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انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی به عن�وان رئیس هیات
نم�وده  ،موفقی�ت
شهرس�تان س�یرجان را تبریک عرض
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خانو

نماینده پرتالش و مردمی شهرستان سیرجان و بردسیر

بدینوسیله از صاحبان سهام شرکت تجهیزات تهویه

سیرجان ( با مسئولیت محدود) و نمایندگان آنان

همکاران محترم در شرکت جهان فوالد

همکاری
دعوتبا به
پوریانی
علی اکبر
گفتگوی صریح
معتب�ر سنگ
سرپرست شرکت
گهرزمینمنطقه ویژه
آهن واق�ع در
تولی�دی
یک ش�رکت

و نظم آوران گل گهر سیرجان

دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور

فوق العاده شرکت که راس ساعت  11روز چهارشنبه

  صفحه 2

جناب آقای دکترمحمد امین پور

اقتصادی س�یرجان جه�ت تکمی�ل کادر خود طبق
جدول زیر نیرو می پذیرد.

️ یک رفت و برگشت جنجالی

بدین وس�یله از حضور گرم و تسلی بخش شما
مورخ  1399/7/30در تهران خیابان خردمند شمالی
بزرگ�واران و اظه�ار همدردی در غم از دس�ت
کوچه چهارم پالک  24طبقه دوم برگزار می گردد
دادن پ�در اینجان�ب مرحوم غالمرضا ش�اهین
حضور بهم رسانند.
معروف به رضا طالبیگی نهایت تقدیر و تش�کر
جلسه :
هایی که بعد از انقالب به دنیا آمده اند و حتی بخش بزرگی از ایرانیهایی که دوران پیش از
دستورایرانی
برای
را دارم .س�المتی و طول عمر شما را از خداوند
تحمیلی را هم به چشم دیده اند و لمس کرده اند ،سال  ۱۳۹۹از نظر اقتصادی
جنگ
های
ل
سا
و
انقالب
 .1انتخاب اعضاء هیات مدیره
نمایم.
شدهمی
مسئلت
که کسی
متعالهای زیاد
با همه سالهای دیگر تفاوت دارد .عمق بحران اقتصادی در ایران حاال به انداز

شهردار سیرجان
از تصمیم به تکمیل
عملیات یکی از پروژهای
مهم شهری خبر داد:

احداث سالن
یک هزارنفری
همایش ها

 .2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی

نمیتواند پیش بینی کند طی ماههای آینده ،خروجی این وضعیت چه خواهد بود.

بطور فوق العاده می باشد.

محمود کیخسروی-عضو هیئت مدیره
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سایت زباله جابهجا نشد

حاج شهباز حسن پور
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بخشدار محترم بخش مرکزی سیرجان

تبعیضهای ناروا
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امین شاهین

صفحه 6

فقط تا یکشنبه فرصت باقی است

عنوان شغلی

جنسیت

مدرک
تعداد
صفحات  4و 5
تحصیلی

اعضای محترم شورای اسالمی

شرکت حمل و نقل داخ

روزهای مردم
پاسخی بر یک سوال فراگیر این
آقای پیشبین
جناب
آنفلوآنزا
محترم نماینده سیرجان
سرماخوردهام،رئیس دفتر
گرفتهام یا کرونا
جناب؟آقای میرزایی

صفحه 6
بخش مرکزی سیرجان
و دهیاران

 27سال سابقه فعالیت  -مج

 5000مت�ر زمی�ن درترمین�ال اختصاص�ی

صفحه 7
محترم سازمان تعاون روستایی شهرستان سیرجان
رئیس

ترابران(پایانه جدید) 500-متر

و هیات همراه

بدی�ن وس�یله از اظه�ار محبت و هم�دردی به
بدین وس�یله از حضور گرم و تسلی بخش شما
مج
دکترمحمد امین پورمعصومی
جناب آقای
عاده حض�وری و تم�اس تلفن�ی و پی�ام در
ص�ورت
آگهی دعوت هب مع عمومی عادی بطور فوق ال
بزرگ�واران و اظه�ار همدردی در فق�دان برادر
جناب آقای
اینجانب و
ش�بکه های اجتماعی که مایه تسلی
تج
سالمتی
شایس�تهدارم.
تشکر را
تقدیر و
عن�وان رئیس هیات وزن�ه برداری
جنابعالی به
بجا و
اینجانب نهایتانتص�اب
شرکت هیزات تهوهی سیرجان( با مسئولیت م
دارم.
را
تشکر
نهایت
گردید
بازماندگان
حدود)
نم�وده  ،موفقی�ت روزافزونتان را
تبریک عرض
س�یرجان را
مس�ئلت
متعال
شهرس�تانخداوند
و طول عمر ش�ما را از
آرزومندیم.
نماینده پرتالش و مردمی شهرستان سیرجان و بردسیرمی نمایم.
خانواده صفی جهانشاهی
هب شماره ثبت  807و شناهس ملی 10860525341

حاج شهباز حسن پور
اصغر طالبیگی

مسئول شورای اسالمی بخش مرکزی سیرجان
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  1399/7/30در 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.

محمود کیخسروی-عضو هیئت مدیره
جناب آقای

همکاران محترم در شرکت جهان فوالد

بدین وس�یله از حضور گرم و تسلی بخش شما
بزرگ�واران و اظه�ار همدردی در غم از دس�ت
دادن پ�در اینجان�ب مرحوم غالمرضا ش�اهین
معروف به رضا طالبیگی نهایت تقدیر و تش�کر
را دارم .س�المتی و طول عمر شما را از خداوند
متعال مسئلت می نمایم.

امین شاهین
جناب آقای

سهراب بهاالدینی
جناب آقای معظمی

جناب آقای پیشبین

بخشدار محترم بخش مرکزی سیرجان

رئیس دفتر محترم نماینده سیرجان

فرماندار محترم شهرستان سیرجان

اعضای محترم شورای اسالمی

و دهیاران بخش مرکزی سیرجان
بدی�ن وس�یله از اظه�ار محبت و هم�دردی به
ص�ورت حض�وری و تم�اس تلفن�ی و پی�ام در
ش�بکه های اجتماعی که مایه تسلی اینجانب و
بازماندگان گردید نهایت تشکر را دارم.

اصغر طالبیگی

مسئول شورای اسالمی بخش مرکزی سیرجان

نماینده پرتالش و مردمی شهرستان سیرجان و بردسیر

جناب آقای میرزایی
رئیس محترم سازمان تعاون روستایی شهرستان سیرجان
و هیات همراه

بدین وس�یله از حضور گرم و تسلی بخش شما
بزرگ�واران و اظه�ار همدردی در فق�دان برادر
اینجانب نهایت تقدیر و تشکر را دارم .سالمتی
و طول عمر ش�ما را از خداوند متعال مس�ئلت
می نمایم.

اصغر طالبیگی

نماینده شورای شهرستان سیرجان در استان کرمان

فعال در میدان

تماس۶312 :

اصغر طالبیگی

نماینده شورای شهرستان سیرجان در استان کرمان

و نظم آوران گل گهر سیرجان

حاج شهباز حسن پور

سهام دار شهرک

دعوت به همکاری
یک ش�رکت معتب�ر تولی�دی واق�ع در منطقه ویژه
اقتصادی س�یرجان جه�ت تکمی�ل کادر خود طبق
جدول زیر نیرو می پذیرد.
عنوان شغلی

جنسیت

تعداد

مدرک
تحصیلی

انباردار
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نیروی خط تولید

آقا/خانم

 15نفر
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نگهبان

آقا

 2نفر
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جناب آقای

مهندس حسن حیدری
با نهای�ت تاس�ف ضایعه درگذش�ت پدر
بزرگوارت�ان را حض�ور ش�ما و خان�واده
محترم تس�لیت ع�رض نم�وده ،از درگاه
خداون�د متعال ش�ادی روح آن مرحوم و
صبر وسالمت بازماندگان معزز را مسئلت
می نمایم.

مجتبی کریمی
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فروش

شرکت حمل و نقل داخلی (بندرعباس)
 27سال سابقه فعالیت  -مجوز خشکبار و تره بار

 5000مت�ر زمی�ن درترمین�ال اختصاص�ی در ش�هرک حم�ل و نق�ل نگین
ترابران(پایانه جدید) 500-متر زیر بنا ساختمان اداری
سهام دار شهرک حمل و نقل
فعال در میدان تره بار

تماس0930187۶312 :

