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جناب آقای

جناب آقای

حاج علی اصطهباناتی

صفحه 5

حاج علی اصطهباناتی

استیضاح نزدیک می شود ؟
آیا شهردار به
انتصاب شایس�ته جنابعالی به سمت معاونت مدیریت

نشانههای اختالف
در شورا و شهرداری
ش�عب بانک س�په منطقه کرمان که نشان از لیاقت و
شایستگی شماست را تبریک عرض مینمایم.

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی به س�مت معاونت
مدیریت ش�عب بانک س�په منطقه کرمان که نش�ان
از لیاقت و شایس�تگی ش�ما دارد را تبریک و تهنیت
عرض مینمایم.
هادی عرب

دایی جان

عمو جان؛

احمد شهبا

جناب آقای حاج علی اصطهباناتی

اسماعیلی ،مسئول ستاد
استقبال از مسافران نوروزی:

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به معاونت پشتیبانی و فناوری
اطالعات بانک سپه منطقه کرمان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت
و شایستگیهای برجسته شماست تبریک و تهنیت عرض نموده،
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

هدف ما
جذبگردشگر
بود

جناب آقای

حاجسرعلی
کشمکش بر
یک زمین
اصطهباناتی

نحوه برخورد با بحران را بلد نیستیم !

اختالف بر سر زمینی که آبفا قصد محصور کردن آن را دارد

خانوادههای شهابالدینی و شاهمرادی

صفحه 6

به یک نیروی بهد
ترجیح ًا مرد جهت همک
سیرجان ایرانیا

648455

هوالباقی

ضمن تقدیر ،تش�کر و س�پاس از کلیه سروران گرامی که در
مراسم تشییع  ،تدفین و ترحیم

شادروان

عباس زارعی

شرکت و ابراز لطف و همدردی نموندهاند
به اطالع می رس�اند مراس�م چهلم آن
عزیز از دس�ت رفته روز پنجش�نبه 29
فروردین ماه از س�اعت  15:30در جوار آرامگاه ابدیش واقع در
روس�تای کران برگزار می شود ،حضور شما سروران گرانقدر را
ارج می نهیم.

همسر و فرزندان آن مرحوم

برگزاری فستیوال اسب با نژادهای مختلف

یک کار خوب
از هیئت سوارکاری
سرکارخانم سمیه فخر
همکاران گرامی
صفحه 2
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جناب آقای مهندس

جناب آقای حاج
حسین
علی اصطهباناتی
حاج
مهندس شاهمرادی
اصطهباناتی
علی
انتصاب شایس�ته و بجای جنابعالی ب�ه عنوان معاون
جناب آقای

دعوت به

جناب آقای

| عکس  :مجید شبستری |

دشواری های اقتصاد
یوسفی
باسفهرجانی-
انتظارات
و سال تعدیل

حاج علی اصطهباناتی

انتصاب شایس�ته و بجای جنابعالی ب�ه عنوان معاون
بازرگانی مجتمع معدن�ی و صنعتی گلگهر را تبریک
عرض نم�وده ،موفقیت و به�روزی روز افزونتان را از
خداوند متعال خواهانیم.

نتایج جشنواره ققنوس
خانواده مهندس اصطهباناتی و اسالمیان
اعالم شد

شرکت عمران پیآوند

جناب آقای

مهندس شاهمرادی

انتخ�اب 2شایس�ته جنابعالی را
نوید مس�رت بخش
صفحه
به عن�وان معاونت پش�تیبانی و ف�نآوری اطالعات
کرمان تبریک و
اس�تان
نفراتبانک
مدیریت ش�عب
هستند؟
سپهکسانی
برتر چه
تهنیت عرض نم�وده ،از درگاه ای�زد منان توفیقات
روز افزون شما را خواستاریم.

صفحه 7به سمت معاونت مدیریت
انتصاب شایسته جنابعالی را
بانک سپه اس�تان کرمان که نشان از تعهد و کارآمدی
تهنیت عرض نموده،
صمیمانهازتبریک
محسن وجالل پور
شما میباش�دیادداشتی
موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

صفحه 4

جناب آقای

نازیال و المیرا اصطهباناتی

علیرضا و نهال

حاج علی
روایت جوان سیرجانی
از سیل در پلدختر
اصطهباناتی

آن زمان که
همه خوابند
ما بیداریم

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به س�مت معاونت
مدیریت بانک س�په اس�تان کرمان تبریک عرض
مینماییم ،انشاءاهلل موفق و مؤید باشید.

 شهردار در جلسه شورای شهر به اعضا گفت «به من چه که شماها بخاطر رأی میروید
به مردم محالت وعده میدهید» و جواب شنید«:مگر شما بخاطر اینکه رأی ما را برای
ن بگیرید کم به شورا وعده دادید»
آقای
شهردار شد
جناب

صفحه 5

پای صحبت
رئیس اداره راهداری

جناب آقای علی اصطهباناتی

هفته انمه

آقای مهندس نصر
جناب
دعوت به همکاری

به یک نیروی بهداشت حرفهای
مجتمع
همکاری در
گرفتهمرد
ترجیح ًا
فوالدزده به انتظار
خزانی ماتم
زندگی را
جهتفرحناک
که بهار
بازرگانی مجتمع معدن�ی و صنعتی گلگهر را تبریکمش�یت الهی بر این تعلق
عرض نم�وده ،موفقیت و به�روزی روز افزونتان را از
ایرانیان
سیرجان
نیازمندیم.راز جاودانگی اوست.
هستی و یگانه
کران
تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بی
خداوند متعال خواهانیم.

شاهمرادی

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی به س�مت معاونت
انتصاب شایس�ته جنابعالی به سمت معاونت مدیریت
مدیریت ش�عب بانک س�په منطقه کرمان که نش�ان
ش�عب بانک س�په منطقه کرمان که نشان از لیاقت و
از لیاقت و شایس�تگی ش�ما دارد را تبریک و تهنیت
شایستگی شماست را تبریک عرض مینمایم.
مینمایم.
عنوان
عرض به
شهبابخش انتخاب شایسته جنابعالی
مسرت
نوید
هادی عرب
احمد

سرپرستالدینی
های شهاب
خانواده
عنوان
انتصاب بجا و مدبرانه جنابعالی به
09393648455دفتر هواپیمایی ماهان که ص
معاونتو شاهمرادیعروج برادر بزرگوارتان جناب آقای فخرآبادی مدیریت
معاونت پشتیبانی و فناوری اطالعات مدیریت شعب
لیاقت
از
نشان
که
گهر
گل
صنعتی
بازرگانی شرکت معدنی و
آموخت و صمیمانه روشنی بخشید و سبکبال از افق ناسوت پر کشید را به شما و خا
بانک س�په اس�تان کرمان را تبریک و تهنیت عرض
و شایستگی شما میباشد را تبریک عرض نموده ،از درگاه
عرض میکنیم ،از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای شما صبر و
دایی جان
نم�وده ،از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزونتان را عمو جان؛
ایزد منان عزت ،س�ربلندی و توفیق خدمتگزاری شما را

هوالباقی
شاهمرادی
س�پاس از کلیه سروران گرامی که در
جوادتش�کر و
ضمن تقدیر،

خواستاریم.
اصطهباناتی
جناب آقای حاج علی
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به معاونت پشتیبانی و
شایس�ته جنابعالی را به س�مت
ترحیم
تدفین و
تشییع ،
انتص�ابگهر
فناوریبانک سپه -شعبه گل
کارکنان
گهرترابر
معدنی
مراسممواد
معاونتونقلترکیبی
شرکتحمل
اطالعات بانک سپه منطقه کرمان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت
نمایم.
جناب آقای علی مسئلت می
اصطهباناتی

و شایستگیهای برجسته شماست تبریک و تهنیت عرض نموده،
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

علیرضا و نهال

جناب آقای

حاج علی
اصطهباناتی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت مدیریت
بانک سپه اس�تان کرمان که نشان از تعهد و کارآمدی
شما میباش�د صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده،
موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت عمران پیآوند

باسفهرجانی -یوسفی

جناب آقای حاج
علیاصطهباناتی
نوید مسرتبخش انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان
معاونت پشتیبانی و فناوری اطالعات مدیریت شعب
بانک س�په اس�تان کرمان را تبریک و تهنیت عرض
نم�وده ،از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزونتان را
خواستاریم.

کارکنان بانک سپه -شعبه گل گهر

مدیریت بانک س�په اس�تان کرمان تبریک عرض
مینماییم ،انشاءاهلل موفق و مؤید باشید.

نازیال و المیرا اصطهباناتی

جناب آقای

حاج علی
اصطهباناتی

نوید مس�رت بخش انتخ�اب شایس�ته جنابعالی را
به عن�وان معاونت پش�تیبانی و ف�نآوری اطالعات
مدیریت ش�عب بانک سپه اس�تان کرمان تبریک و
تهنیت عرض نم�وده ،از درگاه ای�زد منان توفیقات
روز افزون شما را خواستاریم.

خانواده مهندس اصطهباناتی و اسالمیان

جناب آقای مهندس

حسین
شاهمرادی

انتصاب بجا و مدبرانه جنابعالی به عنوان سرپرست معاونت
بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر که نشان از لیاقت
و شایستگی شما میباشد را تبریک عرض نموده ،از درگاه
ایزد منان عزت ،س�ربلندی و توفیق خدمتگزاری شما را
مسئلت مینمایم.
جواد شاهمرادی

شرکتحملونقلترکیبی موادمعدنیگهرترابر

هیأت علمی نخبگان و

شادروان

عباس زارعی

شرکت و ابراز لطف و همدردی نموندهاند
به اطالع می رس�اند مراس�م چهلم آن
عزیز از دس�ت رفته روز پنجش�نبه 29
فروردین ماه از س�اعت  15:30در جوار آرامگاه ابدیش واقع در
روس�تای کران برگزار می شود ،حضور شما سروران گرانقدر را
ارج می نهیم.

همسر و فرزندان آن مرحوم

همکاران گرامی

سرکارخانم سمیه فخرآبادی و
جناب آقای مهندس نصرتآبادی
مش�یت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند و این بارزترین
تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست.
عروج برادر بزرگوارتان جناب آقای فخرآبادی مدیریت دفتر هواپیمایی ماهان که صبورانه زیس�ت ،صادقانه
آموخت و صمیمانه روشنی بخشید و سبکبال از افق ناسوت پر کشید را به شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض میکنیم ،از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای شما صبر و اجر مسئلت داریم.

هیأت علمی نخبگان و مخترعین کشور

