هفتهنامه

پرهیاهو
و خشمگین

از کدام درد
به شما بگویم؟
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تعهد اخالقی به پرسنل
باعث ماندگاریمان شد
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دوشنبه  31تیر 1398
شماره 567
 19ذیالقعده 1440
 22جوالی 2019
 8صفحه  2000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

گفتوگوی پاسارگاد با
قاضی نوراهلل عزیزمحمدی که  4000حکم اعدام صادر کرده است:

به قصاص
اعتقاد ندارم

 بيش از چهار هزار پرونده قتل رسيدگي کردهام اما يک بار هم تهديد نشدم
 با تشديد مجازات نميشود جرايم را کم کرد .بايد زمينههاي ارتکاب جرم را از بين برد
 عذابوجدان ندارم من کار خدايي و درست انجام دادهام
 قاضي بايد از تهمتها اجتناب کند .اگر درکنسرت موسیقي شرکت کند ،چه اشکالي دارد

7

شوپرورش سیرجان
توگوی پاسارگاد با رییس آموز 
گف 

گرفتن شهریهی اجباری کاهش داشته است

4

روزنامهها کار احزاب را انجام میدادند
«میدان جوانان (سابق)» نام مستندی است که به شکوفایی روزنامهنگاری در دوران معاصر و بعد از روی کار آمدن
دولت سیدمحمد خاتمی میپردازد .ماجرا از آنجا آغاز میشود که مینا اکبری خبرنگار سابق روزنامههای جامعه ،اعتماد
و ...که حاال به سن  40سالگی رسیده از دنیای روزنامهنگاری خداحافظی میکند .او در حال مرور خاطرات گذشته و ورق
زدن آرشیو روزنامه جامعه در سال  76چشمش به عکس روی جلد شمارهای از این نشریه میافتد .جرقهایدر ذهنش
زده میشود ...ادامه در صفحه 4
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گزارش پاسارگاد از بافت فرسوده مرکز شهر؛

پشت بازار

قابل توجه انبوهسازان محترم

فروش ملک کلنگی بر بلوار سیدجمالالدین
با موقعیت عالی و با کاربری تجاری و مسکونی
به مساحت  440متر مربع و بر 20متر
09171050886

جناب آقایان
حاجمنصور و حاجعلی اسدی

پاسارگاد

شیشه سکوریت

کرکره برقی

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه سکوریــت مهر
صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره بــرقی اطـمینـان
دور در سیــرجان
بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع
دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهــینسب

دهش

درگذشــت والــده گرامیتــان را بــه
شــما تســلیت عــرض مینمایــم .بــرای
آن عزیــز از دســت رفتــه غفــران الهــی
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان
ســامتی و طــول عمــر بــا عــزت
خواســتارم.

محمدجواد نوروزی

جناب آقای

محمود خاکسارپور

ریاستمحترماتحادیهصنففروشندگانپوشاکسیرجان

انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان عضــو
هیئتمدیــره شــورای صنــوف پوشــاک
ایران را به شــما و ســایر همکارانتان در
اتــاق اصنــاف تبریــک عــرض مینماییم.
ســربلند و پیــروز باشــید.

اعضای اتحادیه پوشاک سیرجان
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فروشی

خط موبایل به شماره  09123576764به

قیمت  30میلیون تومان به فروش میرسد.
09132478857

اوست پایدار

تقدیر و تشکر
بدینوســیله از ســروران ،دوســتان و آشــنایان گرامــی خصوصــا اهالــی
محتــرم فخرآبــاد ،شــریفآباد و حومه که در مراســم درگذشــت شــادروان

بهادر حامدی

همدردی و اظهار لطف و محبت فرمودند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
اعضاوهیئتمدیرهشرکتکشاورزیوعمرانیسیرجانفر

عبدالرضا،محمدرضا،شهال،شعله،محمودوفرهادحمزهپور

