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صفحه  6 

جهت تامین کسری بودجه و از طریق استانداری

می خواستند استادیوم امام علی )ع( را بفروشند
 با ایستادگی مسوولین و حمایت امام جمعه و پیگیری نماینده این برنامه از دستور کار خارج شد
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نماينده محترم مردم شريف سيرجان و 

بردسير در مجلس شوراي اسالمي 

 جناب آاقی 
                   حاج شهباز حسن پور

یادگار  و  اسالميت  عقالنيت،  جمهوریت،  مشورت،  واقعي  نماد  اسالمي  شوراي  مجلـــس  مردمي  نهاد 
بركت  با  وبوم است كه طي چهل سال عمر  این مرز  بنيانگــذار جمهوري اسالمي وشهيدان  ارزشمند 
 جمهوري اسالمي همواره در راس امور از اصول دیني وحقوق مردم دفاع نموده وهمچنان هوشيار و بصير
است  ایستـــاده  قدم  ثابــــت  و  صالبـــت  با  استـــوار،  خویـــش  بدیل  بي  رسالـــــت   بر 
»فرا رسیدن دهم آذرماه روز مجلس شورای اسالمی« روز پاسداشت مجاهدت های روحانی برجسته و 
متعهد به اسالم و ملت، شهيد آیت اهلل سيدحسن مدرس )رضی اهلل عنه( كه ایستادگی او در مقابل رژیم 
فاسد و قلدرمآب زمان به قامت یک كوه استوار بر سر دفاع از اصول دینی و حقوق ملت سبب گردید تا 
امروز مجلس در رأس همه امور قرار گيرد را به جنابعالی و تمامی ادامه دهندگان راه آن عالم فرهيخته 
دوران، نمایندگان محترم خانه ملت و مردم شریف و بصير ایران اسالمی صميمانه تبریک و تهنيت عرض 
می نمایم و از درگاه خداوند متعال مزید توفيقات تان را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران در ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( و تحت رهبری داهيانه مقام معظم رهبري حضرت آیت اهلل 

العظمي  امام خامنه ای)مد ظله العالی( مسئلت می نمایم.
رضا رسوش نیا - شهردار سیرجان

بسم رب الشهدا و صدیقین
زاده،  فخــری  محســن  دکتـر  شهید  پاسدار  سرتيپ  سردار  ترور 
دانشمند ارشد و برجسته کشورو رئيس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت 
دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح که به شهادت مظلومانه ايشان منجر شد، 
ايران  علمی  پيشرفت  از  جهانی  استکبار  از وحشت  محکم  ديگری  نشانه 
ملت  خورده  قسم  دشمنان  و  جنايتکاران  حقارت  و  رذالت  نيز  و  اسالمی 
شريف ايران اسالمی است اينجانب شهادت اين دانشمند برجسته انقالبی 
را به پيشگاه حضرت بقية اهلل اعظم ارواحنا الفداء، محضر فرماندهی معظم 
کل قوا،جامعه علمی، مردم شهيدپرور کشورمان، همکاران گرامی ايشان در 
وزارت دفاع وخانواده محترم  اين شهيد گرانقدر، تبريک و تسليت عرض 
نموده و برای آن شهيد عزيز از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری جميل مسئلت می نمايم.

دوست گرامی؛

انتصاب به جا و شايسته جنابعالی به عنوان مدیر عامل شرکت گهـر ایثـار
که بيانگر تعهد، کارآمــدی، لياقت و شايستگی های بر جسته تان در صحنه های

مجتبی پور خسروانی- دمریرشکت راهسازی و ساختمانی آرام

خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است را تبريک گفته  و همچنين انتصاب جناب آقای سید محمد حسینـی
)از آزادگان سرافراز جنگ تحميلی( به سمت رئیس هیات مدیره اين شرکت را نيز تهنيت عرض نموده ، موفقيت 

و سربلندی شما  بزرگواران را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
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اسفندیارپور؛ عضو شورای شهر: 

امسال آب گرفتگی  معابرنداریم
گپی با نوازنده ی دوره گرد ُسرنا در خیابان های سیرجان

چالشی به نام مهریهساعتی که حال شهر خوب شد


