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گفتگو با رییس مرکز
سیرجانشناسی و مشاور
فرهنگی شورای شهر

بایدعقبماندگیها
را جبران کنیم
صفحه 3

هفته انمه
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لول

تحلیل کارشناسان سیاسی ،نظامی و رسانههای بین المللی
از تأثیر حضور سلیمانی در منطقه

معاون فنّی شهرداری
سیرجان خبر داد:

خیابان شریعتی
تا پایان سال
آسفالت میشود
صفحه 2

جهان پس از
قاسمسلیمانی

 پس از قاسم سلیمانی اولین تأثیر شهادت وی ،در پارلمان عراق دیده شد که
تنها دو روز پس از این واقعه ،نمایندگان مجلس این کشور در یک اقدام هماهنگ،
رأی به خروج نیروهای آمریکایی از عراق دادند.
صفحات  4و 5

ا ّیام شهادت
( سالم ا ...علیها)
حضرت فاطمه زهرا
را گرامی میداریم

آغاز ثبتنام ناوگان وانتبار شهری برای

دریافت سهمیه سوخت
داستان زنده ماندن
مسافر هواپیما

دوباره از مادر
متولد شدم
صفحه 8

صفحه 2

پنج بازیکن اضافه شدند

درخواست برای پیدا شدن پدر خانواده

رونمایی از ترکیب
جدیدگلگهر

در جستجوی
مرد گمشده

صفحه 8

صفحه 7

طرح مشترکی ازگهرزمین و جهادنصر در کرمان

احداث کارخانه فرآوری و
بستهبندی گیاهان دارویی

به بهانه حوادث اخیر در کشور

چه بغضی میفشارد زین
مصیبتها ،گلوها را

صفحه 6

فروش و اجرای سیستم

لولهکشی جاروبرقی مرکزی

صفحه 8

قالیهای دستباف کرمانی و حملی
شما را نقدا ً درب منزل

با لوله ویتو

به قیمت بازار تهران خریداریم.

 09131454553علی طالبیگی

09140285310

دعوت به همکاری
به تعدادی بازاریاب
با سابقه کار و فن بیان عالی
جهت همکاری در پخش مواد غذایی
با حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم.

09131515387

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق هیچ گاه از یاد نخواهد رفت

جناب آقای حسن پور

نماینده محترم مجلس شورای اسالمی

جناب آقای مهندس آرش

معاونت برنامه ریزی و راهبردی فرمانداری

جناب آقای مهندس محمود آبادی
ریاست محترم اداره جهاد کشاورزی

بدین وسیله از تالش و زحمات شما عزیزان جهت پیش برد و توسعه بخش کشاورزی مخصوصا حمایتهای
بیدریغ از گلخانهداران فاز  2مجتمع گلخانهای پردیس در امر تامین تسهیالت خرید آب مورد نیاز این فاز
کمال تشکر و قدردانی را داریم .انشاهلل که همت و تالش شما مسئولین تا تکمیل و به بهرهبرداری رسیدن
کامل این فاز تداوم داشته باشد و شاهد به ثمر رسیدن این طرح باشیم .از خداوند متعال برایتان سالمتی،
بهروزی و توفیق استمرار خدمتگزاری را مسئلت داریم.

گلخانهداران فاز  2مجتمع پردیس
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