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برای اولین بار با حضور تیم های
خارجی صورت گرفت:

سیرجان میزبان
کشتی بین المللی
صفحه 2

ازدواج های
اجباری منشاء
جرائم خشن

هفته انمه

صفحه 8
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جناب آقای مهندس

دعوت به همکاری

انتقادمحمدی
مجتبیوعلی
مکانیکی و
یک،وامبیل
راننده پایه
تعدادی
به
کشاورزی
های
استمهال
اجرای
تأخیر در
نمایندگان از
شکایت کشاورزان
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان معاون اداره راه

تعلل بانکها
دراجرای دستوردولت
محمد

نقدی کوتاه بر یک مصاحبه

کدام بیمارستان و با
کدام مجوز؟

گریدر برای کار در شرکت راه سازی نیازمندیم.
ساعت تماس  15الی18

و شهرسازی که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی
شما می باشد تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی
شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

09133470966

شرکت پسته جواهر سیرجان

صفحه 2

نگاهی به اجراهای
موسیقایی در سیرجان

جناب آقای

عالیم حیات در
موسیقی سنتی
صفحه 6

فروش یک باب مغازه

واقع در خیابان خواجو ،حد فاصل

محمودآبادی

ولیعصر تا  15خرداد 91،متر همکف35 ،

 یک کشاورز سیرجانی :چرا مثل داستان شاه و فتحعلی شاه دولت میبخشد ولی بانکها نه !؟

یک خبر ضد و نقیض

صفحه 2متر طبقه دوم 173 ،متر زیر زمین10 ،
پنجشنبهبه در سیرجان اتفاق افتاد:
روز
جنابعالی را
انتص�اب شایس�ته
متر بر خیابان ،زیر قیمت کارشناسی با
ریاس�ت اتحادیه صنف فروش�ندگان مصالح س�اختمانی

دایناسور کرمانی هم
ش سوخت؟
در آت 

پلمب انبار با  5هزار پوشک بچه

س�یرجان تبریک گفته ،برای ش�ما موفقی�ت روزافزون و
توفیق خدمتگزاری مستمر از ایزد منان خواستاریم.

صفحه 8

برای تشویق
آرمان گهر
امروز به ورزشگاه
تختی بروید

شرکت سی سنگان سیرجان

خدمات تازه بیمارستان دکتر غرضی با استفاده از سیستمهای الکترونیکی

صفحه 2

نشریه عاشورایی
عطش منتشر
میشود

صفحه 4و5

صفحه 3

| عکس :مجید شبستری |

با پایان شورا برای
همیشه کنار می روم

نهضت الکترونیک در
بیمارستان های تأمین اجتماعی

صفحه 6

نقص فنی در قطار کرمان  -تهران

مجتبیعلیمحمدی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان معاون اداره راه
و شهرسازی که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی
شما می باشد تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی
شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

شرکت پسته جواهر سیرجان

جناب آقای

محمد
محمودآبادی

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به
ریاس�ت اتحادیه صنف فروش�ندگان مصالح س�اختمانی
س�یرجان تبریک گفته ،برای ش�ما موفقی�ت روزافزون و
توفیق خدمتگزاری مستمر از ایزد منان خواستاریم.

شرکت سی سنگان سیرجان

تلفن تماس09121248411 :

هاشمی هم اگر زنده بود
برگزاری
شروع به
مربیان مجرب
با حضور
یشد!
روحانی نم
حریف

کالس های آموزشی ویژه بانوان و آقایان
صفحه 8
در سنین مختلف می نماید.

داماد جوان توسط برادر زن
از پای درآمد

مسافران سرگردان در
بیابان های قم

09133470966

فروش یک باب مغازه
واقع در خیابان خواجو ،حد فاصل

ولیعصر تا  15خرداد 91،متر همکف35 ،
متر طبقه دوم 173 ،متر زیر زمین10 ،

متر بر خیابان ،زیر قیمت کارشناسی با
تمامی امکانات بفروش می رسد.

تلفن تماس09121248411 :
با حضور مربیان مجرب شروع به برگزاری
کالس های آموزشی ویژه بانوان و آقایان
در سنین مختلف می نماید.
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 محیطی آرام و خانوادگی مانژهای استاندارد با رعایت اصول ایمنی فروشگاه لوازم سوارکاریعلیکلژیاخانوادگی
السالمهمراه با
-کافی شاپ

اباعبداهلل
الحسین(ع)شرایط
اسب در بهترین
 -نگهداری

صمیم
برای

بازمان

تلفن هماهنگی 09120826229 :کوچک زاده
مدیریت 09131795129 :حسینی

یک داغ دل بس است برای قبیله ای

مراسم اولین سالگرد پدر
دلسوزمان

مرحوم
حاج یداهلل ایران نژاد پاریزی

جمعه  ۲3شهریور چهارم محرم از نماز ظهر و عصر الی 17
سیرجان خیابان غفاری مسجد موسی ابن جعفر(ع)
زنانه همزمان در شبستان مسجد
ساعت حرکت 17

خانواده

درگذشت غم هجران تو با شمع بگفتم
آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد

هفتمین سالگرد درگذشت خواهر عزیزمان

وحیده عسکری

یاد و خاطرش گرامی باد ،روحش قرین رحمت الهی

جناب آقای مهندس

سید کمال عطاری
 محیطی آرام و خانوادگی مانژهای استاندارد با رعایت اصول ایمنی فروشگاه لوازم سوارکاریکافی شاپ همراه با لژ خانوادگیتلفن هماهنگی 09120826229 :کوچک زاده
 نگهداری اسب در بهترین شرایطمدیریت 09131795129 :حسینی

مراس

صفحه 7

دعوت به همکاری

به تعدادی راننده پایه یک ،بیل مکانیکی و
گریدر برای کار در شرکت راه سازی نیازمندیم.
ساعت تماس  15الی18

یک داغ

سید حسین مرعشی هم منتقد رئیس جمهور شد

قتل در خانواده افغان به علت اختالفات خانوادگی:

صفحه 8

جناب آقای مهندس

صفحه 7

تمامی امکانات بفروش می رسد.

اباع

مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان

صمیمانه تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال
برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی و برای

بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

مدیر عامل
شرکت سخت کوشان سپهر

خانواده های محترم

علوی و مهدی زاده

خبر درگذشت مهدی عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به
دشواری به باور مینشیند ،ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار
چارهای جز تسلیم و رضا نیست .خداوند قرین رحمتش فرماید.

معین رنجبر

خانواده های محترم

شیخ نسب و محمودزاده

مصیب�ت درگذش�ت حاجی�ه خان�م پ�وران
محمودزاده را به ش�ما بزرگواران تس�لیت عرض
نم�وده ،از درگاه خداون�د متعال ش�ادی روح آن
مرحوم�ه و صب�ر و س�امت بازمان�دگان معزز را
مسئلت می نمائیم.

عزت آبادی ،محمودزاده

