هفتهنامه

میخواهم مرکزی برای تحصیل
دختران افغان راهاندازی کنم

مرگ کل وحشی
بر اثر خشکسالی
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یادی از فرماندار
سر بهدار
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دوشنبه  11تیر 1397
شماره 518
 18شوال 1439
 2جوالی 2018
 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها
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توگوی پاسارگاد با محمداسماعیل خواجویی عضو شورای شهر
گف 

عدهای بچه چیزی میگویند،

نشریات هم مینویسند

 من مستقل هستم و کاری به آقای حسنپور ندارم ،در انتخاب شهردار اصال نظر ایشان را نپرسیدم
 از نظر من همه چیز در شورا و شهرداری درست است ،مگر اینکه خالفش ثابت شود
 من هنوز دانشجو هستم و در دانشگاه کرمان حقوق میخوانم و درسم تمام نشده است
 قبل از اینکه وارد شورای شهر و یا اتاق اصناف شوم وضع مالیام خیلی بهتر از االن بود

3

ابعاد تازهای از پرونده موسوم به زمین  200میلیارد تومانی شهرک صنعتی شرکت گسترش صنعت فوالد

مدیرعامل ،سهامدار اصلی شرکت است

2

نگران گرانی
ِ

 ساکنان برجآباد ،آب مصرفی خود را ازچاههای آب اطراف روستای خود تامین میکنند  /عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

همـه یـک دسـت ازگرانـی شـاکی هسـتند .اسـم دالر ،سـکه و ارز کـه میآیـد تـازه سـر
درددلهـا و گالیههاشـان بـاز میشـود .قرضهـا ،بدهیها و نداشـتن قـدرت پرداخت یادشـان
میآیـد .از محلـه ،کوچـه و خیابـان گرفتـه تـا دفتر معلمان مدرسـه ،صـف نمازگزارن مسـجد
و مطـب پزشـکان و ...همـه بـدون اسـتثنا نگران گـذران معیشـت خویشاند .حـرف و اول آخر
همـه «گرانی» اسـت .... .ادامـه در صفحه 5

جناب آقای
محمد
خواجویی
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه ســمت
معــاون مدیــر کل و مدیــر امــور مالیاتــی
شهرســتان ســیرجان را تبریــک گفتــه ،توفیق
روزافزونتــان را آرزومندیــم.
مدیریت شرکت دوران الکتریک

جناب آقای
محمد
خواجویی
انتصــاب جنابعالی بــه عنوان معاون مدیـرکل و مدیر
امــور مالیاتــی شهرســتان ســیرجان کــه نشــان از
شایســتگی و توانمندی شــما اســت را تبریک عرض
نمــوده ،همــواره ســربلند و موفــق باشــید.

شرکت فرآوردههای روغنی ایران -فریکو

جنابآقایمهندستقیزاده

مدیرعاملمحترمشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر
زمانــی کــه اســتکبار جهانــی جنــگ اقتصــادی را بــرعلیــه نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی طراحــی نمــود ،کســانی کــه دلشــان در گــرو ارتقــاء نظــام
جمهــوری اســامی دارنــد ،بــا تــاش مضاعــف در راســتای منویــات مقــام
معظــم رهبــری بــا تولیــد ملــی و ایجــاد اشــتغال انشــااهلل دشــمن را در
ایــن نبــرد اقتصــادی بــا شکســت مواجــه خواهنــد نمــود .شــرکتهای
منطقــه عمومــی در ســال  96بــا موفقیتهــای چشــمگیر خــود در زمینــه
تولیــد و اشــتغال ،بــرگ زرینــی بــر افتخــارات خــود افزودنــد .برخــود الزم
میدانیــم کــه موفقیتهــای آن شــرکت و شــرکتهای همگــروه را بــه
ســهامداران محتــرم ،اعضــای هیاتمدیــره ،مدیرعامــل ،معاونیــن ،مدیــران
ق روزافــزون
و همــه کارکنــان و کارگــران گرانقــدر تبریــک گفتــه و توفی ـ 
آنــان را از خداونــد متعــال مســئلت مینماییــم.

علیاکبرپوریانی
مدیرعامل

شرکت سنگ آهن گهرزمین

گزارش پاسارگاد از مشکل بیآبی روستای برجآباد سیرجان

تشنه روی دریای آب
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شیشه سکوریت

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

کرکره برقی

پاسارگاد

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

همیاری شهروندان و سازگاری با کمآبی

آه از این خط که نوشتند به پیشانی من!
و او بــا همــان ســکوت معنــی دار آشــنایش بــه مــا
پاســخ خواهــد گفــت...
او جاودانــه شــد و مــا او را در قلبمــان جاودانــه
جــای دادهایــم
به بهانه پنجمین سالگرد مرحوم

راه حل گذر از تابستان کم آب امسال

کـربالییعلـیانـاری

رجوع شود به صفحه4
شــعله هــای ســرکش و خشــمگین و ســوزان را فــرو
مینشــانی بــا دنیایــی از دلهــره .همــه روز و شــبت را بــا
آتــش ،پنجــه مــی افکنــی تــا هیــچ خانــوادهای ،شــبی را
بــی خانــه پلــک نبنــدد.

آتشنشانانمحترمنجفشهر

بدینوســیله مراتــب قدردانــی و تشــکر خــود را
ازمديريــت و پرســنل زحمتکــش آن آتشنشــانی و
پرســنل شــهرداري بلــورد کــه بــا زحمــات چندســاعته و
طاقــت فرســای خــود نســبت بــه اطفــای حریــق گاوداری
شــرکت دامیــن پخــش جنــوب شــرق اقــدام کردنــد،
سپاســگزاری مینمایــم .امیــدوارم در ســایه الطــاف
حضــرت حــق ســامت و موفــق باشــید.

یادش را گرامی میداریم.

فقط

قایان
آ

فـروشخطتـولیدفیلتر
هـوای خــودرو

با سـرمایه انـدک  و سـود عالی

تـامین مـواد اولیه  ،تضمین خـرید محصـول
09128956549 -02144283918

Www.filtersazan.com

علیرضا  خانی

شرکت فرآوردههای لبنی مسکه

جهت تکمیل نیروی انسانی به افراد زیر نیازمند است
متقاضیان فرم مشخصات و عکس
مدارک تحصیلی خود را به پست
الکترونیکی
_human_resources
information@yahoo.com
یا به شماره تلگرام
 09907225549یا به صندوق
پستی 78185-574 :ارسال
فرمایید».
ضمنا کارشناسان رزومه کاری خود
را نیز ارسال نمایند.

