هفتهنامه

 70درصد ظرفیت
سد تنگوئیه خالی است

فیلمی با
پایان اضافی
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نامگذاری سال 98
با عنوان «رونق تولید»
نويد ِ
بخش روزهای درخشان است 2
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دوشنبه  19فروردین 1398
شماره 553
 2شعبان 1440
 8آپریل 2019
 8صفحه  2000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

حسن خدامی ،عضو جدید شورا از تاثیر خویش در آینده شورا میگوید:

صبر کنید
در عمل ثابت شود

 برای نیامدن  3مرتبه استخاره گرفتم و هر سه بار آیه عذاب آمد ،چارهای جز شرکت در انتخابات نبود
 من هیچ وقت تقاضایی مبنی بر ابطال انتخابات نداشتم فقط آن تخلفاتی را که دیده بودم را ،ارایه کردم
 به نظرم مشکل عمدهی شهر آسفالت است ،همچنین موضوع فرهنگ شهر حل نشده است
 عضو حزبی نیستم اما تمایل بیشتری به اصولگراها دارم ولی اینگونه نیست که تمام نظرات اصالحطلبان را هم رد کنم
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در جلسهی شورای اداری مطرح شد

رشد  70درصدی اقامت مسافران نوروزی در سیرجان
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در روزهای بارانی حوادث رانندگی چهار برابر میشد

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

صداقت و صراحتش در پاسخ به سؤالها را در کمتر مسئولی میبینی .به راحتی از افزایش تصادفها در ایام نوروز
صحبت میکند و معتقد است تا مردم در اجرای قانون مشارکت نکنند ،هیچ نهادی نمیتواند جلوی تصادفات را بگیرد.
سرهنگ پیام محمدی فرمانده پلیس راه سیرجان از توقف  32دستگاه خودرو با سرعت باالی  170کیلومتر در ایام نوروز
خبر میدهد و میگوید :تعداد خیلی بیشتری با این سرعت از دید ماموران پنهان ماندهاند .از فرهنگ نامناسب رانندگی
گالیه دارد و میگوید در بین  190کشور جزو رتبههای اولی در فرهنگ بد رانندگی هستیم ...ادامه در صفحه7

جناب آقای محمدرضا شریفپور

معاون محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان

درگذشــت والــده گرامیتــان را خدمــت شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض میکنــم .خداونــد روح آن عزیــز
ســفر کــرده را قریــن رحمــت فرمایــد.

نگاهی به زندگی «درویشخان» از دریچهی دوربین پرویز کیمیاوی

پیرمرد و باغسنگیاش

بشنو ای دوست که از مرگ ،حذر نیست که نیست غیر تسلیم و رضا ،چاره دگـر نیـست کــه نیست
مــرگ یــاران هـمه تـلخ است عـزیـزان امــا ماتمی سختتر از مرگ جوان ،نیسـت کـه نیست

به مناسبت اولین سالگرد جوان ناکام زندهیاد

منصـورزامیـاد

ابوذر زینلی ،عضو شورای اسالمی شهر سیرجان

همکار گرامی

جناب آقای غالمرضا نورمندی
درگذشــت والــده گرامیتــان را خدمــت
جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحومــه غفران
الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان
صبــر و شــکیبایی خواهانیــم.
مدیریت و کارکنان شرکت
فرآوردههای روغنی ایران -فریکو

خانواده محترم فخرآبادی

بــا نهایــت تاســف درگذشــت مرحــوم
غالمرضــا فخرآبــادی ،مدیــر دفتــر
هواپیمایــی آســمان -ســمنگان را
تســلیت عــرض میکنیــم .از درگاه
یگانــه قــادر متعــال بــرای آن عزیــز از
دســترفته غفــران و رحمــت واســعه
الهــی و بــرای شــما ســامتی و طــول عمــر
بــا عــزت مســئلت داریــم.

شرکتفرآوردههایروغنیایران-فریکو

اطـالعیـه
به اطـالع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون جذب نیروی انسانی
شرکت سنگ آهـن گهــرزمیـــن میرساند ،آزمون کتبی در

مقطع دیپلم در روز جمعه مورخ  23فروردین ماه  1398در دو

نوبت صبح و عصر در محل دانشگاه پیام نور سیرجان برگزار
میگردد .داوطلبان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به
آدرس اینترنتی  www.hrdms.irمراجعه نمایند.
شرکت سنگ آهـن گهـرزمیـن

4

(پیشکسوت والیبال سیرجان)

روز پنجشنبه مورخ  98/01/22در کنار مزارش گرد هم میآییم و با قرائت فاتحه
روح آن عزیز سفر کرده را شاد مینماییم.
ساعت حرکت  4بعدازظهر
از مقابل منزل پدر آن مرحوم واقع در خیابان دهخدای جنوبی
به سمت آرامستان

جناب آقایان
حـاجمحمدرضـا
و حـاجعبدالرضـا شریفپور

بــا نهایــت تاســف درگذشــت مــادر
گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد متعــال
بــرای آن مرحومــه علــو درجــات و بــرای
شــما و ســایر بازماندگان صبر و ســامتی
مســئلت مینماییــم.
روابطعمومی شرکت
فرهنگیورزشی گلگهر سیرجان
 16/000ت
 14/000ت
 12/000ت
 10/000ت
 10/000ت
 16/000ت
 13/000ت
 13/000ت
 16/000ت
 11/000ت

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
چلومرغ زعفرانی با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
شام:
 19/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 10/000ت
ساندویچ کباب یک و تک

جناب آقای

محمدرضـا شریفپـور

ریاست محترم هیئت والیبال شهرستان سیرجان
بــا ابــراز همــدردی و آرزوی صبر و شــکیبایی،
درگذشــت مــادر گرامیتــان را حضــور شــما
تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن عزیــز از
دســترفته علــو درجــات الهــی را مســئلت
مینمایــم.

اسعد اسعدی
نایبرییس هیئت والیبال

با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  13/000ت
با برنج هندی  11/000ت
با برنج هندی  9/000ت
با برنج هندی  9/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  12/000ت
با برنج هندی  12/000ت

«کیفیت» رمز مانداگری ماست

