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گزارشی از جلسه انتخابهیئت رییسه شورایشهر

هیئت رییس ه
از دل دعوا بیرون آمد
 ابوذر زینلی :این شورا ،شورایی نیست که از بیرون تاثیرپذیر باشد
 اسماعیل خواجویی :اینها از بزرگانشان خط میگیرند
 محمدعسکری :هیچ تفاوتی ندارد اول برای کدام سِ َمت رایگیری شود

2

از سال قبل تا امروز بیش از  180هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است

بگذر ندارد

7

به درس هنر اهمیتی داده نمیشود
«آی معلمهای عزیز ،ما میدانیم که شما هم در دام یک نظام تدبیر زنگزده ،گرفتار شدید و زنگ زدید،
اما شما مراقب کودکان ما باشید .مبادا آنان زنگ بزنند! ...لطفا به کودکان ما فقط زندگی کردن را یاد بدهید.
به آنها گفتوگو کردن را ،تخیل را ،خالقیت را ،مدارا را ،صبر را ،گذشت را ،دوستی با طبیعت را ،دوست
داشتن حیوان را ،لذت بردن از برگ درخت را ،دویدن و بازی کردن را ،رقصیدن و شاد بودن را ،از موسیقی
لذت بردن را ،آواز خواندن را ،بوییدن گل را... ،ادامه در صفحه6

جناب آقای

مهندس شهرام رئیسیپور
قبولــی جنابعالــی در دوره دکتــرا ()PHD
مایــه مباهات اســت .ایــن موفقیت بــزرگ را
خدمــت جنابعالــی تبریــک عــرض مینمایــم.
بــه امیــد موفقیتهــای روزافزون برای شــما

محمدحسین یزدینژاد
جناب آقای حامد پورخسروانی
رییس محترم شورای اسالمی شهر زیدآباد
و سرکار خانم زهرا محمودی
نایبرییس محترم شورای اسالمی شهر زیدآباد
انتخاب شما بزرگواران را به سمت رییس و نایبرییس شورای اسالمی شهر زیدآباد تبریک
عرض نموده ،از درگاه خداوند منان سربلندی و توفیق روزافزون شما را خواهانیم.
همچنیـن از زحمـات آقـای مهندس رضـا آبیار در طول مدت ریاستشـان در شـورای اسلامی
شـهر زیدآبـاد تشـکر و قدردانی مینماییم.

روابطعمومی شهرداری زیدآباد

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
گفتوگوی پاسارگاد با دکتر مهدی ابنا رییس بیمارستان غرضی سیرجان

هیچگونه مماشاتی نداریم

   آگهی استخدام
یک شرکت تولیدی

به دو نفر برنامهنویس در محیط VBA
نیازمنداست.
متقاضیان میتوانند سوابق کامل خود
را به آدرس:
ourfactoryinfo@gmail.com
ایمیلنمایند.

فـروشـی

وانت پیکاب آمیکو آسنا
رقیب جدید هایلوکس

موتور  ۲۴۰۰میتسوبیشی دوگانهسوز

۳۹۵

سیستم تعلیق بینظیر

میلیون تومان

09360825757
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