یک سیرجانی
در آکادمی
استقالل
صفحه 4

| آگهی ویژه |
سال بیست و یکم  شماره   1129شنبه  19خرداد  24  1397رمضان الکریم  9  1439جون  8  2018صفحه  8 +صفحه نیازمندیها  1000 تومان

جنابسرهنگ نگارستان بررسی میکند:

کاپیتان محمد رضا عسکری

بخشودگیپرابهام
معوقات بانکی
ّ

حاج محمدرضا ایران نژاد

فرمانده محترم انتظامی شهرستان سیرجان

جناب سرگرد غیاثی

کسب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد
مدیریت دریایی را به شما تبریک می گوییم.
موفقیتتان را درتمام امور زندگی از خداوند
متعال خواستاریم.

خانواده

جناب حاج آقا زیدآبادی

رئیس محترم کالنتری 11

دادیار محترم شعبه پنجم دادسرای شهرستان سیرجان

همت و تالش شما بزرگواران نویدبخش امنیت و
پیگیری و اقدام عاجل جنابعالی و همکاران محترمتان
آرامش جامعه است .قدردان زحمات بی دریغتان
در احقاق حقوق شهروندان ،اجرای قانون و برقراری
عدالت قابل تقدیر و ستایش است .خداوند به شما جزای
مستدام باد.
شهروندان از اجرای ناقص طرح بخشودگی اظهار نارضایتی کردند
تان برخی
هستیم .سایه
فرماید.
عنایت
خیر
سجاد لری گوئینی
سجاد لری گوئینی

هفته انمه

ثبت نام ترم جدید آغاز شد

خشونت های

دکتر فتحی اقدم گذراندیم .از خداوند بزرگ برایتان سالمتی و سربلندی خواستاریم.
هشدار سازمان پسماند شهرداری

خودکشی یا قتل؟

دانشجویان ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

برخورد قضایی با عوامل
تخلیه نخاله های ساختمانی

مرگ مشکوک
زن جوان

صفحه 2

صفحه 7

گه
آ ی مناقصه فضای سبز شهرداری سرچشمه نوبت دوم

جنابسرهنگ
حاج محمدرضا ایران نژاد

عسکری
رضا
کاپیتان
سال
مدت دو
محمدرا به
سرچشمه
شهرداری مس سرچشمه در نظر دارد نگهداری و توسعه فضای سبز شهر
ارشد
آزمون
کلیهرتبه اول
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا ازکسب
کارشناسیدارای
پیمانکاران
شرکتدرها و
گوییم.
می
تبریک
شما
به
را
دریایی
مدیریت
صالحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه
موفقیتتان را درتمام امور زندگی از خداوند
سرچشمه به آدرس  www.sarcheshmehcity.irمراجعه و یا با
سایت
 97/3/22به
شنبه
شهرداریسیرجان
شهرستان
انتظامی
فرمانده محترم
متعال خواستاریم.
نمایند.
حاصل
تماس
03434312460
تلفن
خانواده
با این توضیح که :هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جناب سرگرد غیاثی
رئیس محترم کالنتری 11

همت و تالش شما بزرگواران نویدبخش امنیت و
آرامش جامعه است .قدردان زحمات بی دریغتان
هستیم .سایه تان مستدام باد.

سجاد لری گوئینی

زیدآبادی
جناب حاج آقا
سرچشمه
شهرداری مس

دادیار محترم شعبه پنجم دادسرای شهرستان سیرجان

پیگیری و اقدام عاجل جنابعالی و همکاران محترمتان
در احقاق حقوق شهروندان ،اجرای قانون و برقراری
عدالت قابل تقدیر و ستایش است .خداوند به شما جزای
خیر عنایت فرماید.
سجاد لری گوئینی

سرکارخانم دکتر الهام دهیادگاری

استاد گرامی و مدیریت محترم گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

با اطمینان می گوئیم که توانایی ،مدبری ،مهربانی ،دلسوزی و خستگی ناپذیری شما
بود که بهترین دوران تحصیلمان را در کنار اساتید فرزانه و محترمی همچون خانم
دکتر کریمی افشار ،خانم دکتر زیدآبادی ،خانم دکتر رضایی ،آقای دکتر ناظر و آقای
دکتر فتحی اقدم گذراندیم .از خداوند بزرگ برایتان سالمتی و سربلندی خواستاریم.
دانشجویان ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

گه
آ ی مناقصه فضای سبز شهرداری سرچشمه نوبت دوم

شهرداری مس سرچشمه در نظر دارد نگهداری و توسعه فضای سبز شهر سرچشمه را به مدت دو سال
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای
صالحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه
شنبه  97/3/22به سایت شهرداری سرچشمه به آدرس  www.sarcheshmehcity.irمراجعه و یا با
تلفن  03434312460تماس حاصل نمایند.
با این توضیح که :هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شهرداری مس سرچشمه

احیای نمادهای
آیت اهلل خامنه ای ( دامه برکاته):
گلناباد
تاریخی
مسئولیت یک امانت گرانبها است که به دست مسئولین سپرده شده و باید تمام

آدرس  :خیابان ولیعصر ،ابتدای خیابان ابومسلم
تلفن09133785009 - 42202831 :

اعمال و کارهای مسئولین در مسیر و رضایت خداوند باشد هرکار و مسئولیتی
صفحه 5
که برعهده ی ما است ،باید در راه خدا انجام دهیم و کاری که در راه خدا است
در آن ضرر و شکستی نیست .امروز در کشور ،رقابت مشروع از نظر مردم و ما،
فقط رقابت برای خدمت کردن به مردم است .آمریکای ها می خواهند در ایران
یک فرد دست بسته وتسلیم آن ها حکومت کند ،اگر نشد می شوند دشمن ایران.
امروز هم برای خراب کردن برجام بانهایت خباثت دارند عمل می کنند .تنها راه،
صفحه 8
مقابله و ایستادگی است.
مؤسسه حفاظتی
امور فرهنگی

ش�رکت س�یرجان بتن راه به  5نف�ر راننده
پایه یک با ش�رایط سنی حداکثر چهل سال

آتش بس سیاسی
در جیرفت

42334925

مدیر امور مالیاتی
سیرجان
تغییر کرد

نیازمند است .ساعت تماس 8 :صبح الی 14

و مراقبتی نظمآوران کبیر مرصاد

تحت پوشش مرکز انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

آگهی جذب سرماهی انسانی شرکت فوالد سیرجان اریانیان
ظهور جهاد
(سهامی خاص)
صفحه 2

حدس و گمان ها پس از رفتن رزمحسینی

استاندارکرمان

صفحه 7

مقام عظمای والیت حضرت

کالس های ( weekendآخر هفته) ویـژه کارمندان

صفحه 2

با اطمینان می گوئیم که توانایی ،مدبری ،مهربانی ،دلسوزی و خستگی ناپذیری شما
می آید
کجا
بیمارستانیتحصیلمان را در کنار اساتید از
همچون خانم
محترمی
فرزانه و
بود که بهترین دوران
صفحه 8دکتر ناظر و آقای
افشار ،خانم دکتر زیدآبادی ،خانم دکتر رضایی ،آقای
دکتر کریمی صفحه 3

فانوس هدایت

شروع ترم جدید  20خرداد ماه

سرکارخانم دکتر الهام دهیادگاری

استاد گرامی و مدیریت محترم گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان

کالم والیت

آموزشگاه زبان شریف

 دستوالعمل بانکی دولت در اواخر سال گذشته شامل بخشودگی معوقات گذشته و جرایم دیرکرد تسهیالت
و اختالف نظر بانکها در برداشت از قانون در این رابطه ،سبب شد تا عدهای از شهروندان درتماس های خود با
نگارستان از این ماجرا اظهار نارضایتی و از جواب های ضد و نقیض مدیران بانک ها شکوه و شکایت نمایند
بررسی علل و عوامل بروز درگیریها در مراکز درمانی

شرو
ع تر
م
ت
ا
0
بس
 2خردا تان
د

کشف نیم تن
مواد مخدر
از البهالی
بار کامیونت

نصر در ورزش
خاورمیانه به
معدنیهای
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایعحرف

منظور تکمیل نیروي انسانی مورد نیاز جهت خدمت در مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز) و مجتمع بردسیر
صفحه 4
آزمون استخدامی
(کیلومتر  7جاده نگار) از بین واجدین شرایط مرد در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کاردانی از طریق برگزاري
اقدام به جذب
مشاغلبازیر
حسینی
و کسب نمره حد نصاب الزم ،به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی براي تصدي مس
نیرو می نماید.
به کوچه آخر رسید/

در روز جهانی قدس

ردیف
1

آمریکا
فریاد مرگ بر
مردم
مدرك تحصیلی
رشته تحصیلی
نفر
سرو باالتر 3
کارشناسی
حسابداري  ،مدیریت مالی
دادند

تعداد

مهندسی صنایع با گرایش ایمنی صنعتی،

2

گل گهر در کوچه اول
سابقه مورد نیاز
عنوان شغل مورد نیاز

زمان به ضرر
کارشناس حسابداري
گلگهر میگذرد
حداقل سه سال
سابقه مرتبط

صفحه 2

01
مهندسی تکنولوژي ایمنی صنعتی،
کارشناسی
عکس :مجید شبستری |
دیروز مردم سیرجان /
| صحنه ای از راهپیمایی
مهندسی ایمنی صنعتی ،مهندسی
نفر

صفحه 4
کارشناس ایمنی ،بهداشت و
حداقل دو سال

محیط زیست

بهداشت حرفه اي ،ارگونومی

3
بهداشت محیط ش
ثبت نام ترم جدید آغاز شد روع
ت
ر
محیط م ت
مهندسی محیط زیست ،علوم 0
زیست ابستانکارشناسی
4
2خ
رداد
کارشناسی

آموزشگاه زبان شریف

5
شروع ترم جدید  20خرداد ماه
کالس های ( weekendآخر هفته) ویـژه کارمندان

کاردانی

فوریتهاي پزشکی ،بهیاري ،امداد و سوانح

سابقه مرتبط

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

 2نفر

کارشناس بهداشت محیط

 2نفر

کارشناس محیط زیست

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

تکنسین فوریتهاي پزشکی

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

کالم والیت

فانوس هدایت
01

عظمای والیت حضرت
مقام نفر

آیت اهلل خامنه ای ( دامه برکاته):

ولیعصر ،ابتدای خیابان ابومسلم
آدرس :
خیابان مهم:
*توضیحات

42202831
است که به دست مسئولین سپرده شده و باید تمام
گرانبها
مسئولیت یک
باشد.
امانتمی
الزامی
 09133785009التحصیالن کلیه مقاطع
معدل-کل  13براي فارغ
تلفن:حداقل
داشتن

اعمال و کارهای مسئولین در مسیر و رضایت خداوند باشد هرکار و مسئولیتی

براي ردیفهاي  2تا  5براي افراد بدون سابقه نیز امکان ثبت نام وجود دارد ولی بدیهی است افراد داراي سابقه
که برعهده ی ما است ،باید در راه خدا انجام دهیم و کاری که در راه خدا است
دارند.
ش�رکتاولویت قرار
در
بتن راه به  5نف�ر راننده
س�یرجان
در آن ضرر و شکستی نیست .امروز در کشور ،رقابت مشروع از نظر مردم و ما،
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند از تاریخ  97/3/13لغایت  97/3/27به
فقط رقابت برای خدمت کردن به مردم است .آمریکای ها می خواهند در ایران
چهل سال
پایه یک با ش�رایط سنی حداکثر
نمایند.
مراجعه
sisco.midhco.com
آدرس
ها حکومت کند ،اگر نشد می شوند دشمن ایران.
وتسلیم آن
دست بسته
یک فرد

نیازمند است .ساعت تماس 8 :صبح الی 14

42334925

امروز هم برای خراب کردن برجام بانهایت خباثت دارند عمل می کنند .تنها راه،

امور فرهنگی مؤسسه حفاظتی
و مراقبتی نظمآوران کبیر مرصاد

مقابله و ایستادگی است.

تحت پوشش مرکز انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

آگهی جذب سرماهی انسانی شرکت فوالد سیرجان اریانیان
(سهامی خاص)

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به
منظور تکمیل نیروي انسانی مورد نیاز جهت خدمت در مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز) و مجتمع بردسیر
(کیلومتر  7جاده نگار) از بین واجدین شرایط مرد در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کاردانی از طریق برگزاري آزمون استخدامی
و کسب نمره حد نصاب الزم ،به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی براي تصدي مشاغل زیر اقدام به جذب
نیرو می نماید.

ردیف

رشته تحصیلی

مدرك تحصیلی

تعداد

عنوان شغل مورد نیاز

سابقه مورد نیاز

1

حسابداري  ،مدیریت مالی

کارشناسی و باالتر

 3نفر

کارشناس حسابداري

2

مهندسی صنایع با گرایش ایمنی صنعتی،
مهندسی تکنولوژي ایمنی صنعتی،
مهندسی ایمنی صنعتی ،مهندسی
بهداشت حرفه اي ،ارگونومی

حداقل سه سال
سابقه مرتبط

کارشناسی

01
نفر

کارشناس ایمنی ،بهداشت و
محیط زیست

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

3

بهداشت محیط

کارشناسی

 2نفر

کارشناس بهداشت محیط

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

4

مهندسی محیط زیست ،علوم محیط زیست

کارشناسی

 2نفر

کارشناس محیط زیست

5

فوریتهاي پزشکی ،بهیاري ،امداد و سوانح

کاردانی

01
نفر

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

تکنسین فوریتهاي پزشکی

حداقل دو سال
سابقه مرتبط

*توضیحات مهم:

داشتن حداقل معدل کل  13براي فارغ التحصیالن کلیه مقاطع الزامی می باشد.
براي ردیفهاي  2تا  5براي افراد بدون سابقه نیز امکان ثبت نام وجود دارد ولی بدیهی است افراد داراي سابقه
در اولویت قرار دارند.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند از تاریخ  97/3/13لغایت  97/3/27به
آدرس  sisco.midhco.comمراجعه نمایند.

