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مهدی جهانشاهی
مدیرعامل باشگاه ورزشی
شهرداری:

به استراتژی خودمان
در باشگاه پایبندیم
صفحه 4

رزمنده شهیدی
بنام حسین
که در سخنان سردار
سلیمانی آمد که بود ؟
صفحه 3

هفته انمه

negarestan_news

استراتژی شورای شهر
در دوره جدید

 براساس گزارش روابطعمومی شورای شهر این شورا در دور تازه از
برنامههای خود اولویت را به اصالح ساختار درونی شورا،
تماس رو در رو با مردم ،اتمام طرحهای نیمه تمام ،بهسازی ورودی شیراز و بلوار
شاهد ،نظارت دقیقتر بر اجرای طرح فاضالب شهری،
تقویت حمل و نقل و بازنگری طرح جامع شهری قرار داده است

شکایتهای پی در پی مردم و نگرانی از خطرات حضور سگها در سطح شهر

افزایش انفجاری سگها در شهر

 ۱۵قصب زمین دیوار کشی شده بر بلوار اصلی با سند تک برگ و
پروانه ساخت  .فروش فوری زیر قیمت منطقه  :مقطوع  ۱۳۰میلیون.

تلفن  ۰9۱۳۳4۵۰2۱۰ :نجف آبادی

قبولی شما در آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی
بالینی را تبریک گفته ،از خداوند متعال سالمتی و
موفقیت های بیشتر برایت آرزومندم.

(قیم�ت مقطوع اس�ت و تماما نق�د  .لطفا اگر قص�د جدی برای
خرید ندارید یا پول ش�ما نقد و آماده نیس�ت ،تماس نگیرید و
چانه نزنید! معاوضه هم نمی شود).

برادرت ،دکتر علی کریمی دارابی

دعوت به همکاری

جناب آقای

رسـول
معظمی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار
مرکزی سیرجان تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت مینماییم.

قصد بکارگیری یک نفر حسابدار برای انجام امور

جنایت
در نیمه شب
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خواهش�مند است جهت اطالع از شرایط به سایت
 kermanceo.irمراجعه نمایند.
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خواهر عزیزم

مهرناز کریمی دارابی

قبولی شما در آزمون دکترای تخصصی بیوشیمی
بالینی را تبریک گفته ،از خداوند متعال سالمتی و
موفقیت های بیشتر برایت آرزومندم.

برادرت ،دکتر علی کریمی دارابی

جناب آقای

رسـول
معظمی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار
مرکزی سیرجان تبریک عرض نموده ،موفقیت
روزافزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت مینماییم.

دهیار و اعضای شورای اسالمی
روستای محمدآباد ،باغ چوبی
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فروش زمین در روستای سلیمانیه

 ۱۵قصب زمین دیوار کشی شده بر بلوار اصلی با سند تک برگ و
پروانه ساخت  .فروش فوری زیر قیمت منطقه  :مقطوع  ۱۳۰میلیون.

تلفن  ۰9۱۳۳4۵۰2۱۰ :نجف آبادی

(قیم�ت مقطوع اس�ت و تماما نق�د  .لطفا اگر قص�د جدی برای
خرید ندارید یا پول ش�ما نقد و آماده نیس�ت ،تماس نگیرید و
چانه نزنید! معاوضه هم نمی شود).

دعوت به همکاری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
قصد بکارگیری یک نفر حسابدار برای انجام امور
دفتر نمایندگی خود در شهرس�تان س�یرجان را
دارد ،لذا از کسانی که مایل به همکاری می باشند،
خواهش�مند است جهت اطالع از شرایط به سایت
 kermanceo.irمراجعه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

در حاشیه پرسش و پاسخ مدیر کل آموزش و پرورش:

دو صد گفته
چو نیم کردار نیست
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کم رنگ شدن ارزشهای اجتماعی و

سقوطهای
پی در پی اخالقی
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امالک
صالحی

در بندرعباس
همراه با شما همشهریان عزیز سیرجانی

در خرید ،فروش ،رهن و اجاره
مشارکت در ساخت با کد رهگیری

آدرس :بندرعباس ،گلشهر شمالی،
چهارراه اتوبوسرانی ،نبش مسجد امام حسین

ترابی  09177611087- 09131791667صالحی

ترابی

دارد ،لذا از کسانی که مایل به همکاری می باشند،

استان کرمان نقش مؤثری در امنیت ملی دارد

تولید 400هزارتن آهن
اسفنجی تا پایان سال

چهار

دفتر نمایندگی خود در شهرس�تان س�یرجان را
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جزئیات تازه و ناگوار قتل کارمند بانک در سیرجان

در

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

اسالمی
شورای
دهیار و
انتظامی استان:
فرمانده
اعضایناظری
عبدالرضا
سردار
سازمان نظام مهندسی ساختمانصفحه 2
استان کرمان
روستای محمدآباد ،باغ چوبی

بازدید خبرنگاران از سایت صنایع فوالد ایرانیان

همرا

(تخفیف ویژه به مناسبت افتتاحیه شعبه جدید)

نصب انواع بازی های دیجیتال
به صورت آنالین و آفالین

برنامه ریزی
کنسول های بازی PS4

بلوار دکترصادقی جنب داروخانه آریا ۰9۱۳۰۰79۵۳۵

| عکس :مصطفی زیدآبادی |

صفحه 6

تأسیسکارخانه
تبدیل ضایعات
دام و طیور

خواهر عزیزم

فروش زمین در روستای سلیمانیه

مهرناز کریمی دارابی

دیدگاهها و برنامههای شورا پس از تغییرات
هیئت رئیسه اعالم شد:

برای اولین بار در استان و باهدف
استفاده مفید از ضایعات دام و طیور
صورت گرفت:
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