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بازدید معاون درمانی وزیر بهداشت از بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان

ببینیم چه میشود
 با افتتاح بخش اورژانس بیماران کرونایی ،بخش فعلی اورژانس مجددا در اختیار
سایر بیماران اورژانسی قرار خواهد گرفت
 بیش از  ۱۴۰مورد بستری برای شهری با جمعیت سیرجان ،آمار زیادی است
 بیشترین نگرانی در مورد مبتالیان بدون عالمت یا با عالمت خفیف است

2
انتقاد فرمانده انتظامی شهرستان از بیتوجهی به قوانین رانندگی

تصادف مرگبارتر از کرونا

2

یائسگی را جدی بگیرید
دکتر شـیما وزیرینسـب متخصص زنان و زایمان درباره یائسـگی میگوید« :یائسـگی وضعیتی طبیعی در زنان
اسـت کـه همـه آن را تجربـه میکنند .یائسـگی به معنا توقف دورههـای قائدگی و پایان دوره بـاروری و تولیدمثل
یـک زن محسـوب میشـود ».وی ادامـه میدهـد« :همـهی زنـان از ابتـدای تولـد بـا تعـداد محـدود و مشـخص
تخمـک بـه دنیـا میآینـد کـه در تخمدانهـا ذخیـره هسـتند .پـس از اینکـه فـرد بـه سـن بلـوغ رسـید ،هر مـاه به
صـورت ماهانـه یـک یا چنـد تخمـک آزاد ..ادامـه در صفحهی 4

فروش کارخانه کنسروجات سیرجان

کارخانه کنسروجات سیرجان به صورت شراکتی یا یکجا به فروش میرسد
* در حال تولید تن ماهی
* قادر به تولید انواع کنسروجات
* قادر به فرآوری ضایعات گوشتی و گیاهی جهت خوراک دام و کود
* قادر به تولید انواع بستهبندی حبوبات ،سبزیجات ،داروهای گیاهی
* تعداد نیروها در حال حاضر  12نفر
* دارای سند تکبرگ ،آب ،برق سهفاز ،تلفن ،گاز صنعتی
مکان :شهر صنعتی بلورد
09133473702

عکس :عبدالرضا محمودآبادی| پاسارگاد
توگوی پاسارگاد با مریم افسری کارشناس و پژوهشگر گلیم
گف 

تاریخ گلیم را باید در صندوقچه جهانی یافت
5

جناب آقای

حاجمحمد بلوردی

عــروج ملکوتــی بــرادر بزرگوارتــان ،جانبــاز ســرافراز مرحــوم
حاجکاظــم بلــوردی را بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از
خداونــد ســبحان بــرای آن مرحــوم مغفــرت و بــرای شــما صبــر
و اجــر خواســتاریم.

هیئتمدیره و اعضای اتحادیه میدانداران سیرجان

