هفتهنامه

حادثه گِرد وسایل بازی
چرخ میزند

2

روزهای
از دست رفته جوانی

خودمان را
مقایسهنکنیم

5

دوشنبه  4تیر 1397
شماره 517
 11شوال 1439
 25ژوئن 2018
 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها
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گفتوگو با علی ،فردی که هفته گذشته در سیرجان ربوده شد

فیلمی که دست
آدمربایان را رو کرد
 ماجرای آدمربایی از زبان فرمانده انتظامی سیرجان

 سرهنگ ایراننژاد :در موبایل فرد دستگیرشده فیلمی کشف شد که آدمربایان فرد ربوده شده را اذیت میکردند
و از او میخواستند که خواستهشان مبنی بر دریافت پول را مطرح کند تا آنها فیلم را برای خانواده وی بفرستند
 علی :مرا به یک خانه در رفسنجان بردند ،صورت و دستهایم را بسته بودند و اجازه نمیدادند تکانبخورم

7

رییس پلیس سیرجان در واکنش به تعرض به یک دختر:

اگر مورد تعرض قرارگرفتهاید شکایت کنید

7

بازار کساد تورهای خارجی

 عشایر منطقه اسطور سیرجان /عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

در روزهـای اخیـر دالر بـاز هم گران شـد و بـه مرز  8هـزار تومان رسـید .ایـن باالرفتنهای
بیحسـاب و کتـاب نـرخ دالر ایـن روزهـا اثـرات بسـیاری بـر زندگـی مردم گذاشـته اسـت،
هرکجـا پـا میگـذاری صحبت از دالر و سـکه و ارز اسـت .میتـوان در کنار همه تاثیـرات منفی
کـه افزایـش نرخ دالر داشـته اسـت یکـی از بخشهایی کـه با افزایش نـرخ دالر بسـیار متضرر
شـده اسـت ،صنعت گردشگریسـت .... .ادامـه در صفحه3

گزارش پاسارگاد از آیین پشمچینی عشایر

روزگار خوش عشایر

4

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

جایی
جاب ه
مطب

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

جناب آقای
دکترمحمد
خواجویی

انتصــاب جنابعالــی بــه ســمت
معــاون مدیــرکل و مدیــر
امــور مالیاتــی شهرســتان ســیرجان را تبریــک
عــرض مینماییــم .توفیقــات روزافزون شــما را از
خداونــد منــان خواهانیــم.

اتاقبازرگانیصنایع،
معادن و کشاورزی کرمان دفتر سیرجان

جناب آقای
دکترمحمد
خواجویی
انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان
معــاون مدی ـرکل و مدیــر امــور مالیاتــی شهرســتان
ســیرجان که نشــان از شایســتگی و توانمندی شــما
اســت را تبریــک عــرض نمــوده ،همــواره ســربلند و
موفــق باشــید.

محمدرضادانایی

جناب آقای دکتر ناصر گلمحمدی
مدیر پرتالش و زحمتکش ورزش استان کرمان

درگذشــت مــادر گرامیتــان را خدمــت شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض نمــوده ،از خدوانــد منان بــرای آن مرحومه علــو درجات
الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی مســئلت مینماییــم.

سیدابوالحسن مهدوی و سیدرضا مهدوی

