هفتهنامه

وقت آن است که آن وعده
وفا فرمایی
امیر فیروزآبادی شش سال است
که به سگهای ولگرد آب و غذا میدهد

در غذا رساندن
بهسگها
بهماکمککنید

این کار حق
من است
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چگونه از  10سال
حق و حقوق بگذرم؟
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دوشنبه  27فروردین 1397
شماره 508
 29رجب 1439
 16آوریل 2018
 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها

به بهانه روز جهانی هموفیلی
پاسارگاد از مشکالت کودکان هموفیل گزارش میدهد

فاکتور دردسرساز

صفحه 4

چ چیز نیست .توی شهر
 اگر به آنها غذا ندهیم توی بیابان هی 
هم که میآیند ،آنها را میزنند
 پیمانکار شهرداری جدیدا از سم برای کشتن سگها
استفاده میکند
 راهکار ما که هم انسانی باشد و هم خون و خونریزی نداشته
باشد ،عقیمسازی است

صفحه 7
یک منتقد سینما ،یک جامعهشناس و یک کارگردان
درمورد ضرورت رفتن به سینما پاسخ دادند
عکس :امین ارجمند

نکوسالی برای
سینمایسیرجان
صفحه 5

س َذآئ ِ َق ُة ال ْ َم ْو ِت
ُك ُّل ن َ ْف ٍ

جناب آقای مهندس سلیمانزاده

جناب آقای مهندس سلیمان زاده

خبــر درگذشــت همســر والده گرامیتان ام شــهید حاجیــه خانم«طاهــره طلوعی»مادر
شــهید پرافتخــار حــاج اصغــر عظیمنــژاد را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تســلیت
عــرض کــرده ،رحمــت و مغفــرت خداونــد را بــرای وی مســئلت مینماییــم.

درگذشــت مرحومــه حاجیــه خانــم «طاهــره طلوعــی» مــادر مکرمــه شــهید ســرافراز اصغــر
عظیمنــژاد ،موجــب تألــم و تأثــر فــراوان گردیــد .نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران
کــه بــه برکــت وجــود مــردان بــزرگ و خــون شــهیدان ســرافرازی چــون عظیــم نــژاد بــه ثمــر
نشســته اســت ،بیتردیــد مرهــون زحمــات و بردبــاری چنیــن مــادران بــا ایمــان و آزادهای
اســت .اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت بــه شــما و خانــواده محترمتــان ،از درگاه خداونــد متعال
بــرای ایــن مــادر صبــور و فــداکار ،غفــران و رحمــت واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان اجــر و
شــکیبایی مســئلت مــی نمایــم.
علیاکبر پوریانی

جناب آقای مهندس سلیمانزاده

کل من علیها فان

از طرف اعضای هیئتمدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین
ناصر تقیزاده ،سیدعلی موسوی بجنوردی ،ناصر سبحانی ،آرش حبیبی و علیاکبر پوریانی

فقــدان والــده همســر گرامیتــان مــا را نیــز اندوهگیــن ســاخت .غفــران و رحمــت
الهــی بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه و ســامتی و طــول عمــر بــا عــزت بــرای جنــاب
عالــی از پــروردگار متعــال خواهانیــم.
سهامداران شرکت سنگ آهن گهرزمین
احمد ابراهیمی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
ناصر تقیزاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
محمد طالبی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری غدیر
عزیزاهلل عصاری مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات
محمد نوریان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
سیاوش وکیلی مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه گوهران امید

جناب آقای مهندس سلیمانزاده
مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
میکنیــم .از درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرحومــه غفــران و رحمــت الهــی
و بــرای حضرتعالــی و دیگــر ســوگواران صبــر و شــکیبایی مســئلت داریــم.
روابطعمومی و امور بینالملل شرکت سنگ آهن گهرزمین

مدیرعامل و نایب رئیس هیئتمدیره

جناب آقای حاج على عظيم نژاد

خبــر درگذشــت مــادر بزرگوارتــان حاجیــه خانــم «طاهــره طلوعی»مــادر شــهید سـرافراز حــاج اصغــر
عظیــم نــژاد چنــان جانســوز و ســنگین اســت کــه بــه ســختی به بــاور می نشــیند ولــی در برابــر تقدیر
حضــرت پــروردگار چــارهای جــز تســلیم و رضــا نیســت .اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت بــه شــما و
مــردم شــهیدپرور شهرســتان ســیرجان از درگاه خداونــد متعــال بــرای جنابعالــی صبــر مســئلت
دارم .خداونــد متعــال روح پاکــش را بــا ســرورش حضــرت فاطمــه زهــرا(س) محشــور نمایــد و بــه
بازمانــدگان صبــر جزیــل عنایــت فرمایــد.

علیاکبر پوریانی

جناب آقای مهندس سلیمانزاده
مصیبــت وارده را بــه جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
مینماییــم .بــرای آن مرحومــه از خداونــد بــزرگ علــو درجــات و بــرای
بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی آرزومندیــم.
موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی پویاایمنسحاب

