هفتهنامه

سروشنیا
رسما شهردار سیرجان شد

درمانده از
مرمت

2

احیای فضیلتهای
فراموش شده

4

6

دوشنبه  8آبان 1396
شماره 488
 10صفر 1439
 30اکتبر 2017

 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها

گزارش پاسارگاد از حضور بانوان سیرجانی در ورزشگاهها

پاسارگاد از مشکالت محله خرمآباد
گزارش میدهد

ُکند همجنس را
همجنستشویق

آبادیای که
خرم نیست

صفحه 5

 رضا سروشنیا :کوچههایی را که حق خودیاری
پرداخت کردهاند و در نوبت آسفالت قرار دارند میراث
شهرداران قبلی است
 تورج صادقی :منطقه خرمآباد جز منطقه  2شهری
است که تمام کارهای خدمات شهری آن را به مناقصه
گذاشتهایم .حداکثر ظرف  2هفته آینده پیمانکار
مشخص میشود و شروع به کار میکند
 سهراب بهاالدینی :آدرس افاغنه را بدهند
برخورد میکنیم

صفحه 3

فردی همسر سابقش را به یکی از شهرهای همجوار
کشاند و از او فیلم و عکس غیراخالقی تهیه کرد

دستگیری به بهانه
انتشار عکسهای
نیمه برهنه همسر سابق
صفحه 7

شیشه سکوریت

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

..................................

با مجوز رسمی از اداره کل آموزش فنی و حرفهای
کشورهنرجومیپذیرد

..................................

خیابانخواجو-کوچهشهیدمحمودینیا()14

تلفن42234873 - 09361557348 :
موسس و مدیر :انتظامرضوی

به صورت نقد و اقساط

شور شیرین ترش تلخ

میـکروپیـگمنتیشـن و میـکروبلیـدینگ
تحـــولــی جـــدیـد در دنیـــای میـــکروپیگمنتیشـن
جدیدترین و بهروزترین دستگاه میکروپیگمنتیشن
رنــــگهـــای اصــــل و بـــا کیفیت آمـــــریـــکایـــی
در محیطی کامال استریل با پکهای یکبـار مصــرف
09130623461

شکالت-آجیل

با مشاوره رایگان

با تخفیف ویژه به مدت محدود

سركارخانممهينحسام

قبولــي شــما را در آزمــون دكتــري رشــته آمــوزش زبــان
انگليســي كــه نشــان ازلياقــت ،پشــتكار و همــت واالي شــما
دارد را تبريــك گفتــه و از خداونــد منــان ســعادتمندي و
توفيقــات روزافــزون شــما را مســئلت دارم.

ميرزايي

دهخدا شمالی
09133794250

آگهی مزایده
شــرکت عمــران کار ســیرجان قصــد
فــروش حــدود  2هــزار متــر مکعــب
پوکــه صنعتــی را در منطقــه ویــژه
اقتصــادی دارد .متقاضیــان میتوانند
جهــت بازدیــد و دریافــت اطالعــات
بیشتــر بــه دفتــر عمرانــی منطقــه
مراجعــه نماینــد.

استاد گرانقدر

جناب آقای
دكتر علي یعقوبیپور

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان
انتصــاب شایســته حضرتعالــی بــه عنــوان ریاســت دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد ســیرجان کــه بیانگــر تعهــد ،کارآمــدی ،لیاقــت و
شایســتگیهای برجســته شــما در صحنههــای خدمــت صادقانــه اســت را بــه شــما و خانــواده
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ســیرجان صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض مینماییــم.
بیشــک بــا توجــه بــه تجــارب برجســته و مدیریــت توانمنــد جنابعالــی ،ارتقــای علمــی و
فرهنگــی ایــن مجموعــه عظیــم فراهــم خواهــد شــد .از درگاه پــروردگار توفیــق خدمــت در
جهــت شــکوفایی و تحقــق اهــداف بــزرگ ايــن دانشــگاه را مســئلت داريــم.

اعضاي هيئتمديره و كاركنان شركت بهبر سيرجان

فــروشــگاهآزادیعـرضهکننده
انــواع محصوالت دامداران و
نانآورانتهران
خیابان بروجردی ،نرسیده به خیابان جواداالئمه
42233330

ماستبادمجان
دامداران

کرکره برقی

پاسارگاد

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

جناب آقای یوسفخان قطبی و
خانواده محترم حاجداوودخان قطبی

درگذشــت مــادر گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،غفــران و رحمــت الهــی بــرای آن
مرحومــه از خداونــد منــان خواهانیــم.

احمدی

جناب آقای حاجنصراهلل صالحی

درگذشــت مــادر همســر گرامیتان(همســر داوودخــان
قطبــی) را خدمــت جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض میکنــم .خداونــد روح آن مرحومــه را
قریــن رحمــت فرمایــد.

احمدی

غنچـه بـاغ گـل مـادر و بابا بـودم
نوگلی بیگنه و پاک و مصفـا بـودم
در جوانی اجل آمد به سراغـم مـادر
غممخور من به خدا تارک دنیا بـودم

ضمــن تقدیــر و تشــکر از کلیــه ســروران ،دوســتان و
آشــنایان کــه در مراســم تشــییع ،تدفیــن و ترحیــم گل پرپــر
شــده مرحــوم

سیناصحراییپاریزی

شــرکت نمودنــد یــا بــا ارســال پیــام و نثــار تــاج گل و...
مــا را در تحمــل ایــن داغ ســوزان یــاری نمودنــد خصوصــا
مدیرعامــل محتــرم شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران ،مدیــر،
معاونیــن و کارکنــان مــس منطقــه کرمــان ،مدیــران کل امــور مالیاتــی اســتانهای یــزد و
کرمــان ،روســا و کارکنــان ادارات امــور مالیاتــی ســیرجان ،رفســنجان ،کرمــان و شــهربابک،
مدیرعامــل و کارکنــان شــرکت راهــوار مــس ،امــام جمعــه ،بخشــدار و سرپرســت و کارکنــان
شــهرداری پاریــز ،باشــگاه فرهنگــی ورزشــی مــس پاریــز ،مدیــر ،معاونیــن ،دبیــران و
دانشآمــوزان دبیرســتان نمونــه امــام صــادق(ع) ،اعضــای موسســه نخبــگان میثــم تمــار،
مربــی و تنیســورهای باشــگاه تنیــس درآگاهــی و مــردم شــریف پاریــز بــه اطــاع میرســاند
مراســم چهلمیــن روز درگذشــت آن عزیــز از دســت رفتــه روز پنجشــنبه  96/08/11از
ســاعت  14.30الــی  16.30در مجموعــه خیریــه قمربنــی هاشــم پاریــز برگــزار میگــردد.
امیــد اســت شــادی قریــن لحظههایتــان باشــد.

خانوادههای صحرایی و فرهادی

