انعکاس
سخن همشهریان :
ِ

درود به نشریه سخن تازه ،دو تا دریچه که درپوش ندارن
و مردم با الستیک و شاخ و برگ اومدن اعالم خطر کردن.
خدایی نکرده اگه موتور سوار،دوچرخه سوار یا ماشین داخل این
کانال ها افتاد ،کلی خسارت مالی و جانی در بر خواهد داشت.
(احتماال مربوط به فاضالب هستن) شهرک امام حسین.
از چهار راه طلوع به سمت پل دفاع مقدس ،خیابان سمت چپ

سالم خسته نباشید چند ساعت پیش عکس تصادف پژو اس ال
ایکس و کامیون را استوری کردین.خواستم این توضیح را بدهم که
این بریدگی نزدیک شهرک سی .بی .جی چند ماه پیش نمیدونم
با کدوم تصمیم بازشده بود که همین هم منجر به تصادف امشب شد.
و حاال ساعتی پس از تصادف دوباره اومدن بستنش!! بر اساس کدام منطق
بازش کرده بودن و حاال بر چه اساسی بصورت شبانه دوباره بستنش؟؟
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فرماندار ویژه سیرجان عنوان کرد:

با خرید و فروش رای ،برخورد خواهیم کرد

بهاء الدینی با اشاره به بحث خرید و فروش رای گفت :با
راهاندازی تیم های کنترل نامحسوس در روز انتخابات با هر
گونه خرید و فروش رای برخورد می شود.
سید رحیم رضوینسب ،معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری

ویژه سیرجان در دومین جلسه هماهنگی میان
اعضای کمیته انتخابات که در محل فرمانداری
سیرجان برگزار شد ،با ارائه گزارشی پیرامون
برنامههای اجرا شده مرتبط با انتخابات گفت:
ارائه آموزشهای الزم به دستاندکاران انتخاباتی،
اجرای طرحهای ویژه انتظامی و امنیتی برای
حفظ سالمت انتخابات و برقراری نظم ،اجرای
طرحهای ترافیکی ،هماهنگی میان دستگاههای
متولی آب ،برق و مخابرات برای رفع هر گونه
مشکل در شعب اخذ رای در روز انتخابات ،از
جمله برنامههای اجرا شده به منظور برگزاری انتخابات باشکوه
در سیرجان و شهرهای اقماری است.
او همچنین با اشاره به انتخابات شوراهای روستایی افزود:
برای جلوگیری از بروز هیجانات کاذب ،از معتمدان این مناطق

دعوت به همکاری شده است و نیروی انتظامی نیز با به
کارگیری نیروهای باتجربه به برگزاری انتخابات سالم کمک
خواهد کرد.
رضوی نسب همچنین با قدردانی از فعالیتهای تمامی
شهرداران از جمله شهردار سیرجان بیان کرد :با اقدامات انجام
شده ضمن ایجاد فضای مناسب تبلیغاتی و انتخاباتی در شهر و
از سویی ممنوعیت نصب تبلیغات بر در و دیوار از شکلگیری
فضای نامناسب بصری جلوگیری شد.
سهراب بهاالدینی ،فرماندار ویژه شهرستان سیرجان نیز در این
جلسه ضمن قدردانی از همکاری مناسب شهرداریها در بحث
تبلیغات ،شرکتهای صنعتی در بحث پشتیبانی و فعالیتهای
سازمان بسیج در بحث مشارکت حداکثری ،آموزش و پرورش
در بحث در اختیار گذاشتن شعب اخذ رای گفت :در شهرستان
سیرجان از هر حیث برای برگزاری انتخابات پرشور ،سالم و

حداکثری آماده هستیم و امیدواریم مانند انتخابات گذشته،
میزان مشارکت مردم شهرستان باالتر از میانگین کشوری باشد.
او با اشاره به حضور  ۳مامور انتظامی در هر شعبه برای تامین
امنیت و برقراری نظم افزود :در شعب حساستر از نیروهای
بیشتری استفاده خواهد شد تا مردم شهرستان در آسودگی
خیال بتوانند در انتخابات مشارکت کنند.
او افزود :همچنین تعدادی دیگر از نامزدها که مرتکب تخلفات
انتخاباتی شده بودند ،از سوی دادستانی احضار شده و به آن ها
نیز اخطار جدی داده شد که در صورت تکرار ،صالحیت این
افراد نیز سلب خواهد شد.
فرماندار سیرجان با اشاره به فعالیت مداوم کمیته رسیدگی
به تخلفات انتخاباتی بیان کرد :نامزدهای متخلف ممکن است؛
حتی در روز انتخابات نیز رد صالحیت شده و آرای ایشان
خوانده نشود.

او با اشاره به بحث خرید و فروش رای گفت :با راهاندازی
تیم های کنترل نامحسوس در روز انتخابات با هر گونه خرید
و فروش رای برخورد خواهد شد و ما در این زمینه ،صرفا
شخص کاندیدای مورد نظر را به عنوان مسئول انجام این تخلف
میشناسیم و با توجه به آمادگی دادستانی و دستگاه قضایی،
برخورد شدیدی در انتظار چنین نامزدهایی خواهد بود؛ به
نحوی که در همان روز رایگیری نیز نامشان از انتخابات حذف
خواهد شد.
بهاالدینی با اشاره به محدودیت زمان تبلیغات گفت :تبلیغات
انتخابات شورای شهر تا ساعت  ۲۴چهارشنبه و انتخابات
ریاستجمهوری تا  ۷صبح پنجشنبه مجاز است و پس از آن،
تبلیغات ممنوع خواهد بود .همچنین نامزدها موظف به تعطیلی
ستادهای تبلیغاتی خود در موعد بیان شده هستند .در غیر این
صورت با متخلفان برخورد قانونی میشود.

نقش انکار ناپذیر روابط عمومی شهرداری سیرجان در ترغیب و تشویق مردم به شرکت در انتخابات

نقش بی بدیل روابط عمومی ها در انعکاس
عملکرد واقعی و نحوه مطلوب خدمت رسانی به
افکار عمومی و همچنین پیگیری مطالبات مردم
از مسئولین و مدیران بسیار حائز اهمیت است.
روابط عمومی شهرداری سیرجان در این راستا
با جدیت گام برداشته و بی شک تاکنون توانسته
است در ترسیم خدمات ارائه شده و افزایش سطح
رضایتمندی مردم موفق عمل کند .ارزیابی عملکرد

مجموعه روابط عمومی شهرداری سیرجان با
مدیریت محمدرضا قلیچ خانی و رصد آمار کمی و
کیفی ارسال اخبار به رسانه های مکتوب و مجازی
سیرجان شایسته تقدیر و تشکر است.
فعالیت های روابط عمومی شهرداری سیرجان در
یک حوزه خالصه نمی شود .در این مجموعه عالوه
بر جمع آوری و انعکاس صحیح و به موقع فعالیت
های شهرداری ،نسبت به انتقال نقطه نظرات و

درخواست شهروندان به شهرداری نیز به گونه ای
عمل شده است تا رضایتمندی دو سویه ای فراهم
گردد.
یکی از نکات مثبتی که این روابط عمومی در
کارنامه خود به ثبت رسانده  ،فعالیت های بصری و
میدانی مثمر ثمر و مورد انتظار در اعیاد و مناسبت
های ملی و مذهبی بوده است .روابط عمومی
شهرداری سیرجان در ایام خاص اقدامات الزم برای

مناسبسازی شهر را مورد تأکید قرار می دهد.
یکی از این اقدامات  ،فضا سازی مناسب شهر در
سالگرد شهادت سردار دلها بود که جو معنوی ویژه
ای در خور مقام واالی سردار شهید سلیمانی بوجود
آورد.
همچنین در ایام فاطمیه ،تبلیغات شهری عالوه بر
اطالع رسانی ،پیامهایی از فرهنگ ایثار و شهادت
را نیز در خود جای داده بود و تقارن آن با دهه
بصیرت کمی کار را مشکل میکرد که مجموعه
روابط عمومی شهرداری سیرجان به خوبی از عهده
آن کار نیز برآمد .مورد بعدی زیباسازی شهر در ایام
عید نوروز بود که در تعطیالت نوروزی امسال شاهد
نصب بنرهايي با مضامين نامگذاري سال 1400
توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ،تبريک
سال نو ،هشدارهاي کرونايي ،حفظ و مراقبت از
محيط زيست بودیم .و حاال ماموریت مهم این
روابط عمومی ،ترغیب و تشویق آحاد ملت فهیم
و شهید پرور جهت حضور حماسی در انتخابات
 1400است.
مدیر روابط عمومی شهرداری سيرجان با

جانمايي  40تابلو بنر در سطح شهر جهت
تبلیغات نامزدهاي رياست جمهوري و شورای
شهر هماهنگی های الزم برای تبلیغات رسمی
انتخابات در حوزه سيرجان را انجام داده و
همچنان با تمام توان برای هر چه بهتر برگزار
شدن این انتخابات تالش می نماید .بی شک
حضور و مشارکت مردم در انتخابات بسیار مهم
و قابل توجه است که در این زمینه شهرداری
سيرجان همراه با سایر ارگانها در راستای حضور
حداکثری مردم در انتخابات فعالیت دارد .یکی
از این ففعالیت ها ،توزیع عادالنه فرصتهای
تبلیغات محیطی ،جلوگیری از نازیباییهای بصری
و حفظ سیمای شهری بود که تأثیر مناسبی در
حضور بیشتر و با شکوه مردم در انتخابات را بدنبال
خواهد داشت .در همین راستا تاکنون  ۵۰بیلبورد
شهري با مضمون شعارهاي فرهنگي انتخابات و
حضور گسترده مردم در این آوردگاه مهم  ،طراحی
و در سطح شهر نصب شده است.
مجموعه این تالش ها  ،مهر تاییدی بر عملکرد
این مدیر جوان میزند تا جایی که اکثر قریب به

اتفاق مدیران شهرستان و استان لب به تحسین این
روابط عمومی گشوده اند و مراتب تقدیر و رضایت
خود از عملکرد روابط عمومی شهرداری سیرجان
خصوصا در زمینه حضور باشکوه سیرجانی ها در
انتخابات  1400را ابراز داشته اند .این موفقیت
چشمگیر در شرایطی بدست آمده است که روابط
عمومی شهرداری سیرجان نسبت به شهرهای
همطراز خودش ،عملکرد ویژه ای داشته و به
اصطلالح یک سر و گردن باالتر است.

از یک همکار آقا یا خانم

جناب آاقی علی اکبر علوی ژناد
مدیرعامل محترم شرکت پسته سیرجان

ضایعه درگذشت برادرگرانقدرتان را به شما و خانواده

محترم تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای آن

مرحوم ،رحمت و مغفرت و برای شما صبر مسئلت داریم.

هیئت مدیره و کارکنان
شرکت تعاونی پستــه سیرجان

مسلط به کامپیوتر و دارای
سابقه کار در خدمات
کامپیوتری یا کافی نت
جهت همکاری بصورت
شراکتی یا حقوق ثابت
دعوت به عمل می آید
۰۹۹۱۶۹۰۱۷۳۷

از یک نفر

از یک نفر خانم مسلط

نیروی خدماتی خانم

به نرم افزار فتوشاپ

جهت همکاری در
آشپزخانه غذای آماده
دعوت به عمل می آید.

09133458299

به صورت دوشیفت
در دفتر اداری
جهت همکاری
دعوت به عمل می آید.

۰۹۳۶۰۶۳۸۴۱۱

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی نژاد صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  137اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام علی نژاد صالحی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم
گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون
ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد
می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت
پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 1068م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/03/26
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فاطمه پرور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  113سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  10888فرعی از  5070اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام فاطمه پرور ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین
نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در
غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 1070م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/03/26
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق
د و قا

ساط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

