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در آثار ادبی
نگاه آکادمیک
وجود ندارد

وقتی کالس درس از مدرسه به خانه آمد

فروش واحد مسکونی

هفته انهم

فروش ملک

باغ  ۷۵قصبی با ۱۱۰دقیقه آب واقع در روستای
کران زیر قیمت کارشناسی بفروش می رسد.

فروش ساختمان سه واحدی فول امکانات مجهز به دوربین مدار
بسته ،اسانسور ،موتور خانه ،کابینت،کمد ،انباری پارکینگ به
قیمت کارشناسی بصورت یکجا به مشتری واقعی فروخته میشود

شهریههای نجومی
 ۰۹۱۲۷۳۳۱۹۲۵ستوده نیا
آموزشهای ضعیف

صفحه 6

negarestan_news

۰۹۱۳۶۳۷۲۶۱4

نارضایتی والدین از آموزشهای غیرحضوری به سبک آنالین

شرکت تعاونی بابک بلوک

با کاهش دما و سرمای
شدید دیماه اتفاق افتاد

خسارت
 163میلیاردی
به کشاورزان
جنوبی

دعوت به همکاری

صفحه 3

جناب آقای

سلیمانی صنعت سانا جهت تکمیل کادر
سردارروانکاران
شرکت
کشتهشدگان مراسم تشییع
مروری بر
حادثهساز
ابعادساخت و
دیوارچینی و
تولید بلوک ته بسته مخصوص
فنی خود به یک نفر نیروی کار اقا تعویض کار روغن
مزایا بلوک ته
یکبسته:سال بعد از حادثه
کرمان نیروی کار کارواش با بیمه و حقوق
ماشین و دو نفر
-۱سرعت اجرا -۲صرفه جویی در مصرف مصالح -۳هزینه دستمزد کمتر
صفحه 7
عالی نیازمند است

تحویل در محل کار * مناسب ترین قیمت
۰۹۱۶۲۱۰۲۶۲۳
مسعود
قربانی کرونا شدند؟
پورامینیتعداد در استان
کووید  19چه
از ابتدای شیوع

صفحه 2

مهند س امین داوری

مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان
در گفتگو با نگارستان مطرح کرد:

 ۰۹۱۳۲۷۸۰۰۶۵هماهنگ با تعویض روغنی
ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه (سالم ا ...تعالی علیها)
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲کارواش

مرگ  188سیرجانی
بر اثر کرونا

️محیط
محی
مخالفعنوان بخشدار
زیستش�ما را به
شایس�ته
انتصاب ️بجا و
نموده،بود
عرضشهر
تبری�کحریم
گهر به
الحاق گل
انش�اهلل به عنوان
گلس�تان
صفحات  4و 5
خادم مردم ،خداوند به شما توان گره گشایی از کار
خلق را عطا فرماید.

مادر
فرهنگ تشیع

صفحه 2
های محترم شکاری و اسدی
خانواده

صفحه 2

با برگزاری مراسم اختتامیه

ّ
برگزیدگان جشنواره ملی تئاتر
معرفی شدند

حاشیه
تس�لیت ع�رض نم�وده از درگاه خداوند
در وارده را
مصیب�ت
مرحومه و صبر و سامت بازماندگان
کلیپروح آن
متعال ش�ادی
جنجالی
یک
را مسئلت می نماییم.
صفحه 8

صفحه 6

فروش واحد مسکونی

پدر و مادر

محمد هنرپژوه و خانواده
فروش ملک

باغ  ۷۵قصبی با ۱۱۰دقیقه آب واقع در روستای
کران زیر قیمت کارشناسی بفروش می رسد.

بسته ،اسانسور ،موتور خانه ،کابینت،کمد ،انباری پارکینگ
جناببهآقای حاج شیخ غالمرضا رفعتی
فروش ساختمان سه واحدی فول امکانات مجهز به دوربین مدار

قیمت کارشناسی بصورت یکجا به مشتری واقعی فروخته میشود

شرکت تعاونی بابک بلوک

تولید بلوک ته بسته مخصوص دیوارچینی و ساخت و ساز

مزایا بلوک ته بسته:

-۱سرعت اجرا -۲صرفه جویی در مصرف مصالح -۳هزینه دستمزد کمتر

تحویل در محل کار * مناسب ترین قیمت
مسعود پورامینی ۰۹۱۶۲۱۰۲۶۲۳

۰۹۱۳۶۳۷۲۶۱4
 ۰۹۱۲۷۳۳۱۹۲۵ستوده نیا مصیب�ت وارده را تس�لیت ع�رض نم�وده از درگاه خداوند
متعال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�امت بازماندگان
را مسئلت می نماییم.
دعوت به همکاری

شرکت روانکاران صنعت سانا جهت تکمیل کادر
فنی خود به یک نفر نیروی کار اقا تعویض کار روغن
ماشین و دو نفر نیروی کار کارواش با بیمه و حقوق
عالی نیازمند است
 ۰۹۱۳۲۷۸۰۰۶۵هماهنگ با تعویض روغنی
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲کارواش

جناب سرگرد محمدعلی کاشانی
ارتقاء درجه سرگردی جنابعالی که نشان
از شایستگی و لیاقت شماست را تبریک
عرض مینمایم .موفق و سربلند باشید.

جناب آقای دکتر سروش نیا
الکتریکیمهتاب-حسنقائنی

شهردارمحترمسیرجان

هیئت امناء مسجد شاه
والیتآقای
جناب

جناب آقای مهندس مصالیی شهردار محترم منطقه۲
مهند س امین داوری

بخشدار
آقایو شایس�ته ش�ما را به عنوان
انتصاب بجا
جناب
آقای مهندس زیدآبادی معاونت محترم حقوقی
جناب

مهندس اسکندری پور

گلس�تان تبری�ک عرض نموده ،انش�اهلل به عنوان
خانوادههای محترم شکاری و اسدی
خادم مردم ،خداوند به شما توان گره گشایی از کار
خلق را عطا فرماید.
مصیب�ت وارده را تس�لیت ع�رض نم�وده از درگاه خداوند
متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و سامت بازماندگان
مدیرعامل محترم شرکت صنایع فوالد کاویان گهرسیرجان
را مسئلت می نماییم.

جناب آقای محمودی مسئول محترم پلیس ساختمانی

پدر و مادر

محمد هنرپژوه و خانواده

درگذش�ت پدر گرامیتان را به ش�ما تسلیت
خداوند را ش�اکریم که با تدبیر و درایت شما ش�اهد مبارزه با ز
عرض نموده از خداوند متعال برای روح پاک
در شهر سیرجان بودهایم .این تاش جنابعالی رضایت خالق و
جناب آقای حاج شیخ غالمرضا رفعتی
برای
و
الهی
مغفرت
و
درجات
علو
مرحوم
آن
نیا
سروش
دکتر
آقای
جناب
از دس�تور مقتدارنه شما سپاس�گزاریم و از خدای مهربان برای
مصیب�ت وارده را تس�لیت ع�رض نم�وده از درگاه خداوند
متعال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�امت بازماندگان
حضرتعالی و س�ایر بازماندگان صبری عظیم
خواستاریم.
محترمسیرجان
شهردار
را مسئلت می نماییم.
والیت
شاه
مسجد
امناء
هیئت
آرزومندیم .
جمعی از خانواد
جناب آقای مهندس مصالیی شهردار محترم منطقه۲

جناب آقای

مهندس اسکندری پور

مدیرعامل محترم شرکت صنایع فوالد کاویان گهرسیرجان

درگذش�ت پدر گرامیتان را به ش�ما تسلیت
عرض نموده از خداوند متعال برای روح پاک
آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای
حضرتعالی و س�ایر بازماندگان صبری عظیم
آرزومندیم .

روابط عمومی شرکت گهرهمکار

روابط عمومی شرکت گهرهمکار

جناب آقای مهندس زیدآبادی معاونت محترم حقوقی
جناب آقای محمودی مسئول محترم پلیس ساختمانی
خداوند را ش�اکریم که با تدبیر و درایت شما ش�اهد مبارزه با زمینخواری و تصرفات غیرقانونی
در شهر سیرجان بودهایم .این تاش جنابعالی رضایت خالق و مخلوق را به همراه خواهد داشت.
از دس�تور مقتدارنه شما سپاس�گزاریم و از خدای مهربان برای شما س�امتی و عزت روزافزون
خواستاریم.

جمعی از خانواده شهید و ایثارگران

