خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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اجرای عملیات جدو لگذاری و
موزاییک فرش معابرشهری ادامه دارد

هفتهنامه

قد حاشیه
بلندتر از متن
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شهیدان بهخونغلتان
خوزستان
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دوشنبه  28تیر 1400
شماره 662
 8ذیالحجه 1442
 19جوالی 2021
 6صفحه  2000تومان

انتقاد خردهفروشان میوه ازدال لهای میدان میوه و ترهبار

عامالنگرانی میوه
درسیرجان
  دال لها ازاقوام برخی غرفهداران هستند              دردو دانگ غرفه ۸ ،نفردالل وجود دارد
 رییس صنف خردهفروشان میوه :دالل ناچاربه داللی شده است   /درهمهی شهرها میدان میوه و ترهبار
متعلق به شهرداری است ولی درسیرجان میدان متعلق به بخش خصوصی است /به دلیلکمبود غرفه درمیدان ،قیمت
هرغرفه به  ۸تا  ۱۲میلیارد رسیده است

2

گزارش پاسارگاد ازآخرین وضعیت محورحادثهخیزخواجوشهر

انسان مقصراول اما جاده دردست تعریض است

3

زودتر بزرگ شو

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

آمدهبودپروندهیفرزندشراازمدرسهیغیرانتفاعیبگیردوببردمدرسهدولتیثبتنامشکند.نشستهبودزیرسایه
درخت.منتظرمدیرمدرسهاست.پروندهفرزندشرانمیدهندواصراردارندبچهراجابهجانکند.گفتهاندبنشینتامدیر
بیاید،ببینیماوچهمیگوید؟شایدراضیاتکردبچهرانبری.چشمانعسلیاشرنگغمدارند«:بهنظرشماواکسنکرونا
خوبه؟ یک دفعه نزنیم ،بیفتیم و بمیریم .چند تا ازقوم و خویشهای ما زدن و مردن .خیلی به مرگ فکرمیکنم .همش
به خودم میگم اگربمیرم این بچه تک و تنها و بیکس چکارکنه؟  ....ادامه درصفحه5

دعوت به همکاری
به یک نفر نیروی علوم آزمایشگاهی جهت کار
در آزمایشگاه خصوصی نیازمندیم.
42281133
شماره واتساپ09225704496 :

جناب آقای منصور زیدآبادینژاد

ـه تامین
ـت اداره بیمـ
انتصــاب بجــای شــما را بــه ســمت معاونـ
ـم کــه نشــان از شایســتگی شــما دارد
ـتان بـ
اجتماعی شهرسـ
تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده ،موفقیــت روزافــزون شــما را
از درگاه حــق خواهانم.

محمدجواد دهش

جناب آقای

مهندس محمدرضا آقاخانی
انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان سرپرســت اداره تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان را کــه نشــان از تعهــد و
شایســتگی شــما میباشــد تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد اســت در
ســایه تاییــدات الهــی در ایــن عرصــه بیــش از پیــش ســربلند و
پیــروز باشــید .از درگاه ایــزد منــان توفیــق روزافــزون شــما را
آرزومندیــم.
روابطعمومی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

توگو با دکتر علی امجدی متخصص بیماریهای عفونی:
گف 

پیکهای جدید و ازدست دادن عزیزان بیشتر
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