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نارضایتی مغازهداران از تعطیلیهای پیاپی و درخواست از مسئوالن ستاد کرونا

بیمه و دارایی را
هم تعطیل کنید !
س :عبدالعلی نوری |
| عک 

بزرگترین  دارایی  ما
نیروی  انسانی  است

بررسی آثار روانی همسر ُکشی بر فرزندان خانواده در گفتوگو با کارشناس روانشناسی

  پس  مرگ       /اینجا یک مادر میمیرد
امان  از ِ
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️تمدید  محدودیت ها
در  شهرهای  قرمز  و  نارنجی
آگهی استخدام

شرکت فالت معدن پاسارگاد واقع در منطقه ویژه اقتصادی
به تعدادی نیرو با سابقه کاری در رشته های :حسابدار ماهر،
 ،HSEمســئول دفتر با روابط عمومی باال ،مسئول کنترل
کیفیت نیازمند است
(تماس در ساعت اداری) ۰۳۴۴۲۳۸۲۵۷۱

یادداشت آخر

برای  حف ّظ  
منافع  ملی
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استاندار گفت آماده مقابله با کرونا هندی شدهایم

صفحه 8

 ما بهخاطر کرونا و مردم موافق تعطیلی هستیم
به شرط آنکه تعطیلی فقط برای ما نباشد.
 چرا ادارات بیمه و مالیات باز هستند و برای ما که تعطیلیم
مالیات مینویسند!

گفتگو با دکتر محمدرضا خضری پور
معاون اداری و پشتیبانی شرکت سنگآهن گهرزمین

رد یک شایعه در فضای مجازی

جامعه
خالی از جرم
نداریم

یک مقام دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

چه کسی فایل مصاحبه ظریف را منتشر کرد؟

تکذیب  واگذاری  معادن
گل گهر   به  چینیها

صدور   حکم   برای
پرونده  اختالس    11میلیاردی

️پیامدهای
یک   انفجار  صوتی
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آگهی استخدام

از یک نفر نیرو جهــت انجام کارهای اداری ترجیحا
وسیله نقلیه داشته باشد دعوت بعمل می آید
(حقوق به صورت توافقی)
۰۹۱۳۳۴۵۰۱۳۹

جناب آقای
مهندس
محمدرضا خواجویی
عضویت جناب عالی در هیئت
مدیره شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر برگ زرین دیگری در رویکرد این شرکت به سمت
مدیران بومی سیرجان و موجب افتخار همشهریان خواهد
بود .امید است با حضور جناب عالی در هیئت مدیره و حضور
جناب آقای مهندس ایمان عتیقی در سمت مدیرعاملی شاهد
توســعه روز افزون مجتمع عظیم گل گهر در راستای تحقق
چشم انداز های این شرکت در چرخه ی فوالد کشور باشیم
دور از انتظار نخواهد بــود که با حضور مدیران الیق و بومی
امثال جناب عالی شاهد یاری هر چه بیشتر این مجتمع عظیم
در توسعه و آبادانی و اشتغال زایی پایدار برای جوانان شهر
سیرجان باشیم .
از خداوند منان برای جناب عالی آرزوی موفقیت و سربلندی می نمایم.

محمدحسین پورمعصومی

مریم حسینی رییس اداره
استاندارد سیرجان خبر داد:

توقیف  
کاالهای  
غیراستاندارد
صفحه 3

