| آگهی ویژه |

سال بیست و دوم  شماره   1199شنبه  9آذر  3  1398ربیعالثانی  30  1441نوامبر  10  2019صفحه  6 +صفحه نیازمندیها  2000 تومان

سرکار خانم زهرا ایراننژاد
مدیر سخت کوش دبستان پسرانه سما

آبادی پدیکولوز مطرح شد:
آنفلوآنزا و پدیده
بیماری
پیرامون
خانم مکی
کار
در جلسه راهبردی سر

محترم پرورشی
هجوم همهمعاون
آنفلوآنزا به کشور
جانبه

صفحه 4

کس�ب رتبه دوم کش�وری در مدارس سما سراسر کش�ور در زمینه فعالیتهای فرهنگی و پرورشی که
حاصل زحمات فراوان ش�ما است را حضورتان تبریک عرض میکنیم .به امید موفقیت روزافزون شما و
پیشرفت مجتمع آموزشی و فرهنگی سما.

اعضا انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه سما

هفته انمه

سهراب بهاءالدینی
سرپرست فرمانداری شد

جناب آقای دکتر حامد همائی

negarestan_news

یک قطعه زمین چهار نبش با کاربری تجاری و مس�کونی با س�ند
تک برگ ش�ش دانگ با پروانه س�اختمان واقع در خیابان شهید
ش�فیعی ،روبروی هنرس�تان چمران ،تعاونی ( )16سیر و سفر ،دو
طبقه زیرزمین ،پارکینگ طبقه همک�ف و اول صددرصد تجاری،
طبقه دوم تا پنجم  60درصد مسکونی به فروش میرسد.

عطفی در مسیر
دکترا که نقطه
اخذ
زندگی که بهدنبال
انجمنی
اعضای
مدرک با
ساعتی
پر از موفقیتتان اس�ت را تبریک می گویم و چون
همیشه به شما افتخار میکنم همسر عزیزم.
الکلاند
زندگی بدون
دکتر محدثه باسفهرجانی

ُ
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09901029019

قالیهای دستباف کرمانی و حملی

جناب آقای

لحظه گزارشی از این
رسیده ولی تا این
تهیه و به چاپ
بهاالدینی
سهراب
انجمن خودجوش که در پی سالمسازی جامعه از معضل
الکلیهاست تهیه نشده است.
صفحه 3

فرمانداری شهرس�تان س�یرجان را تبریک عرض

| عکس :مجید شبستری |
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شرکت پیشرو پخت گنبدان

تا پایان آذر ،رمز دوم
یکبار مصرف بگیرید

شما را نقدا ً درب منزل

دادستان عمومی و انقالب سیرجان:

خریداریم.
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حس�ن انتخ�اب جنابعال�ی ب�ه عنوان سرپرس�ت

مشترک محترم
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فروش ملک
صفحه 2

صفحه 9

ظرفیت محدود
با شرایط و موقعیت استثنایی

در بلوار شیخ مفید ،بلوار ورزش ،خیابان خواجو
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سرکار خانم زهرا ایراننژاد
مدیر سخت کوش دبستان پسرانه سما

سر کار خانم مکیآبادی
معاون محترم پرورشی

کس�ب رتبه دوم کش�وری در مدارس سما سراسر کش�ور در زمینه فعالیتهای فرهنگی و پرورشی که
حاصل زحمات فراوان ش�ما است را حضورتان تبریک عرض میکنیم .به امید موفقیت روزافزون شما و
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فروش ملک

اخذ مدرک دکترا که نقطه عطفی در مسیر زندگی
پر از موفقیتتان اس�ت را تبریک می گویم و چون
همیشه به شما افتخار میکنم همسر عزیزم.

در راستای اهداف دولت الکترونیک ،شرکت آب و فاضالب
نسبت به حذف قبوض کاغذی از اول آذر ماه سال جاری
اقدام نموده است .لذا مشترکینی که تاکنون قبوض آب
به�اء خود را از طریق سیستم پیامک شرکت آب و فاضالب
دریافت ننم�ودهاند ،خواهشمند است.

جهت ثبت شماره همراه خود در سامانه کد
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یک قطعه زمین چهار نبش با کاربری تجاری و مس�کونی با س�ند
تک برگ ش�ش دانگ با پروانه س�اختمان واقع در خیابان شهید
ش�فیعی ،روبروی هنرس�تان چمران ،تعاونی ( )16سیر و سفر ،دو
طبقه زیرزمین ،پارکینگ طبقه همک�ف و اول صددرصد تجاری،
طبقه دوم تا پنجم  60درصد مسکونی به فروش میرسد.

دکتر محدثه باسفهرجانی
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درگاه خداوند
درگذشت والده مکرمهتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از
متعال شادی روح و علو درجات آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

حملی
قالیهای دستباف کرمانی و
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بانی وجناب
شما را نقدا درب منزل

به قیمت بازار تهران خریداریم.

سهراب بهاالدینی
حس�ن انتخ�اب جنابعال�ی ب�ه عنوان سرپرس�ت

مشترک محترم
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فرمانداری شهرس�تان س�یرجان را تبریک عرض
نموده ،انشاءاهلل همواره موفق و سربلند باشید.
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شرکت پیشرو پخت گنبدان
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با نهایت تأسف ضایعه درگذش�ت ابوی بزرگوارتان را حضور شما
سرور ارجمند و خانواده گرانقدرتان تسلیت عرض مینمایم.
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درگذشت والده مکرمهتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال شادی روح و علو درجات آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

بانی و هیأت امناء حسینیه اعظم سیدالشهداء فخرآباد

