آگهی جذب سرماهی انسانی
شرکت فوالد سیرجان اریانیان (سهامی خاص)

درسی که «دالر»
به ایرانیها داد
صفحه 3

روانشناسی رفتار و گفتار
این روزهای ما

گعدههای گرانی

هفته انمه

صفحه  4ضمیمه

اقدامات مجرمانه یک کارمند
پس از  8ماه برمال شد

کالهبرداری
 10میلیاردی
از صندوق
قرضالحسنه

رجوع به صفحه 3

هفته نیروی انتظامی

 سال بیست و یکم  شماره   1144شنبه  14مهر  26  1397محرمالحرام  6  1440اکتبر  8  2018ص  4 +ص ضمیمه  8 +ص نیازمندیها  1000 تومان

پیامد دورهمیهای
قهوهخانه ای

از کارکردهای فرهنگی اجتماعی تا درگیری و جدل در قهوه خانهها و کافیشاپها

بر بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان ،طلب حیات طیبه در گمنامی و بینشانی است و اندیشه ناب خود
را با عشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق درآمیخته ،بیاعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا ،توشهای معنوی
نثار بازار فداکاری کردهاند مبارک باد .مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی پویا ایمن سحاب

صفحه 7

تورم
 16درصدی
در سیرجان

ضمن عرض سپاس و تشکر از الطاف کلیه دوستان ،آشنایان
و سروران گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین و مجالس ترحیم

کربالیی

به بهانه تجلیل از
کارکنان ناشنوای
گهر زمین

همه میتوانند،
پس ما هم
میتوانیم

نم�وده اند
هم�دردی
ش�رکت و
خود در رعایت عرف و مقررات اجتماعی که قانون برای
مسئولیت
اب�رازبه
نسبت
در این گونه مراکز

به بهانه صعود و سقوط قیمت دالر

صفحه  2و  3ضمیمه

جایگاه
موسیقی ایرانی
در محرم

برگشت ایران
به صحنه
ش
ک
جهانی ر ت
صفحه 8

مش
ب
اق ل توجه تریان گرامی رپوژه جهان

کـاکـاجـان
ج
ن
افشاروجود قهوهخانهها با واق
باشد
3تی اش
کارکردهای
 گمان نمی رود کسی مخالف
افزسنّ
ف شه
رد
ع
ر
فرهادی
اما صاحبان قهوه خانهها که امروزه تبدیل به کافی شاپ شدهاند باید ضمن توجه به پیامد دورهمیها

صفحه 3

صفحه  4ضمیمه

| آگهی ویژه |

دموکراسی و
پدیدارشناسی
آگهی جذب سرماهی انسانی سونامی
م اقتصادی
ف سی

والد رجان اریانیان (سها ی خاص)

صفحه 3

رجوع به صفحه 3

هفته نیروی انتظامی

بر بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان ،طلب حیات طیبه در گمنامی و بینشانی است و اندیشه ناب خود
را با عشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق درآمیخته ،بیاعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا ،توشهای معنوی
نثار بازار فداکاری کردهاند مبارک باد .مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی پویا ایمن سحاب
ضمن عرض سپاس و تشکر از الطاف کلیه دوستان ،آشنایان
و سروران گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین و مجالس ترحیم

کربالیی

کـاکـاجـان
فرهادی افشار

ش�رکت و اب�راز هم�دردی نم�وده اند
ب�ه اطالع میرس�اند مراس�م چهلم آن
مرحوم روز جمعه  20مهرماه از س�اعت
 14الی  16در مس�جد الرسول واقع در
شهرک مشتاق جنب مجتمع سالمت برگزار می گردد .حضور شما
عزیزان در این مراسم موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر
بازماندگان خواهد شد.

ساعت حرکت  16از مقابل مسجد الرسول

خانواده های فرهادی و هاشمی

چه
ل روز است روی خوبت را ندیدم ماردم

نم
کاش میمردم یدیدم که رفتی زری خاک

مش
ب
اق ل توجه تریان گرامی رپوژه جهان
واقع رد افز  3نجف شهر

بدینوسیله به اطالع می رسانیم کسانی که واحد
خود را تحویل گرفته اند جهت انتقال قطعی
سند مالکیت خود از شنبه مورخه  14مهر به
دفتر شرکت مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت جهان عمران

رد فراقت شعر هجران میسرودم ماردم

خاک رب سر شد مرا زین غم که دیدم ،ماردم

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره شادروان

حاجیه پوران محمودزاده ابراهیمی
روز جمعه  97/7/20از ساعت  4بعدازظهر در جوار آرامگاه ابدیش واقع در آرامستان

گرد هم میآییم تا با یاد خاطرات جان فزایش مرهمی بر زخمهای کهنهمان بنهیم.

خانوادههای شیخنسب و محمودزاده ابراهیمی

حوادثیواحد
کسانی که
اطالع
بدینوسیله
مراس�م چهلم
میرس�اند
کافی شاپ هاب�ه
رسانیمتا از
می باشند
پایبند
شدهبهاست
پروانهآنبه آنها گوشزد
هنگام اخذ
اطالعو به
وضع
مرحوم روز جمعه  20مهرماه از س�اعت
شود .جهت انتقال قطعی
گرفته اند
تحویل
جلوگیری
خودمیرا دهد
اینگونه مراکز رخ
گاه ًا در
آنچه
نظیر
الرسول واقع در
مس�جد
 16در
 14الی
شهرک مشتاق جنب مجتمع سالمت برگزار می گردد .حضور شما
سند مالکیت خود از شنبه مورخه  14مهر به
صفحه  - 1ضمیمه
عزیزان در این مراسم موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر
دفتر شرکت مراجعه نمایید.
بازماندگان خواهد شد.
مقابلخبر
تقیاززاده
ساعت ناصر
داد :الرسول
مسجد
حرکت 16

هاشمی
فرهادی و
خانواده های
گهر
مشارکت گل

جزئیات تازهای از قتل در کافی شاپ

روابط عمومی شرکت جهان عمران

در کنسرسیوم فوالد چابهار

شلیکمرگبار
به جوان  21ساله

صفحه 2

صفحه 7

چه
المپیک را ندیدم ماردم
شانسروی خوبت
ل روز است

 8بازیکن تیم فوتبال بانوان در اردوی تیم ملی

بازیکنان سیرجانی
برای نم
کاش میمردم یدیدم که رفتی زری خاک
صفحه 4

رد فراقت شعر هجران میس
ماردم
رودم
سینمای هنر و تجربه
امروز عصر برگزار میشود:

در سیرجان
خاک رب سر شد مرا زین غم که دیدم ،ماردم
صفحه 8

چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره شادروان
به مناسبت
دختر گلمان
خانم مهندس فریبا فتحی

حاجیه پوران محمودزاده ابراهیمی
قبولی�ت را در آزمون اس�تخدامی آموزش و پ�رورش و انتخاب
ش�غل شریف معلمی در رشته معماری نقشهکشی در کنار حرفه
مهندسی معماری طراحی به شما تبریک و تهنیت عرض نموده،
برایت�ان آرزوی توفیق روز افزون در س�نگر تعلی�م و تربیت از
خداوند متعال خواهانیم.

بابا و مامان

روز جمعه  97/7/20از ساعت  4بعدازظهر در جوار آرامگاه ابدیش واقع در آرامستان

جناب
آقایجان فزایش مرهمی بر زخمهای کهنهمان بنهیم.
خاطرات
گرد هم میآییم تا با یاد

حمید
خانوادههای شیخنسب و محمودزاده ابراهیمی

اسدخانی

انتص�اب شایس�ته جنابعال�ی به
ریاس�ت بانک ملت حوزه شهرستان س�یرجان را تبریک
عرض نم�وده ،موفقیت و س�ربلندی جنابعالی را از درگاه
خداوند متعال خواستاریم.

کارکنان بانک ملت حوزه سیرجان

بازگشت همه هب سوی اوست

ناباورانه روزها را گذراندیم و هنوز با گذشت چهل روز عکس زیبایش را با
چارچوب قاب بیگانه میبینیم
و با زبان اشک ،از اندوه روزهای فراق سخن میگوئیم .در اربعین هجرانش به
زیارت مزار مطهرش میرویم
و با دستانی بر سینه و قامتی خم به نشانه صمیمانهترین تشکرها ایستادهایم.

ضمن عرض سپاس از الطاف کلیه ولی نعمتان و سروران ارجمندی
که با ارسال پیام ،تاج گل و حضور در مراسم تشییع ،تدفین و
ترحیم زندهیاد

مهدی مهدی زاده

شرکت فرموده اند ،به اطالع میرساند به مناسبت چهلمین روز
درگذشت آن عزیز مهربان مجلس بزرگداشتی روز چهارشنبه
 97/7/18در کنار مزارش در بهشت رضا (آرامستان) ،قطعات خصوصی برگزار میگردد.
آدرس :بلوار مالک اشتر کوی پزشکان خیابان پرستار  6منزل پدر آن مرحوم ساعت حرکت 16

«روزهایتان دور از غم و همراهیتان مستدام»

خانوادههای مهدیزاده -علوی نژاد
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