فرا رسیدن محرم و ایام تاسوعا و عاشورای
حسینی را تسلیت میگوییم

خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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پایانه مسافربری بعثت
افتتاح شد

3

هفتهنامه

آمار بیماران بدحالمان
بیشتر شده است

4

راه رجا
بسته نیست
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نگاهی به عملکرد پلیس ساختمانی شهرداری سیرجان

آیا پلیس ساختمانی
تبعیض قائل میشود؟

 مردم :قانون را برای همه اجرا کنید
 ابوذر زینلی :مخالف اجرای قانون نیستم اما با نحوه اجرای قانون مشکل داریم
 امین صادقی :کسی که گردنش کلفت است ساختمانش را میسازد و ساختمان باقی مردم تخریب میشود
 شهردار منطقه  :۲چنین چیزی که اجازه بدهیم افراد پولدار برخالف قانون ساختمان بسازند وجود ندارد
 شهردار :اگر اعضای شورا موردی میشناسند ،معرفی کنند

3

گزارش پاسارگاد از تجربه افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند

زندگیام تباه شد

7

میراث رها شده
حدود هشت پروژه میراث فرهنگی درسال  ۹۶و درزمانی که منصورمکیآبادی فرماندارسیرجان بود،
در دستور کار احیا و مرمت قرار گرفتند و در آن زمان کارهای خوبی هم در این خصوص انجام شد اما
مدتی است این پروژهها به دست فراموشی سپرده شدهاند؛ منزل دکترصادقی ،بادگیرچپقی ،طرح اتصال
یخدانهای دوقلو به خانه صدرزاده ،خانه شجاعپور ،قلعه درویش زیدآباد ،قلعهسنگ ،منبرسنگی و...
گوشهای از این پروژههاست  ...ادامه درصفحه 6

جناب آقای امین شول سیرجانی

درگذشــت ابــوی گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد متعــال
بــرای آن مرحــوم علــو درجــات الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت مینماییــم.

روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

گفتوگو با دادستان سیرجان پیرامون موارد قتل و مرگ مشکوک در سال جاری

 5قتل  8کشف
آگهی مزایده بنیاد مستضعفان استان کرمان
فروش امالک
به صورت نقد و اقساط با تخفیف ویژه
تلفن:
)034( 32516240 -32516933-32516705
شرح در صفحه 7
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