| آگهی ویژه |

گفت وگو با قاسم شهبا سرمربی
تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان

به پیشرفت و آینده
این تیم امیدوارم
صفحه 3
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رضایت دیپلمات ها از سفر دو روزه به شهر کویری سیرجان

محمد محمودآبادی
سرپرست فرمانداری خبر داد:

بافت سالیانه
 50هزار متر گلیم
در سیرجان
صفحه 2

سفر سفرای کشورهای
خارجی چگونه شکل گرفت

هفته انمه

دختر عزیزم ،برای پدرت میالد تو شیرین ترین بهانه ایست
که میتوان با آن به رنجهای زندگی هم دل بست و در میان
این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میالد تو معراج دستهای من است ،وقتی تولدت را شکر می گویم...
عزیزم ،جشن تولدت یک بهانه است که روی هدیه تولدت
بنویسم بینهایت دوستت دارم و به وجودت افتخار میکنم...
ممکن است هر دختری ملکه ای برای همسرش نباشد ولی
بی شک همیشه شاهزادهای برای پدرش است...

الیـنا
شاهزاده ی
زندگی من

 بررسی ابعاد این سفر در گفتگو با معاون وزیر خارجه ،نماینده مردم در مجلس و مشاور استاندارکرمان
با توجه به نوع برنامه هایی که در این سفر اجرا شد ما سعی داشتیم به دیپلمات های خارجی این را منتقل کنیم که صنعتی شدن شهر و رشد
تولیدات کشاورزی و معدنی باعث نشده در اینجا از کارکرد خانواده ها و صنایع دستی زنان از جمله فرش که بازار خوبی در جهان دارد غفلت
بشود و اگر مردان سیرجانی در حوزه های معدنکاری و کشاورزی کار می کنند خانواده های شان در گلیم بافی ،قالیبافی وصنایع دستی همزمان
فعال هستند و مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نشان دهنده حضور مشترک زنان و مردان سیرجانی و ایرانی در بازار کار است.
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عبور کشتیگیران ما از مرحله یک هشتم نهایی

در حاشیه ماجرای نیم روز  -2رد خون

سیرجان در یک چهارم
نهایی لیگ برترکشتی
صفحه 2

فروش زمی

 ۱۰۰مت�ر زمی�ن تجاری ،دو
س�اخت  ۳طبق�ه ۳۱۷ ،مت�
سمنگان به فروش
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جناب آقای احمد
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جناب آقای دکتر

وحید حسامی
فیلمی که مخاطبان
صفر تا صدی دارد
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سفیر انگلیس
در بازگشت از سیرجان
چه گفت؟

آیا دو حکم قصاص در سیرجان
و کرمان اجرا می شود

۷۸۰۱۵۰۸۸

درگذش�ت نابهنگام و تأس�فبار همس�ر
ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض ن
و ش�کیبایی ب�رای بازماندگان ،علو درج
عزیزان از دست رفته آرزو میکنم.

از سوی فدراسیون بسکتبال ایران صادر شد:

حکم کشوری
برای یک ورزشکار زن

از تع�دادی راننده پای�ه یک
بی�لدار جه�ت کار در اط�ر
بعمل میآید .درصورت تمای
را به شماره زیر پیا

تولدت مبارک

صفحه 4و5

گروههای مختلف بهدنبال جلب رضایت از اولیای دم
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دعوت به هم

صفحه 8
یک شرکت معتبر جهت سرویس ایاب و ذهاب شرکتهای منطقه گلگ
اتوبوس  B۹و B۷مدل  ۸6به باال و خودروهای ون ،هایس و مینیبوس
جراح و متخصص بیماری استخوان و مفاصل
همکاری
به
دعوت
ایست
بهانه
ترین
شیرین
تو
میالد
دختر عزیزم ،برای پدرت
باال نیاز دارد .متقاضیان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹۸/۸/2۰نس
رنجهایکهزندگی هم دل بست و در میان
شائبهبا آن به
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جنابعالی
الزم دانستم از تالش ارزشمند و زحماتکهبی
اقدام نمایند.
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جراحی
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دستهای من
میالد تو
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کمال یک
داشتیدتولدت
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تقدیر
هنرمندانه سالمتی و شادابی را به زندگیم ارزانی
بنویسم بینهایت دوستت دارم و به وجودت افتخار میکنم...
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دعاگوی
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و تشکر را بنمایم .خداوند بزرگ را شاکرم و هر
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خانواده گرامیتان میباشم .موفق و مؤید و سرافراز باشید.

مادر شهید محسن سعادت
عشرت عسکریان
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دفترچه کار -کپی بیمه ش
مالکیت و کارت دستگاه -کپی
کپی شناسنامه و کارت ملی مالک -کپی گواهینامه پایه یک مالک و یا را
فروش زمین

الیـنا
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زندگی من

تولدت مبارک
دوستدار
همیشگیات
پدرت ،داریوش

جناب آقای دکتر

وحید حسامی

جراح و متخصص بیماری استخوان و مفاصل
الزم دانستم از تالش ارزشمند و زحمات بیشائبه جنابعالی که
به عنوان فرشته رحمت و سالمت پس از دو مرحله عمل جراحی
هنرمندانه سالمتی و شادابی را به زندگیم ارزانی داشتید کمال تقدیر
و تشکر را بنمایم .خداوند بزرگ را شاکرم و هر لحظه دعاگوی شما و
خانواده گرامیتان میباشم .موفق و مؤید و سرافراز باشید.

مادر شهید محسن سعادت
عشرت عسکریان

بعمل میآید .درصورت تمایل مش�خصات خود
موردنیاز:
بزنید.
مدارک پیامک
را به شماره زیر

س�اخت  ۳طبق�ه ۳۱۷ ،مت�ر واقع در ش�هرک
سمنگان به فروش میرسد.

۰۹۱2۱۵۹۸۳۸۷

جناب آقای احمد سروشنیا

درگذش�ت نابهنگام و تأس�فبار همس�ر و فرزند گرامیتان را حضور
ش�ما و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده ،از خداوند متعال صبر
و ش�کیبایی ب�رای بازماندگان ،علو درجات و غف�ران الهی برای آن
عزیزان از دست رفته آرزو میکنم.

دکتر مهدی زارع
مدیرعامل شرکت آسانسور پارسیان
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یک شرکت معتبر جهت سرویس ایاب و ذهاب شرکتهای منطقه گلگهر به تعدادی
اتوبوس  B۹و B۷مدل  ۸6به باال و خودروهای ون ،هایس و مینیبوس مدل  ۸۸به
باال نیاز دارد .متقاضیان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹۸/۸/2۰نسبت به ارسال
مدارک به صندوقپستی  ۷۸۱۸۵-۱۹۹اقدام نمایند.

مدارک موردنیاز:

کپی سند مالکیت و کارت دستگاه -کپی دفترچه کار -کپی بیمه شخص ثالث
کپی شناسنامه و کارت ملی مالک -کپی گواهینامه پایه یک مالک و یا راننده موردنظر.

* نوشتن تلفن همراه و ثابت جهت برقراری ارتباط الزامی میباشد.

