آنها که باختند

امیرحسینطاهری :بازی انتخابات بــه فینال جـام حذفی میماند؛ مساوی ندارد،
نتیجهاش یا برد است یا باخت .برندهها را به ظاهر همه میشناسند ،اما در غوغای پس از انتخابات
معموال فراموش میشوند بازندهها که همیشه هم تعدادشان بیشتر است .منظور فقط آن سه
کاندیدای ریاستجمهوری ایران و حدود هشتاد کاندیدای شورای اسالمی شهر سیرجان نیستند،
دایره بازندهها بسیار وسیعتر است .بازنده آن کاندیدایی است که دروغ گفت ،تهمت زد ،بدگویی کرد،
تشنج آفرید ،تجسس کرد ،و آخر کار « ...چه فرقی میکنه چند تا رای آوردی؟ تو شرافتت رو باختی»... ..
ادامه در صفحه4

دوطرفه شدن پل شهدای
غواص خطرناک است

هفتهنامه

خانوادههای
توپناه
بیپش 
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جسد را
شناسایی کنید
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 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها

درخواست تعدادی از کاندیداهای
شورایشهرسیرجان

انتخابات شورا
را باطل کنید
 علی رنجبر :باید یک روزی پیدا شود که آن پیرزن
کمرخمیدهای که با عشق و عالقه رای داده با آن آقایی که
میرود مشروب توزیع میکند فرق داشته باشد
 محسن جهانشاهی :مگر نظر مردم مهم است؟ شما بهتر
است نظر آقای فرماندار و حسنپور را بپرسید چون نتیجه
انتخابات را این دو نفر تعیین میکنند نه مردم و نه انتخابات
 منوچهر شمسالدینی« :بنده  10سال عضو شورای تامین
این شهر بودم اما این یکی از کثیفترین انتخابات بوده است

در همی
ن
ر
ا
ب
ط
ه
غده بدخیم «خرید و فروش
رای» را نادیده نگیرید!
صفحه3

تحلیلی بر انتخابات شورای پنجم در سیرجان

پیروزی اصالحطلبان در سیرجان

ت و تاز «قومیتمداری»
تاخ 
در انتخابات شورای شهر

صفحه2
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برادر ارجمند

جناب آقای

مهندسابوذرزینلی
انتخاب جنابعالی در شــورای اســامی شــهر
ســیرجان کــه نشــان از توانمنــدی و لیاقــت
شــما و اعتمــادی اســت کــه مردم ســیرجان
بــه شــما دارنــد را صمیمانــه تبریــک عرض
مینمایــم .پیــروز و موفــق باشــید.

شرکت کوثر جام -محمد حیدرپور

اهالی روستای ابراهیمآبا د رضوی

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُ ر ،در سیــرجان

جناب آقای مهندس

محمدرضا عربگویینی
اینــک کــه به فضــل خداوند
و اعتمــاد مــردم بــه عنــوان
نماینــده شــهروندان در شــورای اســامی
شــهر انتخــاب شــدهاید و ایــن بــار مســئولیت
ســنگین را پذیرفتهایــد ،ضمــن تبریــک ایــن
موفقیــت ،بهــروزی و ســعادت شــما را از
خداونــد متعــال خواســتارم.

شرکت عامر بتن-جواد پورپاریزی

جناب آقایان محسن نژادخراسانی
و محمد نژادخراسانی
انتخــاب مجــدد شــما بزرگــوران بــا
اکثریــت آرای مــردم بــه عنــوان عضــو
شــورای اســامی ابراهیمآبــا د رضــوی
را تبریــک عــرض نمــوده ،موفقیــت و
بهــروزی شــما را از خداونــد متعــال
خواســتاریم.

شیشه سکوریت

جناب آقای
مهندسمحمدرضا
عربگویینی
انتخاب جنابعالی در شــورای اســامی شــهر
ســیرجان بــا رای قاطــع مــردم کــه نشــان از
جایــگاه شــما در قلــب همشــهریان دارد را
صمیمانــه تبریــک عــرض مینمایــم.

حسین ستودهنیا -مدیریت رستوران پارسیان

شکالت-آجیل

شور شیرین ترش تلخ

دهخدا شمالی
09133794250

آگهی استخدام
شــرکت کرمــان دیــزل واقع در شهرســتان
ســیرجان تعــداد یــک نفــر خانــم بــا مــدرک
حداقــل لیســانس صنایــع بــا ســابقه
کار مفیــد و بومــی ســیرجان اســتخدام
مینمایــد .متقاضیــان میتواننــد حداکثــر
تــا تاریــخ  4خــرداد مــاه بــا شــماره
 034 - 32110963و 09018299330
تمــاس حاصــل فرماینــد.

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

پدرم ،نام تو را بر لوح زر بایـد نوشت
نام تو بابای من ،بر تاج سر باید نوشت
من که نتوانم کنم حقت ادا بابـای من
در مقامت مثنوی با صد گهر باید نوشت
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم

حاجفضلاهلل وحیدی

مراسمی روز جمعه  96/3/05برگزار میگردد.
آدرس :کــوی پیــکان -پشــت دارالقــرآن -خیابــان
ملــوان
ساعت حرکت  5بعدازظهر

آهـنفـروشی درویـشی زیـدآبـادی

تقدیر و تشکر
خــدا را شــاکریم کــه در ایــن کارزار دشــوار ،ســربلند بیــرون آمدیــم.
ســربلندیمان نــه بابــت حضــور در شــورا بلکــه بهخاطــر اعتمــاد پــاک و
صادقانــه شماســت .اینجانــب از تکتــک شــما شــهروندان تقدیــر و تشــکر
میکنــم .مــن از امــروز نماینــدهی همـهی شــهروندان ســیرجانی در شــورای
شــهر هســتم .ســوگند یــاد میکنــم دغدغــهی شــما را بــا تمــام تــوان پیگیری
کنــم .اعتمــاد شــما بــار مســئولیت مــرا بســیار ســنگین کــرده اســت و از
پــروردگار میخواهــم در ایــن مســئولیت ســنگین مــرا یــاری رســاند.

با سپاس  -طاهره جهانشاهی

آدرس :بلوار عباسپور -شهرک صنعتی شماره یک -جنب کارخانه میلگرد
تلفن09137681605 - 42338501 -9 - 42336601 -7 :

عکس :علی حیدرنیا |پاسارگاد
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