خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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استخرهای کشاورزی از عید تا کنون  7قربانی گرفتهاند

استخرهای قاتل

 رییس اورژانس سیرجان :متاسفانه سیرجان آمار بسیار باالیی در موارد غرقشدگی
در استخرها به ویژه استخرهای پلیمری دارد
 مالکان استخرها درصورتیاستانداردهای الزم را رعایت نکرده باشند ،بایستی درمراجع قضایی پاسخگو باشند
 رییس جهاد کشاورزی :به مالکان برای استانداردسازی استخرها اخطارکتبی داده شده است
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گفتوگو با رییس اداره امور منابع آب شهرستان پیرامونخریدن آب از سوی معادن

متهمان مجهولالهویه

2

چشم امید شهرداری سیرجان به نیوجرسی
سد معبریکی ازمشکالت جاویدان شهرسیرجان است .تاکنون تغیرمداوم شهرداران مرکزی و شهرداران
توآمد اعضای مختلف شورا ،تاثیرمحسوسی روی رفع سدمعبردرمناطق مرکزی شهرنداشته
مناطق و رف 
است .اینبارشهرداران مناطق دوگانه سیرجان درکمیسیون خدمات شهر ،وعدههای متفاوتی میدهند
و ازرفع این مشکل درسال جاری سخن میگویند .جلسهکمیسیون خدمات شهرروزگذشته و با ابتکار
طاهره جهانشاهی  ...ادامه درصفحه 3

دعوت به همکاری

یک شـرکت بـزرگ و معتبر معدنـکاری در منطقـه معادن گلگهر سـیرجان
تعـداد محـدودی راننـده پایـه یـک گریـدر ،بلـدوزر ،لـودر ،بیـل مکانیکـی
بومـی شهرسـتان سـیرجان -متولدیـن  1364بـه بعـد را از طریـق مصاحبـه،
معاینـات طـب صنعتی(جهـت سـنجش سلامت ،توانایـی جسـمی و ویژگیهـای
روانشـناختی) و کسـب امتیـاز حـد نصـاب الزم به صورت قـرارداد موقت طبق
قوانیـن کار و تامیـن اجتماعـی دعـوت بـه همـکاری مینمایـد.
متقاضیـان میتواننـد رزومـه و سـوابق کار خود را در قالب یـک برگ کاغذ A4
تنظیـم و بـه انضمـام مـدارک زیـر تا تاریـخ  1399/05/30به صندوق پسـتی
 761851661یـا بـه آدرس :کرمـان ،خیابان هزار و یکشـب ،کوچه  ،22پالک
 5با کد پسـتی شـماره  7618649703ارسـال نمایند.
مدارک مورد نیاز:
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم) تصویر کارت ملی تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت تصویر گواهینامه ویژه ماشینآالت و پایه یک سابقه بیمه تامین اجتماعی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد.ارسـال مـدارک و انجـام مصاحبـه بـا متقاضیـان هیچگونه تعهدی برای شـرکت
ایجـاد نخواهد کرد.
زمان مصاحبه بر اساس اولویت از طریق تماس تلفنی اطالع داده میشود.

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

گزارش پاسارگاد از سنگتراشی نوراللهی در بهشتزهرای سیرجان

سنگ قبر خودم را هم آماده کردهام
دعوت به همکاری

به دو نفر با مدرک دیپلم یا فوق دیپلم
دامداری یا دامپروری که تخصصی در رابطه
با این رشته داشته باشند ،جهت کار در یک
شرکت معدنی نیازمندیم.
۰۹۱۳۶۲۱۳۴۸۸

دعوت به همکاری

4

به تعدادی نیروی وصول مطالبات
جهت کار در شهر سیرجان و حومه
نیازمندیم.
09133913378

