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هشدار مسئوالن استان:
در صورت عدم همکاری مردم و بیتوجهی به توصیهها

تضمینینیست
کرمان مثل
استانهای دیگر
نشود
 ورودیها کنترل و خودروهای مشکوک
توقیف میشوند

گروه خبر :در مراس��م ش��روع به کار باشگاه مشتریان
سازمان تأمین اجتماعی وزیر کار و رفاه اظهار کرد :امروز
یکی از آرزوهای ما در حال تحقق است و با همکاری بین
بخشی توانستیم ش��رایط مناسبی را برای ارائه خدمتی
جدید به بازنشستگان س��ازمان تأمین اجتماعی فراهم
کنیم .وی اظهار کرد :براس��اس این طرح بازنشس��تگان
و مستمری بگیران س��ازمان تأمین اجتماعی میتوانند
از  ۱۵۰۰فروش��گاه منتخب در سراس��ر کشور کاالهای
مورد نیاز خود را به صورت اقساطی و بدون سود دریافت
کنند .بانک رفاه کارگران اقس��اط مربوط��ه را از حقوق
بازنشستگان کسر و به حساب فروشگاههای مربوطه واریز
میکند .شریعتمداری افزود :مجموعه وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی دارای ظرفیتهای گس��تردهای است و
میتواند منش��أ خی��ر و اثر مثبت برای جامعه ش��ریف
کارگران و بازنشستگان باشد.
◄ ◄ تسهیالت کرونایی به بیمه شدگان
خبر دیگری از این وزارتخانه حاکی است با توجه به لزوم
تداوم تمهیدات الزم برای کنترل ش��یوع ویروس کرونا
و کاه��ش ترددها و جلوگیری از هرگون��ه وقفه در ارائه
تعه��دات قانونی ،موارد ذیل جهت تس��هیل در برقراری

استاندار کرمان و رئیس دانشگاه علوم
پزشکی اس�تان عصر چهارش�نبه در
نشست مش�ترک با خبرنگاران نکات
مهمی راجع ب�ه بیم�اری کرونا مطرح
کردند .در این جلس�ه رئیس دانشگاه
عل�وم پزش�کی اس�تان گف�ت :هم�ه
اقدام�ات الزم برای کاهش و جلوگیری
از ش�یوع این ویروس در سطح استان
کرم�ان در حال انجام اس�ت تا بتوانیم
آس�یبهای وارده ب�ه کرمان ناش�ی از
ش�یوع این بیماری را کاه�ش داده اما
اگر مردم همکاری نکنند هیچ تضمینی
در ای�ن راس�تا وج�ود ن�دارد .دکت�ر
حمید رش�یدینژاد با تأکی�د بر اینکه
میزان ش�یوع این بیماری در استان به
رفتارهای م�ردم بس�تگی دارد افزود:
سه سناریو برای شیوع کرونا در سطح
کشور پیش بینی ش�ده که میتواند تا
خردادماه اپیدمی این ویروس در کشور
ادامه داشته باش�د که اگر سناریوهای
تعیین شده کنترل و بیش از  ۵۰درصد
م�وارد رعایت ش�ود ،م�رگ و میرهای
ناش�ی از این بیماری قابل کنترل است
و این کنترل نیز به رفتار مردم بستگی
دارد .رئیس دانش�گاه علوم پزش�کی

کرمان با بیان اینکه با اکیپهای مجهز
به بلندگوه�ا هش�دارهای کرونایی را
ب�ه مردم اعلام خواهیم ک�رد تصریح
جدی گرفته و
کرد :همه باید کرون�ا را ّ
بدانند ک�ه این بیماری به کس�ی رحم
نمیکند و دلیل ن�دارد مردم بی جهت
خریده�ای غیرض�روری ش�ب عید را
داشته باشند و یا بار سفر ببندند و برای
خود و دیگران مش�کل درس�ت کنند.
وی افزود :واقع ًا سلامتی مهمتر است
یا خرید و س�فر .خرید و سفر همیشه
هست اما جان و سلامتی اگر به خطر
بیفتن�د دیگر بازگشتش�ان مش�کل
است .دکتر حمید رشیدینژاد با اشاره
به از خودگذش�تگیهای کادر درمانی
بهخصوص پرس�تاران از مردم خواست
نگذارن�د زحمات آنها ه�در برود و بر
مشکالت این قشر افزوده شود.
◄ ◄ خودروهای مش�کوک توقیف
میشوند
استاندار کرمان هم با اشاره به مصوبات
ستاد اس�تانی مقابله با کرونا گفت :بر
اساس این مصوبه که الزماالجراست از
ورود و خ�روج هرگونه کاروان زیارتی

اس�تان کرم�ان جلوگیری میش�ود.
همچنین رسم ًا اعالم شد استان کرمان
آمادگی برای پذیرش مسافران نورزی
را ن�دارد و تم�ام اقامتگاهه�ا ،مراک�ز
گردش�گری و موزهها تعطیل هستند.
وی گف�ت با توجه ب�ه اهمیت موضوع
م�ن ش�خص ًا بعدازظهر روز یکش�نبه
و همزم�ان با میلاد ام�ام علی(علیه
السلام) در بخش ماهان حضور یافتم
ّ
و بررس�ی کردم که شاه نعمت ا ...ولی
تعطیل بود .ما نهایت سختگیری را در
مصوبات انجام خواهیم داد.
اس�تاندار کرم�ان با اش�اره ب�ه اینکه
دانش�گاه علوم پزشکی کرمان ،نیروی
انتظامی و هالل احمر مؤظف به کنترل
 ۸ورودی استان کرمان هستند ،تصریح
کرد :در س�تاد اس�تانی مقابله با کرونا
مص�وب کردیم که تمام�ی خودروهای
مش�کوک در مرزهای ورودی اس�تان
بررس�ی و مقرر ش�د در این خصوص با
هماهنگی این  ۳نهاد ،تصمیمگیری در
صورت لزوم قرنطینه و یا اقدامات الزم
با خودروهای مش�کوک انجام دهند و
در صورت تخطی گروههای سه گانه ،با
جدی خواهیم داشت.
متخلفان برخورد ّ

توسط وزیر کار ،رفاه و تأمین اجتماعی بهره برداری شد:

باشگاه خدمات مشتریان

اعالم تسهیالت کرونایی به بیمه شدگان ،بازنشستگان و کارفرمایان

مستمری بازنشستگی و ادامه بیمه پردازی بیمه شدگان
اختیاری ،توافقی و خاص در نظر گرفته شده است:
 -1 بیم��ه ش��دگان متقاضی برقراری مس��تمری
بازنشستگی نیازی به مراجعه حضوری جهت ارائه و ثبت
درخواس��ت مربوطه به شعبه ذیربط در اسفند ماه سال
 1398نداش��ته و در صورت احراز ش��رایط مقرر قانونی،
تاریخ ت��رک کار آنان به منزله تاریخ درخواس��ت لحاظ
خواهد گردید .ضمناً این قبیل از افراد تا پایان فروردین
ماه سال  1399میبایست به منظور پیگیری موضوع به
آخرین شعبه دریافت کننده حق بیمه مراجعه نمایند.
 -2 ضمن��اً در خص��وص بیمه ش��دگان با ماهیت
اختیاری ،تاریخ احراز ش��رایط قانونی در اسفند ماه سال
 1398به عنوان تاریخ درخواس��ت برقراری مس��تمری
لحاظ خواهد شد.

 -3 مهلته��ای مقرر مربوط ب��ه فرآیندهای بیمه
صاحبان حرف و مشاغل آزاد ،ادامه بیمه بهطور اختیاری،
باربران ،خادمین ثابت مس��اجد و قالیبافان و ش��اغالن
صنایع دستی شناسهدار و  ...اعم از «مهلت درخواست»،
«انعقاد ق��رارداد» و «پرداخت حق بیم��ه» که از تاریخ
112/ 98/به بعد منقضی شده ،تا پایان فروردین ماه 99
تمدید میگردد.
 -4 مهل��ت مقرر در برگ پرداخت حق بیمه بهمن
ماه  98بیمه ش��دگان توافقی ،فعال انفرادی ،رانندگان،
خادمین ثابت مساجد ،باربران ،کارگران ساختمانی و ...
لغایت پایان فروردین ماه 99تمدید میگردد.
 -5 آن دسته از بیمه شدگانی که پایان مهلت مقرر
«ثبت اعتراض» به آراء کمیس��یونهای پزش��کی بدوی
آنان پس از تاریخ 112/ 98/بوده و موفق به ثبت اعتراض

خود نگردیدهاند ،ضرورتی به مراجعه جهت ثبت اعتراض
نمیباشد .بدیهی است پس از عادی شدن شرایط ،رأی
کمیسیون پزش��کی بدوی مجددا ً به آنان ابالغ و مهلت
اعتراض نیز لحاظ خواهد گردید.
 -6 بس��یاری از شرکتها ،کارخانجات ،مؤسسات
دولت��ی و غیردولت��ی ،دس��تگاههای اجرای��ی و  ...از
کارکنان خود گواهی میزان سوابق پرداخت حق بیمه
مورد تأیید این س��ازمان را مطالب��ه میکنند ،از آنجا
که امکان مش��اهده و اطالع از س��وابق بیمهشدگان و
دریاف��ت و تأیی��د آن از طریق اخذ ک��د رمز ویژه در
س��امانۀ غیرحضوری سازمان به نش��انی eservices.
 tamin.irفراهم ش��ده ،لذا با تأکید بر استفاده از این
امکان نیازی به حضور افراد در شعب تأمین اجتماعی
نخواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

سه ماه تنفس برای سررسید اقساط وامهای بانکی

کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤظف هستند براساس مصادیق اعالمی دولت و درخواست مشتری ،مساعدت الزم را به عمل آورند
گ�روه خبر :رئی��س کل بانک مرکزی گفت :ش��ورای
پول و اعتبار مصوب کرد که اقساط تسهیالت صاحبان
کسب و کار و نیز اقساط تسهیالت قرضالحسنه کلیه
اشخاص ،طی ماههای اسفند ۹۸و فروردین و اردیبهشت
 ۹۹بدون وضع هرگونه جریمه یاکارمزد به زمان انتهای
اقس��اط آنها منتقل بش��ود .به گزارش تس��نیم ،طی
روزهای اخیر و با توجه به کاهش فعالیتهای اقتصادی
در پی شیوع کرونا ویروس در کشور ،عبدالناصر همتی

از مدیران بانکها خواس��ت ک��ه در خصوص پرداخت
اقساط تسهیالت بانکی ،مراعات مشتریان را بکنند .بعد
از آن رس��ماً بانک مرکزی از دستور ویژه جلسه فردای
ش��ورای پول و اعتبار خبر داد و اع�لام کرد به همین
مناس��بت روز سهشنبه این شورا درباره نحوه مساعدت
بانکها به صاحبان کس��بوکارهایی که بهخاطر شیوع
کرونا دچار کاهش درآمد و مش��کالت مالی ش��دهاند،
تصمیمگیری کند.

ش��ورای پول و اعتبار عصر امروز سهشنبه با اکثریت اعضاء
تش��کیل و در نهایت مصوب ش��د که سررس��ید اقس��اط
تس��هیالت بانکی  3ماه به تأخیر بیفتد؛ همتی رئیس کل
بانک مرکزی در این خصوص اعالم کرد « :درجلس��ه عصر
امروز  13/12/98ش��ورای پ��ول واعتبار تصمیمات مهمی
برای حمایت از صاحبان کسب و کارها ،خصوصاً فعالیتها
و حرفههای خرد که به دلیل ش��رایط ناشی از شیوع کرونا
دچار مشکالت مالی ش��دهاند و مصادیق آن توسط دولت

تعیین میش��ود (نظیر :هتلها ،رس��تورانها ،بخش��ی از
حم��ل و نق��ل و  )...اتخاذ کرد .به این صورت که اقس��اط
تسهیالت آنها و نیز اقساط تسهیالت قرضالحسنه کلیه
اش��خاص ،طی ماههای اسفند 98و فروردین و اردیبهشت
 99ب��دون وضع هرگونه جریم��ه یاکارمزد به زمان انتهای
اقساط آنها منتقل بشود .کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی موظف هستند براساس مصادیق اعالمی دولت ،و
درخواست مشتری ،مساعدت الزم را به عمل آورند.

جناب آقای

حاج شهباز حسنپور
انتخاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان نماینده شهرستان های سیرجان

و بردس�یر تبریک عرض می نمایم .قطع ًا حضور شما در این مسئولیت به
عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله باری از تجربه ،نویدبخش نشاط

و تحرک ش�هر و جامعه خواهد بود .دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت
جنابعالی را از جهاندار جان آفرین خواستارم.

ف خ عم
م
را وان و ی

حامد پورخسروانی
رئیس شورای اسالمی زیدآباد

به اطالع شهروندان ،صنوف ،ادارات و نهادها میرساند کسانی که قصد همکاری با

مفقودی
پوشه پالستیکی حاوی وکالت بنام

جناب طاهری خراسانی مفقود گردیده،

شهرداری سیرجان به منظور ضدعفونی و شستشوی معابر شهری و اماکن عمومی برای

از یابنده تقاضا میشود با شماره

در بلوار قاآنی ،خیابان معلم مراجعه نمایند.

میلیون تومان مژدگانی دریافت نماید.

مقابله با ویروس کرونا را دارند ،در ساعات اداری به دفتر سازمان مدیریت پسماند واقع

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

 09131788012تماس گرفته و یک

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 5248 من به عنوان یک همش��هری
از تم��ام مردم همش��هری عزی��زم عاجزانه
و ملتمس��انه میخواهم تحم��ل کنند این
شرایط را .شما را بهخدا نه برنامه سفر بریزید
و نه اینقدر بیرون بیایید برای خرید .خرید و
گش��ت و گذار را از دست ما نمیگیرند ولی
اگر سالمتی گرفته شد یک عمر پشیمانیم
و دیگر تا آخر عمر نه میتوانیم سفر بریم نه
خرید کنیم .شما را بهخدا بهخاطر خودتان
هم که ش��ده رعایت کنید.کاری نکنیم که
پشیمان بش��ویم چون پشیمانی دیگر هیچ
س��ودی ندارد .ما باید خودمان ،خودمان را
حفظ کنیم  .باید قدر جان و سالمتیمان را
خودمان بدانیم .لطفاً چاپ کنید.
 7126 سالم خسته نباشید وقتی که
بانک داره س��ر وقت از حس��اب طرف بابت
وام پول کس��ر میکنه ما کسبه بازار چطور
میتونیم مغ��ازه خودمان را تعطیل کنیم؟
اگ��ر مرگ خوب��ه برای همه باش��ه! چرا ما
کسبه باید همه چیزو پرداخت کنیم؟ مگر
م��ا از کجا آوردیم با این کرایه مغازهها؟کل
ادارات تعطی��ل کنند مع��دن تعطیل کند.
برای این چند ه��زار نیرو مگر کرونا نمیره
فقط بازار میاد؟
 3287 عی��د نوروز رس��ید ولی پارک
گلگهر به جای ش��کوفه و سرسبزشدن رو
به نابودی است .درختانش در حال خشک
شدن هستند .راهروها در حال خراب شدن
و بهتره اسم چمن سبزش را بگذارن چمن
زرد! .یاد روزهایی که این پارک سرس��بز با
چمن سبز زیبا بود و با طراوت بهخیر .واقعاً
جای تعجب داره که چرا نه گلگهر زیر بار
نگهداری پارک میره نه شهرداری  .گلگهر
حداقل بهخاطر کارکنانش و خانوادههاشون
که اینجا ساکن هستند این پارک را درست
کن��د .با آن همه خرجه��ا در گلگهر و آن
همه درآمدها برای این شرکت کاری نداره
اینجا را بهخاطر م��ردم احیا کنه .پس این
همه حرف از مس��ئولیت اجتماعی میزنن
کجاست؟ حتی اگر ش��هرداری هم دستی
س��ر و روی پارک بکشه راه دوری نمیره .از
این فضای سبز هم مردم میتوانند استفاده
کنند هم احیای آن برای هوای شهر خوبه.
 2740 با عرض سالم وخسته نباشید
خدمت مس��ئوالن محت��رم وزحمت کش
روزنامه نگارستان .لطفاً قسمت تریبون آزاد
خوانندگان چاپ کنید حجت آباد بعدازپل
هوایی که چس��بیده به شهراست شده پراز
س��گهای ولگرد و گرس��نه که دس��تهای
حرک��ت و به آدم ه��م حمله میکنند .من
خ��ودم باموت��ور ازکار میآم��دم ک��ه دوتا
ازهمین س��گهای ولگرد دویدند وس��ط
خیابان و باعث شدند که دست وپام زخمی
بشود .نمیدونم چه اداره یانهادی باید پیگیر
این س��گهای ولگرد که ناقل هزار بیماری
هس��تند باشد.خواهش��اً درموردشان اقدام
نمایی��د تا امنیت و بهداش��ت مردم اینقدر
آسیب نبیند.
 8075 س�لام کارت خودروپژو ۴۰۵
س��فیدرنگ به نام [ ]....اسدیپور پیدا شده
باهماهنگی نگارستان تماس بگیرید.
 0114 کرونایی ش��دن مسئولین هم
کالسی برای آنها ش��ده حال خوب آنها
با بیمارانی که واقعاً بیماری کرونا گرفتهاند
اص ً
ال شبیه نیست چرا باز هم مسئولین الکی
میگویند چرا باید همیش��ه حرف راس��ت
چاشنی کارشان نباشه.
 3236 سالم .چرا مسئولین این شهر
فکری برای ثبات قیمت امالک نمیکنند.از
بیکفایتی کدام قسمت هست؟
 7320 باسالم وخسته نباشید خدمت
تک تک اعضای محترم نگارستان.که حرف
دلمو چاپ میکنید.خواستم پیشاپیش عید
نوروز را به ش��ما خوبان نگارستان تبریک
بگم .وسالی پراز اتفاقات خوب عالی داشته
باشید .دوستتون دارم .باتشکر جهانشاهی
 4179 متأس��فانه پ��ارک زیب��ا و
قدیمی17ش��هریور در حال خراب ش��دن
است .ازشهردارمحترم تقاضادارم نمازخانه
همیشه قفل این پارک رابازگشایی نمایند.
از وقتی که اینجا پاتوق انجمن الکلیهای
گمنام ش��ده به روی نمازگزاران ومسافرین
عبوری بسته شده است.
 2896 ش��هرداری ه��ر کارک��رد که
نیروهایی که  ۶سال با سازمان عمران قرار
داد داشتند را حجمی کنه نتوانست و نیروها
که قوانین اداره کار رو میدانس��تند زیر بار
حجمی نرفتند و مجبور ش��دند قراردادی
شون بکنند .کارگران با چه ذوقی قراردادی
ش��دن که به حق و حقوقشون برسند ولی
بازم نش��د .بازم ش��هرداری اضافه کارشان
را ک��م کرد که از زمان ش��رکتی بودن هم
حقوقشون کمتر شده .لطفاً مطرح کنید.
 3236 س�لام .از ش��هرداری خواهشاً
تقاض��ا داریم فکری برای س��رعتگیرهای
سطح شهر بهخصوص خیابان خواجو بکند
باعث پارگی الس��تیک ماشینها میشوند.
ممنون
 4179س�لام ،مدتهاس��ت محوطه و
پیادهروهای داخلی پارک 17شهریورنظافت
نش��ده و وج��ود ان��واع زبال��ه وبرگه��ای
خشکیده وخاکهای آلوده چهرهی زشتی
به این پ��ارک داده گوئی اص ً
ال اینجا متولی
ومسئول دلسوزی ندارد .ازشهرداری محترم
تقاضادارم باتوجه به نزدیکی س��ال نو اقدام
جدی به عمل آورند .سپاس

 2594 خواهش میکنم این فرهنگ
را به مردم ی��ادآوری کنید که از مغازه و یا
کو
هر جا بیرون میآیند دستکش ،ماس 
دستمال کاغذیهاشون را داخل معابر و یا
پیادهروها و یا جوبهای خیابان رها نکنند
که دوباره باعث آلودگی بش��وند .رفتگران و
بقیه مردم چه گناهی دارند؟
 3822 سالم مسئولین بهداشت فکری
بهحال منازل نزدیک غس��الخانه بهش��ت
زهرای دهیادگار بکنند بعد از بیس��ت سال
دوباره بازگشایی شده نزدیک مدرسه است
و دفن زباله حاصل از غس��ل اموات درست
انجام نمیشود با شیوع بیماری کرونا نظارت
بیشتری انجام شود.
 3975 س�لام ،خواهش��اً عاجزان��ه از
مسئولین محترم ،تقاضا دارم خیابان شیخ
عط��ار را بهخاط��ر عدم رعایت بهداش��ت
وذب��ح حیوان��ات بیمار ،و پخ��ش ویروس
ان��واع بیماری ،یک بار مح��ض رضای خدا
ضدعفون��ی اساس��ی بکنید وتذک��ری به
دامپزشکان بدهید که حداقل تو این زمانه
از ذبح خودداری کنند.
 0664 با س�لام در خص��وص اظهار
نظری که در مورد ُویس یکی از متخصصین
شده باید عرض ش��ود به فردی که چنین
اظه��ار نظری ک��رده که  1-این پزش��ک
متخص��ص و متعه��د ش��هرمون نی��از به
تبلیغ ن��دارد و بهدلیل تخص��ص و اخالق
حرفهای که دارند و متأس��فانه خیل عظیم
بیماران مطب اش��ان همیشه شلوغ هست.
 2ش��اید دلی��ل انتق��اد ب��ه صحبتهایکارشناس��انه ایش��ان جهل و عد م تعهدی
اس��ت که باعث شیوع و همه گیری بیشتر
بیماری کوید ۱۹شده اس��ت 3- .مردم آیا
ترسیدهاند ونگران شدهاند که علیرغم همه
هشدارها برای حفظ جان خود وعزیزانشون
در خان��ه نمیمانند؟!! ویا ش��اید ش��ما که
چنی��ن برآش��فتی و در قب��ال حرفهای
دلس��وزانه پزش��کی متعه��د اظهارنظری
س��طحی کردید از منافع خود ترس��یدید!!
آری ایش��ان حرف تخصص��ی ندارند ولی
گویا ش��ما دارید!!  4-ایشان بهدلیل اینکه
پزشک هس��تند و سوگند بقراط خوردهاند
به همش��هریان و مردم هشدار در خصوص
یک بیم��اری دادهاند و نیاز به تذکر ندارند،
 5ایش��ان نیاز به نسخه پیچیدن از سویمس��ئوالن بهداشت و درمان ندارد که خود
نسخه میپیچد و خیل زیاد بیمارانی که با
نسخههای ایش��ان سالمت خود را بهدست
آوردهاند شاهد این مدعاست و...
  نگارس�تان :دوست عزیزی که از
پیام منتش��ر شده عصبانی ش��دهاید و معلوم
نیست با کی صحبت میکنید .اول اینکه آن
پیام مردمی و یکی از دهها پیام مش��ابهی بود
که شهروندان فرستاده بودند که یکی از میان
آنها منتشر شد .ثانیاً ضمن تأیید نگرانی مردم
از ویسهای کارشناسی نشده سؤال میکنیم
کدام پزشک میآید این قدر مردم را بترساند
ک��ه ایهاالناس بروید نیازه��ای چند ماهتان را
یکج��ا بخرید که دارد مث� ً
لا دنیا کن فیکون
میشود؟!؟ آیا این نوعی تحریک به تجمع در
مغازهها و فروش��گاهها و زمینه انتقال سریعتر
بیم��اری به یکدیگر نیس��ت؟ از یک طرف ما
میگوییم استرس موجب کاهش ایمنی بدن
میشود ولی خودمان با بیان تندترین واژهها
ک��ه نه تجهیزات داریم و نه تخت درمان گیر
میآی��د و قرار اس��ت مث ًال چه و چه بش��ود
موجب انتقال زیاد اس��ترس و اضطراب میان
ش��هروندان میشویم .حرف مردم معترض به
این ُویس این بود که پزشکان اگر میخواهند
تذکر بدهند درس��ت تذکر بدهند .تخصصی
و منطقی و دیگ��ر از آن طرف بام نیفتند که
مشکالت دیگری درست کنند.
 52547 خواهش��اً ای��ن پیام را چاپ
کنی��د .ای م��ردم همانطور ک��ه در زمان
جنگ و موشکباران دشمن در خانهها پناه
میگرفتید اینبار هم برای نجات از هجوم
ویروس کرونا از خانهها کمتر بیرون شوید
و بگذارید این موش��ک ویروسی از کشور
خارج شود آنگاه تا میتوانید اسبتان را در
بازار و سفر بتازانید .شما باید سالم باشید
که از خریدهاتان و سفرهایتان لذت ببرید
یا خیر .پس اول سالمتی!
 2569 از ش��هرداری محت��رم
میخواهیم در چند روز مانده به نوروز سرو
دستی روی شهر بکش��د با این خیابانها.
حاال درس��ت هس��ت که امس��ال نوروزی
نداریم برای مس��افران نوروزی ولی همان
مقدار ک��ه مردم خودمان تو ش��هر ظاهر
میشوند اندکی زیبایی و سرسبزی ببینند.
با تشکر.
 2579 ب��ه نظ��ر من چندت��ا از این
محتکره��ا را بیاورند وس��ط می��دان بازار
مجازات کنند ت��ا دیگر با جان مردم بازی
نکنن��د .پرس��تارهای ما آنجا جانفش��انی
میکنند ای��ن طرف عدهای دنبال س��ود
خودشان هستند.
 یکسالی است که یک اسپیلت گرفتم
در تابستان خوب کار نکرد در زمستان هم
از اول زمستان در تعمیرگاه است هر روز به
یک بهانه از زیر سرویس و تعمیر آن شانه
خالی میکنن��د  .اکنون هم که میگویند
کرون��ا آمده و نمیتوانیم بیاییم .ای کاش
موقع خرید هم میگفتند که خدمات پس
از فروش نداریم .واقعاً هیچ کس به دیگری
رحم نمیکند .چه ملتی هستیم ما؟

فروشی

ف�روش  200متر س�وله همراه با  108مت�ر حیاط واقع در
شهرک صنعتی 1

شماره تماس 09139457010

