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ادامه دادن داستاننویسی
در ایران کمتر از
خلق شاهکار نیست
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هفتهنامه

 35هزار سیرجانی
فشارخون دارند

زنان منتظر
آگهی استخدام نباشند
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دوشنبه  29اردیبهشت 1399
شماره 605
 24رمضان 1441
 18می 2020
 8صفحه  2000تومان
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گزارش پاسارگاد از غرق شدن سه پسربچه
در استخرکشاورزی

استخر
مرگ

 عموی یکی از بچهها :چرا باید بدون
استاندارد استخربسازنند ،چرا جهادکشاورزی
چنین استخرهایی را تایید میکند؟
 اورژانس  :115بچهها به دلیل خفگی
دچار ایست تنفسی شدند
صفحه2
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

گزارشی از سرقت تجهیزات تاالر فردوسی:

واگذاری
بعد از سرقت

شوپرورش سیرجان پیرامون بازگشایی مدارس
گفتوگو با رییس آموز 

طبق پروتکلهای بهداشتی عمل میکنیم
صفحه 7

صفحه 4

دعوت به همکاری

جناب آقای

«کارخانه تراکتورسازی عمران سیرجان»

مهندس محمدرضا قلیچخانی

جهــت تکمیــل کادر پرســنلی از افــراد زیــر

مدیر محترم روابطعمومی شهرداری سیرجان

بــا حداقــل ســابقه کار دعــوت بــه همــکاری

بدینوســیله  27اردیبهشــت مــاه روز ملــی

مینمایــد:

ارتباطــات و روابطعمومــی را بــه جنابعالــی

 -1کارشناس فنی تولید (آشنا به تولید و
تعمیر تراکتور)

 3نفر

 -2برقکار ماهر

1نفر

 -3سرپرست انبار (لیسانس)

1نفر

 -4کنترل کیفی (ساخت تولید یا مکانیک)

 1نفر

تبریــک عــرض نمــوده ،جــا دارد از خدمــات

ارزنــده و تالشهــای شــما و همکارانتــان کــه
یکــی از فعالتریــن روابطعمومیهــا در حــوزه
ارتباطــات و روابطعمومــی میباشــید و نیــز از
تعامــل شــما بــا ســایر نهادهــا و ارگانهــا تقدیــر

آدرس :ســیرجان -منطقــه ویــژه اقتصــادی-

و تشــکر بــه عمــل آیــد .توفیــق روزافزون شــما

تلفن4 2 3 8 2 9 9 8 :

آرزوی مــا اســت.
روابطعمومی و امور بینالملل
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شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

ضمنا مصاحبه حضوری انجام میپذیرد

حمل اثاثیه منزل،
مبلمان ،کاالی تجاری
صنعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر
آدرس :انتــهای بـلوار
فاطمیه جنب
شرکت لنـگر بار
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با0

3
%
ت
خ
ف
ی
ف

09136473880
42252330
 09139473880با یک بار امتحان مشتری دائمی ما
سلطانی(قدیم)
خواهید شد

شب

حمل

اثـاثی
ه
م
ن
ـ
ز

انه
روزی،
ب
د
و
ن
ت

با

ل

عطیلی

کادر
ی
م
ج
ر
ب
انتهای بلوار
فاطمیه جنب
قطعهشویی

42252330
09136342007
سلطانی(قدیم)

