هفتهنامه

دو هفته دیگر
شریعتی باز میشود

2

آهنگ گرانی
خودرو و بنزین

سارق حرفهای،
غیربومی بود

2
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مسئول شورای نگهبان شهرستان سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد

از پولهای پشتپرده
کسیآگاهی ندارد

 من منکر این اتفاق نیستم که بگویم اصال خرید و فروش رای وجود ندارد .ولی هر اتفاقی میافتد مربوط به
قبل از انتخابات و خارج از محدوده صندوقهای رایگیری است
 کسی که به عنوان هیئت اجرایی انتخاب شد ،حق حضور در هیچگونه اجتماع تبلیغاتی را ندارد

3

گفتوگوی منتقدانه با اجرای خواب خیس ماهی

این متنها یکبار مصرفاند

6

با همه دوست هستیم
روستا پر از خانههای کاهگلی است .جوی آب قنات از میان روستا میگذرد .درختان بیبرگ به
استقبال زمستان رفتهاند .آفتاب بیرمق پاییزی خودش را از دیوار خانهی «غنی» باال میکشد.
دخترانش روی حیاط بازی میکنند و صدای خندههایشان حواس پدر را پرت میکند .پدر ساکت
روی دو زانو نشسته است و به صدای خندهی دخترانش گوش میکند و لبخندی گوشهی لبش نشسته
است ...ادامه در صفحه 5

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد اعالم کرد:

 120میلیارد تومان برای سیرجان

 شرکتهای معدنی منطقهی گلگهر قرار است طی سه سال این مبلغ را هزینه کنند

درد ،درد ،درد
در وجود گرم و مهربان مرد ،خانه کرد
مرد مهربان از این هوای سرد خسته بود،
درد را بهانه کرد
آه ،آه ،آه
باز هم صدای زنگ و بغض تلخ صبحگاه:
ای دریغ آن که رفت
ای دریغ ما ،دریغ مهر و ماه
دوستان نیمه راه
رود ،رود ،رود
رود گریه جماعت کبود
در فراق آن که رفت
در عزای آن که بود
دیر ماندهام در این سرا
ولی شما عزیز
ناگهان چقدر زود دیر میشود

هوالباقی

بــا نهایــت تاســف و تالــم و بــا قلبــی آکنــده از انــدوه و تســلیم در برابر مشــیت ذات اقدس
احدیــت و بــا تشــکر از کلیــه عزیزانــی کــه در مراســمهای تشــییع ،تدفیــن و ترحیــم
شــادروان

مخ مص
ح
م
ی
ب
تاری ی
 مدخان 

ـم خاکبندان
شــرکت و ابــراز محبــت و همــدردی نمودهانــد ،بــه اطــاع میرســاند مراسـ

ـنبه  98/09/28از ســاعت  2الــی  4بعدازظهــر برگــزار
آن عزیــز از دســت رفتــه روز پنجشـ
میگــردد .حضورشــما ســروران گرامــی را ارج مینهیــم.

ساعت حرکت 2/5 :بعدازظهر به سمت بهشت زهرا امامزاده علی(ع)
آدرس :بلوار فرمانداری -منزل آن مرحوم

خانوادههای مختاری مصیبی ،اسعدی و سایر بستگان
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