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کالهبرداری از طریق فیشینگ در صدر کالهبرداریهای سایبری سیرجان قرار دارد

قربانیان ماهیگیری
 در سال جاری برداشت از حساب ،فیشینگ و سرقت اطالعات حسابها بیشترین آمار کالهبرداری
مالی سایبری را در سیرجان داشته است
 معموال هر روز در خریدهای اینترنتی یک پرونده داریم
 تا زمانی کالهبرداری صورت نگیرد ،کالهبرداران قابل شناسایی نیستند
 فیشینگ قابل پیشگیری است؛ اینکه افراد اطمینان حاصل کنند این درگاه ،درگا ِه اصلی بانک است
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گزارش پاسارگاد از کودکان معلولی که هیچ مرکزی برای آموزش آنها در سیرجان وجود ندارد

کودکان کد هشت
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مطالب خالف واقع بزرگترین آسیب مداحی

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

بیش از  240هیئت عزاداری در شهرستان سیرجان مجوز گرفتهاند که از این تعداد حدود  160هیئت در
شهر حضور دارند .هفته گذشته یکی از اعضای شورای هیئتهای مذهبی سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد
تعداد هیئتهای فعالی را که در شهر حضور پیدا میکنند 60 ،مورد عنوان کرد .وجود این تعداد هیئت در
شهر آسیبهایی هم دارد که هفته گذشته به برخی از آنها اشاره شد یکی از این آسیبها نبود نوحهخوان
و مداح خوشصدا و حرفهای در هیئتهاست ...ادامه در صفحه6

خانواده محترم گوئینی

ضایعـه درگذشـت خـادم مخلـص اباعبـداهلل

(ع)

معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش:

 6هزار کالس اولی در سیرجان
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران بزرگواری
که در مراسمهای تشییع ،تدفین و ترحیم شادروان

مرحـوم

حاجعـزتاهلل گوئینی را از صمیم قلب تسـلیت عـرض کرده،
از خداونـد متعـال خواسـتاریم کـه روح پـاک آن مرحـوم را بـا

سـرورش اباعبداهللالحسـین(ع) محشـور و به بازمانـدگان صبر
جزیـل عنایـت فرمایـد.

هیئت امناء و جوانان مسجد و حسینیه مسلمابن عقیل(ع)

حاجعزتاهللگوئینی

ـه 1398/07/05
ـدان آن مرحــوم روز جمعـ
ـم خاکبنـ
اظهــار محبــت و همــدردی نمودهانــد بــه اطــاع میرســاند مراسـ
از ســاعت  15الــی  18برگــزار میگــردد .حضــور شــما ســروران گرامــی در ایــن مراســم جهــت قرائــت فاتحــه موجــب
شــادی روح آن مرحــوم و تســلی خاطــر بازمانــدگان خواهــد بــود.
آدرس :سیرجان -خیابان مقداد -منزل آن مرحوم

ساعت حرکت 15 :به سمت امامزاده علی(ع)

خانوادههای گوئینی و سایر بستگان
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