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هفته انمه

محکومیت آمریکا
در دادگاه الهه
در پرونده
ترور سردار سلیمانی،
قطعی است
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جناب آقای حاج حمید شهسواری
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س�یرجان
شهرس�تان
بهو زورخانه
پهلوانی
هیأت
جنابعالی را
اخیر:
بارندگاییهای
توجه
ریاس�ت با
عنوانکرمان
منطقبههای
انتخابآب
مدیرعامل
تبریک عرض نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را آرزومندیم.

شرایط آبی استان
بهتر شده است

جناب آقای مهندس علی محمودآبادی

ورزشکاران زورخانهای شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر

مدیر عامل محترم شرکت گهرروش

جناب آقای مهندس حمید محمودیان

معاون محترم سرمایه انسانی شرکت گهرروش

جناب آقای محمد فروغی

مدیر محترم روابط عمومی شرکت گهرروش

گفتگو با بازیکن باتعصب سیرجانی
که با همه دلخوریها از دنیای
بازیگری خداحافاظی کرد

 مدیر آب منطقهای سیرجان:
افزایش محسوس بارندگیها به ذخایر آب کمک کرد
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کسب سومین جایزه اهتمام مسئولیتهای اجتماعی توسط
شرکت گهرروش سیرجان و دریافت تندیس جشنواره از دست
اختالف واجتماعی
دکتر شریعتمداری وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه
مجادله بر سر زمینهای واگذاری
گیری و
تصمیم
دریایی در بلوار چمران
آموزش
که نتیجه مدیریت و زحمات شما بزرگواران،مرکز
سیاستگذاریهای مدیران شرکت و زحمات یکایک پرسنل
شرکت گهرروش است قابل تقدیر و تشکر فراوان است امیدواریم
همواره در مسیر رشد و تعالی سربلند و پیشرو باشید.
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با نگاه فراگیر؛ زمینه رقابت بیشتر و امکان حضور
همه سلیقهها را در انتخابات فراهم کنیم

فراز و فرود
ردصالحیتها
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به بهانه تلفات فجیع
جادهای و سوانح دلخراش هوایی

پرواز ناتمام
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پایانکار نمیدهند

اقامتگاه موقت زندانیان
راهاندازی میشود

سریال نمایش خانگی بد،
اما تو هم پسر پیغمبر نیستی
آقای تلویزیون!

پروندهای که برای همیشه
مختومه شد
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اقدام مثبت دستگاه قضایی

حمزه مظفری
کفشهایش را
آویخت

در جریان سومین جایزه
توسعه پایدار بنگاههای اقتصادی:

قصاص آخرین متهم پرونده حادثه جاده پاریز

جناب آقای حاج حمید شهسواری
محمودآبادیبازنشستگان
جناب آقای مهندس علی سهامداران و

مدیر عامل محترم شرکت گهرروش شرکت گهرروش

جناب آقای مهندس حمید محمودیان

معاون محترم سرمایه انسانی شرکت گهرروش

جناب آقای محمد فروغی

مدیر محترم روابط عمومی شرکت گهرروش
کسب سومین جایزه اهتمام مسئولیتهای اجتماعی توسط
شرکت گهرروش سیرجان و دریافت تندیس جشنواره از دست
دکتر شریعتمداری وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
که نتیجه مدیریت و زحمات شما بزرگواران ،تصمیمگیری و
سیاستگذاریهای مدیران شرکت و زحمات یکایک پرسنل
شرکت گهرروش است قابل تقدیر و تشکر فراوان است امیدواریم
همواره در مسیر رشد و تعالی سربلند و پیشرو باشید.

سهامداران و بازنشستگان

شرکت گهرروش

انتخاب جنابعالی را به عنوان ریاس�ت هیأت پهلوانی و زورخانهای شهرس�تان س�یرجان
تبریک عرض نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را آرزومندیم.

ورزشکاران زورخانهای شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر

اهدای جایزه
«اهتمام سه ستاره»
به شرکت گلگهر
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