نمایشگاه صنایع دستی
در مهمانسرای جهانگردی
پاسارگاد :نمایشگاه صنایع دستی «گالریخانه مانوک» تا 29
مهرماه در مهمانسرای جهانگردی برپاست .سامره امیری در مورد این
نمایشگاهش به پاسارگاد گفت :در این نمایشگاه تابلوهای دیجیتال ،رانر،
رومیزی،پاف ،ماگ ،جعبههای چوبی ،د فترچه یادداشت و  ...که همگی
از کارهای دستی خودم هستند در معرض دید و فروش قرار گرفته
است....صفحه  2را بخوانید

هفتهنامه

چهارشنبه شهردار
سیرجان مشخص میشود

پدر امیرحسین به جرم
کودکآزاری محاکمه میشود
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حال شهر ما
و این سه نفر
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دوشنبه  20شهریور 1396
شماره 482
 20ذیالحجه 1438
 11سپتامبر 2017

 8صفحه  1000تومان
همراه با  12صفحه نيازمنديها

یکی از اعضای شورا معتقد است زیرسازی آسفالت خیابان امام(ره) مناسب نیست

نمایش خیابانی آسفالت
 عربگویینی :آسفالت خیابان امام غیر کارشناسی انجام شده است و زیرسازی آن استاندارد نیست
و با عبور کامیون بخشهایی از آن نشست کرده است
 سروشنیا :خیابان امام محل تردد کامیون نیست و مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی مشکلی برای آسفالت پیش نمیآید
و اگر به وجود آمد من جوابگو هستم
 حسن زیدآبادی :شبکهی فاضالب در دست اقدام است اما آقای سروشنیا معتقد بود که خیابان امام
باید آسفالت شود ،ما هم اجرا کردیم
کارشناس مسائل شهری :این آسفالت اصولی نیست و قسمتهایی که کانال حفر شده فروکش میکند
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دستهای پشت پرده ،رای به «شهردار» شدن چه کسی میدهند؟

لطفا من را «شهردار» کنید!
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بازار شام
«بازار شام است اینجا» .این توصیف رییس محیطزیست از وضعیت شهرک صنعتی شماره یک است .توصیفی که
مردم و برخی از صاحبان صنایع در شهرک صنعتی آن را قبول دارند و معتقدند«در اینجا هرکس هرکار دلش بخواهد
میکند .اصال مدیریتی وجود ندارد .به مسئوالن هم بارها مراجعه کردیم اما جوابی نمیدهند ،دیگر نمیدانیم چه باید
بکنیم» آنها از شهرک صنعتی به عنوان «آشفتهبازار» یاد میکنند .آشفته بازاری که حاال وجود  6-5واحد تولید آهک
با تولید آالیندگی شرایطش را بدتر هم کرده است .. ..صفحه 3را ببینید.

که گمان داشت که روزی تو سفر خواهی کرد
روز مـا را ز شـب تیـره ،بـتر خـواهی کـرد
که گمان داشت که یک جمع در انـدیشه تـو
تـو نهان از همه ،آهـنگ سـفر خـواهی کرد

 گروه شــهر:مثل همیشه محافظهکار حرف میزند .در پاسخ به سواالت مدام از کلمه شاید اســتفاده میکند و حاضر نیست از کسی صریح نام ببرد چراکه
معتقد است برایش بار حقوقی دارد| عکس:الله خواجویی

گفتوگوی پاسارگاد با نسرین امینیزاده در دوران پساشورا

بدترین تصمیم شورای چهارم انتخاب محبوبیزاده بود
شیشه سکوریت

وبسایتبیمارستاندکترغرضیسیرجان
Gharazi-sirjan.tamin.ir

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

شکالت-آجیل

شور شیرین ترش تلخ

دهخدا شمالی
09133794250

مرحوم حسین مریدی
96/06/24
یاد و خاطرش را گرامی میداریم.

خانوادههای مریدی و تیموری

(همسر حاجعبدالمهدی صالحی)

شــرکت فرمودهانــد ،بــه اطــاع میرســانیم مراســم چهلــم
آن مرحومــه روز جمعــه  96/06/24برگــزار میگــردد.
ساعت حرکت  5بعدازظهر از مقابل منزل آن مرحومه
آدرس :خیابان  15خرداد

نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان
سوی تو میدوند هان ،ای تو همیشه در میان
بدینوســیله از کلیــه دوســتان ،آشــنایان ،اقــوام و ســروران
گرامــی کــه در غــم از دســت دادن شــادروان

حاجاسداهلل اسدی پسوجانی

بــا شــرکت در مراســم تشــییع ،تدفیــن ،ترحیــم و خاکبندان
آن زندهیــاد و یــا بــا ارســال پیــام ،چــاپ آگهــی و تمــاس تلفنی
بــر مــا منــت گذاشــتند و ابــراز همــدردی نمودنــد ،کمــال
تشــکر و قدردانــی را مینماییــم و بــه اطــاع مــی رســانیم بــه مناســبت چهلــم آن مرحــوم
در روز پنجشــنبه  96/06/23ســاعت  5/30بــر ســر مــزارش گــرد هــم میآییــم و یــاد
و خاطــرهاش را گرامــی میداریــم.

پاسارگاد

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

در راســتای اقــدام خداپســندانه و همــکاری
و راهنمایــی جنابعالــی در امــر اهــدای اعضــای
مرحــوم شــاهبداغی کــه باعــث درمان بیمــاران
نیازمنــد جامعــه شــد از شــما تقدیــر و تشــکر
میکنیــم.

ضمن عرض سپاس و تشکر از الطاف کلیه سروران
گرامی که در مراسم تشییع .تدفین و مجالس ترحیم

مرحومهحاجفاطمهسعیدنیا

کرکره برقی

جناب آقای دکتر امین پورزارع

بــا دســتانی بــر ســینه ،قامتــی خــم بــه نشــانه صمیمانهتریــن
تشــکرها ایســتادهایم و نیــز بــه خــود میبالیــم کــه مــادری
همچــون تــو داشــتیم.

بـه بهانه پنجمین سـالگرد درگذشت
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خانواده مرحوم شاهبداغی

فروشگاه آزادی

عرضهکننده «محصوالت لبنی دامداران و نانآوران
تهران» با خدمات ویژه نمایندگی
خیابان بروجردی ،نرسیده به خیابان جواداالئمه 42233330

جناب آقای دکتر امین پورزارع

از ایــن کــه بــا هــدف عالــی رضایــت خداونــدی و بــا
ایثــار و از خــود گذشــتگی بــه زندگانــی و جاودانگــی
انســان دیگــری بــا عــزت و عظمــت نگریســتید
و در اقــدام اهــدای اعضــای مرحــوم محمــد
نژادشــاهبداغی نقــش بــه ســزایی داشــتید کمــال
تشــکر و قدردانــی را داریــم.

نشریه پاسارگاد

