هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

گفتوگو با رییس نظام پزشکی سیرجان پیرامون مبحث فرار مالیاتی و زیرمیزی:

زیرمیزی وجود ندارد چون شکایتی نشده!

سالچهاردهم
چهارشنبه 18اردیبهشت1398
 8صفحه  4 +صفحه نیازمندی
شماره 557
 2000تومان

اداره امور مالیاتـی به ما لطـف دارد
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صفحه7

پیگیریحسنپوربرایخسارت
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در بلوار قائم
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جناب آاقی احمدعلی اتبشیان

به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد؛

نتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت ریاست موسسه مالی اعتباری

مراسم تقدری از کارگران نموهن ش کرت فرآورده اهی روغنی اریان (فری و)ک

به مناسبت  11اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر جلسه ای به منظور تقدیر از کارگران

نمونه واحدهای شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو) در دفتر جناب آقای مهندس
سنندجی(مدیریت کارخانه) تشکیل و از کارگران برگزیده با اهداء لوح تقدیر و هدیه
تجلیل به عمل آمد .الزم به ذکر است که در پایان این مراسم آقای رمضان شهسواری و
خانم الهام صادقی به عنوان کارگران برتراین شرکت انتخاب شدند.
عکس :محمدرضا حلوایی پور

نور شعبه دکتر صادقی تبریک گفته و از خداوند متعال توفیقات روز
افزون شما را خواستارم.

مهـــران گلــــزاری

ح
م
م
جناب آاقی محمد ودآبادی
سرور گرامی؛

سرپرست محترم فرمانداری ویژه
شهرستان سیرجان

با آرزوی موفقیت برای دوستانی که یک قدم به هدفشون نزدیکتر شدند
و همچنین کسانی که در حال برداشتن قدمهایی جهت رسیدن به اهداف
واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم عزیز ایران هستند.خدا
را سپاس از جهت خبرهای خوش و انتصاب شایسته و بجای جنابعالی.
باور داریم که بی گمان حضور شما در اين مسئوليت ،به عنوان خادمي صديق
و واليتمدار با كوله بار گراني از تجربه ،نويد بخش تحولی عظیم در شهرستان
سيرجان بيش از پيش خواهد گرديد .فرصت را مغتنم دانستیم،این انتصاب
را که قطعا ً نشأت گرفته از توانمندی های مدیریتی و کارنامه درخشان
حضرتعالی در خدمت رسانی به نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده را به شما
تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما را برای
خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی
شهرمان ،سیرجان مسألت داریم.

حاج حسین گلزاری (بانک ملت شعبه میدان آزادی)
و خانواده شهید محمد گلزاری

انواع موتور سیکلت دست دوم
شما را خریداریم.
0913 245 3990
0913 247 6232
امتیاز آژانس سهیل با زنگ خور باال و
چندین سال سابقه ،جنب پارک مسافر
بدلیل مهاجرت از سیرجان
به فروش می رسد.
09175261595
است

خ
دام

گروه مهندسین و مشاورین امالک شمس العماره
در راستای تکمیل پرسنل خود از واجدین شرایط (خانم) دعوت به همکاری می نماید.

ایستـــــــاده از راست :الهام پور عبداهلل  -الهام صادقی  -حسام گیسی  -حمید خراسانی  -علی خداکرم پور-احمد عباسی
سامان بنیاد پور  -مهدی هاشمی نسب  -محمود زیدآبـادی -حسین همایی کیـــا  -علیرضا آقا میرلـــو  -محمد حسین شیبانـــی
محمد علی نصرت آبادی  -عباس زیدآبادی -میثم خلیفه  -منصور تاران -محسن گلزاری  -رمضان شهسواری
نشستــــــــــه از راست :جالل فوالد پـــــور -محمد حسن مددی زاده  -مهدی افرومنــــــد  -مهدی زیدآبادی  -جواد بلــــوردی
مجید دهش و سید محمد حسینی نیا

مدیر دفتر  +مشاور رهن و اجاره
مبتدی یا حرفه ای

آموزش رایگان ،پورسانت باالی  3میلیون در ماه ،محیط کامال حرفه ای
کسب اطالعات بیشتر :

( 42308531 - 09120567703طاهری)
بلوار سید جمال ،جنب مشعل گاز ،نبش خیابان نور

عکس :الله خواجویی  /سخن تازه

حضـور پر شور سیـرجانی ها
در جشن قهرمانـی گل گهر

هر دو لیگ برتر،
اما این کجا و آن کجا!

