خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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توگوی بیپرده با رییس اتاق اصناف سیرجان
گف 

باالییها ازدرد
مردم بیخبرند
 دولت فعلی فقط دراصطالح دولت تدبیرو امید است ،چون ازنظرمن نه تدبیردارد و نه امیدی درکارنامهاش است
 دست ما ازچارهکوتاه است ،ما تابع تصمیمات ستادکرونایکشورهستیم
  اینهاکه فکری به حال واکسن نمیکنند،بنابراین اگربخواهند اصالحکنند ،باید حداقل دو هفتهکلکشوررا تعطیلکنند
 هیچکدام ازوعدههای دولت عملی نشدند .درسیرجانکسی را نمیشناسمکه وامکروناگرفته باشد
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گزارش پاسارگاد ازحقوق مستاجران درشرایطکرونا

مستاجران درخانه بمانند؛ بشرطها و شروطها

2

بوستانهای عذاب!

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

«زنده بودن» این روزها بیشترازهمیشه به یک منازعه شبیه شده است .منازعههاییکه حاال حتا به ساعتهاییکه قراربوده
به خوشی و آرامش بگذرد همکشیده شده است .اگرشما هم درخانهکودکی داشته باشید ،میدانیدکه یکی ازدلخوشیهای او
این استکه ساعتی را دریک پارک با تاب و سرسره بازیکند.اماکدام پارک وکدام سرسره؟ به جرات میتوانگفتکهکمتربوستانی
درسیرجان هستکه شما بتوانیدکودکتان را با خیالی راحت به آنجا ببرید .سرسرههای پرازسرسوزن و سرنگ و زبالههایی مثل
تهسیگارصحنههایی آشنا برای همهی پدرو مادرهاست ... .ادامه درصفحهی 5

گپی با صالحه حسینی درباره مطالبات شهری زنان

کمبودهای سیرجان برای زنان

جناب سرگرد

علیرضا وطندوست
رئیس ایستگاه راهور شماره  2سیرجان
بــا کمــال مســرت ارتقــاء درجــه جنابعالــی کــه بیانگــر تعهــد ،کارآمــدی،
شایســتگی و خدمــت صادقانــه شــما بــه نظام مقــدس جمهوری اســامی
ایــران میباشــد را تبریــک عــرض نمــوده ،از درگاه حضــرت ســبحان،
تعالــی ،تــداوم و موفقیــت روزافــزون شــما را خواســتاریم.
امیــد اســت همچــون گذشــته در راســتای تحقــق اهــداف ارزشــمند
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران همــواره پیــروز و ســربلند
باشــید.

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان
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