رحلت پیامبر اکرم(ص) ،شهادت امام
حسن مجتبی(ع) و شهادت حضرت علیابن
موسی الرضا(ع) را تسلیت میگوییم

هفتهنامه

ما به اعتبار اسم گلگهر
سرمایهگذاری کردیم

دستش
شفاست

2

مراقب افت
قند باشید

5

دوشنبه  14آبان 1397
شماره 535
 26صفر 1440
 5نوامبر 2018
 8صفحه  2000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

7

گزارش پاسارگاد از باغ صدهکتاری شهرداری سیرجان

باغ صدهکتاری
روی دست شهر

 داوود قاسمی :پروژه باغ صدهکتاری را ما تعریف نکردیم ،دولت در راستای کمربند سبز تعریف کرد
 رییس اداره آبیاری :باغ صدهکتاری یک فاجعه بود
 رییس محیطزیست :یک تصمیم اشتباه گرفته شده که سالها تاثیرش را روی زندگی مردم میگذارد
 مدیرعامل سازمان فضایسبز :اینکه صدهکتار باغ را االن تصمیم بگیرند خشک کنند هیچ منطقی ندارد
 رییس جهادکشاورزی :اجرای این طرح روی زون آب و بر روی یک زمین غیرحاصلخیز گناه نابخشودنی است

3

ابوذر خواجویینسب رییس مرکز سیرجان شناسی:

نیامدهایم در کار ادارهها دخالت کنیم

6

تئاتر کرمان عقب رفته است
د ِر سالن را که باز کردم همه جا تاریک بود و «آرش دادگر» با ویدئو پروژکتور ،یکی از تئاترهایش
را بر روی پرده پخش میکرد .همزمان با پخش تئاتر «بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ» بر روی
پرده ،او توضیحاتی هم ارایه میکرد و از حاضران میخواست که در بحث مشارکت کنند .چند
سالی است که بحث آموزش تئاتر در سیرجان جدی گرفته شده و موسسه معراج اندیشه و روابط
عمومی گلگهر...ادامه در صفحه5

عکس :الله خواجویی | آرشیو پاسارگاد

هر قراردادی برای کشتن سگ غیرقانونی است

7

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

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
مادر ،بهشت من همه آغوش گرم توست
گویی سرم هنـوز به بالین نـرم تـوست
امـروز هـستیام ز امید دعـای توست
فـردا کلید بـاغ بهشتم رضـای توست

ضمن تقدیر و تشکر فراوان از کلیه اقوام ،دوستان ،آشنایان،
فرهنگیان محترم ،نهادهای مختلف که در مراسمهای تشییع،
تدفین و ترحیم معلم دلسوز

یم
ه
حاجیه افطمه کر ی د یادگاری

شــرکت و ابــراز همــدردی نمودهانــد ،بــه اطــاع میرســاند
مراســم خاکبنــدان آن مرحومــه روز چهارشــنبه 97/08/16از
ســاعت  2الــی  4/5عصــر برگــزار میگــردد.
ت زهرای دهیادگار  2/5بعدازظهر
ساعت حرکت به سمت بهش 
آدرس :خیابان امام -کوچه  -4منزل آن مرحومه

متخصص اعصاب و روان از تهران

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

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

پاسارگاد

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

تقدیر و تشکر

جناب آقای دکتر محمد ندیمی
برخــود الزم دانســتیم بــه پــاس زحمــات و
تالشهــای دلســوزانه شــما در دوران بیمــاری
ـادگاری
ـه کریمی دهیـ
ـه فاطمـ
مرحومــه حاجیـ
نهایــت ســپاس و قدردانــی خــود را خدمــت
حضرتعالــی و کلیــه پرســنل محتــرم بیمارســتان
غرضــی ابــراز داریــم .ســامتی و طــول عمر شــما
را از خداونــد منــان خواســتاریم.

فرزندان مرحومه

جناب مهندس

مجتبی کریمی
کســب عنــوان مســئول فنــی نمونــه
صنایــع غذایــی ســال  1397از ســوی
معاونــت غــذا و داروی دانشــکده
علومپزشــکی شهرســتان ســیرجان را

خانوادههای کریمی دهیادگاری و پورکیانی

شیشه سکوریت

کرکره برقی

بــه شــما تبریــک عــرض مینماییــم.

مدیریت و کارکنان

فرآوردههای روغنی ایران -فریکو

جراح و متخصص زنان،
زایمان و نازایی
آدرس:خیابان شریعتی -کوچه اعال
بعد از داروخانه ماریکوری
شماره تماس42234615 - 09024172070 :

