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سال بیستم  شماره   1083شنبه  27خرداد  22 1396رمضان الکریم  17  1438جون  8  2017صفحه  16 +صفحه نیازمندیها  1000 تومان

جنـوب
گستـر
شورای شهر جهت استعالم از هیأت مرکزی نظارت
پرونده انتخابات
ایمـن ارسال

تعیین تکلیف انتخابات در این هفته
فروش و نصب

انواع دوربین مدار بسته و دزدگیر اماکن
پارکینگی
ابطال انتخابات شورای سه روستا در سیرجان
و جک دربهای اتوماتیک 
آدرس:
خیابان آیتاهلل سعیدی
جنب بانک صادرات

تلفن 09133473070 :صفارزاده

کارآموز
بازدید مهندس پوریانی
از پروژه های شهرداری

دکتر لیلی مهیمی
صفحه 2

متخصص قلب و عروق

ی
کشنبه و
ساعت سه شنبه
4
تا  6عصر

فوق تخصص اریتمی های قلبی وپیس میکر
کرمان بیمارستان شفا کلینیک فوق تخصصی قلب

034312173۶۸

نماینده برتر ایران خودرو

| عکس :محمدرضا قلیچ خانی |

باغ بهشت
را گهرزمین
میسازد جشنواره تابستانه فروش نقدی و اعتباری
کد 4136

صفحه  3پارس ،206 ،405 ،سمند ،سورن ،رانا ،تندر پیکاپ ،دنا
هایما  S7اتوماتیک  2000توربوشارژ ،سوزوکی ویتارا فیس لیفت اتوماتیک

طرح مشارکت در تولید با سود  25درصد

گفتگو با رئیس اداره منابع طبیعی سیرجان
کرسی مدیریت ورزش به چه کسی میرسد؟
بلوار سیدجمال ،روبروی تعاونی  - 15تلفن42337020-27 :

منبع صدای مهیب ناشناخته ماند!
انتشار یک صدای مهیب حوالی ساعت  22چهارشنبه
ش��ب برخی از مردم را به اضطراب انداخت .پس از آن
تماسهای زیادی با خطوط سرویس حوادث نگارستان
از س��وی شهروندان برقرار شد تا از کم و کیف موضوع
مطلع ش��وند اما پیگیریهای خبرنگار ما در خصوص
منبع صدا ،نتیجهای در بر نداشت.
این ش��هروندان غالبا از مناطق ش��هرک سمنگان،
شیخ مفید ،خیابان ورزش ،بلوار قاآنی ،بلوار شهید

عباسپور و  ...بودند که این صدای مهیب را شنیده
بودند.
مدیرعام��ل آتشنش��انی ضم��ن تأیی��د خب��ر به
نگارس��تان گفت :هیچ گزارشی مبنی بر انفجار به
مرکز فرماندهی  125آتشنشانی سیرجان مخابره
نش��ده اس��ت .او افزود :من خودم هم این صدا را
ش��نیدم اما منبع آن برای ما نیز مش��خص نش��د.
سایر منابع نیز از علت آن اظهار بی اطالعی کردند.

بیمه قالیبافانازتصویبنمایندگانمجلسگذشت 2
مصوبه
رانندگانسیرجانیخواستاراجرای ّ
مجمععمومیخودشدند

3

جشنواره اسبان بومی فالت ایران در سیرجان

4

8

یادداشت  /رسالت شریعتی
آمده بودند که همه را بکشند

در سفر سرپرست شهرداری به تهران صورت گرفت

خواب خرگوشی
شورای ورزش شهرستان

بیابانزایی و
جدی ریزگردها
بحران ّ

روایت شنیدنی یک
سیرجانی از حادثه مجلس

تعامل سازمانی با
گلگهر و گهرزمین

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 7

صفحه 3

ایمـن گستـر جنـوب
فروش و نصب

انواع دوربین مدار بسته و دزدگیر اماکن
و جک دربهای اتوماتیک پارکینگی
آدرس:
خیابان آیتاهلل سعیدی
جنب بانک صادرات

تلفن 09133473070 :صفارزاده

کارآموز

دکتر لیلی مهیمی

متخصص قلب و عروق

ی
کشنبه و
ساعت سه شنبه
4
تا  6عصر

فوق تخصص اریتمی های قلبی وپیس میکر
کرمان بیمارستان شفا کلینیک فوق تخصصی قلب

034312173۶۸

نماینده برتر ایران خودرو
کد 4136

جشنواره تابستانه فروش نقدی و اعتباری

پارس ،206 ،405 ،سمند ،سورن ،رانا ،تندر پیکاپ ،دنا
هایما  S7اتوماتیک  2000توربوشارژ ،سوزوکی ویتارا فیس لیفت اتوماتیک

طرح مشارکت در تولید با سود  25درصد
بلوار سیدجمال ،روبروی تعاونی  - 15تلفن42337020-27 :

