مراقبخرید
از سایت و اپلیکیشن
دیوار باشید !

| آگهی ویژه |

صفحه 7

حادثه رانندگی چگونه جان
حمید حسام را گرفت

جزئیات تصادف
رئیس اتاق بازرگانی
سیرجان
صفحه 7
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آماده
نشستبتن
در پمپاژ
تولید و حمل و
آقای
جناب
درخواست شد:
معادن استان
شورای

معرفی
رئیس جدید
اداره ثبت اسناد
صفحه 2

انتخاب مجتمع
لبنیاتی مسکه بهعنوان
برند برتر کشوری
صفحه 3

دعوت برای
راهپیمایی 13آبان

دماون�د
حساب شرکتهای
گردش
معدنی به استان منتقل شود
09170377703 - 09133456074

034 42302064

السالم) تسلیت باد
رحلت رسول گرامی اسالم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا ( علیهم ّ

مهندس علی
نژادبیگلری

گفتگو با مسئول خیریه روزنه امید

از شاد کردن مردم
شاد میشویم

احترام ًا انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معاون
هماهنگی ام�ور عمران�ی فرمانداری س�یرجان را
صمیمانه تبری�ک عرض نموده ،برایت�ان توفیقات
روز افزون از خداوند متعال خواهانم.

صفحه 3

 باید یک درصد درآمد معادن بهعنوان حق آالیندگی پرداخت گردد

محمدجواد نوروزی

صفحه 2

گفتگو با دبیر مجمع خیّرین مدرسهساز:

صفحه 2

انتصاب رئیس
جدید انجمن
موسیقی استان

هفته انمه

فرهنگ
سازیآبادی
مدرسهمكی
منصور
جناب آقای
صفحات  4و 5

سیرجاندمای هوای استان از این هفته
فرماندارمحترم شهرستان کاهش
شکایت اعضای تعاونی ساخت و ساز مسکن گلگهر

صفحه 6

بارش باران
امیدها را زنده کرد

بهوضعیتمالباختگان
رسیدگیکنید

پایانغیرجذاب
صفحه  8دلدادگان

كشور
كامیون داران
اسماعیل نژاد عضو
644اهلل
روح
ناشر در
شکست
صنفی برای
انجمنهایدلیل
نمایشگاههیئت مدیره كانون پنج
و رئیس انجمن صنفی كارفرمایی كامیونداران شهرستان سیرجان

کتاب کرمان

تحریمهایجدید

صفحه 6

ضمن تقدیر و تشكر و سپاس از كلیه دوستان ،آشنایان،
اقوام و س�روران گرامی بویژه نماینده محترم مردم در مجلس شورای
اس�المی و مدیران و كاركنان ش�ركتهای جهان فوالد و نظمآوران كه
در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم

تولید و حمل و پمپاژ بتن آماده

دماون�د

09170377703 - 09133456074

زندهیاد

صفحه 8

ضمن تشكر و قدردانی از همه عزیزان و سروران گرامی
ك�ه ب�ا حضور و محبت خود موجبات تس�لی ما را در مراس�م
تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاكبندان

جناب آقای

شادروان مرحوم

حاج یداهلل زیدآبادی نژاد
مهندس علی

پویا نصرتآبادی

نژادبیگلری

ش�ركت و ابراز هم�دردی نمودند به اطالع

شایستهروزجنابعالی به سمت معاون
انتصاب
احترام ًا
آن مرح�وم
مراس�م چهل�م
میرس�اند
034 42302064
عمران�ی فرمانداری س�یرجان را
ام�ور
هماهنگی
جمعه  18آبان ماه از ساعت  3الی  5در جوار
شمانموده ،برایت�ان توفیقات
عرض
صمیمانه
تبری�کحضور
برگزار میشود.
آرامگاه ابدیش واقع در بهشت زهرای مكیآباد
روز افزون از خداوند متعال خواهانم.
عزیزان را ارج مینهیم.

خانواده نصرتآبادی

محمدجواد نوروزی

فراه�م س�اختند ،ب�ه اطالع می رس�اند
مراسم چهلم آن مرحوم ،روز پنج شنبه
مورخ  97/8/17مصادف با ش�هادت امام
رضا (ع) ،س�اعت  3ال�ی  4بعدازظهر در
بهشت رضا زیدآباد برگزار می گردد.

ساعت حركت  3بعداز ظهر
از درب منزل آنمرحوم

خانواده زیدآبادی

خانوادههای محترم

حسام و نجفآبادی
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت مرحوم حاج حمید
حسام را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از

درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم مغفور و صبر و سالمت بازمان
مسئلت مینماییم.

عباس سلیمانزاده -معاون بهرهبرداری و مدیر سایت گ

جناب آقای منصور مكی آبادی
فرماندارمحترم شهرستان سیرجان

برابرحمایتهای بی دریغ جنابعالی ازكامیونداران و رانندگان شهرستان سیرجان درجهت تكریم تالشهای مكرر و پیوسته
حضرتعالی در راستای سامان بخشیدن به این صنف و برطرف نمودن مشكالت آن ،برخود الزم و واجب دانستیم مراتب
تشكر و قدردانی خودمان را بدینوسیله ابرازداریم .به نمایندگی ازجامعه عظیم حمل و نقل جاده ای شهرستان سیرجان
و كانون سراسری انجمن های صنفی كشور ،ازخداوند منان طول عمر با عزت ،سالمتی وتوفیقات روزافزون را برای شما
مدیرمتفكر ،دلسوز ،شایسته و كاردان نظام مقدس جمهوری اسالمی آرزومندیم .برخود مي بالیم كه همچنان با افتخار
مطیع و فرمانبردار دستورات حضرتعالی درسطح شهرستان باشیم.

روح اهلل اسماعیل نژاد عضو هیئت مدیره كانون انجمنهای صنفی كامیون داران كشور
و رئیس انجمن صنفی كارفرمایی كامیونداران شهرستان سیرجان

ضمن تقدیر و تشكر و سپاس از كلیه دوستان ،آشنایان،
اقوام و س�روران گرامی بویژه نماینده محترم مردم در مجلس شورای
اس�المی و مدیران و كاركنان ش�ركتهای جهان فوالد و نظمآوران كه
در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم

زندهیاد

پویا نصرتآبادی
ش�ركت و ابراز هم�دردی نمودند به اطالع

میرس�اند مراس�م چهل�م آن مرح�وم روز
جمعه  18آبان ماه از ساعت  3الی  5در جوار

آرامگاه ابدیش واقع در بهشت زهرای مكیآباد برگزار میشود .حضور شما
عزیزان را ارج مینهیم.

خانواده نصرتآبادی

ضمن تشكر و قدردانی از همه عزیزان و سروران گرامی
ك�ه ب�ا حضور و محبت خود موجبات تس�لی ما را در مراس�م
تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاكبندان

شادروان مرحوم

حاج یداهلل زیدآبادی نژاد
فراه�م س�اختند ،ب�ه اطالع می رس�اند
مراسم چهلم آن مرحوم ،روز پنج شنبه
مورخ  97/8/17مصادف با ش�هادت امام
رضا (ع) ،س�اعت  3ال�ی  4بعدازظهر در
بهشت رضا زیدآباد برگزار می گردد.

ساعت حركت  3بعداز ظهر
از درب منزل آنمرحوم

خانواده زیدآبادی

| عکس  :مصطفی زیدآبادی نژاد |

برابرحمایتهای بی دریغ جنابعالی ازكامیونداران و رانندگان شهرستان سیرجان درجهت تكریم تالشهای مكرر و پیوسته
حضرتعالی در راستای سامان بخشیدن به این صنف و برطرف نمودن مشكالت آن ،برخود الزم و واجب دانستیم مراتب
تشكر و قدردانی خودمان را بدینوسیله ابرازداریم .به نمایندگی ازجامعه عظیم حمل و نقل جاده ای شهرستان سیرجان
و كانون سراسری انجمن های صنفی كشور ،ازخداوند منان طول عمر با عزت ،سالمتی وتوفیقات روزافزون را برای شما
صفحات  2و 8
صفحه 2
مدیرمتفكر ،دلسوز ،شایسته و كاردان نظام مقدس جمهوری اسالمی آرزومندیم .برخود مي بالیم كه همچنان با افتخار
داد:شهرستان باشیم.
درسطح
دستورات
فرمانبردار
حضرتعالی خبر
ارشاد استان
فرهنگ و
مطیع ومدیرکل
رسانه آمریکایی «میدل ایست مانیتور» عنوان کرد

خانوادههای محترم

حسام و نجفآبادی
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت مرحوم حاج حمید
حسام را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از

درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم مغفور و صبر و سالمت بازماندگان معزز را
مسئلت مینماییم.

عباس سلیمانزاده -معاون بهرهبرداری و مدیر سایت گهرزمین

