در دفاع
از تلگرام
شهسوار صادقی

| آگهی ویژه |

هفته انمه

المرجب  7  1439آوریل  8  2018صفحه  8 +صفحه نیازمندیها  1000 تومان
سال بیست و یکم  شماره  1121شنبه  18فروردین  20  1397رجب ّ

 2پیک موتوری با موتورسیکلت

متقاضی سنداجارهای جهت دریافت وام هستم.
به صاحب سند تضمینمعتبرو
پورسانتعالی پرداخت میگردد.
09133915056
034-42280100

با درآمد باال و  1خانم مسلط به کامپیوتر نیازمندیم.

خوب و بد سفرهای نوروزی
کنید
نوروز شماره
خوددررا به این
مشخصات
پیامک شد
امسال دود
بنزین
یک و نیم میلیارد لیتر
09378015088

به تعدادی راننده کامیون ،لودر ،گریدر و
غلطک صفحه
جهت8کار در رفسنجان نیازمندیم.

فروش مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی سه طبقه نوساز
فول امکانات دارای پارکینگ آسانسور
انباری و پایان کار بصورت یکجا به فروش
میرسد ،دارای سه امتیاز جدا گانه آب و

09137483455

| نمایی هوایی از سیرجان  /عکس  :مجید شبستری |

یک باب مغازه استیجاری 15متر

برق و گاز برای هر واحد و برق سه فاز

با امکانات(آب برق گاز تلفن) در محل بلوار

09133452298
09127331925

سردارجنگل (لوازم آرایشی سورمه)جنب آبمیوه وسوسه
با سابقه  5ساله به دلیل مهاجرت واگذار می گردد.
 - 0913 764 2737ابوالحسن زاده

گفتگو با مدیرعامل سازمان آرامستان سیرجان

آیا تعدیل نیرو راه خروج از بحران است؟

صفحه 3

دیگر دفن سفارشی
نخواهیمداشت

 2پیک موتوری با موتورسیکلت
با درآمد باال و  1خانم مسلط به کامپیوتر نیازمندیم.
مشخصات خود را به این شماره پیامک کنید
09378015088

به تعدادی راننده کامیون ،لودر ،گریدر و
غلطک جهت کار در رفسنجان نیازمندیم.

09137483455

یک باب مغازه استیجاری 15متر

با امکانات(آب برق گاز تلفن) در محل بلوار

سردارجنگل (لوازم آرایشی سورمه)جنب آبمیوه وسوسه
با سابقه  5ساله به دلیل مهاجرت واگذار می گردد.
 - 0913 764 2737ابوالحسن زاده

در چهارشنبه پایان سال رخ داد:

یک کار حرفهای در ایّام نوروز

ادامه مشکالت کارگری
درکارخانهفریکو

خسارت یک میلیاردی
وندالها به شهرداری

صفحه 2

صفحه 7

صفحه 5

فروش مجتمع مسکونی
مجتمع مسکونی سه طبقه نوساز
فول امکانات دارای پارکینگ آسانسور
انباری و پایان کار بصورت یکجا به فروش
میرسد ،دارای سه امتیاز جدا گانه آب و
برق و گاز برای هر واحد و برق سه فاز

09133452298
09127331925

(همسربزرگوارح

بَر بلوار صفارزاده روبروی درب غربی

09133453710

یک خانه باغ تفریحی با امکانات رفاهی
به مساحت  1000متر مربع دارای آب

و برق و  15دقیقه آب ملکی واقع در

شمال شرق محمودآباد توافقی بفروش
معاوضه میگردد0

09131452131

روز دوشنبه  20فروردین ماه
حضوردارد
در نظر
کرمان
شما سروران گ
گردد.
بنیاد تعاون زندانیان استان می

کترینگ (رستوران) زندان سیرجان را از طریق

فروش باغ تفریحی

می رسد یا با مغازه

مرحومه

آگه
م
زایده
ی
شرکت و ابراز همدردی نمودهاند

قطعه زمینی به متراژ  392متر دو نبش
بیمارستان غرضی به فروش میرسد.

فروش باغ تفریحی

09131452131

چالشانتخاب
شعر و داستان برتر

متقاضی سنداجارهای جهت دریافت وام هستم.
به صاحب سند تضمینمعتبرو
پورسانتعالی پرداخت میگردد.
09133915056
034-42280100

فرهن��گ ایران��ی ضمن این
ک��ه مول��د و مداف��ع هویت
خویش��تن اس��ت با س��ایر
فرهنگها نیز ب��ا مهربانی و
سنجیده تعامل و داد و ستد
دارد.
ای��ن ویژگی مه��م بیش از
ه��ر عامل��ی ب��ه ظرفیت و
متراژ  392متر د
قطعه زمینی به
هاضمه قوی زبان فارسی بر
ظرفیت این زبان
صفارزاده روبروی درب
گ��ردد.بلوار
می بَر
به گونهای است که واژههای
غرضی به فروش می
بیمارستاندرون خود
مفید بیگانه را در
به نحوی جذب میکند که
09133453710
بیگانگی آنه��ا بزودی محو
میش��ود .مثل همین واژهی
««تکنولوژی»ک��ه آن قدر
خودی شده که کمتر کسی
به مع��ادل آن ک��ه از طرف
فرهنگس��تان زبان فارس��ی
تفریحی با امکان
یک
باغیکند.
خانهتوجه م
اعالم شده
اما سرنوشت تلگرام جالبتر
1000هم متر مربع
مساحتکس��ی را
بهاز آن اس��ت و
یارای معادلسازی برای آن
دقیقه آب ملکی
نیس��ت .وزیرا15
و برق
تلگرام ،تلگرام
ً
است و فعال جایگزینی ندارد
محمودآباد توافق
شرقآن به عنوان
شمالسرنوشت
و البته
رسانه با س��ایر تکنولوژیها
رسد یا با مغازه
متف��اوت اس��ت.می
تف��اوت از
این جهت ک��ه فراگیر ،قابل
معاوضه میگردد0
دسترس��ی ،کمهزین��ه و
پرفایده است و ضمن اینکه
در خل��وت و جلوت و در غم
و ش��ادی م��ردم را در کنار
هم مینشاند ،کاربرد آن در
کسب و کار و استفاده مفید
هر صنف و گروه ش��غلی از
آن غیر قابل انکار اس��ت .با
این وصف تلگرام مخالفانی
اس��ت به
مادر و ممکن
ه��م دارد
عزیزم:
تیر قضا و قدر گرفتار ش��ود
هرگز نتوانست
دقایقآن را به
عبوراز آن ک��ه
ام��ا قبل
تیر قضا و قدر گرفتار سازند
کلیه دوستان ،آ
و سپاس از
بهت��ر اس��ت می��زان هزینه
ب��رای جامعه و
فای��ده آن را
خاکبندان
ترحیم و
مردم بررس��ی کنن��د ،آنگاه
تصمیم بگیرند.

مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی به صورت

اجاره سالیانه واگذار نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی به

مدت  3روز جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس
سیرجان :اداره زندان سیرجان مراجعه و جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 33239860

و  034-33224681بنیاد تعاون زندانیان استان

کرمان تماس حاصل نمایند.

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان

اوست پایدار

مادر عزیزم:
عبور دقایق هرگز نتوانست خاطرات ناب بودنت را برای ما کمرنگ کند .ضمن تقدیر
و سپاس از کلیه دوستان ،آشنایان و سروران گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین،
ترحیم و خاکبندان

مرحومهحاجیهفاطمهصادقیان

(همسربزرگوارحاجمحمدرضابینشوخواهرگرامیشهید)
شرکت و ابراز همدردی نمودهاند به اطالع میرساند مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه
روز دوشنبه  20فروردین ماه از ساعت  5الی  6بعدازظهر در جوار آرامگاه ابدیش برگزار
میگردد .حضور شما سروران گرامی را ارج مینهیم.

خانوادههای بینش و صادقیان

