استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در دفتر ماکسیم شهر سیرجان
 تمـــام وقــت  -جهــت انجـــام امــور دفتــری و عملیــاتی  -دارای مهارت های اجتمــاعــی(مسئولیت پذیری ،کنترل امور محوله و فن بیان قوی)

ـ با روابطعمومی باال ـ مسلط به امور کامپیوتری
شماره تماس021 - 71126100 :
ارسال رزومه به ایمیلhr@taximaxim.ir :

موفقیت جهانی
محقق سیرجانی

هفتهنامه

حمایت شرکت سنگآهن
گهرزمین از بومیسازی قطعات

2

جلوگیری از زندانرفتن
 20نفر در ده روز

8

9
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 8جماديالثانی 1441
 3فوریه 2020
 10صفحه  2000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

گزارش پاسارگاد از وضعیت بالتکلیف موقوفه انوری؛

گرهی بر گره کور قبلی
 نماینده استاندار در موقوفات :با توجه به اینکه این سازه تاییدیه نظام مهندسی فعلی را ندارد
و مقاومتش را از دست داده و طراحی آن هم قدیمی و مربوط به  ۴۰سال قبل است ،باید در آن بازنگری شود
 رییس بنیاد فاطمیه :در حال رایزنی هستیم که موقوفه را بفروشیم .قرار شده این طرح را
از طریق نشریات محلی و کشوری به مزایده بگذاریم
 رییس شورایشهر :شورای چهارم به دلیل هزینهبر بودن با اجرای طرح موقوفه انوری
توسط شهرداری مخالفت کرد

4

گزارش میدانی از وضعیت بانک رسالت پس از ادغام

ناراضی از شلوغی

2

میخواهیم در جشنها آهنگهای حماسی اجرا کنیم

کوه تنبور | عکس :پاسارگاد

تنها کوهستان سیرجان زیر ضربه معدنکاوی

چندیـن سـال اسـت کـه گروههـای موزیـک مشـترک هیئتهـای سـیرجان در برخـی از مراسـمهای
عـزاداری نواهـای مذهبـی اجـرا میکننـد .در سـه سـال اخیـر فیلمهایی از انتشـار ایـن گروههـا در روز
شـهادت امـام رضا (ع) در مشـهد مقدس نیز منتشـر شـده اسـت .امـا این گروههـا چگونه شـکل گرفته و
اکنـون چـه وضعیتی دارند؟ سـیدمرتضی سیدموسـوی که هـم اکنون سرپرسـتی گروه موزیـک مهدویون
را عهـدهدار اسـت به ایـن سـوالها پاسـخ داد .ادامـه در صفحهی 8

استخدام
یک مهندس معمار و یا عمران
 با سابقه  ۱۲الی  ۱۵سال -مسلط به امور نازککاری

یک مهندس برق

اخوان محترم

سیدابراهیم،سیدحسن،سیدمهدیعلوینژاد

بــا نهایــت تاثــر درگذشــت مــادر گرامیتــان را تســلیت عــرض
نمــوده ،از خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای آن مرحومــه علــو
درجــات و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و بردبــاری
مســئلت داریــم.

ت امنا و اعضای کاروان سادات متوسلین به حضرت زهرا(س)
هیئ 

زخمه بر «تنبور»

خانواده محترم انصارینژاد

ی انصارینــژاد
درگذشــت شــادروان شــیخمحمدتق 
را بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد
منــان بــرای آن مرحــوم رحمــت واســعه الهــی و بــرای
بازمانــدگان صبــر و اجــر خواســتارم.

سیدعباس قنادزاده ،سردفتر ازدواج  28سیرجان

خانواده محترم شهریاری

درگذشــت والــده گرامیتــان را بــه شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد شــادی روح آن
مرحومــه و صبــر و ســامت بازمانــدگان را مســئلت
مینمایــم.

سیدعباس قنادزاده ،سردفتر ازدواج  28سیرجان

 -با سابقه  ۶الی  ۸سال

 -توانمندی در امور صورت وضعیت و اجرا

 0912 171 7646مهندس آرمان
 0912 612 1273جالیی

شرکت تندیس تجارت باختر پروژه هتل سیرجان

جناب آقای

محمدباقرعسکریپور

مدیرعامل محترم
هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس

درگذشــت والــده گرامــی «حاجیه
خانــم صدیقــه نجــفزاده » را
بــه شــما خانــواده محترم تســلیت
عــرض مینماییــم .امید اســت در
جــوار فرزنــد شهیدشــان غریــق
رحمــت الهــی گردنــد.
هیئتمدیره شرکت ریل سیر کوثر

برادر گرامی جناب آقای محمدباقر عسکریپور

مدیرعامل محترم هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس
درگذشت بانوی مومنه «حاجیه خانم صدیقه نجفزاده» مادر گرامی شهید
معزز«محمدعلی عسکریپور» را به پدر بزرگوارتان و شما خانواده محترم تسلیت
عرض مینماییم .از درگاه پروردگار متعال علو درجات برای آن مرحومه مغفوره
و بردباری برای بازماندگان مسئلت داریم .امید آنکه به فضل الهی و در جوار
فرزند شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.
هیئتمدیره هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس

شیشه سکوریت

کرکره برقی

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره بــرقی اطـمینـان دور در سیــرجان

بــلوار دکتــر صادقی نـرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ  09133471959الهــینسب
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پاسارگاد

