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خبر

 شماره 1196
 شنبه  11آبان 1398

تریبون آزاد خوانندگان

روزی که آرمانگهریها با کاپ قهرمانی به سیرجان برگشتند

پیامک 3000 7258 :

استقبال از قهرمان مسابقات جهانی موناکو
مراسم استقبال از تیم کارگری آرمانگهر که با کاپ
قهرمانی جهان از اروپا برگشتند در حالی انجام شد
که همزمان بسیاری مسئوالن و خبرنگاران در برنامه
بازدید از س��فرا و رایزنان اقتصادی بهسر میبردند.
با ای��ن ح��ال عالقهمندان ب��ه ورزش و بس��یاری
پیشکس��وتان فوتب��ال به اس��تقبال قهرمانان خود
آمدند .به گزارش روابط عمومی ش��رکت آرمانگهر
در این مراس��م اصغر سلیمانزاده قائم مقام شرکت
و از حامیان همیشگی ورزش کارگری طی سخنانی
ای��ن افتخ��ار بزرگ را ب��ه بازیکن��ان و همکارانش
تبری��ک گفت و ضمن تقدی��ر از زحمات مربیان و
فوتبالیستهای تیم کارگری آرمانگهر قول مساعد
برای حمایت بیش��تر از ورزش کارگری داد .سپس
مهندس عب��اس حس��نزاده رئی��س هیأتمدیره
ش��رکت آرمانگهر و مدیرعامل هلدینگ جهادنصر
استان که برای حضور در مراسم استقبال از کرمان
آمده بود ضمن تش��کر از افتخارآفرینی تیم فوتبال
کارگری آرمانگهر ،این شرکت را حامی همیشگی
ورزش کارگری دانس��ت و آرزو کرد این قهرمانیها
که برخاس��ته از انگیزه و اراده بازیکنان و کادر ف ّنی
پرتالش تیم است تداوم داشته باشد.
این گزارش میافزاید :مهندس حامد هادیان رئیس
اداره کار شهرس��تان س��یرجان هم که همواره نگاه

حکم کشوری
برای یک ورزشکار زن

محمودآبادی سرپرست فرمانداری خبر داد:

بافت سالیانه  50هزار متر گلیم در سیرجان
محم��د محمودآب��ادی سرپرس��ت فرمان��داری از
باف��ت س��الیانه بی��ش از ۵۰ه��زار مترمربع گلیم
ش��یرکی پیچ در این شهرستان خبر داد که غالباً
صادر میش��ود و مشتریان جهانی دارد .سرپرست
فرمانداری س��یرجان گفت :مردم این شهرس��تان
پرتالش هستند طوری که بیش از ۲۰هزار نفر در
صنایع و معادن این شهرستان و بیش از  ۱۵هزار
نفر از زنان روستایی و عشایر هم در صنایع دستی
و گلیم بافی مشغول به فعالیت هستند.
وی با اش��اره به س��رمایهگذاریهای زیرس��اختی
انج��ام گرفته در منطقه ویژه اقتصادی س��یرجان
نیز گفت :در این منطقه سرمایهگذاریهای زیادی
ش��ده و تعداد قابل توجهی از افراد به کار و تولید
اشتغال دارند.
محمودآب��ادی با اش��اره ب��ه س��فر دیپلماتهای
خارجی به سیرجان این س��فر را برای شهرستان
و آگاه��ی از ظرفیتهای منطقه ضروری دانس��ت
و اظهار داش��ت :حضور نمایندگانی از کش��ورهای

اتری��ش ،پاکس��تان ،ع��راق ،دانم��ارک ،آفریقای
جنوب��ی ،روس��یه ،ب�لاروس ،انگلس��تان ،ونزوئال،
بلژیک ،کره جنوبی ،کره ش��مالی و تعدادی دیگر
از رایزنهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و
آس��یای میانه در سیرجان نشانه اهمیت اقتصادی
و صنعتی این شهرستان است.

وی��ژهای به ورزش کارگ��ران دارد در این مراس��م
بهعنوان نماینده قش��ر کارگر حاض��ر بود و ضمن
خس��ته نباش��ید به اعضای تیم گفت :خوشبختانه
شرکت آرمانگهر همواره پیشرو در زمینهی ورزش
کارگری بوده و توانس��ته در ای��ران و جهان افتخار
بیافریند و از عهده این مسئولیت بهخوبی برآید.
گفتنی اس��ت تی��م آرمانگهر پس از کس��ب دو
عن��وان قهرمان��ی فوتب��ال کارگری در ای��ران ،به
عنوان قهرمان کش��ور هفته گذش��ته در مسابقات
جهانی این رش��ته در موناکو فرانسه حضور یافت
و در حض��ور تیمه��ای اروپای��ی و آفریقای��ی ب��ا
انج��ام  6بازی و  6ب��رد ،در فینال حریف خودش
آفریق��ای جنوبی قهرمان آفریقا را شکس��ت داد و
قهرمان مس��ابقات شد .برای این تیم در مسابقات
جهانی رس��ول نبوی ،مختار جمع��هزاده ،ابراهیم
ولیپ��ور ،امی��ر محمودآبادی ،حس��ن صفینژاد و
الی��اس نکونام ب��ازی کردند .س��رمربیگری تیم با
قاس��م شهبا و سرپرس��تی تیم با غالمرضا رضایی
ب��ود .جواد هندیزی به عنوان مدیرعامل باش��گاه،
عباس س��لطانی به عن��وان مدیرعامل ش��رکت و
محمد دادکان نماینده فدراسیون و رئیس آکادمی
فوتبال کارگری شرکتهای صنعتی کشور در این
مسابقات تیم را همراهی کردند.

مریم محم��د زمانی با حکم رامین
طباطبای��ی رئی��س فدراس��یون
بس��کتبال ای��ران ،دبی��ر کارگروه
رسانههای اجتماعی این فدراسیون
ش��د .این ورزش��کار زن همشهری
 5س��ال قبل نیز همزمان با حضور
محمد کس��اییپور رئیس اس��بق
این فدراس��یون که مش��اور ورزش
گلگهر ب��ود در تمرینات این تیم
شرکت داشت و به گفتهی خودش
بعد از طی مراحل مختلف کمکم عالقهمند به بازیهای لیگ ،سوپر
لیگ و لیگهای کشوری شد و به جمعآوری اطالعات و بازتاب آن
از طریق کانالهای مربوطهای که خود درس��ت کرده بود رویآورد.
مریم محمد زمانی وقتی اطالعات بهروز و دست اولی را به اشتراک
گذاش��ت مورد توجه آرمین امانتی مدیر رسانه اجتماعی فدراسیون
بس��کتبال ایران قرار گرفت تا اینکه امس��ال حک��م مبنی بر دبیر
کارگروه رس��انههای اجتماعی فدراسیون بسکتبال ایران را از طرف
دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال دریافت کرد.

سیرجان در مرحله
یک چهارم نهایی
لیگ کشتی

تیم کشتی سیرجان پس از شکست حریفان
خ��ود به همراه تیم بازار بزرگ تهران از گروه
«ب» ب��ه مرحل��ه ی��ک چه��ارم نهایی لیگ
برتر کش��ور صعود کرد .ناص��ر گلمحمدی،
رئی��س اداره ورزش و جوان��ان س��یرجان با
اعالم این خبر گفت :هفته دوم دور برگش��ت
رقابتهای لیگ برتر کش��تی فرنگی کش��ور
روز چهارش��نبه با حضور تیمهای سیرجان،
قم ،خراس��ان جنوبی و تهران در س��الن امام
السالم) س��یرجان برگزار شد .وی
علی (علیه ّ
اف��زود :در ادام��ه رقابتهای کش��تی فرنگی
لیگ برتر کش��ور ،تیم کشتی سیرجان موفق
ش��د با نتیجه  ۳ - ۷تیم کش��تی شهدای قم
را شکس��ت دهد و به هم��راه تیم بازار بزرگ
ته��ران از گروه «ب» به مرحل��ه یک چهارم
نهایی صعود کند.

آگهی استخدام شرکت دالوران صنعت جنوب
عنوان شغلی

توضیحات

تعداد

نیروی جوشکار

حداقل  2سال سابقه کار و عدم سوء پیشینه

 7نفر آقا

لیسانس حسابداری

حداقل  2سال سابقه کار نرمافزار سپیدار

 1نفرخانم

نیروی دفتری

با روابط عمومی باال جهت امور قراردادها با حداقل  2سال سابقه کار

 1نفر خانم

انباردار

حداقل  3سال سابقه کار و عدم سوء پیشینه

 1نفر آقا

Pvcکار

عدم سوء پیشینه  1سال سابقه کار

 2نفر آقا

برقکار

عدم سوء پیشینه  2سال سابقه کار

 2نفر آقا

ورقکار و سولهساز

عدم سوء پیشینه  2سال سابقه کار

 2نفر آقا

آدرس دفتر :بلوار قاآنی
200متر نرسیده به شهرداری
دفتر پیمانکاری رضایی پور

مراجعه حضوری جهت مصاحبه و پرکردن فرم استخدام از شنبه  98/8/11به مدت  3روز از ساعت  9صبح الی  12ظهر

از پذیرش عزیزانی که در غیر این ساعات مراجعه نمایند ،معذوریم.

آدرس :کیلومتر  ۲جاده تهران ،جنب  CNGجاللآباد ،شرکت دالوران صنعت ۰۹۱۳۲۷۸۲۹۹۳ -
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  1321و شناسه ملی 10860536390

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی بط�ور فوق الع�اده مورخ
 1398/07/02الف-اعض�اء هیئ�ت مدیره به قرار ذیل برای مدت  2س�ال
انتخاب گردیدند :محمد حس�ام شماره ملی  3071173156نازنین حسام
شماره ملی  3060202893مهناز نجف ابادی پور شماره ملی 3179691081
ب -آقای غالمعلی اس�دی زیدآبادی ش�ماره ملی  3071365063بعنوان
بازرس اصلی و آقای محس�ن حس�ام ش�ماره ملی  3071220472بعنوان
بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند .ج -روزنامه
نگارس�تان جه�ت درج آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()637052

آگهی تغییرات شرکت تولید نان لواش صنعتی کویر پخت
سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3164و شناسه
ملی 14000277612

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ - : 1398/01/22
اعضای هیئت مدیره آقای محسن آزادی پور به شماره ملی 3071417802
 ,خانم زهره پورخس�روانی به شماره ملی  , 3071892365خانم معصومه
نجف آبادی پور به ش�ماره ملی  3070422918برای مدت دو سال انتخاب
گردیدن�د - .آقای محمد کازرونی به کد ش�ماره مل�ی  2980366943به
س�مت بازرس اصلی و آقای مهدی برزکار به ک�د ملی  3071782527به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند - .روزنامه
کثیر االنتش�ار نگارستان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد  .اداره
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()637054

آگهی تغییرات شرکت طلوع صنعت آرمیتا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4488و شناسه ملی 14007832713

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ  - : 1398/01/19علیرضا
خجس�ته نژاد ش�ماره مل�ی  3071133022ب�ه س�مت مدیرعامل وعضو
هیئ�ت مدیره  -مهدی امامی پناه ش�ماره ملی  3070943519به س�مت
رئی�س هیئت مدیره  -آقای محمد ش�یبانی ش�ماره ملی 3071562381
به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره  -آقای سید ضیاء مصالئی شماره ملی
 3071130007به س�مت عضو هیئت مدیره  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهد آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته  ،بروات) عقود اسالمی با امضاء
مدیرعام�ل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایش�ان با امضاء نائب رئیس
هیئ�ت مدیره وس�ایر نامه ه�ای اداری با امضاء مدیرعام�ل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()637063

آگهی تغییرات شرکت طلوع صنعت آرمیتا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4488و شناسه ملی 14007832713

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ 1398/01/19
 - :اعضاء هیئت مدیره عبارتند از  - :علیرضا خجس�ته نژاد ش�ماره ملی
 - 3071133022مه�دی امامی پناه ش�ماره ملی  - 3070943519س�ید
ضی�اء مصالئی ش�ماره ملی  - 3071130007محمد ش�یبانی ش�ماره ملی
 3071562381برای مدت  2س�ال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد
و ام�الک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()637064

آگهی تغییرات شرکت تولید نان لواش صنعتی کویر پخت
سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3164و شناسه
ملی 14000277612

به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  - :1398/01/22آقای محسن
آزادی پور به ش�ماره ملی  3071417802به س�مت رئی�س هیئت مدیره
 خانم زهره پورخسروانی به ش�ماره ملی  3071892365به مدیر عاملونائب رئیس هیئت مدیره  -خانم معصومه نجف آبادی پور به شماره ملی

. 3070422918ب�ه س�مت عضو هیئ�ت مدیره انتخ�اب گردیدند- .کلیه
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداس�المی با امضاء آقای محسن آزادی پور به شماره ملی
 3071417802به س�مت رئی�س هیئت مدیره و همچنی�ن اوراق عادی و
اداری با امضاء آقای محس�ن آزادی پور به ش�ماره ملی  3071417802به
س�مت رئیس هیئت مدیره و یا خانم زهره پورخس�روانی به ش�ماره ملی
 3071892365ب�ه مدیر عام�ل ونائب رئیس هیئت مدی�ره همراه با مهر
شرکت معتبرمی باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()637074

آگهی تغییرات شرکت طلوع صنعت آرمیتا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4488و شناسه ملی 14007832713

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ - : 1398/01/19
تع�داد اعضاء هی�ات مدیره به  4نفر افزایش یاف�ت بنابراین ماده مربوطه
در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()637076

آگهی تغییرات شرکت سازه گستر منظر کویر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  3395و شناسه ملی 14003491430
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  - : 1397/11/04آقای
رضا ایش�اهی سیرجانی ش�ماره ملی 3071150792به سمت مدیر
عامل و عضو هیئت مدیره  -آقای محمد سعیدعباسلوشماره ملی
 3071208235به س�مت رئیس هیئت مدیره  -آقای محمد حمید
عباس�لو ش�ماره ملی  3071270666به س�مت نائب رئیس هیئت
مدی�ره -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل
چک  ،س�فته  ،بروات  ،عقود اس�المی و س�ایر نامه های اداری با
امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()637100

 2277 و  4632ب��ا س�لام لطف��اً
بنویس��ید از قب��ل س��ه راه��ی دهخدا از
طرف بلوار صادقی مس��دود بود ،حاال هم
آمدهاند تقاط��ع این طرف خیابان (تقاطع
س��ردارجنگل و دهخ��دا) را تازگیه��ا
بس��تهاند تا از دو طرف مس��دود ش��ویم.
از زمانی ک��ه این تقاطع را هم مس��دود
کردهان��د به کاس��بی م��ا کس��به خیابان
دهخدای جنوبی لطمه زیادی وارد ش��ده.
ش��ما بگویید چکار کنیم با این بازار فعلی
و ش��عارهایی که برای رونق کس��ب و کار
میدهند .حاال س��ؤال ما این است آیا اگر
مسئولین دستاندرکار اینجا واحد کسب
وکار داشتند آیا بازهم تقاطع را میبستند
یا به قول معروف هرچی سنگه ور پای یه
مشت آدم لَنگه! (چند تماس مشابه)
 2853 ش��ما را بهخدا فکری به حال
ما کارگران مصالح س��اختمانی بکنید که
ن��ه بیمه داریم و نه حقوق درس��تی .اآلن
دو س��اله که قیمت بار زدن و خالی کردن
ان��واع مصالح هنوز ثاب��ت مانده .حاال یک
کارگر با روزی هفتاد هشتاد تومان چیکار
میتونه کنه؟ با تشکر(ج.ص)
 3236س�لام .خواهش��اً مس��ئولین
ش��هر فکری برای جم��عآوری تعداد زیاد
سگهای ولگرد خیابان خواجو بکنید .اول
صبح باعث رعب و وحش��ت دانشآموزان
مدرسهای میشوند.
 0114 مس��ئولین نظ��ام خصوص��اً
نماین��دگان مجلس و دولتمردان تا زمانی
در ش��رایط زندگی کارمندان و کارگرانی
ک��ه حداق��ل حق��وق و مزای��ا را دریافت
میکنند ق��رار نگیرند و زندگ��ی آنها را
عم ً
ال لمس نکنن��د نمیتوانند تصمیمات
درس��ت و براس��اس واقعی��ات زندگ��ی
کارمندان و خانوادههای کمدرآمد بگیرند.
 3245 روز دوش��نبه رفت��م بان��ک
ملّی ش��عبه مقداد که تنه��ا یک باجهاش
مش��تریها را جواب میداد که شلوغ هم
بود .بقیه کارمندان بانک س��رگرم کارهای
دیگه بانک بودند در حالیکه میتونس��تن
ی��ک باجه دیگ��ه را ف ّعال کنن��د تا مردم
اینق��در معطل ی��ک کار کوچ��ک بانکی
نش��وند .تازه آخ��رش کار م��ن راه نیفتاد
نمیدانم بهخاطر اعتراضی بود که داش��تم
یا واقعاً نش��د !.لطفاً احترام مش��تریها را
در ادارات و بانکه��ا بیش��تر نگه دارند و
کار م��ردم را زودت��ر راه بیندازند .ممنون
از نگارستان!
چرا ش��ما نتایج بازیه��ای روز جمعه
را نمینویس��ید .روزنامهتون شنبه در میاد
بای��د اخبار جمعه را هم داش��ته باش��ید
ول��ی هیچ وقت نتایج مس��ابقات جمعه را
نمیزنید.
نگارستان :با تشکر از شما متأسفانه به
دلیل اینکه چاپ نشریه همزمان روز جمعه
انجام میشود قادر به چاپ نتایج مسابقاتی
که عصر جمعه برگزار میشوند نیستیم.
 2158 ف��رق بچهه��ای م��ا ک��ه بین
تعطیالت مدرس��ه رفتند ب��ا بچه هایی که
غیبت کردن��د و باعث تعطیلی کالسهای
درس شدند این هفته چی میشود؟ آیا این
را مس��ئوالن مدرسهها در نظر میگیرند یا
فرق��ی نمیگذارند .تازه در بعضی کالسها
معلمها خودش��ان ه��م نبودن��د و بعضی
کالسها بهخاطر نبودن آنها تعطیل شد.
 9024س�لام جن��اب آق��ای
شهردارمحترم س��یرجان لطفاً یک نگاهی
ه��م به ش��هرک صدف بکنی��د .بعد از ده
سال س��کونت هنوز نه جدولکشی داریم
و نه آسفالتی! نامگذاری کوچه خیابان که
دیگر اص ً
ال .ایستگاه اتوبوس هم نداریم.
 9839با عرض سالم خسته نباشید به
مسئولین عمران شورای شهر و شهرداری
بگویی��د خ��دا وکیل اگ��ر ام��کان دارد و
میش��ود یک س��ر به خیابان وکوچههای
شهید رجایی و ش��هید صفاری بزنید و از
آسفالت و جدولهای درب و داغون اینجا
بازدید کنید.
 5855ب��ا س�لام واقع��اً ع��دهای
از همش��هریانمون ت��ا نیم��ه ش��ب
بلوارسیدجمال را با پیست ماشینسواری
ّ
اش��تباه میگیرن��د! از نی��روی انتظام��ی
میخواهیم اینج��ا را کنترل و با رانندگان
متخلّف برخورد کنند.
 2052خواه��ش میکن��م بهگ��وش
مس��ئولین برس��انید چرا ای��ن گرانیها و
بیچارگیها فقط باید گریبان مردم فقیر را
بگیرد بخصوص قش��ر بیدرآمد را؟ تا کی
باید این گرانیها را تحمل کنیم.؟

 1572ب��ا س�لام از ریاس��ت محت��رم
ش��ورای ش��هر خواهش میکن��م بهجای
لیس��ت بلند باالیی که منتشر کردند اگر
میخواهی��د خدمت��ی به ش��هروندان این
شهر بکنید و امنیت و بهداشت را به مردم
هدیه دهی��د برای جمعآوری س��گهای
ولگ��رد کاری کنید .ای��ن بهترین خدمت
شما به مردم است.
 6689ب��ا س�لام .خدم��ت ش��هردار
منطق��ه  ۲خواهش��مندیم نظافت خیابان
ش��هید فری��دون صادق��ی در مکیآباد را
بهدلیل باقی ماندن نخاله س��اختمانی که
توس��ط همسایهها ایجاد ش��ده در اولویت
قرار دهند .با تشکر
3236س�لام .ش��هرداری چ��را
جدولگذاری خیابان ابومسلم را نیمهکاره
رها کرد .آسفالت این خیابان خیلی خراب
هست.
 5180سالم در مورد آسفالت افتضاح
و ج��داول و نابس��امانی بل��وار عباس��پور
مطلبی بنویس��ید .ضمناً ب��رای اولین بار
رفتم کشتارگاه دام ش��هرداری .اص ً
ال فکر
نمیک��ردم که مکانی با این تمیزی ش��ده
باشد .دمتون گرم.
0205ب��ا س�لام .نص��ب دي��وار
صخرهن��وردي در پ��ارك الله(س��ه راهي
كرم��ان) بدون ن��كات ايمني ب��وده بنده
ش��اهد بودم كودك��ي با س��ر از روي آن
س��قوط ك��رد و چيزي نمانده ب��ود كه به
پيچهاي بي��رون آمده از پايهه��ا برخورد
كند .بتونه��اي بهجا مانده از قبل هم در
پاي ديوار بسيار خطرناكند لطفاً مسئولين
ايمني پيگيري كنند .با تشكر.
 1914با سالم مسئولین گرامی لطفاً
فک��ری به حال ک��وره آجرپزی حجتآباد
کنی��د که در وس��ط آن و مجاورت منازل
مسکونی یک س��ازه غیراصولی و فرسوده
بنا ش��ده که بعضاً دیده شده ریزشهایی
ه��م دارد از طرف��ی دیگر محل مناس��بی
ب��رای زندگی حیوانات و س��گهای بدون
صاحب فراهم شده است این مکان زننده
در ورودی روس��تای حجتآب��اد و چن��د
روستای دیگر واقع ش��ده است که چشم
ه��ر رهگ��ذری را به ای��ن ویژگیها جلب
میکند.
 4736با س�لام و عرض ادب خدمت
ش��ما ،چند س��الی هس��ت که در شهرک
اداره آب و محدوده اطراف آن به نس��بت
تعداد زیادی بالغ بر ۵۰الی ۶۰قالده سگ
ولگرد ش��بها پرس��ه میزنن��د ،و خدای
نکرده ت��ا اتفاق بدی رخ نداده ،خواهش��اً
مس��ئولین محت��رم پیگیریه��ای الزم را
ب��ا واحد مربوطه در خص��وص جمعآوری
این حیوانات انجام دهند .با تش��کر از شما
بزرگواران (جمعی از اهالی ش��هرک اداره
آب و محدوده اطراف آن)
 3259چرا خبری و تصویری از معرفی
فرمانده جدید پایگاه نداشتید .اگر داشتید
لطف��اً راجع به بوی نامطبوع فاضالب آنجا
که سالهاس��ت س��اکنان منطق��ه را آزار
میدهد فکری بکنند.
نگارس�تان :خبرنگار به محل مراسم
معارف��ه فرمانده جدید اع��زام کردیم ولی
اجازه تصویربرداری ندادند.
 2159از برنامه خوب سفرای خارجی
تشکر میکنیم .باالخره هیچی نباشه فردا
که ب��ه کشورش��ان بازگش��تند از گلیم و
پسته و فوالد س��یرجان تعریف میکنند.
این خ��ودش خیلی خوبه که ش��هر ما به
جهان معرفی بشود.
 8578دنیا را آب ببرد ما را همچنان
خ��واب میبرد .چرا این هم��ه میگیم و
مینویسید ولی عدهای بیفرهنگ آشغال
داخل ماش��ین را از پنجره ماشینش��ان
میاندازن��د روی آس��فالت خیابان؟ حاال
کسی چیزی نگه .اینها نمیدانند خیابان
ه��م مثل خانه محل زندگی اس��ت؟ مگر
کاری دارد پاکت خالی س��یگار یا قوطی
خال��ی ران��ی را تا منزل یا تا رس��یدن به
سطل زباله تو ماشینشان نگه دارند؟
 3256دادگاهه��ای م��ا ش��ده پُ��ر از
پروندهه��ای طالق .کاش قب��ل از ازدواج
روی آن فک��ر میکردن��د ت��ا زود به فکر
طالق گرفتن و ط�لاق دادن نیفتند .من
امروز دادگاه بودم برای پرونده ملکیمان
ک��ه چن��د ج��وان دی��دم آم��ده بودند
تکلیفشان را با همسرشان روشن کنند.
پرس��یدم چرا یکیش��ان گفت کاش��کی
قبل��ش ش��ناخت بیش��تری از خان��واده
شوهرم داشتم.

