خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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بعد جادو شدم چهار سال،
دقیقا چهار سال!

هفتهنامه

تصور
اشتباه ما

شاهدان و مجروحان از سرقت به
طالفروشی میگویند

یک هفته بعد
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دوشنبه  20بهمن 1399
شماره 641
 25جمادیالثانی 1442
 8فوریه 2021
 8صفحه  2000تومان
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بررسی ادعاهای دکتر معصومه محمدپور درباره اکتشاف داروی کرونا

کاشف درمان یا
مدعی دروغین
 دکتر محمدپور بر استفاده نکردن از ماسک اصرار دارد و دلیلش را در اختیار داشتن دانشی میداند
که در پیشگیری و درمان کرونا موثر است
 رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان :آنچه که مسلم است ،این روش درمان خیلی خوب است اما هنوز
برای پذیرش به عنوان یک راهحل درمانی زود است
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تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سوادآموزی جلوی درفرمانداری سیرجان؛

فرمانداربرای استخدام ما با نماینده مکاتبهکند

2

پیک چهارم کرونا
«اگر دکتر خواست بستریات کند قبول نکن ،پایت به بیمارستان برسد می ُ
کشنت» این جملهای است
که اکثر مردم این روزها زیاد به هم توصیه میکنند مخصوصا به افرادی که بیمار هستند .حاال اما همین
بیمارستان نرفتنها دارد بالی جان آدمها میشود .مثل انصاریان و میناوند دو ستاره سابق فوتبال ایران که
هفته گذشته در اثر کرونا فوت کردند داغ از دست دادن علی انصاریان پس از فوت مهرداد میناوند در شرایطی
که تازه چند روزی از فروکش کردن موج سوم کرونا در کشور میگذشت...ادامه در صفحه6

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت اول)

شركت تعاوني گهرعمران سیرجان

به شماره ثبت  965شناسه ملي10860530016
بــه اطــاع كليــه اعضاي محترم شــركت تعاوني میرســاند ،جلســه مجمــع عمومي
ـورخ
ـنبه مـ
ـاعت  17روز شـ
عــادي بــه طــور فوقالعــاده نوبــت اول تعاونــي در سـ
 99/11/25در محل ســیرجان ،بلوار ولیعصر ،ابتدای خیابان نرجســیه ،موسســه
دارالقــرآن اهــل بیــت تشــكيل ميگردد .خواهشــمند اســت راس ســاعت مقرر
در جلســه مذکــور حضور بهم رســانید .
-1ایــن جلســه بــا حضــور نصــف بــه عــاوه یــک نفــر اعضــاء رســمیت خواهــد
یافــت و تصمیماتــی کــه در ایــن جلســه اتخاذ میگــردد برای کلیــه اعضــاء اعم از
حاضریــن و غایبیــن نافــذ و معتبــر میباشــد.
 -2چنانچــه حضــور عضــوی بــه دالیلــی در مجمع عمومی میســر نباشــد میتواند
نماینــده تاماالختیــاری (از میــان اعضــاء تعاونــی یــا خــارج از آنــان) بــرای حضــور
در مجمــع و اعمــال رای تعییــن نمایــد( .تعــداد آرای وکالتــی هــر عضــو حداکثــر
 3رای و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای) خواهــد بــود .جهــت دریافــت
بــرگ وکالتنامــه وکیــل و مــوکل میبایســت در روزهــای  20و  21بهمــن مــاه از
ســاعت  8لغایــت  15بــه آدرسهــای ذیــل مراجعــه نماینــد:
 روز  20بهمــن مــاه شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر ،ســاختمان  ،45دفتــرجنــاب آقــای مهنــدس محمــد اکبرینســب
 روزهــای  20و  21بهمــن مــاه محــل دفتــر تعاونــی واقــع در ســیرجان -بلــوارمالــک اشــتر -خیابــان وحــدت -پــاک 111
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئتمدیره
 -2اتخــاذ تصمیــم در خصــوص افزایــش ســرمایه از طریــق صدور ســهام جدید
بــه اعضــای جدیــد و قدیم

هيئتمديره شركت تعاوني گهرعمران سیرجان

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

توگو با دکتر عربنژاد مسئول بخش شیمیدرمانی در بیمارستان امام رضا
گف 
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