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شهردار سیرجان بیان کرد:

شهرداریها از اصلیترین متولیان پروژههای کفسازی و روکش معابر از بُعد اجرایی و نظارتی هستند
 دکتر رضا سروشنیا :توجه به کیفیت معابر به عنوان شریانهای اصلی شهر تاثیر بسزایی در هدایت و کنترل ترافیک شهر خواهد داشت

دکتر رضا سروش نیا سیرجان در گفتوگو با واحد خبر و رسانه مديريت
ارتباطات شهرداري؛ گفت :شهرداریها از اصلیترین متولیان پروژههای
کفسازی و روکش معابر از بُعد اجرایی و نظارتی هستند .وی ادامه داد:
توجه به کیفیت معابر به عنوان شریانهای اصلی شهر تاثیر بسزایی در
هدایت و کنترل ترافیک شهر خواهد داشت ،از این رو اهمیت و ضرورت
اجرای این پروژهها که در حیطه وظایف شهرداریها جهت تامین رفاه
شهروندان است ،بسیار مهم و ضروری است.
شهردار سیرجان تصریح کرد :اجرای برخی از حفاریها جهت توسعه شبکه
آبرسانی و فاضالب شهری و سایر تاسیسات شهری از انجام ،مرمت و مناسبسازی
آسفالت برخی از معابر جلوگیری میکند که در این راستا توجه و همراهی مسئوالن
دستگاههای خدمترسان برای اجرای زیرساختهای الزم و ترمیم آسفالت مناسب
پس از انجام حفاری الزم و ضروری است.

به یک نفر خانم

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفريني شهري شهرداری در همین خصوص از
فعالیت مستمر مجموعه سازمان عمران در بخشهای مختلف زیرسازی ،کارخانه
آسفالت و سنگشکنها ،پخش آسفالت ،تاسیسات و نگهداری جایگاههای CNG
خبر داد .وی با وجود محدودیتهایی که به دلیل شیوع بیماری کرونا فعالیتهای
سازمان را تحت تاثیر قرار داده است ،از تالش شبانهروزی همکاران که بیوقفه در
حال انجام وظایف میباشند ،تقدیر و تشکر نمود و عملکرد سازمان را از ابتدای
سال جاری شرح داد.
باستانی گفت :از آنجا که ترمیم و بهسازی آسفالت معابر در اولویت اقدامات
عمرانی قرار دارد ،اجرای عملیات جمعآوری آسفالت فرسوده و زیرسازی و آسفالت
مجدد تعدادی از خیابانها و معابر سطح شهر در دستور کار است.
باستانی ادامه داد :معابری که از ابتدای سال  ۹۹تا کنون آسفالت شده به شرح
ذیل میباشد:

به یک شاگرد
ترجیحا فنی
نیازمندیم

کوچه سپیدار یک ،سپیدار هشت ،گلستان  ،۵کوچه نواب  ،۲کوچههای پشت
بازار ،کوچه دانشجو  ،۳کوچه غدیر  ،۱۵فرعی غدیر  ،۸کوچه فرعی شهرک صدف
همچنین معابر خاکبرداری و زیرسازی شده جهت آمادهسازی آسفالت سطح
شهر بدین شرح است:
بلوارهای اصلی شهرک صدف و کوچههای منتهی به آنها ،خیابان فیاضبخش،
کوچه پزشکان  ،۱کوچه تخت جمشید  ،۲کوچه اماممحمد باقر  ،۵کوچه اماممحمد
باقر  ۹و  ،۳کوچه میرزارضا  ،۲۶کوچه میرزارضا  ،۳۰کوچه  ۵واقع در بلوار
موسیبنجعفر ،انتهای بلوار قاآنی -کمربند سبز ،کوچههای شهرک امیرالمومنین،
کوچه هجرت  ،۳۱کوچه فرعی واقع در بلوار قائم در حال انجام میباشد.
ابراهیم باستانی افزود :اقدامات سازمان عمران در خدمترسانی به شهروندان در
جایگاههای سوخت  CNGشامل:
تعمیرات اساسی جایگاههای ابن سینا ،خلیج فارس و اتوبوسرانی و اجرای

استانداردسازی و ایمنسازی سنواتی  ۹۹-۹۸و همچنین آماده به کار نگهداشتن
بیش از  ۹۵درصدی تجهیزات جایگاهها در سال  ۹۸با ارائه خدمات مستمر در
جایگاهها و نیز با بیش از  ۲۲نازل در حال انجام میباشد.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اقدامات انجام گرفته در بخش کارخانه
آسفالت را توضیح داد :فعالیت مداوم و همه روزه کارخانه و انجام تعمیرات مورد نیاز
توسط نیروهای مجرب کارخانه و آمادهسازی جهت فعالیت در سال  ،99همچنین
اقداماتی شامل تعویض و بروزرسانی سیستم اتوماسیون و راهاندازی سیستم انتقال
فیلر به آسفالت تولیدی کارخانه  ۸۰تنی جهت افزایش کیفیت آسفالت انجام
شده است.
وی افزود :میزان  ۲۶۰۰تن آسفالت و  ۳۰۰۰تن انواع مصالح شکسته مورد
نیاز کارخانه آسفالت تولید گردیده است و فعالیت سازمان در بخش تاسیسات و
روشنایی فاز دوم بلوار هجرت در حال انجام میباشد.

به چند نفر نیروی خانم
جهت کار در کافه رستوران
با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
09139458262

یک منزل مسکونی 120متر آهنریزی
شده با برگ واگذاری بنیاد واقع در کهنشهر
(شهرک انقالب) قیمت کارشناسی 120
میلیون به فروش میرسد
09140142103 -09139002371

به تعـدادی نــیروی جوشــکار
جهـت کار در معدن گهـرزمین
نیــازمنــدیــم
09138453698

باغچه  30و  40قصبی
حصارکشی شده در روستای
سعادتآباد (هماشهر) به فروش میرسد

از یک نفر خانم یا آقا آشنا با
کار فستفود جهت همکاری در
آشپزخانه دعوت به عمل میآید
09138553429

اصل برگ واگذاری بنیاد مسکن به نام
محسن رحیمی نژاد به کد ملی2994018209 :
 ،قطعه زمین شماره  72فاز  6هماشهر مفقود
گردیده از یابنده تقاضا میشود در صورت پیدا
کردن با شماره  09133785153تماس بگیرد

بارشیک راننده استخداممیکند:

از افراد دارای تجربه در زمینه
فروشندگی ،خدماتی،
تاسیساتی ،فناوری اطالعات
و تدوین حرفهای فیلم
دعوت به همکاری میشود
09036254947

به یک شاگرد مجرب جهت
کار در نمایشگاه اتومبیل
نیازمندیم
09121984024

به یک خانم تنها جهت انجام
امور منزل به صورت دائمی
( با محل سکونت ) نیازمندیم.
09195506417

سند یک دستگاه اتوبوس مدل 1371

یک ویال
(ساختمان و استخر شیک)

به یک نیروی خانم یا

آقا جهت آماده کردن
بالمزه نیازمندیم
0 9 1 39 4 7 4 9 8 1

حسابدار جهت

همکاری نیازمندیم
09133477436

ناوگان تاکسی اینترنتی بارشیک
با نام تجاری آنسی در راستای
تجهیز کادر خود از تعدادی
راننده مجرب و اپراتور

دعوت به همکاری مینماید
09397785735

امـــــالک
توکــــــل

خریــد فــروش ،رهــن اجــاره

09135989435
میدان آزادی

فروش امتیاز
وام رسـالـت

09103792289

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

خریـد و فروش
امتیاز وام رسالت

هر سه شعبه
09135323325

به یک نفر نیروی ماهر با
سابقه کار باال جهت کار

در کارواش با حقوق عالی
و جای خواب نیازمندیم

09131781032

09135245033

09195506417

خـریـد و فــروش
آهـنآلـات

دسته دوم و ضایعات در محل

09133791899
09396176997

ضایعات و آهن دست دوم
و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

خریدار ضایعات
آهن و غیره هستیم

09132476144
09133470520

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

سیستم شهاب به شماره شاسیS90711538 :
و به شماره موتور-34473 :و شماره پالک:
 252-45ع  29به نام علیرضا نورمندی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

به دو نفر آقا مسلط به
کامپیوتر و نرمافزار ورد و اکسل
با بیمه و حقوق مناسب نیازمندیم
09193453004
20

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

حدودا  60قصب به فروش میرسد
091955506417
کارخانه میلگرد سیرجان حدید
واقع در شهرک صنعتی شماره 1

به یک نفر راننده لیفتراک به صورت
تمام وقت نیازمند است

افرادی که تمایل به همکاری دارند

 %تخفیف

از ساعت  8الی  17جهت مصاحبه

با بیمه معتبر
باالی  15سال

حضوری به کارخانه مراجعه کنید

محمود سلطانی

شماره تماس09103722599 :

