برای نقاط حادثهخیز
برنامه جدی داریم
 گروه خبر :سرهنگ اسماعیل جهانشاهی در مورد طرح نوروزی پلیسراه
توچهارم اسفندماه شروع میشود و تا پانزدهم فروردین
گفت :این طرح از بیس 
ادامه دارد .وی در مورد برنامههای امسال پلیسراه سیرجان گفت :برخورد بدون
اغماض با تخلفات انجام میشود .حساسیت در کنترل رانندگانی که مشروبات الکلی
مصرف میکنند بیشتر شده است .تست اعتیاد و الکل نیز از رانندگان میگیریم و
کنترلها بر ناوگان مسافربری شدیدتر میشود .ادامه در صفحه 9

هفتهنامه

سبزهای را بکنم
خواهم مرد

کسی از ماهیهای قرمز
خبر ندارد

3

با شادی مردم مخالف
نیستیم

8

دوشنبه  21اسفند   1396
شماره 506
 23جمادیالثانی 1439
 12مارس 2018
 10صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها
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  حسنپور در مراسم درختکاری گلگهر:

 20سال
تاخیر

 مهدی رجبیزاده :این کمربند سبز که امروز در حال اجراست
بیشتر از منظر طبیعی قابل توجه است و از نظر کارکردهای
زیستمحیطی آنچنان جوابگو نیست
 در حاشیه مراسم درختکاری کمربند سبز گلگهر چند نفر  از
عشایر  منطقه چاههزار با حضور در محل درختکاری به اعتراض
پرداختند آنها معتقد بودند  50هکتار از زمینهای مراتع آنها
توسط گلگهر خراب شده است

صفحه 2

پاسارگاد از وضعیت نهالفروشیهای سطح شهر
گزارش میدهد

صفحه 4

به استقبال نوروز

صفحه 6

آجیل و خشکبار یلدا

بیمـه پـارسیـان
دنیـا دنیا آرامش

« اسالمخواه »

(صدور بیمهنامه شخص ثالث با  5درصد تخفیف ویژه)
به مدت محدود فقط در این نمایندگی

عرضه انواع آجیل ،تنقالت ،شکالت ،میوه خشک،
عطاری ،گز ،پسته ،خرما و...

آدرس :سیرجان چهارراه مهدیه -ابتدای خیابان احمد کافی-
بیمه پارسیان نمایندگی قاسمینژاد
09201592015- 034 4227 0452

بلوار سیداحمد خمینی -بعد از دانشگاه پیامنور-
روبروی مصلی 42336500
09133791028
09120337383

خیابان قدس
ساختمان پزشکان
بزرگمهر طبقه اول
42281025

شیشه سکوریت

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

کرکره برقی

پاسارگاد

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

خدایا تقدیرت را مطیعیم

ماست
پرچرب

متخصص و جراح مغز و اعصاب
و ستون فقرات  -دیسک گردن و کمر

عکس :امین ارجمند

راه دشوار
گرفتن مجوز نهالستان

گزارش تصویری از تکاپوی شهروندان در آستانه سال نو

امــا از آن لحظــه کــه ســوگوار هجــرت پــدر
مهربــان مــان هســتیم ،خویشــان و دوســتانی کــه
مــا را مــورد همــدردی و محبــت قراردادنــد ،بــه
تقدیــرت نــه! کــه بــه رحمــت و رأفــت و لطفــت
میســپاریم؛ و از درگاهــت بــرای آنهــا بهترینهــا را
خواهانیــم
و
ـن روز غــروب خورشــید
بــه رســم عشــق ،چهلمیـ
وجــودش را در جمعــه بیســت و پنجم اســفندماه
(مصــادف بــا ســالروز طلــوع پــر بركــت او) بــر
آرامگاهــش واقــع در جوار بارگاه مطهــر امامزاده
احمــد(ع) بــه ُبهــت و انــدوه مــی نشــینیم.

فــروشــگاهآزادیعـرضهکننده
انــواع محصوالت دامداران و
نانآوران تهران
ساعت کار 8:30:الی 22:30

خیابان بروجردی ،نرسیده به خیابان جواداالئمه 42233330

جناب آقای خواجویی

همسر و فرزندان همیشه داغدارش

ریاست محترم امور مالیاتی شهرستان سیرجان

بــا نهایــت تاســف درگذشــت مــادر گرامیتــان را خدمــت شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان
بــرای آن مرحومــه رحمــت الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و
شــکیبایی آرزومندیــم.

حرکت از منزل (بلوار امامزاده احمد)
ساعت3:3 0بعد از ظهر

مجید دریابیگی و وحید دریابیگی

بــا نهایــت تاســف و تالــم و بــا قبلــی آکنــده از
انــدوه و تســلیم در برابــر مشــیت ذات اقــدس
احدیــت و بــا تشــکر از کلیــه ســرورانی کــه ما را
در مراســم تشــییع ،تدفیــن و ترحیــم مرحومــه

حاجیه معصومه بقایی
(ذاکرزاده)

همراهــی و ابــراز محبــت نمودهانــد بــه اطــاع
میرســاند بــه مناســبت چهلمیــن روز درگذشــت
آن مرحومــه روز جمعــه  96/12/25از ســاعت
 3:30بعدازظهــر بــر ســر مــزارش واقــع در
قطعــه  29بهشــت زهــرا گردهــم میآییــم و
یــاد و خاطــرهاش را گرامــی میداریــم.

خانواده ذاکرزاده و سایر بستگان

همکار گرامی

جناب آقای قدرتاهلل خواجویی
بــا ابــراز همــدردی و آرزوی صبــر و
شــکیبایی ،درگذشــت والــده گرامیتــان را
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد
متعــال بــرای آن مرحومــه غفــران و رحمــت
الهــی خواســتاریم.
مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

جناب آقای ضیاءشهابی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی و
خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه ایــزد منــان بــرای آن عزیــز از دســت
رفتــه غفــران و بــرای بازمانــدگان صبــر و
شــکیبایی آرزومندیــم.
شرکت فراوردههای روغنی ایران ،فریکو

