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برگ سبز به عنوان 
سند مالکیت خودرو

حاِل کوفتن خال

شهرداری راه تیم های
  لیگ برتر استان  را برود

طرح ضربتي جمع آوري
 نخاله هاي ساختماني

     کاندیداهای تصدی گری پست شهرداری سیرجان برنامه هایشان را به اعضای شورای شهر ارائه دادند
     حسن خدامی پور، رییس شورای شهر: انتخاب نهایی شهردار بسته به قوت و ضعف برنامه 5 نفرکاندیدا دارد  

صفحه 3

در هیاهوی انتخاب شهردار برای سیرجان:

شـورا درآستانه تصمیمی بزرگ
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صفحه 3

دعوت به همکاری از یک فرد خالق 
برای پشتیبانی پـــروژه ها

امور  انجام  برای  خالق  فرد  یک  از  سیرجان  یاران  ایزد  صنعت  و  کشت 

پشتیبانی پروژه ها به صورت تمام و یا نیمه وقت دعوت به عمل می آورد.

شرایط: 

مسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی ) ترجیحاَ رشته های فن آوری اطالعات و مدیریت(

متقاضیان رزومه خود را به ایمیل: rd@izadyaran.com ارسال نمایند.

کشت و صنعت ازید یاران سیرجان

 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

بازنشستــه محترم شرکت مس

جناب آاقی مهندس

 حاج غالمعباس اسدی زیدآبادی

رحلت جانگداز و مظلومانه فرزند رشیدتان 
شــادروان مهندس فرج اهلل اسـدی زیدآبادی 

دل ما دوستان و همفکرانش را همچون شما سوزاند. به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت ویژه عرض می کنم. ما را هم در این داغ کبیر شریک بدانید.

 انشاءاهلل روح آن عزیز با ارواح طیبه شهدای دشت کربال محشور گردد و مسئولین 
در اجرای تعهدات خود مبنی بر واکسینه کردن هرچه سریعتر جامعه کوشا باشند.

محمدعلی اریان ژناد اپرزیی - دبیر ارجائی زحب اسالمی کار استان رکمان


