خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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وقتی مردم خسته شوند چنین
مجلسی از آب در میآید
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جشنواره سراسری سردارآسمانی
برگزارمیشود
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 4ژانویه 2021
 6صفحه  2000تومان

رییس اداره ثبت اسناد سیرجان از تالش برای حذف واسطهها خبر داد

شناسایی  70درصد
کارچاقکنها
 هزینهی تعویض سند  100هزارو  500تومان است.
 درتمامکشورادارات ثبت با پست قرارداد بسته و نیروهای پست تمامکارهای تعویض سند را
با هزینه  31هزارتومان انجام میدهند
 امسال ،تعداد ازدواجهایمان  7668مورد بوده و درمقایسه با سالگذشته افزایش داشته است
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توگو با مسئول واحد شبهخانواده بهزیستی سیرجان
گف 

 200خانواده درانتظارفرزندخوانده

5

قتل خیابان خزر و ابهاماتی که هنوز وجود دارد
ِ
وقوع قتل ،هرچند تلخ اما واقعیتی است که در هر جامعهای کم یا زیاد وجود دارد .اینکه دلیل وقوع قتل
چیست ،مدنظراین یادداشت نیست بلکه نحوه مواجهه با این پدیده دهشتناک ،بحث این قلم است .درجوامع
پیشرفته زمانیکه قتلی رخ میدهد ،اولین کار ،برگزاری کنفرانس خبری توسط رییسپلیس یا دادستانی است یا
هردو است .هدف آشکاراست .اول ،جلوگیری ازایجاد التهاب بیشتردرجامعه و دوم،کنترل وکاهش التهاب....
ادامه در صفحهی 6

ایــن شــهید عزیــز هروقــت گزارشــی کتبــی یــا
شــفاهی مــیداد ،مــن قلبــا و زبانــا او را تحســین
میکــردم امــا امــروز در مقابــل آنچــه کــه او سرمنشــا
آن شــد و بــرای کشــور و منطقــه بــه وجــود آورد مــن
در برابــر او تعظیــم میکنــم .مقــام معظــم رهبــري

بسماهلل القاصم الجبارين
شــهادت مظلومانــه ســردار ســرافراز ايــران زميــن و ســرباز والیــت
ســپهبد پاســدار حــاج قاســم ســلیمانی ،داغــي عمیــق بــر دل ملــت
ایــران و تمــام آزادیخواهــان سراســر جهــان کــه بــا راه و روش و ســیره
آن آزادهی ســفرکرده آشــنا بودنــد ،نهــاد.
ســردار ســلیمانی عزیــز ،یــادگار دفــاع مقــدس بــا اخالصــی کمنظیــر
و مجاهــدت شــجاعانه در جبهههــای حــق علیــه باطــل بــه دفــاع از
کیــان ایــن ســرزمین و امنیــت مــردم ایــران پرداخــت و پــس از ســالها
مبــارزه و حضــور در خــط مقــدم مبــارزه بــا داعــش و تروریســتهای
منطقــه ،در پــی حملــه جنایتکارانــه تروریســم دولتــی آمریکایــی بــه
یــاران شــهیدش پیوســت .لــذا بنــده از طــرف خــود و همکارانــم در
نهایــت تاثــر و تالــم از ایــن ثلمــه جبرانناپذیــر ،اوليــن ســالگرد عــروج
عارفانــه و شــهادت عاشــقانه ایــن الگــوی اخــاص ،شــجاعت و انســانیت
را بــه محضــر حضــرت ولــی عصر(عــج) روحــی و ارواحنــا لــه الفــدا،
رهبــر معظــم انقالب(مــد ظلهالعالــی) و عمــوم هموطنــان ،همشــهریان و
همرزمــان آن گرامــی عــروج کــرده ،تبریــک و تســلیت عــرض مینمایــم.

رضا سروشنيا شهردار سيرجان

دکتر منصور جعفری رییس پزشکی قانونی سیرجان | پاسارگاد

مصاحبه با رییس پزشکی قانونی شهرستان سیرجان

باید جلوی رواج هدفمند خشونت را بگیریم

جناب آاقی مهندس محمد اسکندریپور
مح
دمریعامل ترم رشکت صنا یع فوالد کاویانگهر سیرجان

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت پــدر بزرگوارتــان معلمــی فرهیختــه
و وارســته شــادروان حاجحســین اســکندریپور را بــه جنابعالــی
و خانــواده محترمتــان تســلیت میگوییــم .خداونــد متعــال روح پاکــش
را بــا موالیــش حضــرت علــی(ع) محشــور نمایــد و بــه شــما و ســایر
بازمانــگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل عنایــت کنــد.
روحشان شاد و یادشان گرامی.
روابطعمومی شرکت صنایع فوالد کاویانگهر سیرجان

جناب آاقی مهندس محمد اسکندریپور
مح
دمریعامل ترم رشکت صنا یع فوالد کاویانگهر سیرجان

فقــدان پــدر بزرگوارتــان مــا را نیــز اندوهگیــن ســاخت .ایــن
مصیبــت را بــه جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر کــرده غفــران
واســعه الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان شــکیبایی و طــول
عمــر باعــزت مســئلت مــی نماییــم.

مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره هلدینگ گهرعمران
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