ﻓﺮﻣﻰ،ﺍﺻﻼﺡﻃﺮﺡﻟﺒﺨﻨﺪ،ﺑﺴﺘﻦﻓﻮﺍﺻﻞﺑﻴﻦﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎ

ﭘﺮﻳﻮ  -ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻟﺜﻪ  -ﺟﺮﺍﺣﻰ ﻟﺜﻪ
ﺟﺮﻡﮔﻴﺮﻯ  -ﺭﻓﻊ ﺑﻮﻯ ﺑﺪ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﻟﺜﻪ

ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴﻰ  -ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ  -ﻋﺼﺐﻛﺸﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻣﺠﺪﺩ ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻋﺼﺐﻛﺸﻰﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﺭﻳﺸﻪ

ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻯ  -ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ

حلول هالل ماتم را
تسلیت میگوییم

ﺍﺗ
ﺎﻕ ﺩﻧ
ﺪﺍﻧﭙﺰ
ﺷ
ﻜ
ﻰﻛ

ﻮﺩﻙ

ﺍﺭﺍﺋﻪﭘﻚﻫﺎﻯﻳﻚﺑﺎﺭﻣﺼﺮﻑﺑﺮﺍﻯﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥﺑﻪﺻﻮﺭﺕﻣﺠﺰﺍ

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺮﻛﺰﻯ

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﻧﺪﺍﻧﻰ

ﻫﺎ،
ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎ،
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰﺩﻧﺪﺍﻥ
ﺩﻧﺪﺍﻥﻭﻭﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ
ﻛﺎﺷﺖﺩﻧﺪﺍﻥ
ﭘﺮﻭﺗﺰ --ﻛﺎﺷﺖ
ﭘﺮﻭﺗﺰ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥﻭﻭﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻫﺎﻯﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺩﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻯ
ﻛﻠﻴﻪﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡﻛﻠﻴﻪ
ﺍﻃﻔﺎﻝ--ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺍﻃﻔﺎﻝ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ
ﺩﺳﺖ
ﺩﻧﺪﺍﻧﻰ،
ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻋﻼء)ﺣﺎﺝﺭﺷﻴﺪ( ،ﻛﻮﭼﻪ ﺟﻨﺐ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ،ﺗﻠﻔﻦ42203171 :
ﺩﻧﺪﺍﻥﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ،
ﻧﺸﺎﻧﻰ:
ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ
ﺩﻧﺪﺍﻥ
ﺩﺳﺖ
ﻫﺎﻯﺩﻧﺪﺍﻧﻰ،
ﺭﻭﻛﺶﻫﺎﻯ
ﺭﻭﻛﺶ
ﺑﺪﺭﻧﮕﻰﻭﻭﺑﺪﺑﺪ
ﺍﺻﻼﺡﺑﺪﺭﻧﮕﻰ
ﻫﺎ،ﺍﺻﻼﺡ
ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎ،
ﻛﺮﺩﻥﺩﻧﺪﺍﻥ
ﺳﻔﻴﺪﻛﺮﺩﻥ
ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ--ﺳﻔﻴﺪ
ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ
ﭘﺰﺷﻜﻰ
ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻰ
ﻫﺎﻯﺩﻧﺪﺍﻥ
ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲﻫﺎﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻡﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ
ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ--ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ
ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻫﺎ
ﺑﻴﻦﺩﻧﺪﺍﻥ
ﻓﻮﺍﺻﻞﺑﻴﻦ
ﺑﺴﺘﻦﻓﻮﺍﺻﻞ
ﻟﺒﺨﻨﺪ،ﺑﺴﺘﻦ
ﻃﺮﺡﻟﺒﺨﻨﺪ،
ﺍﺻﻼﺡﻃﺮﺡ
ﻓﺮﻣﻰ،ﺍﺻﻼﺡ
ﻓﺮﻣﻰ،
ﻟﺜﻪ
ﺟﺮﺍﺣﻰﻟﺜﻪ
ﻟﺜﻪ--ﺟﺮﺍﺣﻰ
ﻫﺎﻯﻟﺜﻪ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ
ﺩﺭﻣﺎﻥﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
ﭘﺮﻳﻮ--ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﭘﺮﻳﻮ
ﻣﺘﺤﺮﻙ
ﺛﺎﺑﺖﻭﻭﻣﺘﺤﺮﻙ
ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴﻰﺛﺎﺑﺖ
ﺩﺭﻣﺎﻥﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴﻰ
ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴﻰ--ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴﻰ
ﻟﺜﻪ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯﻟﺜﻪ
ﺩﻫﺎﻥﻭﻭﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ
ﺑﻮﻯﺑﺪﺑﺪﺩﻫﺎﻥ
ﺭﻓﻊﺑﻮﻯ
ﮔﻴﺮﻯ--ﺭﻓﻊ
ﺟﺮﻡﮔﻴﺮﻯ
ﺟﺮﻡ

تنظیف نمایشگاه وظیفه
ﺩﻫﺎﻥﻭﻭﺩﻧﺪﺍﻥ
ﻫﺎﻯﺩﻫﺎﻥ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎﻯ
ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻯ--ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻯ
ﺩﻧﺪﺍﻥ شهرداری نیست

ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺭﻳﺸﻪ،ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺩﺭﻣﺎﻥﺭﻳﺸﻪ،
ﻛﺸﻰﻭﻭﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻋﺼﺐﻛﺸﻰ
ﺭﻳﺸﻪ--ﻋﺼﺐ
ﺩﺭﻣﺎﻥﺭﻳﺸﻪ
ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺭﻳﺸﻪ
ﺟﺮﺍﺣﻰﺭﻳﺸﻪ
ﺷﺪﻩﻭﻭﺟﺮﺍﺣﻰ
ﻛﺸﻰﺷﺪﻩ
ﻋﺼﺐﻛﺸﻰ
ﻫﺎﻯﻋﺼﺐ
ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻯ
ﻣﺠﺪﺩﺩﻧﺪﺍﻥ
ﻣﺠﺪﺩ

2

هفتهنامه

شنا کردن برخالف
جهت آب

5

نمایشگاه عکاسان سیرجانی
در گلگهر برپا شد

دوشنبه  19شهریور 1397
شماره 527
 29ذیالحجه 1439
 10سپتامبر 2018
 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها

6

هفته گذشته در پی مرگ یکی از پرسنل گهرروش بدلیل رعایت نشدن ایمنی

هفت نفر از کار
تعلیق شدند

ﺍﺍﺗﺗﺎﺎ
ﻕﻕﺩﻧﺩﻧﺪﺍﺪﻧﺍ
ﻧ
ﭙ
ﺰ
ﭙ
ﺰﺷﺷﻜ
ﻜﻰﻰﻛﻛﻮﻮ
ﺩ
ﺩ
ﻙ
ﻙ

ﻣﺠﺰﺍ
ﺻﻮﺭﺕﻣﺠﺰﺍ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥﺑﻪﺑﻪﺻﻮﺭﺕ
ﺑﺮﺍﻯﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
ﻣﺼﺮﻑﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺭﻣﺼﺮﻑ
ﻳﻚﺑﺎﺭ
ﻫﺎﻯﻳﻚ
ﭘﻚﻫﺎﻯ
ﺍﺭﺍﺋﻪﭘﻚ
ﺍﺭﺍﺋﻪ

ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺍﺳﺘﺮﻳﻞﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺍﺗﺎﻕﺍﺳﺘﺮﻳﻞ
ﻣﺠﻬﺰﺑﻪﺑﻪﺍﺗﺎﻕ
ﻣﺠﻬﺰ

ﺩﻧﺪﺍﻧﻰ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝﺩﻧﺪﺍﻧﻰ
ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ
ﻣﺠﻬﺰﺑﻪﺑﻪﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻣﺠﻬﺰ

42203171
ﺗﻠﻔﻦ42203171:
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ،ﺗﻠﻔﻦ:
ﺟﻨﺐﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ،
ﻛﻮﭼﻪﺟﻨﺐ
ﺭﺷﻴﺪ(،ﻛﻮﭼﻪ
ﺍﻋﻼء)ﺣﺎﺝﺭﺷﻴﺪ(،
ﻛﻮﭼﻪﺍﻋﻼء)ﺣﺎﺝ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ،ﻛﻮﭼﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺷﺮﻳﻌﺘﻰ،
ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻧﺸﺎﻧﻰ:ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ،
ﻧﺸﺎﻧﻰ:

 یکی از پرسنل گلگهر :سرپرستان به اجبار برای اینکه سرعت باالتر برود مجبورند نکات ایمنی را رعایت نکنند
 رییس اداره کار :ازابتدای سال جاری تاکنون شش نفر درحوادث منطقه گلگهر جان خود را از دست دادهاند
 مدیر  HSEگلگهر :درحادثه مرگ آقای آباده بدون اجازه از واحد ایمنی،تعمیر انجام شده است و طبق
تحقیقات اولیه مقصر پیمانکار (گهرروش) است

7

در پی افزایش قیمت و کمبود پوشک بچه ،مردم به مغازهها هجوم آوردهاند

احتکار خانگی«پوشک»

4

دستاوردهای یک نمایشگاه
برگزاری نمایشگاه عکس هفتهنامه پاسارگاد موضوع نشست دوستانهای با حضور محمدجواد
علیزاده ،رسول حسینینژاد ،محسن احمدی ،امین ارجمند ،مرتضی صالحی و عبدالرضا
محمودآبادی که از عکاسان فعال سیرجان هستند بود که بخشهایی از آن در ادامه میآید.
علیزاده :من ذهنیتی داشتم که وقتی وارد نمایشگاه شدم و فهمیدم  113نفر حضور دارند ،این
ذهنیت به هم ریخت .توقع داشتم آثار گزیدهتر بود  ...ادامه در صفحه6

عکس ها :پاسارگاد

شهردار با پوچ و بیاساس خواندن نامه ارسالی یک عضو شورا؛

سروشنیا :عربگویینی را به مناظره دعوت میکنم

3

جناب آقای حاجمنصور صفاری

ریاست محترم صنف طال و جواهر سیرجان
درگذشــت والــده همســر گرامیتــان را خدمــت شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،خداونــد
روح آن مرحومــه را قریــن رحمــت فرمایــد.

حاجعلیاصغرریاحی

در چهلمین روز فراق مادری فداکار مرحومه

ملکی جان اسفندیارپور

کــه نتوانســت بیشــتر از دو ســال غــم هجران
فرزنــد دلبنــدش طبیــب دردآشــنای شــهرمان
ســلطان قلبهــا و یــاور محرومــان شــادروان
دکتــر مســعود عباســلو را کــه بــا دســتان
مســیحایی خــود قلبهــای زیــادی را حیــات دوباره
بخشــید تحمــل کنــد
پنج شنبه  ۲۲شهریورماه ساعت پنج بعد از ظهر
بهشت زهرای نجف شهر
بر سر مزارش حضور می یابیم

جناب آقای حسنپور
پیگیری جنابعالی در خصوص تســریع
در رفع مشــکالت ،قابل تقدیر اســت.
بدینوســیله مراتــب تقدیــر و تشــکر
خــود را اعــام مینماییــم.
حاجموسی دانشفر و خانواده

پروانه جان
ایام هجر را گذراندیم و زنده ایم
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود
مراسماولینسالگردجانباختنمظلومانهعزیزمان

فاطمه(پروانه) مرجع زاده

را در تاریــخ  97/۶/22در آرامــگاه ابدیــش
واقــع در بهشــت زهــرای محمودآبــاد ســادات
بــه اطــاع مــی رســانیم تــا بــا حضــور و همــدردی
بســتگان و آشــنایان یــادش را زنــده نگهداریــم.
حرکت ساعت  ۵از خیابان خواجو کوچه شماره ۴
منزل سید ضیاء مرجع زاده

جناب آقای دکتر
سیدمحمد رضوینسب

ریاست محترم سازمان
نظامپزشکی سیرجان و شهربابک

قبولــی شــما در رشــته تخصصــی اطفــال
دانشــگاه علومپزشــکی شــیراز را تبریــک
عــرض نمــوده ،امیــد اســت در پرتــو الطــاف
حــق بیــش از پیــش موفــق و پیــروز باشــید.

رضا خراسانی

