هفتهنامه

رمزگشایی از
تیم ناکام
یک ِ

نتوانستیم خودمان را
معرفی کنیم
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محمودآبادی
و حکمهایش
 محمودآبادی کوشید تا در قامت فرماندار زیر نام و بلیط کسی نباشد
 حسنپور در ما ه آخر با حامی قدیمی خویش بر سر مهر آمد و برای فرمانداری محمودآبادی
تالش کرد که به نتیجه نرسید
 استاندار باید پس از برکناری محمودآبادی برای برگزاری انتخابات سالم در سیرجان فکری بکند

پاسارگاد در گفتگو با کارشناسان ورزشی وضعیت تیم فوتبال گلگهر را بررسی میکند؛

راه نجات از سقوط

5
الله شریف ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

ایدز از آن دسته بیماریهایی است که شاید با شنیدن نامش ،تصویر نه چندان خوشایندی در ذهن افراد
جامعه نقش ببندد .بیماری که مدتها میتواند به صورت نهفته در بدن فرد باقی بماند و به دلیل امتناع فرد
مبتال از بیان این بیماری و عدم آگاهی از پیشگیری و انتقال آن ،به سرعت به دیگران منتقل شده و جامعه
را درگیر کند .این بیماری سالها زمان برد تا از سوی افراد جامعه پذیرفته شود و به دلیل اهمیت آن ،هر
ساله اول دسامبر برابر با دهم آذرماه ...ادامه در صفحه 3

به یک نفر آقا جهت نگهبانی
در پروژه تعاونی مسکن نیازمندیم
شماره تماس09137312101 :

استخدام

شرکت فنآوران معدنگشای سیرجان
در نظر دارد جهت تامین نیروی
انسانی یک شرکت در منطقه گلگهر
تعدادی نیروی فنی با حداقل  3سال
سابقه کار مرتبط به شرح ذیل جذب
نماید.
 3نفر
_ تکنیسین برق قدرت
 3نفر
_ تکنیسین مکانیک
_ دیپلم ترجیحا آشنا به باسکول  3نفر
از متقاضیان دعوت میشود رزومه و
مدارک خود را تا تاریخ 98/09/17
به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
eamiri563@gmail.com
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موج جدید ایدز

استخدام

ت و بسته حمایتی
کارت سوخ 
بهانهای برای کالهبرداری

دوشنبه  11آذر 1398
شماره 584
 5ربيع الثانی 1441
 2دسامبر 2019
 8صفحه  2000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

جناب آقای علیاکبر علوینژاد

مدیرعاملشرکتتعاونیتولیدکنندگان
پسته سیرجان
درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده
محترمتان تسلیت عرض میکنیم .از درگاه
خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه
الهی و برای جنابعالی و خانواده محترمتان
شکیبایی مسئلت مینماییم.

هیئتمدیره شرکت تعاونی
تولیدکنندگان پسته سیرجان

جناب آقای

مهندس منصور اسدی زیدآبادی
درگذشت پدر گرانقدرتان را به شما
و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند سبحان برای
آن مرحوم علو درجات الهی و برای شما
و سایر بازماندگان شکیبایی و طول عمر
مسئلت مینماییم.

همکاران بانک کشاورزی شعبه امام سیرجان

جناب آقای حاجناصر رئیسیزاده
جناب آقایان رضا و رحیم رئیسیزاده
واژه تســلیت ناتــوان از تســکین اســت .تحمــل ســوگ فقــدان همســر و مادری
مهربــان ،صبــری الهــی را میطلبــد .از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن عزیـ ز از
دســت رفتــه مغفــرت الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و ســامتی
مســئلت مینمایــم.

عباس پورفریدونی

گفتوگو با الله شریف کارشناس ارشد روانشناسی بالینی:

والدین مقتدر ،بهترین والدین هستند
سرکار خانم

مژده گلستانی

انتصــاب شایســته شــما را بــه ســمت ریاســت
بانــک پارســیان ســیرجان کــه نشــان از
لیاقــت و شایســتگی شــما اســت ،تبریــک
عــرض میکنیــم .توفیــق روزافــزون و ســامتی
شــما را از درگاه خداونــد منــان آرزومندیــم.
ســربلند و پیــروز باشــید.

همکاران بانک پارسیان

خانواده محترم رئیسیزاده
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت نابهنگام
همسر و مادری مهربان را حضور شما
بزرگواران تسلیت گفته و از خداوند متعال
برای شما عزیزان صبر جمیل و برای آن
عزیز از دست رفته غفران الهی مسئلت
مینماییم .ما نیز در غم شما شریکیم.

وحید نصرتآبادی ،مهدی نعیمی
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جناب آقای سهراب بهاءالدینی

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سیرجان

انتصــاب جنابعالــی را بــه ســمت سرپرســت فرمانــداری
ویــژه شهرســتان ســیرجان تبریــک عــرض میکنــم.
موفــق و ســربلند باشــید.
مهندس مصطفی بهاءالدینی

همکاران عزیز و گرامی

جنابآقایان

حاجناصر ،رضا و رحیم رئیسیزاده
غم از دست دادن همسر گرامی و مادر
مهربانتان اندوهی عظیم بر دلها افکند
که در واژهها نمیگنجد .تنها میتوانیم
از خداوند متعال برایتان صبری عظیم
طلب کنیم .امیدواریم وسعت صبرتان
به اندازه دریای غمتان باشد.
روحشان شاد و یادشان گرامی.

سیداحمدحسینی ،محمدرضاخسروی

جناب آقای مهندس حاجناصر رئیسیزاده
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی

درگذشــت همســر گرامیتــان را خدمــت جنابعالــی تســلیت عــرض میکنیــم.
از خداونــد بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه غفــران واســعه الهــی و بــرای
شــما و ســایر بازمانــدگان شــکیبایی و طــول عمــر خواســتاریم .مــا را در غــم
خــود شــریک بدانیــد.

هیئترییسه و کارکنان اتاق اصناف شهرستان سیرجان

