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پاسارگاد از دالیل تعطیلی جایگاههای CNG
گزارش میدهد

سنگ
به چاه افتاده
 اصغر ایرانمنش وکیل شهرداری سیرجان :اشتباه
شهردار وقت این بوده که وقتی بدهی به سقف
ضمانتنامه رسید ،قرارداد را فسخ نکرده است
 محمد زیدآبادی مسئول واحد حقوقی شهرداری:
در قراردادها ضمانتنامه بانکی مدنظر واحد حقوقی و
قراردادها به دستور شخص شهردار به سفته تبدیل شد
 عباس پرواز :برادر شهردار مدیر CNGها بود و با
پیمانکار ارتباط مستقیم داشت و برای آنها کار میکرد
 جواد شاهقاسمی مدیرعامل شرکت آساگستر:
شهردار گفت برادر من باید در جایگاه باشد و ما
نمیتوانستیم قبول نکنیم

هشدار به زائران کربال:

روبوسی نکنید

شهر؛ شرمسار
از معلوالن

عکس :الله خواجویی | پاسارگاد

صفحه 3

گزارشی از گردش یک معلول در شهر

صفحه 4

صفحه 2

قابلتوجههمشهریانعزیز
فراخوان دعوت از شهروندان و صاحب نظران در پیشنهاد

طرحهای جامع و تفصیلی شهر سیرجان

کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر سیرجان ،برگزار میکند
بــا توجــه بــه اینکــه طرحهــای جامــع و تفصیلــی شــهر ســیرجان در
حــال بازنگــری و تدویــن میباشــد ،از ایــن رو کمیســیون عمــران و
شهرســازی شــورای اســامی شــهر ســیرجان از عمــوم شــهروندان
ســیرجانی و افــراد صاحــب نظــر دعــوت میکنــد کــه در دو بخــش زیــر
شــرکت نماینــد:
الــف) عمــوم مــردم میتواننــد مشــکالت و نواقــص طــرح تفصیلــی
فعلــی شــهرداری ســیرجان را در قالــب گــزارش بــه دبیرخانــه شــورا
ارســال نماینــد.
ب) اســاتید و کارشناســان حوزههــای مختلــف شــهری از جملــه
شهرســازی ،مدیریــت شــهری و معمــاری میتواننــد نظــرات و
پیشــنهادات خــود را بــه صــورت مکتــوب نیــز بــه دبیرخانــه شــورا
ارســال نماینــد.
عالقهمنــدان جهــت ارایــه گزارشهــا و طرحهــای پیشــنهادی خــود
میتواننــد تــا تاریــخ  5آذر مــاه  96بــه دبیرخانــه شــورای اســامی
شــهر ســیرجان مراجعــه کننــد.
محمدرضا عربگوئینی
مسئول کمیسیون عمران و شهر سازی شورای اسالمی شهر سیرجان

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

با مشاوره
رایـــگـان

شیشه سکوریت

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

کرکره برقی

پاسارگاد

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

جنابآقایمحسنزیدآبادی

ضمــن تقدیر و تشــکر از زحمات مســتمر شــما ،انتصــاب حضرتعالی
بــه ســمت ریاســت شــورای اســامی حســینآباد عبداهللتقــی
و ریاســت شــورای اســامی بخــش زیدآبــاد را تبریــک عــرض
میکنیــم .در پنــاه حــق پیــروز و ســربلند باشــید.

جمعی از کشاورزان حسینآباد عبداهللتقی

جناب آقای

رحیم غالمرضاپور
انتصــاب شــما بــه ســمت دهیــار
حســینآباد عبداهللتقــی را تبریــک
عــرض میکنیــم .امیــد اســت در پرتــو
الطــاف حضــرت حــق بیــش از پیــش
موفــق باشــید.
جمعی از کشاورزان
حسینآباد عبداهللتقی

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

برادران بزرگوارسردار سرلشکر
حاجقاسم سلیمانی و حاجحسین سلیمانی

بــا نهایــت تاســف درگذشــت ابــوی بزرگوارتــان را تســلیت
عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان بــرای ایشــان غفــران و
رحمــت واســعه الهــی و بــرای شــما بزرگــواران صبــر و اجــر
جزیــل مســئلت مینمایــم.

شیراز  ،سرتیپ زرهی حسین ایراننژاد

جناب آقای دکتر

علی یعقوبیپور
انتصــاب شایســته شــما بــه
ســمت ریاســت دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد ســیرجان را تبریــک
عــرض میکنــم .موفقیــت و بهــروزی
روزافــزون شــما را از خداونــد متعــال
خواهانــم.
علیابراهیمیکرانی

فروش انواع گوشیهای
سامسونگ ،اپل ،لپتاپ
ایسوس ،انواع کامپیوتر
و انواع لوازم جانبی مثل
فلش ،رمریدر و پرینتر
با مدیریت دکتر علی معصومپور
تلفن تماس09140478856-09157281057:

