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در سفر هیات قضایی استان بررسی شد

هفته انمه

بیشتریناتهامها
و خواستهها
در سیرجان چیست؟
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شرایطشهر،پاسخگوی
حجم خودروها نیست

به دنبال اصالحات
در ساختار شهر
و شورا هستیم

 روزانه  30تا  70مورد تعویض پالک داریم و اگر رکود در بازار نبود،
این آمار به روزی  100مورد در سیرجان میرسید
 شهروندان محترم چنانچه شکیبا باشند و با مدارک دقیق و مستند مراجعه
کنند ،مطمئن ًا هیچ گونه معطلی در این مرکز نخواهند داشت.
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سیرجان؛ خبرساز
در فوتبال

زمان ثبتنام آزمون
استخدامی سال 1398
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و اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی سیرجان

سرکارخانم مهندس طاهرهجهانشاهی
عضو محترم شورای اسالمی شهر سیرجان

اولیاء و مربیان محترم

دختر عزیزمان

قبولی و راهیابی  21نفر از دانشآموزان پایه ششم از سهمیه  48نفری
شهرستان سیرجان (بیشترین قبولی در سطح شهرستان) در مدرسه
تیزهوشان را به شما تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

حسن زیدآبادی

جناب آقای

مهندس امین
صادقی

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی
را با رأی قاطع اعضاء به عنوان رئیس شورای اسالمی
شهر سیرجان تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی
روزافزونتان را آرزومندیم.

محسن بهاءالدینی
لوازم خانگی قائم آل محمد

دبستان غیردولتی ایثار

قبولی و راهیابی  21نفر از دانشآموزان پایه ششم از سهمیه  48نفری
شهرستان سیرجان (بیشترین قبولی در سطح شهرستان) در مدرسه
تیزهوشان را به شما تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

حسن زیدآبادی

خانواده شهید رادفر

سرکارخانم سحر رهنما
قبولی شما در مقطع دکترای مکانیک دانشگاه باهنر کرمان که
نتیجه پشتکار و لیاقت شماست را تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را آرزومندیم.

پدر ،مادر و خواهرانت

سرکار خانم مهندس

سحـر رهنما

قبولیت در آزمون دکترای مکانیک دانشگاه

شهید باهنر کرمان را صمیمانه تبریک می گوییم.

دکتر حسین رهنما ،دکتر زهرا رهنما
مهندس امیرحسین خشوعی

جناب آقای مهندس

محمد ابراهیم نوربخش
درگذش�ت مرح�وم دکتر محمدمهدی کرانی اس�تاد دانش�گاه و از مفاخر فرهنگی شهرس�تان

سیرجان را تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
صبر جزیل خواهانیم .

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هلدینگ گهرعمران

س

سرکارخانم سحر رهنما

موفقیت ش
تبریک گف

قبولی شما در مقطع دکترای مکانیک دانشگاه باهنر کرمان که
نتیجه پشتکار و لیاقت شماست را تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را آرزومندیم.

پدر ،مادر و خواهرانت

جناب آقای
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سیرجان زمین بر خود ببالد برای پروراندن چنین شیرمردان باغیرتی در دامان خود
احسنت بر شیر مادرانتان ،درود بر تربیت واالی پدرانتان
ناممکن را ممکن کردید .درود بی پایان بر همتتان

دبستان غیردولتی ایثار

دختر عزیزمان

سرکار خانم مهندس

سحـر رهنما

قبولیت در آزمون دکترای مکانیک دانشگاه

شهید باهنر کرمان را صمیمانه تبریک می گوییم.

مفتخر بودیم در راه رسیدن به هدفمان از لطفتان مستفیذ شویم،
اینک که مادرمان در آغوش فرزندانش آرام گرفت برخود الزم
دانستیم مراتب تشکر و تقدیر از جنابعالی را به عمل آوریم.

خانواده شهید رادفر
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اولیاء و مربیان محترم

محسن بهاءالدینی
نازیبای
وصلهی
خانوادهها در سامانه سپند
لوازم خانگی قائم آل محمد
کارتنخواب
ثبت نام کنند
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جناب آقای مهندس مجتبی یوسفی عزیز

خانواده شهید رادفر
عزاداری
ایرانیان و تاریخ

مدیر کل راهداری استان خبر داد:

دکتر حسین رهنما ،دکتر زهرا رهنما
برای
تکمیلی
مهندسهی
بیم
خشوعی
امیرحسین

فرزندان رانندگان
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جناب آقای مهندس

جناب آقای افضلیپور
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دعوت به همکاری

محمد ابراهیم نوربخش

نماینده محترم خانواده شهدا

بدین وسیله از زحمات جنابعالی در جهت پیگیری مشکالت خانواده
شهدا صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می آید.

ب�ه یک نفر خانم مجرد جهت پرس�تاری از یک
خان�م س�المند بصورت ش�بانهروزی ب�ا حقوق
مکفی نیازمندیم.

درگذش�ت مرح�وم دکتر محمدمهدی کرانی اس�تاد دانش�گاه و از مفاخر فرهنگی شهرس�تان
خانواده شهید رادفر

09133472471

سیرجان را تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
صبر جزیل خواهانیم .

دختر عزیزم

اجاره ملک

سرکارخانم نـدا افاضاتی

یک واحد  123متری واق�ع در خیابان ولیعصر خ امام هادی بلوار
اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هلدینگ گهرعمران
ش�یرودی فول امکان�ات با پول پیش ده میلی�ون تومان و ماهانه
دومیلیون تومان رهن و اجاره داده میشود درب ریموت ،آسانسور،
موفقیت شما را در آزمون بورد تخصصی دانشگاه تهران
پارکینگ ،انباری ،س�رویس فرنگی و ایرانی مجزا ،کاغذ دیواری،
تبریک گفته ،به امید موفقیتت در مراحل بعدی
کابینت  ,mdfکمد دیواری ،تراس

عاشق همیشگی تو؛ مادرت

جناب آقای

مهندس شهرام
رئیسیپور
قبولی جنابعالی در دوره دکترای ( )Ph.Dدانشگاه
شهیدباهنر باعث خوشحالی گردید .ضمن عرض تبریک
آرزوی بهترینها را برایتان دارم.

فرحبخش

 09139564990ستوده نیا

دعوت به همکاری
به یک نف�ر انباردار و یک نفر کمک انباردار
متعهد و دارای سابقه کار

جهت همکاری نیازمندیم.
مراجعه حضوری

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان

لحس
لحس
السالم علی ا ین و علی علیبن ا ین
لحس
لحس
و علی اوالد ا ین و علی اصحاب ا ین
به مناسبت اولین سالگرد

زندهیاد حاج محمدحسن غضنفرپور

پنجش�نبه م�ورخ  98/6/21س�اعت  17/30در جوار آرام�گاه ابدیش گرد هم
میآییم تا یاد و خاطرش را زنده نگه داریم.

خانواده

ج

بدین وسیله
شهدا صمیم

خانواده شهید رادفر

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی
را با رأی قاطع اعضاء به عنوان رئیس شورای اسالمی
شهر سیرجان تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی
روزافزونتان را
آرزومندیم .به زنان و مردان بیسرپناه در پارکهای شهر
نگاهی
تشدید نظارت بر عملکرد سرویس مدارس
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از سوی سازمان سنجش اعالم شد:

عضو محترم شورای اسالمی شهر سیرجان

| عکس :مجید شبستری |

هیاهوبرایهیچ

سرکارخانممهندسطاهرهجهانشاهی

مفتخر بودیم در راه رسیدن به هدفمان از لطفتان مستفیذ شویم،
سیرجان زمین بر خود ببالد برای پروراندن چنین شیرمردان باغیرتی در دامان خود
اینک که مادرمان در آغوش فرزندانش آرام گرفت برخود الزم
احسنت بر شیر مادرانتان ،درود بر تربیت واالی پدرانتان
همتتانآئین عزاداری در ایران
پایان وبرآغاز
گیری
کردید.شک
ممکنزمان
پیرامون
کنکاشی
دانستیم مراتب تشکر و تقدیر از جنابعالی را به عمل آوریم.
درودلبی
ناممکن را

مهندس امین
صادقی

افشاگری؛ شیوهای که دیگر از مد افتاده است!

از آمدن یاغی استقالل به سیرجان
تا خبرحضور ویلتموس
در ورزشگاه امام علی

جناب آقای مهندس مجتبی یوسفی عزیز

و اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی سیرجان

گفتوگوی نگارستان با
رئیس مرکز شمارهگذاری و تعویض پالک شهرستان

رئیس جدید شورای شهر:

سال بیست و دوم  شماره   1188شنبه  16شهریور  7  1398محرم الحرام  7  1441سپتامبر  8  2019صفحه  4 +صفحه نیازمندیها  2000 تومان

قبولی ج
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پنجش�
میآییم

