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رییس اداره ثبت احوال سیرجان در گفتگو با پاسارگاد آمار طالق را اعالم نکرد

گفتهاند نگوییم

 اولین سند هویتی در کشور در تاریخ سوم دیماه سال  1297به نام فاطمه ایرانی تنظیم شد
 در سيرجان ،در سال  1308اولين سند هویتی به نام دکتر خواجهحسين خواجهکريمالديني ثبت شده است
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گزارشی از نحوه ارایه خدمات یکی از نمایندگیهای سایپا در سیرجان؛

دواندن و خسته کردن
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تعطیلی هنروتجربه سیرجان

امیدواری
برای بخشش

علیرضا (امیر) توفیقجو

سینمای هنر و تجربه سیرجان پس از شش ماه اکران ،تعطیل شد .تابستان امسال سینمای هنر و تجربه با فیلم مستند
«قاضی و مرگ» در سیرجان افتتاح شد .این فیلم به دلیل اینکه به زندگی قاضی عزیزمحمدی که بیش از  10سال در
سیرجان قضاوت کرده بود میپرداخت با استقبال مخاطبان روبرو شد و اکران دوباره گرفت .پس از آن هم استقبال از
فیلمها از سوی برخی هنرمندان باعث رونق گرفتن آن شد.
 .... .ادامه در صفحه 6

خانواده مقتول به قاتل یک
ماه فرصت دادهاند و
به احتمال زیاد رضایت
میدهند:
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همکارگرامی

جناب آقای مهندس

محمدرضا قلیچخانی
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر
ارتباطات شهرداری سیرجان تبریک عرض نموده،
سالمتی و توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند
منان مسئلت دارم.
علیرضا دینداری
مسئول واحد اجرائیات شهرداری منطقه دو

جناب آقای

مهندس محمدرضا قلیچخانی

انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی را به عنوان
مدیر امور ارتباطات شهرداری سیرجان که نشان
از شایستگی و تجربه کاری شما است ،تبریک
عرض میکنیم .انشااهلل موفق باشید.
همکاران شما در شهرداری سیرجان

جناب آقای

مهندس محمدرضا قلیچخانی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر امور
ارتباطات شهرداری سیرجان که نشان از لیاقت،
تجربه و شایستگی شما است ،صمیمانه تبریک
عرض میکنیم .پیروز باشید.

جمعی از ایثارگران و جانبازان شهرستان سیرجان

آگهی جذب نیروی قراردادی

شـركت گهرروش سـیرجان در نظر دارد جهت تکمیل نيروي انساني
مـورد نيـاز خـود از بیـن داوطلبـان مـرد و بومـی شهرسـتان سـیرجان
بـه صـورت قـرادادی از طریق برگـزاری آزمون کتبـی ،مصاحبه تخصصـی ،آزمون
عملـی و روانشـناختی اقـدام به جذب نیـرو نماید.
افـرادی کـه متقاضـی حضـور در آزمـون مـی باشـند ،مـی توانند بـرای ثبت نام
از تاريـخ  1398/10/01لغایـت تاریـخ  1398/10/10بـه آدرس اينترنتـي
( )www.hrdms.irمراجعـه نمـوده و پـس از مطالعـه دقيـق مفـاد آگهي و با
توجـه بـه شـرايط ذكـر شـده نسـبت بـه ثبتنـام اقـدام نمايند.
مشـاغل ،مهارت و مقاطع تحصیلی مورد نیاز:
 oجوشـکار و برشـکار -تاسیسـاتکار -تراشـکار -کمکمکانیـک -برقـکار-
سـیمپیچ کار -دیپلـم فنـی -کارگـر سـاده دارای مـدرک تحصیلـی دیپلـم
 oتکنیسـین برق -تکنیسـین مکانیک -تکنیسـین سـاخت و تولید -تکنیسـین
تاسیسـات و کاردان حسـابداری دارای مـدرک تحصیلـی فـوق دیپلم
 oکارشـناس برق -کارشـناس مکانیک -کارشـناس صنایع -کارشـناس معدن و
متالـورژی -دارای مدرک تحصیلی کارشناسـی
 oکارشناس ارشد معدن گرایش فرآوری

