هفتهنامه

تقدیر ما
تدبیر ما

کمک  ۲۴میلیارد
تومانی گلگهر به
سیلزدگان کشور

8

خیلی
خوشبختم

6

دوشنبه  26فروردین 1398
شماره 554
 9شعبان 1440
 15آپریل 2019
 8صفحه  2000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

5

گفتوگو با خانواده محمد امانی که در ایام نوروز با اسلحه شکاری به قتل رسید

پزشکان  11ساچمه را از
جمجمه محمد بیرونآوردند
 خانواده محمد اعضای بدن وی را به بیماران نیازمند اهدا کردند
 مادر محمد :وقتی رضایتنامه اهدا عضو را امضا میکردیم،
انگار محمد ميخواهد برود کربال ،مکه ،اينقدر آرامش داشتم
 متهمان به قتل پرونده محمد امانی دستگیر شدند

7

گفتوگو با نبیاهلل حیدرپور مسئول اورژانس پیشبیمارستانی سیرجان

هنوز در آمادهباش هستیم

6

هشدار ،به خط مرگ نزدیک میشوید!
بخشی از خط آهن بندرعباس-تهران از مسیر شهرستان سیرجان ،آن هم درست از دل شهر عبور میکند .،ریلها سینه
زمین را شکافتهاند تا مسیری باشند برای عبور قطار اما همین ریلهای آهنی بعضا قتلگاه افرادی شدهاند که برای عبور از
یک سمت به سمت دیگر آن مسیر خطرناک ریل راه آهن را انتخاب کرده و با عبور از این خطوط آهنی به زندگی خود پایان
دادهاند .به مسیر عبور خط آهن شهرک سمنگان میروم تا از نزدیک محیط را ببینم .دو طرف ریل زمین مسطحیست
پوشیده از سنگریزه و با فاصله بسیار کمی از آن منازل مسکونی احداث شدهاند ...ادامه در صفحه 3

جنابآقای

دکتر داوود عربقهستانی

انتصاب شایســته جنابعالی را به ســمت
مدیــر داخلــی بیمارســتان امامرضــا(ع)
تبریــک عــرض مینماییــم .امیــد اســت
در پرتــو الطــاف حضــرت حــق ســامت،
موفــق و ســربلند باشــید.

مهندس مریم عربقهستانی
مهندس علیرضا عربقهستانی
شرکتساختمانیسیرجاندهلیزگستر

جنابآقای

دکترداوودعربقهستانی

انتصــاب بجــا و شایســته شــما را بــه
ســمت مدیــر داخلــی بیمارســتان
امامرضــا(ع) تبریــک میگوییــم .از
خداونــد متعــال موفقیــت روزافــزون
جنابعالــی را در خدمترســانی بــه
مــردم شــریف ســیرجان مســئلت
داریــم.

پدر و مادرت

صـدای نابـودی کـسب و کـارهـای سنتی را میشنوی؟

فـروشـگاه آنـالیـننـت  رو  راهانـدازی کـن!
شاید فاصله شما با فروش میلیونی تنها راهاندازی یک فروشگاه اینترنتی باشد

جـهت کسـب اطـالعـات و یـا تمـاس بـه

وبسـایـتwww.shopkam.ir

مـراجعه نمـاییـد.

کدام شهروند سیرجانی
شبیه کلینت ایستوود است؟

صفحه 2

جنابآقای
دکترداوودعربقهستانی

مدیرداخلیمحترمبیمارستانامامرضا(ع)
برخــود الزم میدانــم انتصــاب شایســته شــما
را بــه ســمت جدیــد صمیمانــه تبریــک و تهنیت
عــرض نمایــم .امیــد اســت بــا توجــه بــه تعهــد،
دیــدگاه و تجربــه جنابعالــی شــاهد پیشــرفت
ایــن مجموعــه درمانــی باشــیم.

برادرت دکتر مسعود عربقهستانی
 17/000ت
 16/000ت
 13/000ت
 10/000ت
 10/000ت
 17/000ت
 15/000ت
 15/000ت
 17/000ت
 11/000ت
 9/000ت

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
استانبولی
شام:
 22/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 11/000ت
ساندویچ کباب یک و تک
 6/500ت
کباب کوبیده هر سیخ

خریدار زمین از اراضی بهرامی
واقعدرمحمودآبادهستیم
09131454612
کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

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

با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  12/000ت
با برنج هندی  9/000ت
با برنج هندی  9/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  14/000ت

«کیفیت» رمز مانداگری ماست

