هفتهنامه

ماجراهای آقای«م»
و خانم«س»

میخواهم به «زیدآباد»
ادای دین کنم

3

6

نشست دورهای ورزشکاران
پیشکسوت کرمانی مقیم تهران

6

دوشنبه  3تیر 1398
شماره 563
 20شوال 1440
 24ژوئن 2019
 8صفحه  2000تومان
همراه با  6صفحه نيازمنديها

گفتوگو با سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سیرجان

فضای مجازی
باعث کاهش
اعتیاد شده است
 موافق اعدام کلهگندههای قاچاق
موادمخدر هستم
 شاید یکی دو تا نیروی فاسد در مجموعه
وجود داشته باشد ولی این را نمیتوانیم به کل
مجموعهی خدمتگزار ،تعمیم بدهیم
صفحه 4و5

دو روی سکه کودکان کار در سیرجان

قتل جوان  33ساله
در روستای چاهزهرا

 روزی صد هزار تومان درآمد
صفحه 2

صفحه 7

پاسارگاد

شیشه سکوریت

دهش

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

آمارهایی که نیست

کرکره برقی

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه سکوریــت مهر
صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره بــرقی اطـمینـان
دور در سیــرجان
بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع
دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهــینسب

فرمانده محترم مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا

امیردریاداردوم ستاد
جناب آقای

مهدی شعبانزاده
انتخــاب شایســته حضرتعالــی بــه عنــوان فرماندهــی نمونه
مراکــز آموزشــی آجــا نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی
ایــران را خدمــت جنابعالــی کــه از فرماندهــان توانمنــد
نیروهــای مســلح کشــور مــی باشــید را صمیمانــه تبریــک
عــرض نمــوده ،موفقیــت روزافــزون شــما بــرادر گرانقــدر
را آرزومندیــم.
روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

برادر بزرگوار جناب آقای

یداهلل سپهری

ریاست محترم دادگستری شهرستان سیرجان

دعوت به همکاری

به یک نیروی حسابدار آقا یا خانم با سابقه
کار جهت انجام امور حسابداری نیازمندیم.
09131451424

دعوت به همکاری

انتصــاب جنابعالــی بــه ســمت ریاســت دســتگاه
قضایــی شهرســتان ســیرجان کــه نشــان از
درایت ،کفایت و شایســتگی شــما دارد را خدمت
شــما تبریــک عرض نمــوده ،امید اســت در ســایه
تاییــدات الهــی در ایــن عرصــه خطیــر موفــق و
پیــروز و ســربلند باشــید.

سرهنگشمسالدینی

یک مرکز خرید جهت تکمیل پرسنل به افراد
با تخصصهای زیر نیازمند است:
مدیر حسابداری
کارشناس حسابداری
کحسابدار
کم 
متقاضیان میتوانند جهت ثبتنام و ارایه رزومه
روز چهارشنبه ،پنجم تیر ماه
از ساعت  16الی  19عصر
به آدرس :سیرجان -تقاطع خیابان ولیعصر و
فردوسی روبهروی چاپ المهدی مراجعه نمایند.

