هفتهنامه

حال نی
خراب است

سکوتی سرشار از
حرفهای نگفته

2

مجبوریم از روی
ریل بگذریم

اعتراض
رانندگان
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 10صفحه همراه با  8صفحه نيازمنديها
و  100صفحه ویژهنامه نوروزی

استثنائا  2000تومان

گزارش پاسارگاد از نبود جاده ارتباطی بین روستاهای حسنآباد شیخها ،حسینآباد خانی و آباده

هفتهنامه

از مراکز فروش بخواهید

 مردم :مجبوریم از روی ریل قطار رد شویم و بارها شده قطار رسیده و چند نفر کشته شدهاند
 محسن آرش :روستای حسنآبادشیخها هنوز طرح هادی مصوبی ندارد و یک روستای قانونی نیست که موظف به ارتباط آن با منطقهی
شهری مجاورش باشیم
 علی عوضنژاد :کارشناس حتما این راه را بررسی میکند .اگر جایی باشد که ماشین بتواند رد شود  بازسازی میکنیم .دوست نداریم مردم به
خاطر راهآهن زجر بکشند
6

دو پسر خانواده چشمهنور به همت خیرین تحت عمل جراحی الغری قرار گرفتند

تحقق رویای الغری

3

سرنوشت عشایر

«ویژهنامه
نوروزی»
ضمیمه
شماره
امروز
پاسارگاد

ويژهنامه نوروز  | 97دوشنبه  14اسفند  | 96ضمیمه شماره  100 | 505صفحه

 9صفحه طنز
با آثاری از:
حمید نیکنفس
چماه کوهبنانی
مجتبی شول افشارزاده
نجمه نورمندی
مشکان
ناصر صبحی
سعیدرضا میرحسینی

چشم
همه به
گلگهر
است

شش روز از شیراز با پرواز ترکیش
سه ستاره 2.480.000 ............................................................
سه ستاره 2.980.000 ............................................................
پنج ستاره 3.870.000 ............................................................
تاریخ رفت 29 :اسفند 5 ،و  10فروردین
سیرجان خیابان تختى روبروى ورزشگاه

عشق
سگی

گفتوگو با چوپانی از
آخرین نسل عشایر کوچنده

وسعت
کوهستانها

گفت و گو با زندانی که
هشت سال از ایام جوانیاش را
درزندان سپری کرده است

سه سال
زیرحکم اعدام

گفتوگوی پاسارگاد با محمدرضا عربگویینی عضو شورای شهر سیرجان

جایی که همه دروغ میگویند ،من چکار کنم؟

ساعت کار 8:30:الی 22:30

کیک
پرتقالی

خیابان بروجردی ،نرسیده به خیابان جواداالئمه 42233330

بلوار سیداحمد خمینی -بعد از دانشگاه پیامنور-
روبروی مصلی 42336500
09133791028
09120337383

چهار ستاره
پنج ستـاره

گفتوگو با کوروش دری کسی که
 15سال در جنگ سگ فعالیت داشته

میخواهم گلیمی
متفاوت تولید کنم

فــروشــگاهآزادیعـرضهکننده
انــواع محصوالت دامداران و
نانآوران تهران

عرضه انواع آجیل ،تنقالت ،شکالت ،میوه خشک،
عطاری ،گز ،پسته ،خرما و...

............................................................

میخواهم از نظر
سیاسی آزاد باشم

شیشه سکوریت

« اسالمخواه »

............................................................

گفتوگوی پاسارگاد با سید محمد حسینی

گزارش پاسارگاد از کارگاه گلیم «ماه»

آجیل و خشکبار یلدا

3.100.000
3.610.000

نفیسه

گفتوگوی پاسارگاد با مدیرعامل
مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر

امروز زندگی عشایری در گیرودار بودن یا نبودن قرار گرفته و هرساله جامعه عشایری کشور به دلیل عدم حمایت کافی از طرف
دستگاههای ذیربط شاهد کاهش جمعیت و مهاجرت به شهرهاست که این تغییر روند زندگی عاری از مشکل و هزینه نخواهد بود .در
حالی باید نگران زوال این جامعه تولیدکننده بود که برخی از عشایر پس از قرنها ،مغلوب مشکالت شدهاند و به اسکان در شهرها و
روستاهارویآوردهاندامابرخیدیگرهنوزدرمقابلمشکالتمقاومتمیکنندواجازهنمیدهندنفسهایآخرزندگیعشایریکوچنده
قطع شود« .فریدون میرشکاری سلیمانی» خود را عشایرزاده مینامد .او فارغالتحصیل رشته علوم اجتماعی ...صفحه 8را بخوانید.

هفت روزه از شیراز با پرواز پگاسوس مستقیم

گفتوگو با زنی که بعد از  35سال
فهمید دختر شهید است

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان در ،در سیــرجان

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

جناب سروان علیرضا وطن دوست

انتصاب شایســته جنابعالی به ســمت فرمانده
پاســگاه راهنمایــی و رانندگــی درون شــهری
بلــوار نمــاز کــه نشــان از لیاقــت و حســن
برخــورد شماســت را تبریــک عــرض نمــوده،
موفقیــت روزافزونتــان را ازخداونــد متعــال
خواهانــم.
هادی آزاددل

هشت روزه از شیراز با پرواز قطر
سه ستـاره 5.780.000 ............................................................
چهار ستاره 6.200.000 ............................................................
پنج ستـاره 6.700.000 ...........................................................

 5شب و  6روز از شیراز با پرواز ترکیش
سه ستاره 3.990.000 ............................................................
سه ستاره 4.470.000 ............................................................
پنج ستاره 5.600.000 ............................................................
تاریخ رفت 29 :اسفند 1 ،تا  4فرودین

بیمـه پـارسیـان
دنیـا دنیا آرامش

(صدور بیمهنامه شخص ثالث با  5درصد تخفیف ویژه)
به مدت محدود فقط در این نمایندگی

آدرس :سیرجان چهارراه مهدیه -ابتدای خیابان احمد کافی-
بیمه پارسیان نمایندگی قاسمینژاد
09201592015- 034 4227 0452

شرکت کرمان دیزل تولید کننده انواع خودروهای سنگین
جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است :

haftasemaan

42201998-42208815-09136641088

آگهی مناقصه شهرداری بلورد(نوبت دوم)

شــهرداری بلــورد در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد  2مصوبــه
شــماره  168مــورخ  96/11/09شــورای اســامی شــهر،
اجــرای فــاز یــک ســاختمان آتشنشــانی شــهرداری
شــامل :اجــرای فونداســیون ،اســکلت و ســقف ســاختمان
را از طریــق مناقصــه بــا شــرایط منــدرج در آگهــی بــه
پیمانــکار واجدالشــرایط کــه دارای رتبهبنــدی از معاونــت
برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســتجمهوری باشــد،
واگــذار نمایــد .لــذا واجدیــن شــرایط میتواننــد از تاریــخ
 96/12/14جهــت تهیــه اســناد مناقصــه بــه شــهرداری
بلــورد مراجعــه نماینــد.
شرایط شرکت درمناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ 140994157

ریــال کــه بایســتی بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یا
واریــز وجــه به حســاب ســپرده شــهرداری بلــورد به شــماره
 0109586219005بانــک ملــی شــعبه شــهید عباســپور
 -2هــرگاه برنــدگان اول تــا ســوم بــه هــر نحــواز انعقــاد
قــرارداد خــودداری نمایند،بــه ترتیــب ســپرده آنانبــه نفــع
شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.
 -3آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادات تــا پایــان وقــت
اداری روز چهارشــنبه مــورخ  96/12/23میباشــد.
 -4شــهرداری در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات
مختــار اســت.
 -5ســایر شــرایط و اطالعــات مربوطــه در اســناد مناقصــه
موجــود میباشــد.

روابط عمومی شهرداری بلورد

جهت ثبت نام لطفا مشخصات و شماره تماس های خود را از طریق تلگرام به شماره
 09018374344ارسال نمائید مهلت ثبت نام 5 :روز پس از درج آگهی

