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گزارش پاسارگاد از تاخیر در احداث میدان جدید دام؛

بعضیها نمیخواهند
میدان دام جابجا شود
 یکی از اهالی :فرماندار قبلی به ما قول جابهجایی داد ،دادستان وارد عمل شد که میدان را تخریب کند ،نمیدانم این
وسط چه کسی چه کاری کرد که کل عملیات را متوقف کردند
 مدیر خدمات شهری شهرداری :زمین را که به ما تحویل بدهند ،قبل از عید میادین دام را جابجا میکنیم

گفتوگو با
یکی از کارگردانان کمدی
«این حیوان شگفت انگیز»:

4

شهباز حسنپور :حال یکی از مصدومان تجمع اخیر سیرجان مساعد نیست

در اعتراضات اخیر  40نفر در سیرجان دستگیر شدند

8

تا پای جان برای نجات مصدوم
در جلسه شورای اداری فرماندار سیرجان با ذکر نام دو نفر از پرسنل اورژانس ،از شجاعت آنان در اعتراضهای
جمعهشب هفته گذشته تقدیر کرد .در اعتراضهای جمعهشب ناگهان یک خودروی اورژانس یکه و تنها بین جمعیت رفت
و ده دقیقه بعد با شیشههای شکسته و یک نفر مجروح بیرون آمد .پوریا قاسمینژاد و خداداد بهرامی خطر را به جان
خریدند تا جان یک نفر را نجات دهند .با پوریا قاسمینژاد کارشناس فوریتهای پزشکی که آن شب در خودرو اورژانس
بود گفتوگو کردیم ...ادامه در صفحه7

هفت بسی
ه ج

بس
رب یجیان جان رب کف مبارک باد

رسول معظمی ،بخشداری مرکزی سیرجان

 4واحد آپارتمان  90متری ،نوساز ،کنار
هم واقع در سیرجان جنب شهرک رزمندگان به
فروش میرسد و یا با یک آپارتمان سه خوابه یا
خانه کلنگی در بلوار سردارجنگل سمت کالنتری و
شیخعطار و همان حوالی معاوضه میشود.
09361745821

فروشی
 100قصب زمین سنددار
با امتیاز آب و برق در کهنشهر سفلی
به فروش میرسد( .موقعیت عالی)
09170413361

آگهی مزایده

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد
رجوع شود به صفحه 3

تئاتر،
یک سبک
زندگی
است
6

جناب آقایان
پروفسور محمدعلی کریمی
و مهندس مجید کریمی

همکار گرامی

جناب آقای حامد فوالدپور
درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و
خانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم.
از درگاه خداوند برای آن مرحوم غفران و
رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان
سالمتی و طول عمر خواهانیم.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از
درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم
و صبر و سالمتی برای بازماندگان مسئلت
مینماییم.

مشترک محترم

مهدی و محمدرضا تانوردی

در راستای اهداف دولت الکترونیک ،شرکت آب و فاضالب نسبت به حذف قبوض کاغذی از اول آذر ماه سال جاری
اقدام نموده است .لذا مشترکینی که تا کنون قبوض آب بهاء خود را از طریق سیستم پیامک شرکت آب و فاضالب
دریافت ننمودهاند ،خواهشمند است جهت ثبت شماره همراه خود در سامانه شرکت آب و فاضالب کد:
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را به شماره  100034122پیامک فرمایند.

