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اولین برخورد دادستانی
در آستانه انتخابات
به اتهام خرید و فروش رأی

هفته انهم
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در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهایی که با مردم شفاف نیستند

بازی با
افکار عمومی

سه نفر
تذکر گرفتند
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یادداشتی به بهانه
روز جهاد کشاورزی

کرمان مهد
کشاورزی ایران
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موضوع سونامی وعدهها نیز نوع دیگری بازی با افکار عمومی است.
جایی که عجیبترین شعارهای انتخاباتی داده میشود بدون بررسی
امکان اجرا و یا بررسی میزان اعتبار مورد نیاز که اصًال هست یا نیست.!.
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از حاشیه سازی مسی ها قبل از بازی
تا پیامدهای پس از شکست کرمانی ها در سیرجان

اسامی کامل نامزدهای شورای شهر
آخرین خبر  :تا عصر جمعه دو نفر انصراف دادند
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عزت خود و سرنوشت
شهر را حراج نکنیم

از زندگی در پستوهای خانه تا حضور در صحن اجتماع

روزی برای
دختران سرزمین من

معرفی صادرکنندگان نمونه
سال  1399شهرستانهای
سیرجان و رفسنجان

رییس پلیس استان خبر داد:

عامالن تیراندازی و قتل
شهروند کرمانی دستگیر شدند
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یادداشتی در آستانه انتخابات شوراها

دعوت به همكاری

کافه رستوران واقع در بلوار سیدجمال جهت تكمیل پرسنل

خود به یک نیروی (باریستا ،نظافتچی ،کمک آشپز ،سالندار)
نیازمند است.همراه با سرویس رایگان از ساعت  ۵عصر تا  ۱۱شب
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بدین وسیله به اطالع می رساند مجتمع صنایع
الستیک سیرجان در نظر دارد مقدار  ۲۷۰تن مفتول
 ۵/۵میلیمتر با درصد کربن باالی خود را به صورت
مزایده به فروش برساند .لذا از کسانی که مایل به
شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت
بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس :سیرجان بلوار
شهید عباسپور ،شهرک صنعتی شماره یک ،خیابان
اشتغال ،مجتمع صنایع الستیک سیرجان مراجعه
و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.
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دعوت به همكاری

شرکت فرش الماس کویر
در شعبه سیرجان خود از افراد
عالقهمند و واجد شرایط دعوت به
همكاری بعمل می آورد.
کارشناس فروش
 حقوق اداره کار بیمه پاداش های انگیزشی امكانات رفاهی پورسانت عالی از فروشعالقهمندان رزومه خود را به شماره زیر
در واتساپ ارسال نمایند.
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افتتاح یک طرح غبارگیری
در منطقه گلگهر

ضرورت حفاظت
از محیط زیست
در محیطهای
معدنی
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