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رتبه برتر
برای اتحادیه
تعاونیهای تولید
صفحه 2

هفته انمه

رابـــو
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افسانه انتقال میدان و هشدار ایثارگران عضو اتحادیه به هرگونه تغییر و تخریب
در غرفههای ساخته شده

دکتر نخعی؛ پژوهشگر
آسیب های اجتماعی:

به فرزندانتان
مسئولیتبدهید

جدیدترین و شیکترین لباسهای اسپرت و
مجلسی دخترانه و زنانه
با قیم
ت مناسب
زمستانه و تابستانه
آدرس :بلوار سیدجمال -نرسیده به میدان کشتی-
ابتدای خیابان اصناف  -شماره همراه09223711584 :
rabo-ir
rabo-ir

از روزنههای امید
تا خطر خلع ید از اتحادیه
 آیا اعضای جدید اتحادیه میوه و ترهبار دور خواهند خورد ؟
صفحه 2

صفحه 6

در نشست هیئت وزیران مصوب شد:

ج

اجرای آزادراه شهربابک به سیرجان

دک
اح

صفحه 2

اجرای موسیقی گروه سیمرغ و ذکر چند نکته
در مراسم افتتاح بانک تجارت
در منطقه جهان فوالد مطرح شد:

صفحه 6

اورژانس هوایی
در آستانه راهاندازی

منصور رمضاننژاد

صفحه 2

صفحه 7

مدال خادم الرضایی به علیرضا رزم حسینی رسید

سرپرست تیم کاراته دختران به مسابقات بین المللی تهران:

سردار کرمانی
در خراسان
صفحه 8

انتخ�اب
جناب سرهنگ
عنوان ریاس�ت نظام دامپزش�ک
لیاقت وایران
با انتخاب کانون مربیان
شایس�تگی ش�ما میبا
درگاه ایزد منان عزت و سربلند
ارتقاء درجه جنابعالی به سرهنگ دومی را تبریک عرض
را مسئلت مینماییم.
نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را آرزومندیم.

مهندس کورکی و مهندس میرزاده قاسم شهبا
شعبه توزیع و
بهترین مربی استانکرمان شد

کسب  16مدال از رقابتهای
کاپ ایرانزمین

دعوت به همکاری

صفحه 4

صفحه 4

| عکس  :مجید شبستری |

جهان فوالد
از بزرگترین
شرکتهای فوالدی
است  

قواعدی که
باید رعایت شود

سیرجان اتوبوس آمبوالنس ندارد

یک شرکت تولیدی معتبر ،از تعدادی فوق دیپلم رشته

رابـــو

جدیدترین و شیکترین لباسهای اسپرت و و برق) با حد اقل  5سال تجربه مفید و مرتبط ،دعوت به
مجلسی دخترانه و زنانه

با قیم
ت مناسب
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زمستانه و تابستانه

عالقمندان سوابق کاری خود را به شماره
 0 9 1 3 1 4 5 1 0 2 2پیامک نمایند.

جناب آقای

دکتر رضا
احمـدی

جناب سرهنگ

منصور رمضاننژاد

ارتقاء درجه جنابعالی به سرهنگ دومی را تبریک عرض
نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را آرزومندیم.

مهندس کورکی و مهندس میرزاده

انتخ�اب بجا و مدبران�ه جنابعالی را به
عنوان ریاس�ت نظام دامپزش�کی اس�تان کرمان که نشان از
لیاقت و شایس�تگی ش�ما میباش�د تبریک عرض نموده ،از
درگاه ایزد منان عزت و سربلندی و توفیق خدمتگزاری شما
را مسئلت مینماییم.
دکتر مریم حاتم

شعبه توزیع وتاک استان کرمان

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی معتبر ،از تعدادی فوق دیپلم رشته های(مکانیک
و برق) با حد اقل  5سال تجربه مفید و مرتبط ،دعوت به عمل می آورد.
عالقمندان سوابق کاری خود را به شماره
 0 9 1 3 1 4 5 1 0 2 2پیامک نمایند.

