چهلمین سال پیروزی انقالب
اسالمی ایران مبارک باد

هفتهنامه

بار دگر
روزگار

اقدامات شرکت گهرزمین
قابل تقدیر و تحسین است

2

حیف است عضو سالمی
زیر خاک برود

6

گزارش پاسارگاد از وضعیت منابع آبی در سیرجان

بهترین راه تعدیل
پروانههاست
 صرفهجویی  35میلیون مترمکعبی در  45روز خاموشی
 از ابتدای سال تا االن  69میلیمتر بارندگی داشتیم
 در شش ماهه اول سال  98کنتورهای هوشمند وارد مدار میشوند

5

گزارش پاسارگاد به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی سرطان؛

سرطان وحشتناک نیست

پرونده

6و7

طالق عاطفی یک شبه به وجود نمیآید
سـمینار رازهای زنان خوشـبخت سهشـنبه هفته گذشـته در تاالر شـمس برگزار شـد .در این سـمینار پریسـا
نصـری کـه در برخـی از سـایتها از او به عنوان مشـاور توانمندسـازی زنان نام برده شـده سـخنرانی کـرد .بهای
بلیـط این سـمینار  60هـزار تومان بـود و فقط زنان میتوانسـتند در آن حضور داشـته باشـند .بخشهـای کمی از
این سـمینار چهـار سـاعته را در ادامـه میخوانیم ....ادامـه در صفحه3

جناب آقای

جمشید نورمندیپور

مدیرعامل محترم شرکت الماسکویر جنوب

انتخاب شما را به عنوان صادرکننده
نمونه استان تبریک عرض مینماییم.
موفقیت و سربلندی روزافزون شما را از
درگاه خداوند منان خواستاریم.

فستفود فریدون

سرکار خانم

دکتر مهدیه نظری

مدیریت محترم مجموعه استخر صدف
از بذل توجه و همکاری ویژه حضرتعالی به
نابینایان عزیز و بزرگوار جهت اختصاص یک
سانس استخر شنا صمیمانه تقدیر و تشکر
مینماییم.

هیئتنابینایانشهرستانسیرجان

السالم علیک یا فاطمهالزهرا(س)

مـادر اي پرواز نرم قـاصدک
اي تمام نالههايت بيصـدا

مـادر اي معناي عشق شاپرک
مـادر اي زيباترين شعـر خـدا

به منـاسبت اولین سـالگرد درگـذشت

کـربالیی فـاطمه عبـاسلو

مراسمی روز جمعه مورخ  ۱۹بهمن ماه  ۹۷مصادف با شب شهادت حضرت فاطمهزهرا(س)
از ساعت  ۳الی  ۵بعدازظهر بر سر مزار آن مرحومه برگزار میگردد.
تشریففرمایی شما سروران ،دوستان و آشنایان گرامی را ارج مینهیم.

روایتی خواندنی از
کورس سرهنگزاده
به قلم باستانیپاریزی

سرهنگی
سرهنگزاده
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دوشنبه  15بهمن 1397
شماره 546
 28جمادي االول 1440
 4فوریه 2019
 12صفحه  1000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

