هفتهنامه

هزینه باالی «امآرآی»
در سیرجان
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صدور مجوز برگزاری آزمون
پایه یک در سیرجان

شهرداری،اوقاف و هیات امنای بازار
هم به وعدههایشان عمل کنند
8
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دوشنبه  7خرداد 1397
شماره 514
 12رمضان 1439
 28می 2018
 10صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها

گزارشی از افزایش استعمال سیگار در بین دختران

دختران سیگاری
 دختر سیگاری :سیگار کشیدن عین آزادیه .وقتی سیگار میکشی چون جامعه سیگار کشیدن زن را تحمل نمیکنه ،برای من مثل
این میمونه که به همه تو دهنی زدم و بندهایی که به پاهام بسته شده را باز کردم
 سخنگوی وزارت بهداشت :شیوع مصرف دخانیات در مردان  ۲۵.۱۶و در زنان  ۴درصد است
 افراد سیگاری روزانه حدود  ٩میلیارد تومان سیگار و دخانیات دود میکنند و پولی که ایرانیها برای خرید سیگار مصرف
میکنند ٤ ،برابر پولی است که برای خرید کتاب میدهند
 روانشناس حوزه اعتیاد :وقتی دختری در جمعی که همگی سیگاری هستند از سیگار کشیدن خودداری کند ،در نزد بقیه
امل محسوب میشود و برای اینکه مورد تمسخر و انتقاد قرار نگیرد مجبور به کشیدن سیگار میشود
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گزارش پاسارگاد از اعتصاب رانندگان در چند روز گذشته

با افزایش  20درصدی نرخ بار ،اعتصاب میشکند!؟

2

حواشی یک پرونده
یکـی از «تـره خـرد نکردنهای شـهردار برای حـرف اعضای شـورا » در عدم توجه و پاسـخگویی
شـهردار بـه نامههـای اعضای شـورا نمود پیدا کـرد 4 .ماه از درخواسـت ارسـال یک پرونـده ملکی
بـه شـورا میگـذرد امـا هنـوز ایـن پرونده به شـورا نرسـیده اسـت .برخـی از اعضـای شـورا دلیل
آن را وجـود تخلـف در پرونـده میداننـد و شـهردار دوری از حاشیهسـازی را دلیـل برمیشـمرد....
ادامـه در صفحه 3

 عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

گفتوگوی پاسارگاد با محمد جواهری مدیرعامل باشگاه گلگهر

رقبا اخالقی و غیراخالقی به ما ضربه زدند
شیشه سکوریت

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

پاسارگاد

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

جناب سرهنگ محسن شکوهینژاد

ارتقــای درجــه جنابعالــی بــه ســرهنگدوم کــه
نشــان از شایســتگی و لیاقت شــما دارد را تبریک
عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان توفیــق روزافزون
و ســامتی شــما را خواهانــم.
مدیرعامل شرکت راهپویان صنعت،
مهندس محسن درینی

جناب سرهنگ محسن شکوهینژاد
ارتقــای درجهتــان بــه ســرهنگدوم کــه نشــان از
شایســتگی و همــت واالی شــما در خدمــت به نظام
و ملــت دارد را صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده،
توفیــق روزافــزون جنابعالــی را از درگاه خداونــد
متعــال خواســتاریم.

مجید جعفری

جناب آقای محمدعلی ناصری
ریاست محترم بانک سپه مرکزی

ارتقــای درجــه بانــک ســپه مرکــزی را بــه ممتــازی کــه نشــان از
مدیریــت ،تعهــد و شایســتگی شــما و همکارانتــان دارد را تبریک
عــرض مــی نمایــم .از خداونــد متعــال توفیــق روز افزون ،ســامتی
و بهــروزی شــما را خواهانــم.

زارعی

