هفتهنامه

جام رمضان
در ایستگاه پایانی

پدر و مادرهای
عجول

7

کشف هزار و  100کیلوگرم
مواد مخدر

8

دوشنبه  21خرداد 1397
شماره 515
 26رمضان 1439
 11ژوئن 2018
 12صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها
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با شیوع تب کریمه کنگو در کشور جلسه ساماندهی میادین دام برگزار شد

جلسهی پرحرف و حدیث
ساماندهی میادین دام

 شهردار سیرجان :چوبداران انتهای عباسپور مجوز زمینشان را از کرمان گرفتند وهفته دیگر زمینها واگذار میشوند
 محسنآرش :این چیزی نیست که با آن مماشات کنند ،دقیقا بغل اینها روستای برجآباد روی ذون آب است و  30سال
مردم عشایر آنجا ساکن هستند اما آنها به همین دلیل حق سکونت ندارند ،پس حتما از رانت استفاده کردند
فرماندار سیرجان :مرکز بهداشت به همه چوبداران اطالع دهند ظرف دوماه با توجه به دستور دادستان به میدان دام کنار
کشتارگاه منتقل شوند و میادین دام تخریب شوند
 رییس دامپزشکی :اگر چوبداران انتهای عباسپور سر جایشان بمانند ،چوبداران انتهای ابنسینا هم کنار کشتارگاه
نمیروند و اگر بخواهیم آنها را به میدان دام انتهای عباسپور منتقل کنیم آنجا اصال جا ندارد
10

پاسارگاد از شایعه هک اطالعات شهرداری گزارش میدهد

رد پای یک هکر در شهرداری

3

آیا حسنپور از بهارستان راهی استانداری میشود؟
در روزهـای ابتدایـی خردادماه بـود که خبـر کنارهگیری علیرضا رزمحسـینی از اسـتانداری
کرمان منتشـر شـد .بـه گفتـه وی هیچ عاملـی اعم از فشـارهای سیاسـی ،خسـتگی کار ،فرار
از مسـئولیت و یـا سـایر گمانهزنیهـای مطـرح شـده نقشـی در تصمیمگیـری من بـرای کناره
گیـری نداشـته اسـت و طـی مراحـل درمانـیام دلیل اصلـی ایـن تصمیـم اسـت .....ادامه در
صفحه 2

 عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

گزارش پاسارگاد ازطرح موتورگیری

موتورت را میخواهی برو «پارکینگ»
همکارگرامی

جناب آقای مهندس پورفریدونی

از درگاه خداونــد ســبحان بــرای ان مرحــوم غفــران و رحمت
الهــی و بــرای حضــرت عالــی و دیگــر ســوگواران صبــر و
شــکیبایی مســئلت مــی نماییــم .

هیئت مدیره ،مدیرعامل و روابط عمومی شرکت کاریز

شیشه سکوریت

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

پاسارگاد

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

جناب آقای محمد خواجویی
انتصــاب بجا و شایســته شــما به عنــوان معاون
مدیــرکل و مدیــر امــور مالیاتــی شهرســتان
ســیرجان را تبریــک عــرضمینمایــم .موفــق و
ســربلند باشید.
عباس منصوری ،رییس اداره حسابرسی
مالیاتی  1831سیرجان

جنابآقایان
محمود اسـدی رییس اتـاق اصناف
مجتبی پـورحسینعلی نایبرییس اول اتاق اصناف
مسعود سـاوه نـایبرییس دوم اتـاق اصناف
تبریــک صمیمانــه من را پذیرا باشــید .برایتــان از درگاه ایزد منان پیشــرفت
روزافزون خواستارم.

ابوذر زینلی ،عضو شورای شهر سیرجان

