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مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان کرمان
ضمن تقدیر از نقش سیرجان مطرح کرد :

استان کرمانیها بیشترینکمکرسانی را
به سیلزدگان داشتند

صفحه 3

مهندس عباسلو مدیرعامل مجتمع
جهان فوالد در مراسم گشایش
خانه بومگردی در بلورد:

هفته انمه

به زادگاهم
ادای دِ ینکردم
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صفحه 5

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

گفتگو با رئیس کمیسیون عمران شورای شهر

تا زمانی که برنامه
نداشته باشیم
وضع همین است
رجوع به صفحه 6

آرمین ستودهنیا کرانی

خب�ر مس�رتبخش هم�واره دل را ش�اد و لحظهه�ا را
مان�دگار میس�ازد و اینک خبر ش�ادمانه موفقیت ش�ما
نیز مایه مباهات اس�ت ،کسب رتبه اول استانی در رشته
کتابخوان�ی در مس�ابقات فرهنگ�ی هنری را به ش�ما و
خانواده محترمتان تبریک عرض میکنیم.

شورای اسالمی روستای کران

بزرگوار
 در مورد طرح برادر
مصوب کردیم کندهکاریها،
فاضالب
آقایشوند .البته دالیلی مطرح شد که
گیری
باید تا آخر اردیبهشتماه لکه
جناب
پیمانکاران به علت گرانی قیر ،کار را تعطیل کردهاند .قرار شد امسال،
پیمانکا ِر َحفر و لکهگیری ،یکی باشد.
 در جلسهای که در فرمانداری در خصوص کمیته حفاری داشتیم
به شهرداری وقت دادیم که تعدادی از خیابانها را
آسفالت کند.
شروع به
ظرف
چون
آینده عزیزی
هفتهنه�اد و
یکیمادومن�ت
ک�ه بر
خدا را ش�اکریم

دکتر محبوبه اسحاقی
در همایش ایمنی ،بهداشت،
ط زیست:
محی 

ماه ّیت
حوادث در معادن
متفاوت است
صفحه 3

حاج محمد
محمودآبادی

شهرس�تان را
جنابعال�ی س�کاندار فرمان�داری ویژه
صفحات  4و 5
عهدهدار شد .مقدمتان را گرامی میداریم.

در باد پیروزیها نخوابیم

تأکید بر شعار واحد  HSEگهرزمین

گلگهر و آرمانگهر
در آغاز راهی سخت

صدمه به هیچکس،
خسارت به هیچچیز

صفحه 6

صفحه 4

میوه
موضع ایران صورت گرفت:
داراناعالم
اتحادیه صنف میدانپس از
بانک مرکزی خبر داد:

و
سیرجانفآرایی
زدنترهبار شهرستان ص
شیوه برگشت
برجامیها و نابرجامیها
چک تغییر کرد
صفحه 2

هشدار پلیس فتا
نسبت به خرید در فضای مجازی

سرقت  350میلیونی
با ایجاد درگاه
جعلیاینترنتی

اطالعیه مهم سرمایهگذاری

صفحه 7

صفحه 8

پیتزا و ساندویچ پرندگان پرورشی برای اولین بار در ایران در سال  94به دست شهروند سیرجانی آقای مسعود امینی دهیادگاری ،دعوت شده
انجمن نخبگان اصفهان و مخترع دارنده اظهارنامه  39450140003003392و کد آیس�یک  552211ش�روع بکار کرد و انواع پیتزا و ساندویچ
پرندگان از قبیل ش�ترمرغ ،کبک ،قرقاول ،بوقلمون ،بلدرچین و خروس پرورش�ی را با کیفیت و طبخ جدید ارائه داده لذا جهت گس�ترش و
ارتقاء و به اجرا درآوردن نمایندگی در سرتاسر ایران آمادگی خود را همراه با نیروی آموزش دهنده و فراهم کردن اجناس کار اعالم میدارد.
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شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
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رجوع به صفحه 6

آرمین ستودهنیا کرانی

خب�ر مس�رتبخش هم�واره دل را ش�اد و لحظهه�ا را
مان�دگار میس�ازد و اینک خبر ش�ادمانه موفقیت ش�ما
نیز مایه مباهات اس�ت ،کسب رتبه اول استانی در رشته
کتابخوان�ی در مس�ابقات فرهنگ�ی هنری را به ش�ما و
خانواده محترمتان تبریک عرض میکنیم.

شورای اسالمی روستای کران

برادر بزرگوار
جناب آقای

حاج محمد
محمودآبادی

خدا را ش�اکریم ک�ه بر ما من�ت نه�اد و عزیزی چون
جنابعال�ی س�کاندار فرمان�داری ویژه شهرس�تان را
عهدهدار شد .مقدمتان را گرامی میداریم.

اتحادیه صنف میدانداران میوه
و ترهبار شهرستان سیرجان

اطالعیه مهم سرمایهگذاری

پیتزا و ساندویچ پرندگان پرورشی برای اولین بار در ایران در سال  94به دست شهروند سیرجانی آقای مسعود امینی دهیادگاری ،دعوت شده
انجمن نخبگان اصفهان و مخترع دارنده اظهارنامه  39450140003003392و کد آیس�یک  552211ش�روع بکار کرد و انواع پیتزا و ساندویچ
پرندگان از قبیل ش�ترمرغ ،کبک ،قرقاول ،بوقلمون ،بلدرچین و خروس پرورش�ی را با کیفیت و طبخ جدید ارائه داده لذا جهت گس�ترش و
ارتقاء و به اجرا درآوردن نمایندگی در سرتاسر ایران آمادگی خود را همراه با نیروی آموزش دهنده و فراهم کردن اجناس کار اعالم میدارد.
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