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جناب آقای مهدی آباده

دعوت به همکاری

مع
تأمین نیروی انسانی یک مؤسسه تبر رد کرمان

انتص�اب جنابعال�ی را به ریاس�ت بان�ک تجارت
شهرس�تان س�یرجان تبریک عرض مینماییم.
موفقی�ت و کامیاب�ی ش�ما را از درگاه حض�رت
احدیت خواستاریم.

عباس فتحی
شرکت تعاونی پیشرو پخت گنبدان

رجوع به صفحه 6

هنوز باورمان نمیش�ود که چهل روز از رفتن ناگهانیاش گذشته است.
هنوز س�خت است بپذیریم آن لبخندها و مهربانیها همچون دانهای در
زی�ر خاک خفته اس�ت اما یقین داری�م یادش جوانه خواه�د زد و نام و
نشانش درختی سبز و تناور خواهد شد.

انتصاب اولین
رئیس بومی
زندان سیرجان

هفته انمه

صفحه 2

استخدام در
وزارت نیرو

مهریه همچنان زندانی میگیرد!

آیندهی نامعلوم
با مهریههای معلوم!
 به طور میانگین روزانه یک نفر در استان کرمان بابت مهریه وارد زندان
میشود .آمار زندانیان مهریه در استان کرمان حتی بیشتر از استانهای
اصفهان و تهران است .این آمار در سیرجان نیز باالست طوری که
تعداد آن حتی باالتر از یک استان مثل سمنان است

مراسم چهلمین روز درگذشت

حاج محمدرضا اسفندیارپور
میزبانی خوب سیرجان
در مسابقات ملی کشتی
خانواده داغدارش

صفحه 3

در تاریخ  97/5/19از ساعت  5الی  7عصر در منزل آن مرحوم برگزار میگردد.

اولین قتل سال  1397چگونه رخ داد؟

مرگ مرد  50ساله در پی نزاع و چاقوکشی

صفحه 4

گفتاری در باب اولویتبندی
نیازهای جسمی و روحی

پیتزا بخوریم یا تئاتر ببینیم!؟

تودیع ناخدا منصوری مقدم

از بحران کاغذ تا گرانشدن ملزومات چاپ

فرمانده جدید پایگاه
پشتیبانی دریایی معرفی شد

اعطای تسهیالت بانکی
به عشایر شهرستان

خطرتعطیلی
بیخ گوش نشریات محلی!

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 8

صفحه 5
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انتص�اب جنابعال�ی را به ریاس�ت بان�ک تجارت
شهرس�تان س�یرجان تبریک عرض مینماییم.
موفقی�ت و کامیاب�ی ش�ما را از درگاه حض�رت
احدیت خواستاریم.

عباس فتحی
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مع
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هنوز باورمان نمیش�ود که چهل روز از رفتن ناگهانیاش گذشته است.
هنوز س�خت است بپذیریم آن لبخندها و مهربانیها همچون دانهای در
زی�ر خاک خفته اس�ت اما یقین داری�م یادش جوانه خواه�د زد و نام و
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حاج محمدرضا اسفندیارپور
در تاریخ  97/5/19از ساعت  5الی  7عصر در منزل آن مرحوم برگزار میگردد.

خانواده داغدارش

رجوع به صفحه 6

انتقاد عضو موکبهای
پیادهروی اربعین

بهنام
شهدایکربال
حیفومیل نشود
صفحه 2

کشف محموله
 12میلیاردی
لوازم قاچاق
صفحه 7

واکنشها به درخواست
مذاکره با ایران

ترامپ
اهل معامله
است !
صفحه 6

صفحه 7

رییس اداره امور عشایری خبر داد:

صفحه 2

سهمیهبندی در کار نیست

بنزین
گران نمیشود
صفحه 8

