هفتهنامه

بازی تاج و تخت
ِ
در گلگهر

میان قنادان و مسئوالن
شکرآب شد

2

فشار خون را
جدی بگیرید
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دوشنبه  20خرداد 1398
شماره 561
 6شوال 1440
 10ژوئن 2019
 8صفحه  2000تومان
همراه با  6صفحه نيازمنديها
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در گفتوگوی پاسارگاد با رییس اداره برق سیرجان مطرح شد

افزایش صددرصدی
سرقت سیمهای برق

 تابستان امسال برنامهای برای خاموشی نداریم
 ما باید به سمت مصرف بهینه برویم نه ایجاد نیروگاه جدید با هزینه میلیاردی
 از ابتدای سال تا االن نزدیک به یک تن سیم به سرقت رفته است
 ادارات سیرجان دو میلیارد و چهارصد میلیون به اداره برق بدهی دارند

2

دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد سیرجان به برخی مسائل رشته خود اعتراض دارند

آزادی در حصار دانشگاه آزاد

گفتوگو با مجتبی اسدی
مدرس طراحی و نقاشی:

4

امیدهای به بار نشسته

جناب آقای محسن عربمختاری

درگذشــت خواهــر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال
بــرای آن مرحومــه غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان
صبــر و ســامتی خواســتاریم.

زورخانه پوریای ولی ،شیفت صبح

دهش

آگهی جذب نیروی حجمی درشرکتهای بافت ستاره -صفا نیروسال 98
شرکتهایبافتستاره-صفانیروبهمنظورتامیننیرویموردنیازخوددرشهرستانهایحوزهجنوبیاستانکرماندرسالجاریاقدامبه


جذبنیرویانسانیموردنیازخوددرمشاغلبرقکاریبهرهبرداریواتفاقات-مامورقرائتووصولمشترکین-ازطریقبرگزاریآزمون

صورت(حجمی)باشرایطذیلاقداممینماید

نسبتبهشناساییافرادواجدشرایطجهتانجامکارموقتبه

الف)شرایطعمومیجهت
شرکتدرآزمون

داشتن تابعیت جمهوری اسالمی
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
عدم سوءپیشینه کیفری
برخورداری از سالمت کامل جسمانی
و روانی
داشتن کارت پایان خدمت یا
معافیت دائم
ج)مراحلثبتنام:
ثبتنام در سایت آزمون به نشانی
www.mapsab.ir
واریز مبلغ  650000ریال به عنوان
هزینه شرکت در آزمون

ب)شرایطاختصاصیداوطلبان
داشتن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع و رشته وگرایش مندرج در دفترچه راهنمای آزمون
دارا بودن شرایط سنی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون
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بدینوسیله اعالم میگردد:
ت و ساز،
هرگونه خرید و فروش ،واگذاری ،صلح ،نقل و انتقال ،ساخ 
دیوارکشی و به طور کلی هرگونه تصرف در امالک آقای احمدعلی ملکزاده
در پالکهــای ثبتــی( 4774و  )2310بــدون حضــور ،تاییــد و امضــای
اینجانــب پارســا ملکزاده(نماینــده و وکیــل قانونــی خانــواده ملــکزاده)
فاقــد وجاهــت قانونــی و شــرعی میباشــد و کلیــه مســئولیت و عواقــب
ناشــی از هرگونــه معامــات ،واگذاریهــا و تصرفــات و پرداخــت وجــوه بــه
هــر شــخص دیگــری تمامــا برعهــده خریــداران بــوده و هیچگونه مســئولیتی
متصــور خانــواده ملـکزاده نبــوده و بــا متجاوزیــن و متصرفیــن غیــر قانونی
مطابــق شــرع و قانــون برخــورد خواهــد شــد.
ضمنا جهت اطالع بیشتر با شماره  09339999695تماس حاصل فرمایید.

پارسا ملکزاده

بومی بودن داوطلبان در شهرستانهای ذکر شده
قبولی در مراحل آزمون ،مصاحبه ،آزمون عملی و مهارتی و معاینات پزشکی
دفترچه راهنمای آزمون از طریق پایگاه اینترنتی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان به
نشانی سایت  www.mapsab.irقابل دسترسی و مشاهده میباشد
د)سایرنکات:
داوطلبان پس از مطالعه شرایط مندرج در این آگهی میبایست روزشنبه مورخ  98/03/25تا
پایان روز جمعه مورخ 98/03/31
به سایت  www.mapsab.irمراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام نمایند

به همراه داشتن اصل فیش واریزی
به همراه کارت ملی در زمان ورود به زمان برگزاری آزمون صبح روز جمعه مورخ  98/04/07در شهر کرمان میباشد
جلسه الزامی میباشد

کارت شرکت در آزمون از روز شنبه مورخ  98/04/03تا روز چهارشنبه مورخ 98/04/05
بر روی سایت به نشانی اینترنتی  www.mapsab.irقابل دریافت میباشد

مدارک ارسالی و هزینه واریزی برای
ثبت به هیچ عنوان مسترد نمیشود

عکس :لیدا خواجگان

مرکز حرفهآموزی دختران معلول ذهنی «امید زندگی» در کوچه شهید عتیقی بلوار ولی عصر(عج ) قرار دارد و خانهای
که در اجاره مرکز است ،بزرگ و دلباز است .زنگ تفریح است و دختران مرکز توی حیاط موکتی پهن کردهاند و زیر
سایه درختان صبحانهای را که از خانه آوردهاند ،میخورند .دختران مرکز دچار معلولیت ذهنی هستند .بینشان ناشنوا و
سندروم داون هم هست .مانتو شوار و مقنعه پوشیدهاند و کیفهایشان بچگانه است .اکثرا اضافه وزن دارند و نشستن و
بلند شدن از روی زمین برایشان سخت است .... .ادامه در صفحه 5

هنرمندخوب
الزاما
آموزگار
خوبی نیست

برای اطالع از دروس امتحانی محل توزیع کارت ورود به جلسه و آدرس دقیق محل برگزاری
آزمون به پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان به نشانی
 www.mapsab.irمراجعه نمایند

جدول نیروی مورد نیاز شرکتهای صفا نیروی کرمانیان -بافت ستاره سال  98جهت آزمون حجمی
ردیف
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رشته شغلی

مامور قرائت
عادی

مامور وصول
مطالبات
برقکار

بازرسی
برقکار
بهرهبرداری
برقکار

اتفاقات
سیمبان
راننده

رشته

تحصیلی

کلیه

گرایش

مدرک تحصیلی
مورد نیاز

تعداد
(نفر)

جنسیت

کلیه گرایشها

دیپلم

2

مرد

برق

کلیه گرایشها

دیپلم

3

مرد

برق

کلیه گرایشها

دیپلم

3

مرد

برق

کلیه گرایشها

دیپلم

1

مرد

برق

کلیه گرایشها

دیپلم

4

مرد

برق

کلیه گرایشها

دیپلم

2

مرد

رشتهها

شهرستان مورد نظر

سیرجان  1نفر
قلعه گنج  1نفر
سیرجان (خواجوشهر) 1نفر
زهکلوت  2نفر

شرکت

بافت ستاره
بافت ستاره

سیرجان (بلورد) 1نفر
سیرجان (پاریز) 1نفر

بافت ستاره

رودبار  1نفر
زهکلوت  1نفر

صفا نیرو کرمانیان

قلعه گنج 1نفر
سیرجان(پاریز) 2نفر

صفا نیرو کرمانیان

قلعهگنج(مارز) 1نفر

جمع کل

11

سیرجان ا نفر
فاریاب 1نفر

صفا نیرو کرمانیان

