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پیـرو «قیرپاشی» ناشیانه در جاده سیرجان  -گلگهر؛

رسره مرگ!
جاد ه نگو ،بگو ُس ُ

هنوز خون کشته شدگان جاده سیرجان-بلورد خشک نشده که خبر لیز خوردن خودروها و پایین رفتنشان از جادهی سیرجان-شیراز به گوش رسید!
این بیتدبیری و رعایت نکردن اصول اولیه جادهسازی و مرمت جاده در حالی اتفاق میافتد که چندین نهاد و اداره و شرکت و ...در سیرجان مسبب این ماجرا بودند.
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S O K H A N
T A A Z E H

 QRکد

اینستاگرام سخن تازه

اول تیرماه ،پایان مهلت
سرشماری اتباع غیرمجاز

سرقت ،رتبه ی
اول جرایم را
در سیرجان ندارد

صفحه2

تو مثل من
رویاتو میبافی...
صفحه4

آغاز نصب دستگاه کارتخوان
هوشمند در  ۱۸۰۰نانوایی
صفحه2

کاهش مراجعه به دستگاه قضایی
با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک
صفحه2

صفحه2

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
بسم اهلل الرحمن الرحیم
این حجم از عظمت ،نجابت ،بزرگمنشی و مهربانی را یارای پاسداشت و جبران نیست که اهالی شریف
شهرستان سیرجان و استان کرمان ،خصوصا بخش و شهر بلورد در رفتار و کردار کاشتهاند و ثمرات آن در
مناسبتهای مختلف ظهور و بروز میکند.
ِ
فراق
سخت
از اینکه در روزها و لحظات
ِ

خاندان فامیل و پدری مهربان و دلسوز)
شادروان حاج حسن جوانشجاع (بزرگ
ِ

با حضور در مراسم تشییع ،تدفین و بزرگداشت ،ارسال پیام و تاج گل ،تماس تلفنی و درج آگهی تسلیت
در کنار ما بودید و با ابراز همدردی خود ،موجب تسلی خاطر شدید ،صمیمانــه سپاسگزاریــم.
امید داریم بتوانیم در شادیها در کنار و همگام با شما عزیزان باشیم.
همچنین بدینوسیله مراتب قدردانی قلبی خود را از تک تک مدیران بخش ،شهرستان و استان و نیز
کارکنان زحمتکش شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد اعالم میداریم و امید داریم در سایه توجهات
حضرت حق در کنار خانواده محترم تندرست و شادکام بمانید.
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مهندس ا ن ها ی (دمریعا ل) و ندس آرش وان جاع (اق م قام)
شرکت فرآوری مس شرکت فرآوری
مس درخشان تخت گنبد

