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شهباز حسنپور به مناسبت روز خبرنگار نشست مطبوعاتی برگزار کرد

این دوره هم در دفترم
ثبتنام زمین دارم
 دولت مشکل مردم را حل کند تا از این فرصت استفاده نکنم
 من یک کارشناس بیشتر نیستم .بنده نیاز به این الفاظ نداشته و ندارم
 قیمت زمین از سبدکاالی خانوار باید حذف شود
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علیرغم نرخ باالی ایجاد اشتغال ،نرخ بیکاری در سیرجان ثابت مانده است

نیمه پنهان آمار
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کیارستمی فیلمساز تلخی بود
امسال سیرجان هم سهمی از بزرگداشتهای عباس کیارستمی داشت .این فیلمساز مشهور که جایزه
نخل طالی جشنواره کن را برای فیلم «طعم گیالس» در کارنامه خود دارد در تیرماه سال  95بر اساس آنچه
خطای پزشکی مینامند جانش را از دست داد و همهساله در تیر و مردادماه مراسم بزرگداشتی برای این
هنرمند برگزار میشود .عصر شنبه گروه سینمای هنر و تجربه سیرجان فیلم مستندی را در مورد عباس
کیارستمی روی پردهی سینما قدس نمایش داد ...ادامه در صفحه3

آگهی مناقصه
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
دهش

رجوع شود به صفحه 6

آگهی جذب نیروی قراردادی
ـیرجان در نظــر دارد جهت تکمیــل نیــروی انســانی مــورد نیاز
ـرکت گهرروش سـ
شـ
خــود از بیــن داوطلبــان مــرد و بومــی شهرســتان ســیرجان بــه صــورت قــراردادی
از طریــق برگــزاری آزمــون کتبــی و یــا مصاحبــه تخصصــی و روانشــناختی اقــدام به
جــذب نیــرو نماید.
افــرادی کــه متقاضــی حضــور در آزمــون میباشــند ،میتواننــد بــرای ثبتنــام
از تاریــخ  1398/05/12لغایــت تاریــخ  1398/05/21بــه آدرس اینترنتــی
( )www.hrdms.irمراجعــه نمــوده و پــس از مطالعــه دقیــق مفــاد آگهــی و بــا
توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده نســبت بــه ثبتنــام اقــدام نماینــد.
مقاطع و رشتههای مورد نیاز:
فــوق دیپلم (حســابداری -کاردان مســلط بــه امور گمرک در ترخیص کاال) ،لیســانس
(حســابداری -مکانیــک ،صنایع ،مدیریــت بازرگانی) ،فوق لیســانس (حقوق)
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نمایش«مثل میمون» روی صحنه رفت
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