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تدبیر ،درایت و اخالق آدمی را مصدر خیر میسازد و
برای مجموعهای مایهی برکت و سربلندی خواهد بود.

جناب آقای مهندس

درخواست مدیریت برق
شمال استان از مردم

حمید زیدآبادینژاد
دست یاری
بهسوی شهروندان

انتخاب شما به عنوان هیئت مدیره شرکت معدنی
گهرهمکار مصداق راستین ،شایسته ساالری در
این مجموعه است ،از این انتخاب خرسندیم و
صفحه 2آرزوی موفقیت داریم.
برای شما

جمعی از اعضای هیئت علمی و
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

جناب آقایان رضا و مهدی اتحاد

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت خواهر مکرمهتان را حضور شما و
خانواده گرانقدرتان تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال شادی
روح آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

نادری -آران -اعالیی
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صفحهو 7دکوراسیون
به همراه بروزترین اجناس
کشاورزان
برای
کشاورزی
خواهروزیر
خوب از
ضایعهخبر
یک
یک تحلیل
شما و
جهاد را حضور
بزرگوارتان
درگذشت
ورزشیخیابان
واق�ع در
و مانک�ن کامل و فعال
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،صبر و سالمت
خالی
تفنگ
میگردد.
امام خمینیازواگذار

استمهال دوساله
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شما عزیزان را مسئلت مینماییم.
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احمدی -گلزاری

جناب آقایان رضا و مهدی اتحاد

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده ،از درگاه یگانه قادر متعال شادی روح و علو درجات آن
مرحومه مغفوره را مسئلت مینماییم.

صادقی -بردسیری
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برادر ارجمند جناب آقای مهندس تقیزاده
ترجمه آثار
مدیرعامل محترم مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان
باستانی پاریزی
زبان ایتالیایی
برادر ارجمند جناب آقای مهندس به
مرتضوی
مدیر محترم حوزه مدیریت

چهل روز گذشت ...
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ضمن تقدیر و سپاس از همراهي و همدردي سروران گرانقدر:
امام جمعه محترم ،نماینده محترم مردم س�یرجان و بردس�یر ،ش�هردار و اعضاء محترم شوراي اسالمي
ش�هر س�یرجان ،روس�اي محترم ادارات و نهادهاي دولتي ،مدیران عامل و اعضاء محترم هیئت مدیره
شرکت ها و موسسات ،فرماندهان محترم نظامي و انتظامي ،هیئت هاي محترم مذهبي و ورزشي ،اصناف
و بازاریان ،قضات گرانقدر ،اعضاء محترم شوراهاي حل اختالف ،انجمن هاي هنري و فرهنگي ،مطبوعات
پایان فصل امتحانات،
روزی برای شهرداریها
در کرمان چه خبر است؟
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عملکرد و همسایگان ،هنرمندان وترمهای
هاي مردم از
نامهنگرانی
و هفته و
و همه عزیزاني که از شهرهاي تهران ،اصفهان ،کرمان ،کرج ،بندرعباس و بم در مراسم
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شرکت نموده اند به اطالع میرساند ،مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته در تاریخ
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بدینوسیله از همکاری صمیمانه و صادقانه شما برادران بزرگوار در حمایت از ایتام تحت پوشش این
نهاد تقدیر و تشکر به عمل میآید.

ضمن تقدیر و سپاس از همراهي و همدردي سروران گرانقدر:
امام جمعه محترم ،نماینده محترم مردم س�یرجان و بردس�یر ،ش�هردار و اعضاء محترم شوراي اسالمي
ش�هر س�یرجان ،روس�اي محترم ادارات و نهادهاي دولتي ،مدیران عامل و اعضاء محترم هیئت مدیره
شرکت ها و موسسات ،فرماندهان محترم نظامي و انتظامي ،هیئت هاي محترم مذهبي و ورزشي ،اصناف
و بازاریان ،قضات گرانقدر ،اعضاء محترم شوراهاي حل اختالف ،انجمن هاي هنري و فرهنگي ،مطبوعات
و هفته نامه هاي محلي ،اقوام و همسایگان ،هنرمندان و فرهنگیان
و همه عزیزاني که از شهرهاي تهران ،اصفهان ،کرمان ،کرج ،بندرعباس و بم در مراسم

تدفین ،ترحیم و خاکبندان مرحومه

حاجیه مرصع شعشعي
(همسر حاج حمید بهره مند)

شرکت نموده اند به اطالع میرساند ،مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته در تاریخ
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مکتب عشاق العباس واقع در کوچه مرحوم اعالء برگزار مي گردد.
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