خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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 6صفحه  2000تومان

رییس اداره برق سیرجان از استخراج غیرقانونی رمز ارز به عنوان یک معضل نام برد

بالیتابستانامسال
 تاکنون  20مزرعه رمزارزغیرمجازدرسیرجانکشف و ضبط شده است
 ازسال  ۹۷تا سال  ۹۹نزدیک ۱۰۰۰۰کیلوگرم سیم مسی و شبکه روشنایی سرقت و این میزان تقریبا
هرسال نسبت به سالگذشته دو برابرشده است
 مشترکانیکه زیر۱۰۰کیلووات مصرف ماهانه دارند هزینه برق آنها رایگان محاسبه میشود

2
بازماندگان ازتحصیل

حرفهای خیالی و حقایق عینی

4

زنبور و زنبورخوار

عکس :رسول حسینینژاد | پاسارگاد

صبح با هیاهیو و صدای زنبورخوارها ازخواب بیدارشدم ،ازاتاقکاهگلی اقامتگاه بیرون آمدم و با منظره شگفتانگیزپروازدهها
پرنده زنبورخواراروپایی مواجه شدم .روی سیمهای برق نشسته بودند و با شیرجههای مداوم زنبورشکارمیکردند .شش دنگ
حواسم متوجه دیدن این پرندگان زیبا بودکه مدیراقامتگاه ازکنارم عبورکرد ،قبل ازاینکه متوجه بشوم تفنگ دو لولش را به سمت
پرندههاگرفت و بنگ .چند روزقبل دراطراف سیرجان نیزحادثه مشابهی رخ داد؛ حدود صد فرد زنبورخوارزیبای اروپایی توسط یک
کندودارسیرجانی با سمکشته شدند   ...  .ادامه درصفحهی  2

جناب آقای دکتر محسن محمدی

گزارشی ازتخریب خودجوش آثارباستانی

شاه فیروزیا پیست موتورسواری؟

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

معاون محترم توسعه و برنامهریزی شرکت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

مصیبــت درگذشــت پــدر گرانقــدر همســرتان ،مرحــوم حــاج عبــاس قــوام را خدمــت
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت و تعزیــت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال بــرای
آن مرحــوم ،غفــران و آمــرزش الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر جزیــل آرزومندیم.

سلطانی(قدیم)

مدیرعامل ،معاونین ،مدیران و کارکنان
شرکت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر

09136342007 - 42252330

20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)
موقوفــه حاجمیرزاســعید بــا نظــارت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان
ســیرجان در نظــر دارد تعــداد  2قطعــه زمیــن بــا کاربــری آموزشــی واقــع در بلــوار
دکتــر صادقــی -خیابــان شــهید نــادری را از طریــق آگهــی مزایــده بــا اعطــای حــق
تملــک اعیــان بــه اجــاره واگــذار نمایــد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادات خــود را
تــا پایــان وقــت اداری روز سهشــنبه  1400/03/04در بلــوار دکتــر صادقــی بــه
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان ،دفتــر موقوفــه حاجمیرزاســعید
تحویــل و رســید دریافــت نماینــد .جهــت اطالعــات بیشــتر بــه دفتــر موقوفــه
حاجمیرزاســعید مراجعــه فرماییــد.

احمدعلی سعیدنیا ،وکیل متولی موقوفه حاجمیرزاسعید

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)
موقوفــه حاجمیرزاســعید بــا نظــارت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان
در نظــر دارد تعــداد یــک قطعــه زمین بــا کاربری مســکونی واقع در اراضی ســعیدآباد
را از طریــق آگهــی مزایــده بــا اعطــای حــق تملــک اعیــان بــه اجــاره واگــذار نمایــد.
متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز سهشــنبه
 1400/03/04در بلــوار دکتــر صادقــی بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان
ســیرجان ،دفتــر موقوفــه حاجمیرزاســعید تحویــل و رســید دریافــت نماینــد .جهــت
اطالعــات بیشــتر بــه دفتــر موقوفــه حاجمیرزاســعید مراجعــه فرماییــد.

احمدعلی سعیدنیا ،وکیل متولی موقوفه حاجمیرزاسعید

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

5

جناب آقای

دکتر محمد اسفندیارپور
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان
مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی و ورزشــی گلگهر
را تبریــک عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد
ســربلندی و توفیــق روزافــزون شــما را
آرزومنــدم.

حامد آزادهدل

