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هفته انمه

مراقب خانه تکانی هایمان باشیم

عید را
برخودمان
خراب نکنیم
صفحه 6

سبدهایی که خالی به خانه برمیگردند!

بازار شلوغ عید و
مشتریان تماشاچی

پسر عزیزم،
پسرعموی
عزیزمسیرجان ،عم ً
ال از سه الی چهار نقطه مهم اقتصادی شهر
رکود را در
 معنی
برادر مهربانم

میتوان پرسوجو کرد .خیابان امام و بازار قدیمی شهر ،خیابان نصیری ،بلوار دکتر صادقی و
محیاشهر .در این چهار نقطه ،عالوه بر مغازهداران ،بازارچههای مدرنی هم وجود دارند
که معموالً بخشی از موج خرید را در جامعه ،سرشکن میکردند

جناب آقای
سعید اکبری

هوشنگ مرادی کرمانی در مراسم
جشن کتاب مؤسسه معراج اندیشه

جناب آقای
سعید اکبری

صفحه 2

تفاوت جوامع
در میزان سرانه
مطالعه کتاب است

ماجرای ناتمام طاغ زارها در روستای کریم آباد

| عکس  :اسماعیل خورتن |

انتخ�اب جنابعال�ی را بعن�وان پرت�وکار نمونه در
س�طح واحدهای ،درمانی کرمان صمیمانه تبریک
عرض نموده امیدوارم در س�ایه الطاف الهی موفق
و سربلند باشید.

نوید مسرت بخش انتخاب شایس�ته جنابعالی را بعنوان
پرتوکار نمونه در سطح واحدهای درمانی کرمان که نشان
از لیاقت ش�ما می باش�د ،تبریک و تهنیت عرض نموده،
ازدرگاه ایزد منان توفیقات روز افزونتان را خواستاریم.

قلع و قمع درختان طاغ
حمید اکبری
در روز منابع طبیعی مادرت وخواهرت (مهدیه اکبری)

سر لیدر تماشاگران فوتبال در سیرجان:

عشقما ؛ سکوهای ورزشگاه
صفحه 4

صفحه 2

امام جمعه سیرجان:

صفحه 5

نباید به نسل آینده
بیابان تحویل دهیم

در جریان پنجمین جشن کتاب سیرجان

نفرات برتر جشنواره
معرفیشدند

دستگيري باند سارقان منزل در سیرجان

آیا در شهرداری اتفاقاتی میافتد؟

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 7

صفحه 8

پایان سریال
سرقت از منازل

عضو جنجالی شورا
رفت

اگر رضایت خداوند و
محیط زیستی
پایدار میخواهید

حق حیات را از
حیوانات نگیرید
صفحه 3

مدیران،روس�ا،کارفرمایان و صاحبان مش�اغل،مدیریت جدید آکراس با تمام توان آماده
عقد قرارداد رفاهی،ورزشی و غذایی با شماست.
به یاری خدا و پشتیبانی دست اندر کاران ،سرزندگی و تندرستی را به سبد فرهنگی و اجتماعی
همشهریان می افزاییم و این فرهنگ نیکو را به جای جای ایران سربلند صادر می کنیم.

تعدادی از مشترکین آکراس عبارتنداز:
شرکتهای جهان فوالد،ام ام تی ئی،فریکو،مپنا توسعه،فالت پارس،عمران کلوت،گهرزمین،
گه�ر عمران،اس�میران،آویژه صنعت،پتروفام،آرم�ان گهر،گهرروش،توس�عه آهن و فوالد،
یکسان پارس،زرین گهر،آسفالتوس،آژانس ماهان،دبیرستان گام،رنگدانه،مانا،گاما،توسار،
شهرداری زیدآباد ،اداره اماکن نیروی انتظامی،تامین اجتماعی و تیمهای فوتبال لیگ یک
و لیگ دو
سیرجان بلوار امام رضا پشت نمایندگی سایپا مجموعه تفریحی،ورزشی،اقامتی آکراس
کدپستی - 7814996470تلفن 42246112 -13

پسر عزیزم،
برادر مهربانم

پسرعموی عزیزم

جناب آقای
سعید اکبری
انتخ�اب جنابعال�ی را بعن�وان پرت�وکار نمونه در
س�طح واحدهای ،درمانی کرمان صمیمانه تبریک
عرض نموده امیدوارم در س�ایه الطاف الهی موفق
و سربلند باشید.

حمید اکبری

مدیران،روس�ا،کارفرمایان و صاحبان مش�اغل،مدیریت جدید آکراس با تمام توان آماده
عقد قرارداد رفاهی،ورزشی و غذایی با شماست.
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تعدادی از مشترکین آکراس عبارتنداز:
شرکتهای جهان فوالد،ام ام تی ئی،فریکو،مپنا توسعه،فالت پارس،عمران کلوت،گهرزمین،
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جناب آقای
سعید اکبری

نوید مسرت بخش انتخاب شایس�ته جنابعالی را بعنوان
پرتوکار نمونه در سطح واحدهای درمانی کرمان که نشان
از لیاقت ش�ما می باش�د ،تبریک و تهنیت عرض نموده،
ازدرگاه ایزد منان توفیقات روز افزونتان را خواستاریم.

مادرت وخواهرت (مهدیه اکبری)

