خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

ف
روش به
صورت ن
ق
د
ن
و
ق
ا
ق
د
42338788-0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5
ساوطاقسا

ط

تصمیمی
پر ابهام

هفتهنامه

برای
مردم

6

درسی
برای آینده

6

دوشنبه  12آبان 1399
شماره 627
 16ربيع االول 1442
 2نوامبر 2020
 6صفحه  2000تومان

6

رییس شورای شهر از دستهای پشت پرده برای افزایش محدوده خدماتی شهر سیرجان خبر داد

تهدید به افشاگری
 قطعا هم نام مسئوالنی که خواستهاند در این موضوع دخل و تصرفی داشته باشند و هم نام آقایانی که دنبال اعمال
فشار با استفاده از ابزار قدرت و ثروت بودند ،افشا خواهند شد
 گلگهر در حریم شهر سیرجان باقی ماند
 نمیتوانیم صالح و مصلحت  250هزار نفر را برای  5یا  10نورچشمی زیر پا بگذاریم

3
رییس اداره بهزیستی سیرجان:

از ابتدای سال  8نوزاد راهی شیرخوارگاه شدهاند

5

روایت غریبنوازی و خودگدازی
ِ

عکس :پاسارگاد

«تصـورم هـم ایـن اسـت کـه هیـچ کدام از این وزیران و رییسـانی کـه آمدهاند و رفتهاند ،میآینـد و میروند و
به قول فروغی به کسـی کاری ندارند .یعنی حریف بازنشسـته کردن امثال مخلص نبودهاند .عقیدهام ایناسـت
کـه بازنشسـتگی مـن بـ ه دسـت کسـی خواهـد بـود کـه از یـک روسـتای دورافتـاده کرمـان برخیـزد و وزیرعلـوم یا
رییسدانشـگاه شـود و آن وقـت بـه دلیـل اینکه مرحوم امیرنظام گروسـی در مجلس روضـه کرمانیان در حضور
جمـع گفتـه بـود :کرمانیها . ..ادامـه در صفحهی 4

جناب آقای حسین اطمینان

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را بــه جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
نمــوده ،خداونــد روح آن عزیــز درگذشــته را قریــن رحمــت و مغفــرت نمایــد و بــه شــما و ســایر بازمانــدگان
ن بار باستان سیرجان
صبــر و طــول عمــر باعــزت عنایــت فرمایــد .مدیریت و کارکنان شرکت سمنگا 

گزارشی از اعمال تعطیلی صنوف در روز شنبه سیرجان

ایستادگی بازار
2

حس
جناب آاقی ین اطمینان

بــا نهایــت تاســف فقــدان پــدر بزرگوارتــان
را بــه جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد بــرای
آن مرحــوم علــو درجــات الهــی و بــرای شــما
و ســایر بازمانــدگان صبــر و طــول عمــر
مســئلت مینماییــم.
مدیریت و کارکنان
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

جناب آقایان

سرهنگ ذبیحاهلل بلوردی،
دکتر اسداهلل بلوردی و رسول بلوردی
و سرکار خانم الهام بصیرینیا

درگذشــت شــادروان حاجمحمدکاظــم بصیرینیــا را
بــه شــما و خانواده محترمتان تســلیت عــرض نموده،
از درگاه ایــزد یکتــا بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه
غفــران و رحمــت واســعه الهــی را مســئلت دارم.

داوود شهسواری
دبیر حزب مردمساالری استان کرمان

یک شرکت معتبر از افراد واجد شرایط در زمینه  HSEدعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان می توانند رزومه خود را به نشانی اینترنتی
 gmail.com@resume.company94ارسال نمایند.
  

 
 

   

  

  

1

 4

   

4

 2

 

