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شیخ مهدی دانشمند شهر را به هم ریخت

همراهی مردم،
تهدید مسئوالن
 اسامعیل خواجویی :از طریق دادگاه روحانیت با ایشان برخورد میکنیم
 رییس شورای شهر :در کل با برخی از انتقادات ایشان موافقم
 فرماندار :باالخره نیمه پر هم باید دیده شود

 جالل گلمحمدی :پیرشفت آنچنانی نیست

 دکرت حسن نرصاللهپور :شاید علت این سیاسیبازیها در سیرجان گلگهر باشد
 یکی از شهروندان :حاال یکی هم آمده و حرف حق زده مسئوالن ناراحت شدند

2

نشست خربی معاون وزیر تعاون در سیرجان

با تعاونیهایی که دنبال رانت هستند ،برخورد شود

3

بنیانگذاران اینستاگرام آن را ترک کردهاند
این روزها تقریبا زندگی بدون گوشی هوشمند و شبکههای اجتامعی غیرممکن شده و به نوعی همگان به آنها
احتیاج و اعتیاد پیدا کردهاند .البته به گفتهی یکی از مسئوالن گوگل؛ گوشیهای هوشمند به نوعی ساخته شدهاند
که اعتیادآور باشند .امروزه اپلیکشینهای زیادی برای تعیین مدت زمانی که در گوشی به رس میبریم وجود دارد .از
چند ماه پیش متوجه شدم که وابستگیام به گوشی همراه خیلی زیاد شده و تقریبا گوشی همهجا دستم بود و گاه
و بیگاه قفل آن را باز میکردم و بدون اینکه  ...ادامه در صفحهی 5

حمید بنیاسدی ،مسوول رسپناه رسای امید | عکس :امین ارجمند  /پاسارگاد

مصاحبه با حمید بنیاسدی مسئول رسپناه رسای امید

رس ِای امی ِد کارت نخوابها

2

دعوت به همکاری

جناب آقای مهندس محمد اسکندریپور
مدیرعامل محترم شرکت صنایع فوالد کاویانگهر سیرجان

از شــنیدن خبــر درگذشــت پــدر گرامیتــان بســیار متاثــر
شــدیم .واژه تســلیت ،ناتــوان از تســکین اســت .آرزو

میکنیــم کــه وســعت صبــر جنابعالــی و خانــواده محترمتان
بــه انــدازه دریــای غمتــان باشــد .خداونــد روح آن عزیــز

درگذشــته را قریــن رحمــت و مغفــرت فرمایــد.

هئیتمدیره شرکت صنایع فوالد کاویانگهر سیرجان

شرکت صنعتی و معدنی گلگهر سیرجان به تعدادی کمپرسی و بیل مکانیکی همراه با راننده نیازمند است.
با مزایای :انجام کارهای خدماتی ،سرویس خودرو رایگان ،خوابگاه و معرفی جهت تامین قطعات
جهت اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
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خالصه آگهی مزایده (نوبت دوم)

موقوفــه حاجمیرزاســعید بــا نظــارت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان
ســیرجان در نظــر دارد  3قطعــه زمیــن بــا کاربــری مســکونی در اراضــی ســعیدآباد را
از طریــق آگهــی مزایــده کتبــی بــا اعطــای حــق تملــک اعیــان بــه اجــاره واگــذار نمایــد.
متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز سهشــنبه
 99/11/07در بلــوار دکتــر صادقــی بــه اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان ســیرجان،
دفتــر موقوفــه حاجمیرزاســعید تحویــل و رســید دریافــت نماینــد .جهت اطالعات بیشــتر
بــه دفتــر موقوفــه حاجمیرزاســعید مراجعــه فرماییــد 857 .م.الــف
احمدعلی سعیدنیا ،وکیل متولی موقوفه حاجمیرزاسعید

جناب آقای مهندس محمد اسکندریپور

جناب آقای مهندس محمد اسکندریپور

تســلیت واژه کوچکــی اســت در برابــر غــم بــزرگ شــما.
فقــدان پــدر بزرگوارتــان را حضــور جنابعالــی و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد منان
بــرای آن عزیــز ســفرکرده علــو درجــات الهــی و بــرای شــما
و ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیل خواســتارم.
روحشــان شــاد و یادشــان گرامــی.

بــا نهایــت تاســف درگذشــت شــادروان حاجحســین
اســکندریپور را بــه جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
تســلیت میگویــم .از درگاه خدوانــد متعــال بــرای آن
عزیــز درگذشــته غفــران واســعه الهــی و بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان شــکیبایی و اجــر آرزومنــدم .مــا را در
غــم خــود شــریک بدانیــد.
عبدالرضا عتیقی
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