خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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ماسک با قیمت مصوب
توزیع نمیشود

با اینترنت 5G
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دوشنبه  13مرداد 1399
شماره 615
 13ذیالحجه 1441
 3آگوست 2020
 8صفحه  2000تومان

گفتوگو با فرمانده انتظامی سیرجان

سرقت
را کنترل کردیم

 بیشترین تعداد سارقان در رده سنی  ۱۸تا  ۲۸سال و پس از آن  ۲۸تا  ۳۸سال هستند
 در بحث سرقت به عنف یا سرقت جبری با مقداری افزایش آمار مواجه هستیم
 تا بیستم ماه جاری کالفروشی پسته ممنوع است مگر با کسب مجوز و اطالع پاسگاه محل

3

یکی از مشاغل آسیب دیده از کرونا؛

اشک تاالرها در عزای رکود

4

درد اجارهنشینها
«دراین دوره زمانه خانه نداشته باشی بدبختی» این را مرد جوانی که کنارم دریک مشاورامالک نشسته،
یرنگ تسبیحی را که در دست دارد باال و پایین
میگوید .اخمهایش درهم است و مدام دانههای مشک 
میکند .مرد مسنی که صاحب مشاور امالک است رو به مرد میگوید« : :یک خونه دارم تو مشتاق ،دو
خوابه ،طبقه باال 100 ،متری بدون انباری و پارکینگ 20میلیون پیش و یک میلیون و 700هزارتومان اجاره»
 ...ادامه درصفحه 6

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

گفتوگو با رییس انجمن مهر فرزانگان درباره شرایط روحی و روانی سالمندان در دوران کرونا

هوای سالمندان را داشته باشیم
آگهی مزایده

جناب آقای
مهندس سیدکمال عطاری

درگذشــت والــده مکرمهتــان را خدمــت
جنابعالــی و خانــواده محترمتــان از صمیــم
قلــب تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداوند
متعــال بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان طــول
عمــر و صبــر جزیــل آرزومندیــم.
هیئتمدیره و مدیرعامل
شرکت گهرخدمات سیرجان

دهش

5

شرکت السـتیک سـیرجان در نظـر
دارد تعـدادی السـتیک ضایعـات
پخـت خـط تولیـد خـود را از طریـق
مزایـده بـه فـروش برسـاند .لـذا از
متقاضیـان درخواسـت میشـود از
تاریـخ دوشـنبه  1399/05/13بـه
مـدت سـه روز بـه آدرس :شـهرک
صنعتـی شـماره یـک -خیابـان
اشـتغال مراجعـه نمایند یا با شـماره
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تماس حاصل نمایند.

