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گزارشی از اختتامیه جشنواره فیلم فجر در سیرجان

درآخرین لحظه
میزبان شدیم
 حسنپور :بیش از  700شرکت در این شهر سودهای کالن به جیب میزنند و در قبال آن باید در بحث
مسئولیتهای اجتماعی پاسخگو باشند
 خضریپور :گهرزمین برای حمایت بیشتر از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برنامه دارد
 اشجعی :سیرجان یکی از بهترین شهرستانهای سطح کشور در برگزاری جشنواره بود
 رجایی :برخی ازدوستان هشدارمیدادندکه به دلیل ترس ازکرونا و تعطیلی یک ساله،کسی به سینما نمیآید
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توگو با پاسارگاد:
رییس سازمان نظام پزشکی سیرجان و شهربابک درگف 

کاهش  45درصدی شکایات مردمی

6

بچهها را درگیر مشکالت اقتصادی خودمان نکنیم
آسفالت کف خیابان ،نشسته است لبهی
آرمان با آن جثه ریز و صورت آفتابسوخته و نگاه خیرهاش به
ِ
جدول جلوی در مغازه گیمنت .انتظار میکشد کسی بیاید و سر بازی با او شرطبندی کند.
همیشه میبری؟ گاهی میبرم ،گاهی میبازم .تا حاال چقدر پول جمع کردی؟  ۵۰۰هزار تومن .میخوای
پوال رو چکار کنی؟ دوچرخه بخرم .آرمان سرش را زیر میاندازد .تا همین یک سال پیش کسب و کار پدرش
پررونق بود .از شیر مرغ تا جان آدمیزاد برای او و خواهرش میخرید ...ادامه در صفحه 5

جناب آقای حاج شهباز حسنپور
رئیس محترم مجمع نمایندگان استان کرمان

و نماینده محترم مردم شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی
بــا نهایــت تاســف درگذشــت شــادروان حاجمهــدی اســامی را حضــور
جنابعالــی تســلیت عــرض مینماییــم .آرزو میکنیــم کــه وســعت صبــر
شــما و خانــواده محترمتــان بــه انــدازه دریــای غمتــان باشــد .خداونــد روح
آن عزیــز درگذشــته را قریــن رحمــت و مغفــرت فرمایــد.

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

برگزاری مسابقه دو مجازی ژئوپارک تریل درسیرجان
7

جناب آقای

مهندس محمدابراهیم نوربخش

ـدس
ـادروان مهنـ
بــا نهایــت تاســف و تاثــر؛ فقــدان دایــی بزرگوارتــان شـ

ـی مــا را نیــز اندوهگیــن ســاخت .ایــن مصیبــت را بــه
ـین کرانـ
محمدحسـ

جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد

متعــال بــرای آن عزیــز ســفر کــرده غفــران واســعه الهــی و بــرای شــما و
سایــــر بازمــــاندگان شــکیبایی و طــــول عمــر بـــاعزت مســئلت مــی نماییم.
مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.
مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره هلدینگ گهرعمران

