
سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم صبح بخیر؛ این چندتا عکس به خوبی وضعیت افتضاح آسفالت مساکن مهر تا پردیس 
دانشگاه آزاد را نشان می دهد. متاسفانه به قدری این آسفالت داغون هست و چاله های فراوانی 
داره که بنده تضمین میکنم همشهریانی سنگ کلیه دارن اگر یکی دوبار توی این مسیر 
رانندگی کنن قطعا سنگ کلیه شون دفع میشه، همچنین اگر خانم بارداری هم سرنشین 
یه خودرو باشه بر اثر ضربات ناشی از افتادن ماشین توی گودال های این مسیر، دچار زایمان 
زودرس میشه. مسئولین خجالت بکشین، فقط یکبار از این مسیر عبور کنین تا بفهمین ماها 

چی می کشیم.     #انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
سالم و خسته نباشید

تخریب غیر اصولی و رها سازی لوله انشعاب گاز در بلوار سید جمال 
انتهای کوچه شهید فکوری، نظارت بیشتر پلیس ساختمان بر روند 
می شود.        احساس  پیش  از  بیش  سیرجان  در  سازی ها  ساختمان 

#انتقاد#حق#مردم#است

خط و نشان فرماندار برای یک خبرنگار!
نشست مطبوعاتی علی اکبر پورمحمدی، فرماندار رفسنجان 
به  پاسخگویی  برای  مکانی  به  باید  حالی  در  خبرنگاران  با 
جریان رسانه ای تبدیل شود که با پاسخ عجیب فرماندار به 
یکی از خبرنگاران محلی همراه شد.در این نشست خبرنگار 
در خصوص انتقال آب رودخانه این شهر به یکی از پروژه های 
بخش خصوصی سوال می کند و فرماندار نیز اینگونه پاسخ 
خبرنگار را می دهد: »حواست جمع باشد، یک بار دیگر تکرار 

کنید در دهانت می زنم« 

واکنش خانه مطبوعات استان کرمان به
 اظهارات سرپرست فرمانداری رفسنجان:
پیگیری های خود را تا رسیدن 

به نتیجه قابل قبول ادامه خواهیم داد
در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن سرپرست 
فرمانداری رفسنجان خطاب به خبرنگار می گوید »می زنم 
توی دهنت« خانه مطبوعات استان کرمان اطالعیه ای صادر 

کرد.متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:
به نام خداوند لوح و قلم

استان  مطبوعات  خانه  اعضای  و  رسانه  اصحاب  اطالع  به 
کرمان می رسانیم، از ظهر روز گذشته که اولین گزارش درباره 
پاسخ خارج از عرف سرپرست فرمانداری رفسنجان در قبال 
سوال یکی از خبرنگاراِن عضو دریافت شد پیگیری موضوع 
مبنا مدیرعامل  بر همین  قرار گرفت.  کار خانه  در دستور 
دفاع  در  خانه  ذاتی  وظیفه  حسِب  استان  مطبوعات  خانه 
با  را  از حقوق خبرنگاران، مذاکراتی  بیان و دفاع  آزادی  از 
استاندار محترم، سرپرست محترم معاونت سیاسی، امنیتی 
استانداری و مدیرکل روابط عمومی استانداری انجام و ضمن 
ابراز تاسف از رفتار ناشایست سرپرست فرمانداری، خواستار 
انجام اقدامات الزم و ضروری در مواجهه با این موضوع شد.  

فرماندار رفسنجان عزل شد
به دستور احمد وحیدی وزیر کشور، در پی رفتار نامناسب 
سرپرست فرمانداری رفسنجان با یکی از خبرنگاران، دکتر 
احمد وحیدی وزیر کشور در تماس تلفنی با استاندار کرمان، 
دستور عزل علی اکبر پورمحمدی را صادر کرد. گفتمان دولت 
مردمی و عدالت محور آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی 
ایجاب می کند که مدیران آن ضمن داشتن روحیه مردمی 
و جهادی، نسبت به تعامل و تکریم آحاد افراد جامعه اهتمام 
انتظار می رود اصحاب رسانه بیش  باشند. همچنین  داشته 
ویژه در طرح پرسش،  به  با رویکرد حرفه ای خود  از پیش 

مسئوالن را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور  یاری دهند.
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سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
از  استانداری کرمان گفت: گشت های ویژه 
سال  ماه  فروردین   ۱۵ الی  اسفندماه   ۱۴
به  نظارتی  دستگاه های  همکاری  با  آینده 
صورت دائم ناظر بر فروش اجناس با قیمت 

واقعی در بازار خواهند بود.
پایگاه  از  نقل  به  نو  گفتار  گزارش  به 
اطالع رسانی استانداری کرمان، دکتر مهرابی 
در ستاد تنظیم بازار استان کرمان با تاکید 

تعادلی  صورت  به  باید  قیمت ها  اینکه   بر 
در  رویه ای  وحدت  یک  و  باشد  بازار  در 
قیمت گذاری صورت گیرد، اظهارداشت: اگر 
خریدار با قیمت درج شده روی کاالی مورد 
باید  دید  مغایرتی  شده  ارائه  فاکتور  و  نیاز 
آن موضوع را گزارش دهد و از گرانفروشی 
جلوگیری و برخورد شود که در این خصوص 
 ۱۵ الی  اسفند   ۱۴ از  ویژه  گشت های 
فروردین سال آینده با همکاری دستگاه های 

نظارتی به صورت دائم ناظر بر فروش اجناس 
با قیمت واقعی در بازار خواهند بود. 

در ادامه این جلسه گزارشی از تامین میوه 
ذخیره  وضعیت  آخرین  و  استان  عید  شب 
سازی پرتقال و سیب درختی ارائه و عنوان 
شد که بر این اساس تامین ۵۵0 تن سیب 
درختی از ارومیه صورت و در سردخانه های 
استان ذخیره شده است که 60 تن سیب 
قرمز و بقیه سیب زرد بوده و ۱۵ درصد نیز 

به صورت ذخیره ملی نگهداری می شود که 
بازار  وارد  مردم مجددا  استقبال  در صورت 
خواهد شد. در جنوب استان نیز ۱۱0 تن 
سیب درختی از آذربایجان غربی وارد شده 
است که 30 تن سیب قرمز و 80 تن سیب 
زرد است. همچنین در این جلسه مقرر شد 
غرفه های ارائه دهنده میوه شب عید در ۱6 
شده  تکلیف  تعیین  و  مشخص  شهرستان 

است.

الیحه بودجه ۱۴0۱ شهرداری سیرجان 
با رقم یک هزار و دویست و هفتاد میلیارد 
اکثریت آراء به تصویب  اتفاق  به  تومان 
رسید. سیرجان  شهر  اسالمی   شورای 

و سخنگوی  ریاست  پور  خدامی  حسن 
شورای شهر سیرجان به خبرنگار سخن 
تازه گفت: در راستای بررسی وتصویب 

بودجه پیشنهادی دوازده هزار و هفتصد 
برای  ریالی شهرداری سیرجان  میلیارد 
اسفند   3 شنبه  سه  امروز  آتی،  سال 
با  بودجه  این  بررسی  جلسه   ۱۴00
جلسات  سالن  در  شورا  اعضای  حضور 

شورای شهر برگزارشد.
بودجه  میزان  از  کرد:  عنوان  وی 

آینده  سال  برای  شهرداری  پیشنهادی 
 39 و  عمرانی  بخش  به  آن  درصد   6۱
که پس  باشد  بودجه جاری می  درصد 
از بحث و تبادل نظر، مورد موافقت اعضا 

قرار گرفت.
خدامی پور همچنین افزود: ریز بودجه 
پس از تاییدیه فرمانداری سیرجان  به 

شریف  مردم  و  رسانه   اصحاب  اطالع 
توضیح  به  سیرجان خواهد رسید. الزم 
درآمدهای  مختص  رقم  این  که   است 
موارد  و  باشد  می  شهرداری  نقدی 
عمرانی که بصورت تهاتر غیر نقدی و یا 
مشارکت بخش خصوصی  انجام خواهد 

شد در این بودجه لحاظ نشده است.

افزایش نظارت بر قیمت ها در آستانه عید؛

مردم تخلفات را گزارش دهند

حسن خدامی پور، رییس شورای شهر در گفتگو با سخن تازه عنوان  کرد: 

تصویب بودجه 1270 میلیارد تومانی شهرداری  توسط شورای شهر 
      خبر

مسیرهای اطراف پاساژ مهر یکطرفه می شوند
بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان به دلیل ترافیک کوچه های 
اطراف پاساژ مهر مصوب شد تردد خودروها در کوچه ها و مسیرهای منتهی 
به پاساژ مهر بصورت یکطرفه  خواهد بود که بر اساس این مصوبه ترافیک 

اطراف کوچه های  پاساژ مهر کاهش خواهد داشت. 
 کالهبرداری با جعل آدرس اینترنتی سامانه ثنا

اینترنتی  آدرس  جعل  با  کالهبردار  فرد  کالهبرداری  از  روش  این  در 
سامانه ثنا )سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی( پیامکی با محتوا هایی نظیر 
ابالغیه، ثبت شکایت در سامانه و... که در نهایت به یک لینک پرداخت 
که  آنجایی  از  و  می کنند  ارسال  شهروندان  برای  می شود  منتهی  برخط 
برخی از شهروندان از این سامانه ها و نحوه فعالیت آن ها آگاهی ندارند و 
مبلغ عنوان شده نیز بسیار ناچیز است روی لینک کلیک کرده و اقدام به 
عملیات پرداخت وجه می کنند.  لینک معرفی شده در این پیامک ها حاوی 
یک بدافزار است و مجرمین اینترنتی با این شگرد مجرمانه، اطالعات کارت 
بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب 

بانکی آن ها اقدام می کنند. 

توقیف پژو ۴۰۵ حامل ۲۱۹ کیلو حشیش در سیرجان
امنیت  پلیس  ماموران   : داشت  اظهار  سبکی  امیر  مرتضی  سرهنگ 
اقتصادی سیرجان هنگام پایش شبانه محور سیرجان - بندرعباس یک 

دستگاه خودروی پژو ۴0۵ مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
افزایش  با  پلیس  اخطار  به  توجه  بدون  این خودرو  راننده   : افزود  وی 
سرعت و حرکات مارپیچ اقدام به فرار کرد که ماموران با سرعت عمل خود 
این خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲۱9 کیلو و ۵00 گرم حشیش 
کشف کردند. فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به دستگیری یک متهم در 
این رابطه و معرفی وی به مراجع قضایی تصریح کرد: یکی از ماموریت های 
مهم پلیس ، مبارزه با هرگونه حمل نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر 
به عنوان بالی خانمانسوز جامعه است که همه رده های انتظامی در کنار 
انجام وظایف و ماموریت های اصلی خود از مبارزه با این معضل شوم هم 

غافل نمی شوند.

اراذل و اوباش سیرجانی در فسا دستگیر شدند 
سرهنگ محمدهاشم قسام گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر تردد 
مشکوک یک سواری پژو در سطح شهرستان فسا، ماموران پلیس امنیت 
عمومی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. او گفت: افسران 
پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و موفق شدند سواری مذکور 
را شناسایی و با اقدامات تخصصی آن را توقیف و هر 3 سرنشین را نیز 
دستگیر کنند. فرمانده انتظامی شهرستان فسا با بیان اینکه در بازرسی 
از این خودرو ۴6 عدد فشنگ جنگی کلت کشف شد، گفت: در بررسی 
سابقه دار  اوباش  و  اراذل  از  آنان  از  یکی  متهمان مشخص شد  از سوابق 

شهرستان سیرجان است.

پیرو فیلم ارسالي مخاطبان نشریه سخن 
درسطح  دکه  تعداد  بستن  بر  مبني  تاره 
شهر بر آن شدیم تا پیگیر موضوع شویم 
مهدي  پور  مهندس  با  رابطه  همین  در 
مدیر عامل سازمان پارکها و فضاي  سبز 
شهرداري گفتگو کردیم؛ وي عنوان کرد:  
حدود ۲0  دکه در سطح شهروجود دارد 
که قبال توسط شهرداري به مالکان فعلي 
واگذار شده بودند  در حال حاضر قرارداد 
مجدد  داد  قرار  بستن  و  شده  تمام  آنها 
عنوان  مهدي  پور  است.  قانون  خالف 

افراد  به  دکه ها  واگذاري  براي  باید  کرد: 
مراحلي طي شود که یکي از آنها برگذاري 
مزایده  مقرر  موعد  در  و  است  مزایده 
توسط شهرداري برگذار و دکه هاي مذکور 
داده  اجاره  مزایده  برنده  به  قرارداد  طبق 
تابع  ما  پور مهدي عنوان کرد:  مي شود. 
قانون هستیم و تمام همشهریان براي ما 
مساوي هستند وي از دکه داران خواست 
اجاره  به  تمایل  همچنان  که  صورتي  در 
و  مزایده  در  شرکت  منتظر  دارند  دکه ها 

اعالم نتایج آن باشند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری عنوان کرد:

روند قانونی واگذاری دکه ها باید طی شود 

  عکس : سید محسن فروزنده


