جابجایی جسد
(ع)
در بیمارستان امام رضا

گـروه حـوادث :در یـک اتفـاق جالـب جسـد دو نفـر در بیمارسـتان امـام رضـا (ع)
جابجـا شـد .بـه گـزارش پاسـارگاد :دو روز قبـل ،مرحوم عبـاس یعقوبـی از اهالـی عزتآباد
فـوت میکنـد و جسـد وی بـه سـردخانه بیمارسـتان امام رضا منتقل میشـود .صبح شـنبه
نیـز اسـماعیل زیدآبـادی از اهالـی زیدآبـاد هـم فـوت کـرده و جسـد وی تحویل سـردخانه
میشـود ...ادامـه در صفحـه 7

هرجا نماینده نظر درستی
داشتند حمایت کردم

هفتهنامه

نوجوان  16ساله
در گودال آب غرق شد

2

7

شریعتی
فریادگر بزرگ «آزادی»

8

دوشنبه  29خرداد 1396
شماره 471
 24رمضان 1438
 19ژوئن 2017

 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها

پنهان پدیده «رایفروشی» در انتخابات شورای شهر
پیدا و
ِ

سیرجانِمن،حراج
در

همی
ن رابطه

5

گزارش پاسارگاد از آخرین وضعیت پرونده انتخابات

اعتراضها به قوت خود باقی است

8

حقالناس و مصلحت

2

در پی مشکالت داروخانهی هاللاحمر بیماران کلیوی با مشکالت زیادی مواجه شدند

کمبود و گرانی داروی بیماران کلیوی

6

یک مرگ ،هشت زندگی
پشــت در  ICUایستادهاند .به آن ها گفته شده است بیمارشان دچار مرگ مغزی شده است اما امیدوارانه منتظر
معجزه هستند .مرد جوان صورتش را با دستانش پوشانده و شانههایش میلرزد .گریه میکند و مینالد .بعد دستهایش
را از روی صورتش برمی دارد و خطاب به آدمهای دورو برش میگوید« :من نوکر امام حســینم .باید دستمو بگیره».
مادرش در بخش  ICUبستری است .دیگران هم با او میگریند .او اصال نمیتواند بپذیرد که دستگاهها را از مادرش جدا
و اعضای مادرش را اهدا کنند .هنوز هم امید دارد ... .صفحه  4را ببینید..

توجه

توجه

قابل توجه کارجویان کارفرمایان محترم
ثبتنام طرح کارورزی آغاز شد
جهت کسب اطالعات بیشتر به کاریابی امید جوان
واقع در بلوار دکتر صادقی -ابتدای کوچه حاجرشید
مراجعه فرمایید .تلفن42232609 :

 گروه شهر:قرار بود خانهمان آباد شود اما خانهخراب شدیم» این سخن واحد سپردهگذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین است .رؤیای دریافت سودهای چند میلیونی خیلی زود برای
مردمی که به امید آن راهی مؤسساتی چون فرشتگان یا آرمان شدند ،سراب شده است |.عکس:الله خواجویی

سپردهگذاران کاسپین از مشکالتشان به پاسارگاد گفتند

خانهخراب شدیم

3

شیشه سکوریت

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

کرکره برقی

پاسارگاد

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

به مناسبت افتتاح مطب و
همزمان با عید سعید فطــر
بـه مدت دو هفته
ویـزیت  10هـزار تـومـان
آدرس :خیابان ابن سینا ،نرسیده به بیمارستان امام
رضا(علیهالسالم) ،روبروی خیابان بدر شمالی
42233372

آهـنفـروشی درویـشی زیـدآبـادی

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

