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گزارش پاسارگاد از برگزاری کارگاههای مسئولیتهای اجتماعی در جشنواره گلگهر

کارگاههایی که
مخاطبانشان نبودند

 علی سوندرومی :مسئولیت اجتماعی چهجور خرج کردن نیست بلکه چهجور پول درآوردن است
 محمد حاتمی :در کشور ما هیچ الزام قانونی برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها نداریم
 امین شولسیرجانی :عمل به مسئولیت اجتماعی منجر به پایداری کسب و کار میشود
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توگوی پاسارگاد با رییس بنیاد مسکن سیرجان
گف 

دادن زمین به انتخابات ربطی ندارد

7

چشم به راه مهر

عکس :امین شول زیدآبادی | پاسارگاد

«هدف ما کمک به بحث آموزش است تا بتوانیم در مهرماه امسال  ۲۰دانشجوی پزشکی جذب کنیم و
دانشکده را به دانشگاه ارتقا دهیم» این جمالت ،گفتههای دکتر موسی نصراهللپور رییس بیمارستان امام
رضا است که اردیبهشتماه سال جاری در نشست خبری رییس و معاونان دانشکده علوم پزشکی و رؤسای
بیمارستانهای غرضی و امام رضا به مناسبت آغاز هفته سالمت مطرح شد .بحث ارتقای دانشکده علوم
پزشکی سیرجان...ادامه در صفحه3

جناب آقای حاجمحمد انجمروز

بــا نهایت تاســف درگذشــت والده گرامیتــان شــادروان فاطمه
دولتآبادینــژاد را خدمــت شــما و خانواده محترمتان تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه باریتعالــی بــرای آن مرحومــه غفــران
الهــی و بــرای شــما صبر جمیــل خواســتاریم.

فروشگاه صبوری

شرکت بیمه پارسیان
(سهامی عام)

در سراســر کشــور از افــراد واجــد شــرایط و عالقهمنــد
بــه دریافــت مجــوز نمایندگــی فــروش بیمههــای عمــر
دعــوت بــه همــکاری مینمایــد:
شرایط عمومی متقاضیان:
 -1تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
 -2اعتقاد به ادیان رسمی کشور
 -3داشــتن گواهــی پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی یــا
هــر نــوع معافیــت قانونــی (بــرای آقایــان)
 -4دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 -5نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری موثر
 -6عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -7موفقیــت در آزمــون نمایندگــی فــروش بیمــه
مرکــزی ج.ا.ایــران
از متقاضیانــی کــه واجــد شــرایط فــوق میباشــند،
دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت ثبتنــام بــه ســایت
اینترنتــی شــرکت پارســیان بــه نشــانی:
 www.parsianinsurance.irبخــش اعطای نمایندگی
مراجعه فرمایند .شــماره تمــاس42231026 :

بیمه پارسیان

جناب آقای ایلیا بارانی

کســب مقــام طــای قهرمانی کشــور در مســابقات
دفــاع شــخصی و ســاحهای ســرد در رشــته
نمایشــی و کســب مدال نقره مبارزه در مسابقات
کشــوری را بــه شــما فرزنــدم تبریــک عــرض
میکنــم .ســامت و پیــروز باشــی.

بابا و خانواده

تقدیر و تشکر

جناب آقای دکتر مهدی ابناء

ریاست محترم بیمارستان دکتر غرضی سیرجان

سرکار خانم دکتر الهه محمودآبادی
سرکار خانم دکتر ماندا نا تراکمه
جناب آقای دکتر مسعود حاجمحمدی
جناب آقای دکتر محمد ندیمی
و سرکار خانم مریم نصیری

لطــف و تقدیــر الهــی یــار بــود و نعمــت ســامتی
دوبــاره بــه همســرم عنایــت شــد .اکنــون کــه
شــکرگزار ایــن موهبــت بــزرگ هســتم ،وظیفه
خــود میدانــم قــدردان فضائــل انســانی
و دانــش پزشــکی شــما باشــم .همــواره
سپاســگزار تــاش صادقانه و تشــخیص صائب
شــما در رونــد تشــخیص و درمــان هســتم.

سیدهادی هاشمی

مدیرعامل باشگاه گلگهر در آستانه شروع مسابقات لیگ برتر:

هدف ما بقا در لیگبرتر است
جناب آقای

علی محبی عزیز
بــا کمــال مســرت راهیابــی شــما را بــه
دبیرســتان تیزهوشــان تبریــک عــرض
میکنیــم و برایــت آرزوی موفقیتهــای
بیشــتر داریــم.
ساالر و سوگند
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