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منو تنها نذار

نقدهایی به کارنامـهی منصـور مکیآبادی

فرماندار نه چنـدان ویـژه
ِ

صفحه3

سوخت یک میلیون لیتر
گازوئیل در گلگهر
صفحه7

تیر برقهای یتیم!
صفحه2

گنجشکها
با ارزن روپایی نمیزنند
صفحه2

آیا سیـرجان ربطی
به جاده ابریشم دارد؟
صفحه4
طرح :جواد خواجویی/سخن تازه

صفحه5

صفحه4

تجمع خریداران واحدهای مسکونی جهان پیشرو در فرمانداری؛

پیشتازی شرکت پاریز پیشرو صنعت

در طراحـــی و استقــــرار سیستـم مدیریــــت
کیفیـــت ،ایمنــــی و سالمـــت
زنجیـــره غذایـــی در جنوب شرق کشــــــــور

« اوست پایدار »

رجوع شود به صفحه 7

دوست و همکار گرامی؛

جناب آاقی امکل سروری

چهل روز گذشت ولی هرگز نمی توانیم قبول
کنیم که پدری فداکار ،همسری مهربان و برادری

سرکار خانم افطمه محمدپور
وکیل محترم دادگستری؛

دلسوز را از دست داده ایم و هنوز سخت است
که بپذیریم در زیر خروارها خاک خفته است اما
یقین داریم که یادش و خاطره هایش همیشه
در قلب هایمان خواهد ماند.

ضایعه درگذشت همسر گرانقدرتان را به جنابعالی

درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده

و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد

محترمتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند

ضمن سپاس و قدردانی از همشهریان

منان برای آن مرحومه رحمت الهی و برای شما صبر

متعال برای آن زنده یاد غفران الهی را خواستاریم.

عزیز ،دوستان ،اقوام و سروران بزرگواری

مسئلت دارم.

حاج حسین گلزاری

خانواده حاج محمد ارباهیم رفعتی

آگهــی جـذب نیــروی HSE
در شرکت های پیمانکــار آرمــان گهـر سیرجـان

شاردوان رضا خان سعیدی

که از راه های دور و نزدیک با حضور در

مراسم تدفین ،ترحیم و خاکبندان؛

شرکت آرمان گهر سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های

ما را همراهی و با ارسال تاج گل همدردی نموده اند .بدینوسیله به اطالع

پیمانکار زیر مجموعه خود در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق برگزاری

می رسانیم مراسم چهلم درگذشتش ،روز پنج شنبه  6دی ماه از ساعت  3عصر

آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت قراردادی نیرو جذب نماید.
عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ  1397/10/05تا تاریخ 1397/10/15

به آدرس اینترنتیwww.hrdms.ir :

مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق

مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

در جوار مزار ابدی اش واقع در روستای نصرت آباد برگزار می شود .تا با
یاد و خاطراتش مرهمی بر زخم دل های داغدارمان بنهیم.

خانواده اهی؛ سعیدی ،فالح زاده ،سعیدی ژناد ،دکتر اهدی
رضوی و ساری افمیل اهی وابسته

صفحه2

عکس:الله خواجویی /سخن تازه

رایزنی ناصر تقیزاده در مجلس برای ماندن

زنها در تبلیغات نباشند!

اعتبار مسووالن شهر در ترازو

