هفتهنامه

 774هزار تومان کسری
یک خانواده در ماه

غبارروبی از
گذشتههای دور
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ضربوشتم دختر
و انتشار فیلم آن در فضای مجازی
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دوشنبه  17دی 1397
شماره 544
 30ربیعالثانی 1440
 7ژانویه 2019
 8صفحه  2000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

رایزنیها همچنان برای تغییرات در گلگهر ادامه دارد

تقیزاده:

استعفا نمیدهم

 نماینده مردم سیرجان :تنها گزینه پیشنهادی بنده بعد از آقای تقیزاده ،آقای عتیقی است والغیر
 مدیرعامل گلگهر :توفیق خدمت را بر خودم نعمت الهی میدانم .هر موقع مقامات،
مسئوالن ذیربط و سهامداران به من تکلیف کنند و بگویند برو میگویم چشم

2

معاون مالی و اداری شهرداری اشتباه در محاسبه حکمهای پرسنل شهرداری را متوجه کارگزینی دانست

من فقط امضا میکردم
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دولت و مردم آشتی نکنند جامعه شادی نخواهیم داشت
طبق تحقیق جهاد دانشگاهی که ایرنا بخشی از آن را منتشر کرده است استان کرمان یکی از ناشادترین استانهای
کشور است و تنها مردم سه استان یزد ،خراسان رضوی و کرمانشاه ناشادتر از مردم کرمان هستند .البته در این پژوهش
نام استانهای فارس ،مرکزی ،همدان ،قزوین ،اردبیل و آذربایجانغربی هم در کنار کرمان قرار دارد و باقی استانها مردم
شادتری دارند .این که مردم ایران شاد نیستند ،موضوعی است که هرازگاهی در نشریات و فضای مجازی به آن پرداخته
میشود و تحقیقات نشریات معتبر بینالمللی به این موضوع صحه میگذارد ...ادامه در صفحه 6

دانشآموزان دبستان آیتاهلل بروجردی در حال گرم کردن خود با بخاری نفتی هستند /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

 50کالس عشایری در سیرجان با بخاری نفتی گرم میشوند

خطر در کمین دانشآموزان عشایری

جناب آقای دکتر رضا احمدی

انتخــاب شایســته شــما را بــه عنــوان رییــس نظــام
دامپزشــکی اســتان کرمــان را تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد
اســت در ســایه ایــزد منــان بیــش از پیــش موفــق و پیــروز
باشــید.

دکتر محمدحسین خراسانی

با برنج ایرانی  15/000ت
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی  13/000ت
با برنج ایرانی  11/000ت
قلیــهمــــاهـی
 9/000ت
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
 9/000ت
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی  15/000ت
چــلو گــوشت
 12/000ت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
 12/000ت
با برنج ایرانی
چلومرغ زعفرانی
 15/000ت
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
 10/000ت
بـــزقــورمه
شام:
 18/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 9/000ت
ساندویچ کباب یک و تک
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جناب آقای دکتر رضا احمدی

انتخــاب شایســته شــما را بــه عنــوان رییــس نظــام
دامپزشــکی اســتان کرمــان را تبریــک عــرض مینمایــم .از
درگاه خداونــد متعــال ســامتی و موفقیــت روزافزون شــما
را خواســتارم.
دکتر مسعود ایراننژاد

پانزدهمین سالگرد
درگذشت پدری مهربان مرحوم

با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  12/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  8/000ت
با برنج هندی  8/000ت
با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  11/000ت
با برنج هندی  11/000ت

حاجسیدضیاءرضویکارآموز
را گرامی میداریم.
برای شادی روحش صلوات

خانواده

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی

کیفیت رمز مانداگری ماست

متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

شیشه سکوریت

کرکره برقی

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

بــلوار دکتــر صادقی نـرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ  09133471959الهــینسب

پاسارگاد

