم که از خی��ر  500تومن پرینت
حساب خودشان نمیگذشتند.

