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همزمــان بــا شــیوع کرونــا ،چــاپ
کاغــذی نگارســتان نیــز از فروردیــن
امســال متوقــف شــد و بــرای
جلوگیــری از تجمــع کارکنــان،
ممانعــت از مراجعــات حضــوری
مــردم و توقــف توزیــع کاغــذ
سال بیست و سوم  شماره   1231شنبه  22شهریور  23 / 1399محرم الحرام  12 / 1442سپتامبر  8 / 2020صفحه  2000 /تومان
negarestan_news
روزنامــهای کــه میبایســت از
جناب آقای مهندس
بــازار آزاد پایتخــت تأمیــن میشــد
جناب آقای مهندس
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حدود)
انتصاب جنابعالی بعنوان معاون مالی و اداری ش�هرداری سیرجان را
کردیم اما
کاغــذی نشــریه(رابامتوقوــف
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
حضور شما تبریک عرض نموده موفق و سربلند باشید.
بیــکار ننشســتیم چــرا کــه همزمــان
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بدینوسیله از صاحبان حفـ
نشــریه اول شهرســتان بــا مــردم از
انتصاب جنابعالی بعنوان معاون مالی و اداری شهرداری سیرجان
نمایندگانـازی وآنان
محدود)ـار ودر فضــای مجـ
سیرجان ( با مسئولیتطریــق انتشـ
جناب آقای مهندس
که نش�ان از لیاقت و شایستگی ش�ما دارد را حضور شما تبریک
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لطف همیشــگی مــردم از مخاطبان
ع�رض نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از خداوند متعال
چهارشنبه
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فوق العاده شرکت که راس
برخوردارنــد،روزاز هرگونــه
انتصاب جنابعالی بعنوان معاون مالی و اداری ش�هرداری سیرجان را
خواهانیم.
اطالعرســانی اخبــار و رویدادهــای
حضور ش�ما تبریک عرض نموده موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از
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همچنان با پدیده شیوع ویروس کرونا ،دست و پنجه نرم می
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این مساله موجب شده تا پاییز و زمستان امسال،
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انتصاب جنابعالی بعنوان معاون مالی و اداری شهرداری سیرجان

که نش�ان از لیاقت و شایستگی ش�ما دارد را حضور شما تبریک
ع�رض نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از خداوند متعال
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به تعدادی بازاریاب با سابقه کار و
فن بیان باال برای کار در
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انتصاب جنابعالی بعنوان معاون مالی و اداری ش�هرداری سیرجان را
حضور شما تبریک عرض نموده موفق و سربلند باشید.
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انتخاب شایس�ته جنابعالی به عنوان رئیس ش�ورای شهرستان
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س�یرجان که نش�ان از مدیریت و س�ابقه درخش�ان شماست را
تبریک عرض نموده موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم
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پارسامهرخداوند
روافزونتان را از
موفقیت
سیرجان را تبریک عرض نموده،
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تبریک عرض نموده موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم

پایان اخاذی
 500میلیون تومانی اینترنتی
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آگهی مناقصه

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
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دعوت به همکاری
به تعدادی بازاریاب با سابقه کار و
فن بیان باال برای کار در
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مجم عم
آگهی دعوت هب ع ومی عادی بطور فوق العاده
تجه
شرکت یزات تهوهی سیرجان( با مسئولیت محدود)
هب شماره ثبت  807و شناهس ملی 10860525341

بدینوسیله از صاحبان سهام شرکت تجهیزات تهویه
سیرجان ( با مسئولیت محدود) و نمایندگان آنان
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور

فوق العاده شرکت که راس ساعت  11روز چهارشنبه
مورخ  1399/7/2در تهران خیابان خردمند شمالی
کوچه چهارم پالک  24طبقه دوم برگزار می گردد

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

 .1انتخاب اعضاء هیات مدیره

 .2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی

بطور فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت

