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فرمانده بسیج سیرجان
از راه اندازی قرارگاه
جهادگران سالمت
خبر داد:

تا پایان کرونا
کنار مردم
خواهیم ماند

هفته انهم
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برادر ارجمند

جناب آقای سهراب بهاءالدینی

از امروز در سراسر استان اجرا میشود:

صفحه 2

گفتگو با دکتر
زهره علیبیگینژاد
متخصص رادیولوژی
و رتبه برتر آزمون
تخصصی دانشگاه تهران

رادیولوژی
خط مقدم
تشخیص
بیماری کرونا

جزئیات طرح مدیریت
و محدودیت های کرونا

با کمال مسرت و افتخار ،انتصاب شایسته حضرتعالی را
به سمت فرماندار ویژه سیرجان ،صمیمانه تبریک عرض
م�ی نماییم .یقی�ن داریم تخصص و تج�ارب جنابعالی،
نویدبخش نش�اط و تحرک بیش از پی�ش خواهد بود و
زمینه حل مش�کالت و ارائه خدمات گس�ترده به مردم
خوب و فهیم این شهرس�تان و مهاجرین افغانستانی را
فراهم خواهد کرد.

برتری گلگهر سیرجان مقابل مس رفسنجان

️شب درخشان گادوین منشا
صفحه 8

دردسرهای موتورگیری

تغییر در هیئت مدیره و مدیرعامل گهرزمین

بازگشت جالل مآب
به بخش معدن
صفحه 8

کسب رتبه
همت،تالش
تبری�ک عر
پیش�رفت،
باشیم.

محمدزمان ابوالحسنی (استاد برحق)

به نمایندگی از جامعه مهاجرین افغانستانی مقیم سیرجان

مروری بر زوایای مختلف  3حادثهای که
منجر به وقوع  ۳قتل شد

زیر پوست شهر

شهریارپناه
جناباحمدعلی
گفتگو با سرهنگ
افشار جهانشاهی
سرهنگ رضا
کارشناس مسائل اجتماعی و افسر بازنشسته ارتش
معاون محترم اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان سیرجان
جنگ آینده جنگ بیولوژیک است
درگذش�ت والده مکرمهتان را تسلیت عرض نموده از درگاه
صفحات  4و 5
خداون�د متع�ال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و س�المت
بازماندگان را مسئلت می نماییم.

صفحه 7

برای حمایت از مردم آسیب دیده از کرونا

بودجه موسسات خاص را
حذف کنید و به مردم بدهید

گروه حوادث نشریه نگارستان

صفحه 8
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جناب آقای سهراب بهاءالدینی

سرکارخانم

با کمال مسرت و افتخار ،انتصاب شایسته حضرتعالی را
به سمت فرماندار ویژه سیرجان ،صمیمانه تبریک عرض
م�ی نماییم .یقی�ن داریم تخصص و تج�ارب جنابعالی،
نویدبخش نش�اط و تحرک بیش از پی�ش خواهد بود و
زمینه حل مش�کالت و ارائه خدمات گس�ترده به مردم
خوب و فهیم این شهرس�تان و مهاجرین افغانستانی را
فراهم خواهد کرد.

علی بیگی نژاد

معاون محترم اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان سیرجان
درگذش�ت والده مکرمهتان را تسلیت عرض نموده از درگاه
خداون�د متع�ال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و س�المت
بازماندگان را مسئلت می نماییم.

گروه حوادث نشریه نگارستان

درگذشت پدر
خداون�د متع�
بازماندگان را م
رئیس و پ

بدین وسیله از کلیه سروران ارجمند ،دوستان ،اقوام و
کسب رتبه برتر بورد تخصصی رادیولوژی کشور که نتیجه

شماست را
شایس�تگی
دربی وقفه
کوش�ش
همت،تالش و
فرزندمان
سوگواری
مراسمو و
گرامی که
آشنایان
تبری�ک عرض می نماییم انش�ااهلل که روز به روز ش�اهده
پیش�رفت ،موفقیت و پیروزی شما در تمام مراحل زندگی
باشیم.

شاردوان
مهندس محمدمجید عباسلو

علیرضا بلوردی و خانواده

به نمایندگی از جامعه مهاجرین افغانستانی مقیم سیرجان

جناب سرهنگ رضا افشار جهانشاهی

رئیس محترم و

تقدیر و
تشکرزهره
دکتر

فرماندار ویژه شهرستان سیرجان

محمدزمان ابوالحسنی (استاد برحق)
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فرماندار ویژه شهرستان سیرجان
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آیا جوانان ،موتورسیکلت را برای
تخلیه هیجان و انرژی میخواهند؟
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جناب سرهنگ رضا شهسواری

رئیس محترم واحد صدور گواهینامه و پروانههای پلیس راهور

درگذشت پدر بزرگوارتان را تس�لیت عرض نموده از درگاه
خداون�د متع�ال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�المت
بازماندگان را مسئلت می نماییم.
رئیس و پرسنل پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان

شرکت و ابراز همدردی نمودند تشکر و قدردانی می نماییم .ه

ش�رکت های صنعتی و معدنی گل گهر ،جهان فوالد ،کوش�ا

تقدیر و تشکر

کلوت ،مهام کوشان و مدیریت میدان تره بار تشکر ویژه دا

بدین وسیله از کلیه سروران ارجمند ،دوستان ،اقوام و

سالمتی ،طول عمر همگی را از درگاه خداوند متعال

خا

آشنایان گرامی که در مراسم و سوگواری فرزندمان

شاردوان
مهندس محمدمجید عباسلو

شرکت و ابراز همدردی نمودند تشکر و قدردانی می نماییم .همچنین از مدیران و پرسنل

ش�رکت های صنعتی و معدنی گل گهر ،جهان فوالد ،کوش�ا معدن ،فکور صنعت ،عمران

کلوت ،مهام کوشان و مدیریت میدان تره بار تشکر ویژه داریم.

سالمتی ،طول عمر همگی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمائیم.

خانواده های عباسلو  ،راجی

