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جمعهشب در سیرجان چه گذشت

فرماندار:

در متن حادثه بودم

گفتوگو با مهدی نظری
برادر جانباخته اعتراض اخیر
سیرجان

نماینده:

بیتدبیری کردند
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 محمد محمودآبادی :تیرمستقیم شلیک نشد من میان مردم بودم اگر ماموران تیر مستقیم میزدند ،به من میخورد
 شهباز حسنپور :منزل بنده در تهران تبدیل شده بود به یک اتاق کنترل وضعیت بحرانی که با سه تلفن مسئوالن
کشور ،مسئوالن استان و مسئوالن شهرستان را لحظه به لحظه چک میکردم.
درهمی

جواد وارد
حاشیه
نمیشد و
بسیار سالم
بود

ن رابطه

«روایت یک شاهد» را در صفحه  5بخوانید
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 100قصب زمین سنددار با امتیاز
آب و برق در کهنشهر سفلی به فروش
میرسد( .موقعیت عالی)
09170413361

دهش

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

هوالباقی

ای کوه تو رفیاد من ارموز شنیدی

رددی است رد این سینه هک همزاد جهان است

کن
خون میچکد از دیده رد این ج صبوری

فش
این صبر هک من میکنم ،ا ردن جان است

ضمــن تقدیــر و تشــکر از کلیــه ســروان بزرگــواری
کــه در مراســم تشــییع ،تدفیــن و ترحیــم زندهیــاد

می
حاجرفارمزخان ا ری

اظهــار محبــت و همــدردی نمودهانــد بــه اطــاع میرســاند مراســم خاکبنــدان آن عزیــز
از دســترفته روز چهارشــنبه  98/08/29از ســاعت  14الــی  16:30بعدازظهــر برگــزار
میگــردد .حضــور شــما ســروران گرامــی در ایــن مراســم جهــت قرائــت فاتحــه موجــب شــادی
روح آن مرحــوم و تســلی خاطــر بازمانــدگان خواهــد بــود.
ساعت حرکت  14:30بعدازظهر از مقابل منزل آن مرحوم
آدرس :خیابان قدس شمالی -کوچه شماره 10

خانوادههای امیری ،ایلپور و سایر بستگان

تقدیر و تشکر

دنیــای بــا او بــودن بــه مــا نیاموخــت کــه بــی او چــه کنیم
امــا بــاز هــم او بــود کــه ایــن بــار بــا رفتنــش هم ـهی
بســتگان ،دوســتان و آشــنایان را بــه دور مــا جمــع کــرد.
تقدیــر آن بــود کــه شــمع وجــود معلــم فرهیختــه ،مدیر
شایســته و بزرگمــرد نجیــب و متواضــع شــادروان

ح
م
ج مدرضا
حا 

هی
پوراربا مآبادی

زود خامــوش گــردد و مــا را در ماتــم و ســوگش
بنشــاند .اگــر لطــف بیکــران الهــی و همراهــی و همدردی همشــهریان عزیــز و یــاران مهربان
نبــود تحمــل ایــن بــار گــران بســی شــکنندهتر مینمــود .اکنون بــه حکــم ادب و حقشناســی
از همـهی خوبــان کــه در مراسـمهای تشــییع ،تدفیــن ،ترحیــم و خاکبنــدان آن ســفر کــرده
شــرکت نمــوده و موجبــات تســلی آالم جانکاهمــان گردیدهانــد ،صمیمانــه سپاســگزاریم
و نیکوتریــن دعاهــای خــود را نثارتــان میکنیــم .مزیــد امتنــان اســت از فرهنگیــان عزیــز،
بازنشســتگان محتــرم ،دادگســتری محتــرم ،شــوراهای حــل اختــاف ،اداره دارایــی ،صنــف
فرشفروشــان ،اصنــاف خیابــان امــام ،دفتــر نماینــده محتــرم ســیرجان و ســایر ادارات و
بزرگوارانــی کــه در ایــن مراســمات همــواره همراهمــان بودهانــد ،کمــال تشــکر و امتنــان را
بــه عمــل آوریــم.

خانواده

