هفتهنامه

سرانجام میدان ترهبار
بعد از  14سال

چاقی زیر
تیغ جراحی

2

5

لیست برندگان نمایشگاه کتاب
جشنواره فرهنگی گلگهر
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دوشنبه  1مرداد 1397
شماره 520
 9ذیالقعده  23 | 1439جوالی 2018
 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها
 8صفحه ویژهنامه گلگهر

گزارش پاسارگاد از ورودتاکسیهای اینترنتی به سیستم حملونقل درون شهری

صدای مسافران
شنیده نمیشود

 رانندگان :با روی کار آمدن تاکسی اینترنتی مجبوریم مثل سایر شهرها اعتراض کنیم و از حق و حقوق خود دفاع کنیم
 مسافران :دغدغه بین راننده و مسافر توافق بر سر نرخ کرایه است که در تاکسیهای اینترنتی این مشکل رفع شده است
 مهران احمدی کارشناس حم 
لونقل :انحصاری کردن تکنولوژی و ایجاد محدودیت با روح  ITدر تضاد است ،چرا که مسافر
حق دارد نرمافزاری که خدمات بهتری(امنتر ،ارزانتر ،تمیزتر و)...ارایه میدهد را انتخاب کند

3

گزارشی از مراسم نقد کتاب تاریخ و فرهنگ بلورد

خ بلورد
ردپای آرزونگاری در تاری 

6

متهمان پرونده مشروبات الکلی سمی دستگیر شدند

 آالیندگی کوره فلش داد مردم پاریز را در آورده است  /عکس :اسماعیل خورتن| پاسارگاد

 90درصد متهمان پرونده مشروبات الکلی سمی سال گذشته شناسایی و دستگیر شدهاند.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در نشست مطبوعاتی هفته
گذشته ،در پاسخ به خبرنگار پاسارگاد در رابطه با این موضوع گفت 90 :درصد مجرمان این پرونده
دستگیر شدند .این افراد غیربومی بودند و در استانهای همجوار با محموله مشروب دستگیر
شدند ....ادامه در صفحه 7

دعوت به همکاری

 5راننده پایه  1با  5سال سابقه
گواهینامه ،حداکثر سن  40سال
راننده لودر با  5سال سابقه
گواهینامه ،حداکثر سن  40سال
تماس از ساعت  5تا  7بعدازظهر
شماره تماس42334925 :
شرکت سیرجان بتنراه

اطالعیه مهم اتحادیه
میدانداران میوه وترهبار سیرجان
بدینوسیلهبهاطالعکلیهسهامدارنواعضایمحترماتحادیه
میدانداران میوه وترهبار سیرجان میرساند که از تاریخ
درج این آگهی واریز هرگونه وجهی به حساب جدیدی که
به منظور دریافت وجوه اعضای جهت ساخت و بهرهبرداری
میدان جدید نزد بانکی که اتحادیه معرفی مینماید ،صرفا با
اعالم و صدور برگه واریز وجه توسط اتحادیه دارای اعتبار
بوده و اتحادیه در قبال وجوهی که بدون اخذ اعالمیه کتبی
و ممهور به مهر و امضای اتحادیه به حساب مذکور واریز
شده باشد ،هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

اتحادیه میدانداران میوه وترهبار سیرجان

گزارش پاسارگاد از آلودگی شدید کوره فلش در پاریز

نسلکشی مس در پاریز
به مناسبت بزرگداشت چهلمین روز
درگذشت مرحومه مغفوره

حاجیه
خانم فاطمه رضایی

شیشه سکوریت

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

4

کرکره برقی

پاسارگاد

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

(مادر شهید بزرگوار علیاکبر موساییپور)

روز پنجشــنبه  4مــرداد مــاه از ســاعت
 18:30دقیقــه در جــوار آرامگاه ابدیش
واقع در آرامســتان -انتهای بلوار ســمت
راســت ،گــرد هــم میآییــم و بــا قرائــت
فاتحــه روحــش را عطرآگیــن مینماییــم.
حضــور شــما ســروران گرامــی را ارج
مینهیــم.

خانواده شهید علیاکبر موساییپور

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 :

