هفتهنامه

از جشن تئاتر تا گالیه از
وضعیت تاالر فردوسی

2

تشنگی درختان
پارک گلگهر

وضعیت قرم ِز
قیمت گوشت

4

دوشنبه  9مرداد 1396
شماره 476
 7ذیالقعده 1438
 31جوالی 2017

 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها

5

گزارش پاسارگاد به بهانه مصوبههای اخیر شورای شهر سیرجان

شهرداری
زمینهایش را
میفروشد

امیر علی کودک  8سالهای که دو
هفته پیش از جلو منزلش ربوده
شد به منزل بازگشت

پایان
 14روز
پر التهاب

 رضا سروشنیا :درآمد حاصل از فروش زمینها صرف
پروژههای عمرانی میشود
 حمیدرضا محمودآبادی :شهرداری با فروش زمینهایش
ورشکسته محض است
 رحمتاهلل رضوی :مشکالت امروز شهرداری به ضعف و
بیعرضگی شهرداران سابق برمیگردد
 علیاکبر نشاط :فروش زمین یکی از محلهای درآمد
شهرداریهاست

صفحه4

صفحه7

گزارش پاسارگاد از اولین قتل سال  96در سیرجان

عکس :حسین ایرانمنش |پاسارگاد

قتل در قهوهخانه
صفحه 7

از کوچههای مکیآباد تا
تختهایبیمارستان
صفحه 3

شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُ ر ،در سیــرجان

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

سرکار خانم شیوا احمدی

قبولــی شــما در آزمــون تیزهوشــان را
تبریــک عــرض نمــوده ،آرزوی موفقیت
شــما در تمــام مراحل زندگــی را داریم.
دبستان غیر انتفاعی ثاراهلل

کوهنورد عزیز سرکار خانم فهیمه یزدی

شیوا جان

قبولیتدرآزمونتیزهوشان
مبارک.

بابا ،بابا بزرگ و مامانبزرگ

صعــود بــرون مــرزی بــه قلههــای آراگاتــس بلندتریــن قلــه
درکشــور ارمنســتان ،قلــه کازبـ ِ
ـک گرجســتان ،کــوه قلعــه
ـزار بــام کرمــان و
اســحاق پاشــا ترکیــه و درون مــرزی هـ ِ
ســبالن را صمیمانــه تبریــک گفتــه ،امیدواریــم کــه همیشــه
همچــون کــوه اســتوار بــوده و بتوانیــد در بلنــدای قلههــای مرتفــع
زندگــی شــاد و ســرافراز باشــید.

برادرزادهات آرش یزدی -خواهرزادهات آبتین اطهری

جناب آقای

ناصر گلمحمدی
انتصــاب شــما بــه ســمت ریاســت اداره ورزش
و جوانــان شهرســتان ســیرجان کــه نشــان از
لیاقــت و شایســتگی شماســت را تبریــک عــرض
میکنیــم .موفقیــت روزافزونتــان را از درگاه
خداونــد متعــال خواهانیــم.
دکتر منصور ابراهیمیان،
رییس هیئت پزشکی ورزشی شهرستان سیرجان

سرپرستمحترم

شهرداریسیرجان

جناب آقای دکتر

رضا سروشنیا

برخــود وظیفــه میدانیــم ت الشهــای ارزشــمند و
مانــدگار جنابعالــی جهــت پرداخــت بخشــی از مطالبات
پرســنل را ارج نهیــم .همچنیــن آنچــه موجــب
خرســندی و خشنودیســت ،آن اســت کــه بــا حجــم
گســتردهای از مشــکالت مالــی ،حضرتعالــی بــا درایت،
هوشــمندی ،کیاســت و ســعهی صــدر نــه در کالم
بلکــه در عمــل و اجــرا نشــان دادهایــد کــه در جهــت
صیانــت و حمایــت از منافــع پرســنل بــه عهــد خــود
پایبنــد هســتید و بــا محــور قــرار دادن عقالنیــت در
امــور اجرایــی و عمــل بــه قانــون و قانونگرایــی و
جهتگیــری مبتنــی بــر اعتــدال همچنــان در مســیر
آرامــش ،رفــاه و آســایش کارکنــان و توســعه و
پیشــرفت شــهر عزیزمــان ســیرجان گام برمیداریــد.

رانندگان و پرسنل
سازمان اتوبوس رانی سیرجان و حومه

