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معاون دادگستری کل
استان کرمان مطرح کرد:

هفته انمه

 4ماه و
 1752پرونده طالق
صفحه 2

سال بیست و دوم  شماره   1184شنبه  19مرداد  8  1398ذوالحجه  10  1440آگوست  8  2019صفحه  6 +صفحه نیازمندیها  2000 تومان

رئیس نظام پرستاری
سیرجان و شهربابک در گفتگو
با نگارستان عنوان کرد:

به دنبال مطالبات
پرستاران هستیم
صفحه 4

جناب آقای

پورخسروانیشد:
نگارستان مطرح
در دیدار سردار ناظری فرمانده انتظامی استان با مدیرانحسین

نماینده سبک کیوکوشین کان استان کرمان
سنسی اصغر شهکی

صفحه 6

جناب آقای

پای صحبت جوان نویسندهای
که اقدام به تألیف کتاب
 260صفحهای کرده است

قصد من آگاهی
بخشی ازعمق معضالت
اجتماعی است

اجرای حکم قصاص و
پایانی بر یک اتفاق تلخ؛

شام آخر

صفحه 5

صفحه 7

ماجرای نیروهایی که از شهرداری
به سازمانها مأمور شدهاند

درخواستبرگشت
نیروها به شهرداری
صفحه 3

نازنین زهرا آذرمی

حمیدرضا جهانشاهی

سیرجان
بانک ملت
ریاست محترم
آستانه عید قربان
مردم در
درخواست از

ذکاوت و
نشان از
درتیزهوشان که
آزمون
فوتبالرا در
موفقیت شما
اخراج
خطرتعلیق و
ایران
تیزهوشی شما میباشد تبریک عرض نموده ،امیدواریم در
مؤیدجهانی
فدراسیون
تمامی مراحل از
باشید.
زندگی موفق و

ارتقا درجه آن ش�عبه بجز در سایه درایت مدیر توانمند و
مشتری مدارانه و بی چش�م داشت شما و پرسنل محترم
بانک ملت میسر نبود .تبریکات صمیمانه ما را پذیرا باشید.

گوسفندانتان را در
شیرینیسرای بیبی سیرجان
کشتارگاه ذبح کنید
جناب آقای

صفحه 2

حمیدرضا جهانشاهی

ریاست محترم بانک ملت شعبه مرکزی سیرجان

بدینوسیله کس�ب درجه شعبهی ممتاز کش�وری را توسط شعبه تحت
نظارت ش�ما حضور جنابعال�ی و همه هم�کاران زحمتکش آن مجموعه
تبریک عرض نموده ،امیدواریم در ادامه مراحل کاری موفق و پیروز باشید.

بابا بزرگ ،مادربزرگ،
آییم
نه ما کوتاه می
خانواده دایی علی و خانواده دایی احمد
نه فیفا
صفحه 8

جنابآقایمحمدجوادیزدانینیا

جناب آقای غالمرضا قاسمی

کس�ب درجه ش�عبهی ممتاز کش�وری که حاصل زحمات
جنابعالی و همه همکاران محترمتان میباشد را حضور شما
تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم.

مدیریت و کارمندان
فروشگاه مجاز ایساکو (شول)

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را ب�ه عنوان نایب رئیس س�ازمان
لیگ فدراسیون کش�تی کش�ور تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را آرزومندیم.

سرپرستی حوزه بانک صادرات سیرجان

جناب آقای

حسین پورخسروانی

کسب دو مدال طال (مقام اول در رده سنی نونهاالن
و مقام اول در رده سنی خردساالن) در مسابقات سوپر
لیگ کاراته استان کرمان و راهیابی شما به دور فینال
این مسابقات را صمیمانه به شما تبریک میگوییم
به امید موفقیتهای روز افزون شما.

نماینده سبک کیوکوشین کان استان کرمان
سنسی اصغر شهکی

جناب آقای

حمیدرضا جهانشاهی

ریاست محترم بانک ملت سیرجان

ارتقا درجه آن ش�عبه بجز در سایه درایت مدیر توانمند و
مشتری مدارانه و بی چش�م داشت شما و پرسنل محترم
بانک ملت میسر نبود .تبریکات صمیمانه ما را پذیرا باشید.

شیرینیسرای بیبی سیرجان
جناب آقای

حمیدرضا جهانشاهی

ریاست محترم بانک ملت شعبه مرکزی سیرجان

بدینوسیله کس�ب درجه شعبهی ممتاز کش�وری را توسط شعبه تحت
نظارت ش�ما حضور جنابعال�ی و همه هم�کاران زحمتکش آن مجموعه
تبریک عرض نموده ،امیدواریم در ادامه مراحل کاری موفق و پیروز باشید.

نازنین زهرا آذرمی

موفقیت شما را در آزمون تیزهوشان که نشان از ذکاوت و
تیزهوشی شما میباشد تبریک عرض نموده ،امیدواریم در
تمامی مراحل زندگی موفق و مؤید باشید.

بابا بزرگ ،مادربزرگ،
خانواده دایی علی و خانواده دایی احمد

جنابآقایمحمدجوادیزدانینیا

مدیریت و کارمندان
فروشگاه مجاز ایساکو (شول)

از یک نفر نیروي خدماتي مرد جهت نظافت
مجتمع تجاري دعوت به همکاري مي شود
ساعت تماس:
صبح ١٠:تا  -١٣عصر ١٧تا ٢١

٠٩١٣٣٧٩١٢٣٦

دعوت به همکاری

کارشناس بازرگانی و خرید کاال

کارشناس چیدمان فروشگاهی

جناب آقای غالمرضا قاسمی

کس�ب درجه ش�عبهی ممتاز کش�وری که حاصل زحمات
جنابعالی و همه همکاران محترمتان میباشد را حضور شما
تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم.

دعوت به همکاری

یک مرکز خرید جهت تکمیل پرسنل به افراد با تخصص های زیر نیازمند است

مدیریت و کارمندان
فروشگاه مجاز ایساکو (شول)

ریاست محترم
اعتبارات بانک ملت شعبه مرکزی سیرجان

مجتمع صنایع الستیک سیرجان

قص�د دارد میزان تقریبی  5٠تن مفت�ول و آهنآالت ضایعاتی خود را
از طریق مزایده به فروش برس�اند .لذا متقاضیان میتوانند حداکثر تا
م�دت  ١٠روز از تاریخ چاپ آگهی نس�بت به اعالم قیمت و بازدید در
محل کارخانه واقع در ش�هرک صنعتی ش�ماره یک سیرجان ،خیابان
اشتغال اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن  ٠٣4-4٢٣٠٠٠٢١-٢4و همراه ٠٩١٧4٦٧٠٢٣4
تماس حاصل نمایند.

..
.

فروشنده و صندوق دار

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را ب�ه عنوان نایب رئیس س�ازمان
لیگ فدراسیون کش�تی کش�ور تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را آرزومندیم.

سرپرستی حوزه بانک صادرات سیرجان

قص�د دارد
از طریق مزا
م�دت  ١٠رو
محل کارخان
اشتغا
شماره

یک

مدیریت و کارمندان
فروشگاه مجاز ایساکو (شول)

ریاست محترم
اعتبارات بانک ملت شعبه مرکزی سیرجان

| عکس  :مجید شبستری |

ارتباط سازنده رسانهها و ناجا
کسب دو مدال طال (مقام اول در رده سنی نونهاالن
و مقام اول در رده سنی خردساالن) در مسابقات سوپر
لیگ کاراته استان کرمان و راهیابی شما به دور فینال
این مسابقات را صمیمانه به شما تبریک میگوییم
به امید موفقیتهای روز افزون شما.

متقاضیان می توانند در روز یکشنبه بیستم مرداد ماه از ساعت  ۸الی  ١١صبح و  ١٧الی ١٩عصر
به آدرس سیرجان تقاطع خیابان ولیعصر و فردوسی روبروی چاپ المهدی مراجعه نمایند

مت

