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فرمانده جدید
انتظامی استان
منصوب شد

هفته انمه

صفحه 2
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دعوت به همکاری

تابستان گرم ،مصرف باالی آب و هشدار مجدد
مسئوالن آب منطقهای کرمان

سرپرست فرمانداری در
جلسه شورای اداری مطرح کرد:

بزرگترین مشکل
توسعه ناعادالنه
است

خطر کمآبی استان
را تهدید میکند

از يك نفر پزشك عمومى دارای مدرك  mmtجهت
مس�ئوليت فنى كلينيك آتيه ش�يفت صبح ساعت
 ٩ال�ى  ١٢واقع در س�يرجان با حقوق عالى دعوت به
همکاری مى شود.
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لحظاتی چند پا به پای زنان ورزشکار:

از ورزش صبحگاهی
تا شور و نشاط زندگی
صفحه 6

 بحرانی ترین وضعیت مربوط به سد تنگوییه سیرجان است
که از ظرفیت  39میلیون متر مکعب فقط  ۹میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد!

صفحه 2

صفحه 4

سرکارخانم

افسردگی بعد از حاملگی ،علت اصلی
حادثه هولناک کودک آزاری

قبول�ى ش�ما را در كان�ون وكال دادگس�تری تبريك ع�رض نموده،
انشااهلل در تمام مراحل زندگى موفق و مويد باشيد.

از سرمایههای
انسانی و اجتماعی
حمایت میکنیم
صفحه 2

محیطبانان بیامکانات

محمدعلی
شکوهی

خانواده

جناب آقای

صفحه 3

گزارش میدانی از وقوع یک آتش سوزی
در دامنه کوههای پاریز

زنده یاد

دکتر معین رضوی نسب

ش�ركت و ابراز همدردی نمودند به اطالع مىرس�اند مراسم چهلم آن
مرحوم روز پنجشنبه  ٢0تير ماه از ساعت  ١8الى  ١٩:30در جوار آرامگاه
از سوی دادگاه کیفری یک سیرجان:
بازتاب یک خبر در نیمی از جمعیت جامعه
گردد.در
شناسی»
«سیرجان
سمینار
یادی
برگزار مى
ايثارگران)
رضااز(قطعه
آن مرحوم واقع در بهشت
قبول�ى ش�ما را در رش�ته جراحى عموم�ى تبريك ع�رض نموده،
قصاصروزافزونتان را از درگاه خداوند متعال
موفقيت
صدورحکم
خواهانم.دیه و
برابری
خاله مريم
بخاطر قتل خواهر
اعاده حقوق زنان

صفحه 4

صفحه 7

دعوت به همکاری

صفحه 6

دوست عزیز و گرامی جناب آقای

محمدرضا خسروی

از يك نفر پزشك عمومى دارای مدرك  mmtجهت
مس�ئوليت فنى كلينيك آتيه ش�يفت صبح ساعت
 ٩ال�ى  ١٢واقع در س�يرجان با حقوق عالى دعوت به
همکاری مى شود.

زاده
بلوارگالب
استاد
مقابلپیش و
دههی
ساعت حركت :سه
عباسپور
روایت در
مسجدبهنبى واقع
 ١8:30از

روزی روزگاریخانواده
سیرجان
صفحه 5

همکار گرامی جناب آقای

سیامک شجاعی

با نهايت تأسف ضايعه درگذشت پدر بزرگوارتان ج
مرحومناب آاقی
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حاج مراد خس�روی را حضور ش�ما و خان�واده محترم
تس�ليت عرض نم�وده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی
روح آن مرحوم و صبر و س�المت بازماندگان محترم را
مسئلت مىنمايم.

با نهايت تأس�ف و تأثر ضايعه درگذش�ت والده مکرمهتان
را حضور شما و خانواده گرانقدرتان تسليت عرض نموده،
از درگاه خداون�د متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و
سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مىنماييم.

سردار سرتي
غالمرضاپورپ دوم عبدالرضا انظری
محمد

مديرعامل و هيأت مديره
تعاونى مصرف كاركنان گلگهر

فرمانده�ي محت�رم انتظام�ى است�ان كرم�ان

سرکارخانم

ضمن تقدير و تشکر از كليه
سروران گرانقدر ،دوستان و آشنايان
كه در مراسم تشييع ،تدفين و ترحيم

اسماء اسالمی نیا

قبول�ى ش�ما را در كان�ون وكال دادگس�تری تبريك ع�رض نموده،
انشااهلل در تمام مراحل زندگى موفق و مويد باشيد.

خانواده

جناب آقای

دکتر معین رضوی نسب

زنده یاد

محمدعلی
شکوهی

ش�ركت و ابراز همدردی نمودند به اطالع مىرس�اند مراسم چهلم آن
مرحوم روز پنجشنبه  ٢0تير ماه از ساعت  ١8الى  ١٩:30در جوار آرامگاه
آن مرحوم واقع در بهشت رضا (قطعه ايثارگران) برگزار مىگردد.

قبول�ى ش�ما را در رش�ته جراحى عموم�ى تبريك ع�رض نموده،
موفقيت روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

ساعت حركت ١8:30 :از مقابل مسجد نبى واقع در بلوار عباسپور

دوست عزیز و گرامی جناب آقای

همکار گرامی جناب آقای

خاله مريم

محمدرضا خسروی

با نهايت تأسف ضايعه درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم
حاج مراد خس�روی را حضور ش�ما و خان�واده محترم
تس�ليت عرض نم�وده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی
روح آن مرحوم و صبر و س�المت بازماندگان محترم را
مسئلت مىنمايم.

محمد غالمرضاپور

| عکس :مریم کاظمی |

اسماء اسالمی نیا

ماجرای مادری که دختر دو سالهاش را مورد جراحت شدید قرار داد
در گفتوگو با پزشکان متخصص و دادستان سیرجان

بازدید مالرحمان از پروژههای
در دست احداث گلگهر

ضمن تقدير و تشکر از كليه
سروران گرانقدر ،دوستان و آشنايان
كه در مراسم تشييع ،تدفين و ترحيم

خانواده

سیامک شجاعی
با نهايت تأس�ف و تأثر ضايعه درگذش�ت والده مکرمهتان
را حضور شما و خانواده گرانقدرتان تسليت عرض نموده،
از درگاه خداون�د متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و
سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مىنماييم.

مديرعامل و هيأت مديره
تعاونى مصرف كاركنان گلگهر

خداوند شاهد را شکر كه حفاظت از امنيت پايدار ديار شاكرين كريم را به دست يداللهى همشهری
س�ردار اهللدادي تقرير نمود تا س�کينهاي بر دلهاي اهالي اس�تان و لرزهاي مدام بر پيکر نحيف و

ترسان دشمنان اين مرزوبوم باشد.

اينجانب بس�يار مبتهج و مفتخراست كه انتظام استان پهناور كرمان را پهلواني از سيرجان عهده
داراس�ت .اين حسن انتخاب را به همه هم اس�تانيهاي فرهيخته و همشهريهاي گرامي تبريك

عرض مينمايم.

رضا سروش نيا
شهردار سيرجان

خداو

س�ر

ترسا

اينجا

داراس

عرض

