هفتهنامه

یادم تو را
فراموش

4

«عقاب» گرفتار
چنگال «شاهین» شد

کشف  3600کنسرو ماهی
غیراستاندارد

7

دوشنبه  28خرداد 1397
شماره 516
 4شوال 1439
 18ژوئن 2018
 12صفحه  1000تومان
همراه با  10صفحه نيازمنديها

11

گزارش پاسارگاد از معضل آسفالت شهر

آسفالت شورا و شهردار را
به جان هم انداخت
 مصطفی اسفندیارپور :در شهرک گلگهر دقیقا  3ماه از زمان حفاری میگذرد و هیچ ترمیمی انجام نشده است
 امین صادقی :شهرداری به چند تا خیابان چسبیده و بهانه میآورد
 شهردار :توقع داشتیم در این شبهای احیا فرجی شود اما کارشکنیها همچنان ادامه دارد
 معاون عمرانی شهردار 28 :خیابان و  170کوچه تا پایان سال آسفالت میشوند
 عربگویینی :از  100کوچه  7یا  8تا را آسفالت کردند

3

گزارش پاسارگاد از همایش سیرجانیها و بردسیریهای مقیم تهران؛

همشهریان پایتختنشین در اندیشه توسعه سیرجان

2

صادرات وضع خوبی ندارد
سـه سـال پیـش در سـفری کـه بهمـن نامورمطلـق معـاون صنایـع دسـتی وزارت میـراث فرهنگی،
صنایـع دسـتی و گردشـگری به سـیرجان داشـت گلیم شـیرکیپیچ را یـک اثر بسـیار بـا ارزش خواند
و گفـت گلیـم پتانسـیل جهانـی شـدن را دارد .از همان سـال مسـئوالن و گروههـای مردمی و نشـریات
تلاش خـود را بـرای جهانـی شـدن گلیم آغـاز کردنـد اتفاقی که سـال گذشـته بـا حضور کارشناسـان
جهانـی رخ داد .امـا جهانـی شـدن چـه نفعی بـرای گلیم سـیرجان داشـته اسـت؟ ....ادامـه در صفحه8
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گالیههای مردم و مغازهداران از قیمت باالی میوه در سیرجان

رنگارنگهای گرانقیمت

10

شیشه سکوریت

جناب آقای مهندس امید مرادی

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

مدیریت محترم شرکت فلزات تزئینی آروین

تســلیت واژه کوچکــی اســت در برابــر غــم بزرگ شــما
از خداونــد متعــال بــرای شــما و همســر گرامیتــان
صبــر جمیــل مســئلت اریــم.
پرسنل کارخانه

کرکره برقی

پاسارگاد

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

آگهی مزایده امالک

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان كرمان
رجوع شود به صفحه 8

جناب آقای محمد خواجویی

انتصــاب جنابعالــی به عنوان معاون مدیـرکل و مدیر
امــور مالیاتــی شهرســتان ســیرجان کــه نشــان از
شایســتگی و توانمندی شــما اســت را تبریک عرض
نمــوده ،همــواره ســربلند و موفــق باشــید.

مجتمع آموزشی غیر دولتی هدف
محمود دریابیگی ،حسین عماد

شماره تلفن 32516933 -32516705-32516240

جناب آقای محمد خواجویی
سالی به سر آمد دل ما سوختهتر شد
وین چشم به راه تو ،به در دوختهتر شد
گفتنـد ایــام بـرد سـوز غـمـت را
هر روز کـه آمد دلـم افـروختهتـر شد

به مناسبت نهمین سالگرد مرحوم

محسن
معتمـدیپـور
روحش شاد و یادش گرامی

انتصــاب جنابعالــی بــه ســمت معــاون مدی ـرکل و
مدیــر امــور مالیاتی شهرســتان ســیرجان را تبریک
عــرضمینماییــم .توفیقــات روزافــزون شــما را از
خداونــد منــان خواهانیــم.

گروهانبوهسازیرئیسی

خالصه آگهی مزایده نوبت دوم
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان بــه اتفــاق وکیــل متولی موقوفــه حاجمیرزاســعید در
نظــر دارنــد تعــداد  16قطعــه زمین بــا کاربری مســکونی در اراضی ســعیدآباد را از طریــق اگهی مزایده
کتبــی بــا اعطــای حــق تملک اعیــان به اجــاره واگــذار نماینــد .متقاضیــان میتوانند پیشــنهادات خــود را
تــا پایــان وقــت اداری روز سهشــنبه  97/04/12بــه دبیرخانــه اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان
ســیرجان در بلــوار دکتــر صادقــی -چهــارراه ارجمنــد تحویــل و رســید دریافــت نماینــد .جهــت اطالعات
بیشتــر بــه اداره اوقــاف مراجعــه فرماییــد .شــماره تمــاس . 034 -42270333 :ش 10945837

سیدصادق طباطبایی ،رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

