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خیانت به مردم و محیطزیست /این کارخانه از کیست؟

دار و ندار مردم
را نابود نکنید

صفحه 2

صفحه 6

(نیروی تمام وقت)

 آثار سوء و وسعت آالیندگی این کارخانه تولید کنسانتره در بلورد و در یک و نیم کیلومتری باغات
کشاورزی و منازل مسکونی که ظاهرا ً متعلق به گروهی از مدیران یکی از شرکتهای معدنی است
به حدی باالست که عالوه بر تأثیر سوء بر حیات درختان سرسبز منطقه ،خطرات تنفسی و
بیماری سرطان را در مردم ایجاد کرده و تاکنون باعث تلف شدن بیش از یک هزار قطعه
مرغ زنده در مرغداریهای اطراف خود شده است.

ش�رکت مهندس�ی برق و الکترونیک کرمان تابلو جهت ب

انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور قطعه

سرچشمه)نیازمند افراد واجد شرایط با مشخصات ذیل م

صفحه 3

دستمزدهای ناچیز  ،عیدی پایین کارگران و

کارفرمایانی که
بهره کشی میکنند

رییس اداره صمت:

سایت
نمایشگاههای
دایمی در سیرجان
دایر میشود

صفحه 2

حاشیهای بر مصاحبهی
رییس نظامپزشکی

صفحه 4

صفحه 5

کارشناس و کارشناس ارشد برق گرای

آب دیگر به انجیر نخواهد رسید

مرثیهای برای
قنات و حیات

گه م قص عم
م
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( قدرت -کنترل -مخابرات -الکترو

شکست سنگین گلگهر
واجدین شرایط (مرد) می توانند با همراه داشتن مدارک از سا
و صدرنشینی پرسپولیس
صفحه 6
واقعدرکیلومتریکجادهقدیمزرندمراجعهنمایندیاازطریق

صفحه 3

کانونهای ریزگرد کرونا در شهر ما کدامند؟

ن،
تشییع و خاکبندا 
معادن و تاالرها
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در حاشیه برخورد
تحکمآمیز
استاندار

دعوت به همکاری

 Kermantablo@gmail.comمدارک خود را ارسال ک

صفحه 5

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد" خرید و تخلیه  25.000تن ماسه بادی و خاک رس ( 22.500تن

ماسه بادی بدون ریگ و  2.500تن خاک رس شیرین)" جهت کاشت درخت در محل موردنظر کارفرما (کیلومتر

متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر میتوانند همه ر

ساعت  8الی  16با شماره های  034 – 32750748 -9تم

 20جاده سیرجان-شیراز (جاده آسفالت) و سه تا پنج کیلومتر جاده خاکی )" را از طریق
مناقصههمکاری
برگزاری به
دعوت
عمومی در سطح شهرستان سیرجان به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت

(نیروی تمام وقت)

دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت

شرکت مهندسی

مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات روز شنبه مورخ  99/12/09به
سیرجان-مجتمع الکترونیک کرمان تابلو جهت بهره برداری مگاپروژه طرح
نشانیمهندس�ی برق و
ش�رکت

واحدحقوقیبهو صنایع جنوب شرق کشور قطعه دوم( حدفاصل سیرجان تا
امورفارس
خلیج
پیشرو آب
معدنی و صنعتی گل گهر -جنب رستوران رز -حوزه مدیرعامل شرکت پاریز انتقال
قراردادها-تلفن 034-41424328:می باشد.

سرچشمه)نیازمند افراد واجد شرایط با مشخصات ذیل می باشند:

میزان تضمین شرکت در مناقصه  500.000.000 :ریال ( پانصد میلیون ریال ) در قالب چک بانکي رمزدار یا چک
کارشناس و کارشناس ارشد برق گرایش های

رسالت به
تضمین شده بانکي /ضمانت نامه بانکی معتبر  /واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2بانک
قدرت -کنترل -مخابرات -الکترونیک)
(

شرکتقص عم
پیشرو صنعت توسعه
پاریز ومی
آنامگهی منا ه

زمان بازدید  :روز دوشنبه تاریخ 99/12/04

ش

واجدین شرایط (مرد) می توانند با همراه داشتن مدارک از ساعت  8الی  16به آدرس شرکت

واقعدرکیلومتریکجادهقدیمزرندمراجعهنمایندیاازطریقادرسایمیلشرکتبهنشانی:

•ماره
 Kermantablo@gmail.comمدارک خود را ارسال کنند.
/99/012م.عکلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار می باشد.
شرکت در قبول یا رد

باشد.
مناقصه
تخلیهبه عهده
آگهی
دارد"چاپ
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در •نظرهزینه
رس ( 22.500تن
میخاک
بادی و
برندهماسه
 25.000تن
خرید و

ماسه بادی بدون ریگ و  2.500تن خاک رس شیرین)" جهت کاشت درخت در محل موردنظر کارفرما (کیلومتر

متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر میتوانند همه روزه به جز روزهای تعطیل از

• متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  ( 09135401855آقای
تماس های  034 – 32750748 -9تماس حاصل نمایند.
تاتلیبا )شماره
مهندس 16
ساعت  8الی

 20جاده سیرجان-شیراز (جاده آسفالت) و سه تا پنج کیلومتر جاده خاکی )" را از طریق برگزاری مناقصه

عمومی در سطح شهرستان سیرجان بهحاصل
نمایند .شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت
اشخاص واجد

دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت

سیرجان-مجتمع
99/12/09وبه نشانی
مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات روز شنبه
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
قراردادهای
امورمورخحقوقی

معدنی و صنعتی گل گهر -جنب رستوران رز -حوزه مدیرعامل شرکت پاریز پیشرو -واحد امور حقوقی و
قراردادها-تلفن 034-41424328:می باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه  500.000.000 :ریال ( پانصد میلیون ریال ) در قالب چک بانکي رمزدار یا چک

تضمین شده بانکي /ضمانت نامه بانکی معتبر  /واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2بانک رسالت به
نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

زمان بازدید  :روز دوشنبه تاریخ 99/12/04

• شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار می باشد.
• هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

• متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  ( 09135401855آقای مهندس تاتلی ) تماس

حاصل نمایند.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

شرکت مهندسی برق و الکترونیک کرمان تابلو

