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گفتوگو با برخی ازاعضای شورا پیرامون حضوردرانتخابات

رد صالحیت به دلیل
انتقاد بهگرانی بنزین
 اسماعیل خواجویی :به دلیل مسائل شخصی و منافات عضویت همزمان درشورا و اتحادیه اصناف انصراف دادم
 مصطفی اسفندیارپور :هنوزوضعیت تایید صالحیتم مشخص نشده است
  محمد عسکری :مسائل شخصی و ادامه تحصیل ازدالیل انصرافم ازکاندیداتوری بود
 ابوذرزینلی :برایگرفتن تاییدیه حاضربه تعظیم و چاپلوسی برای برخی آقایان نیستم
 امین صادقی :رد صالحیتم بهخاطرعدم تحویل مدرک تحصیلیام بودکه حل شد
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گفتوگو با رییس ادارهکاربه مناسبت هفتهکاروکارگر

قانونکارباید بازنگری شود

3

دلمان برای یک ُمشت تنگ شده بود
این نوشته فقط شرحی برعکس صف توزیع این روزهای سیمان دولتی درسیرجان نیست .این نوشته حتاکاری به این هم ندارد
که چرا دولت خودش صفسازشده درحالیکه به بهانهیکرونا ،صنفها را برای پیشگیری ازازدحام ،محدود میکند .این نوشته
میخواهد درباره خود صف و عالقهی دولتیها به ایجاد آن تأملیکند وگریزی بزند به آن هشتگ مشهوربه عقب برنمیگردیمکه
چهارسال پیش شعارتبلیغاتی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود .شعاریکه البته نه تنها عملی نشدکه حتا ضد آن عمل شد ،به
عقب برگشتیم آن هم چه عقبی!  ... .ادامه درصفحهی 5

عکس :پاسارگاد

گفتوگوی پاسارگاد با یکی ازنزدیکان مقتول درباره جزییات حادثه

روایتی ازمرگ شیوا
دعوت به همکاری
شــرکت کاراوران صنعــت خاورمیانــه جهــت تکمیــل نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود در
معــدن  4گلگهــر از بیــن افــراد بومــی شهرســتان ســیرجان بــرای شــغلهای ذیــل دعــوت بــه
همــکاری مینمایــد:
 راننده دامپتراک راننده شـاول -راننده پایه یک

 -جوشکار مـاهر

شرایط:
 داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم وزارت آموزش و پرورش حداکثــر ســن قابــل قبــول بــا ســابقه کار مرتبــط بــا شــغل و مــورد تاییــد ســازمان تامیــناجتماعــی  35ســال میباشــد.
افــراد واجــد شــرایط از طریــق مصاحبــه ،معاینــات طــب صنعتی(جهــت ســنجش ســامت ،توانایــی
جســمی و ویژگیهــای روانشــناختی) و کســب امتیــاز حــد نصــاب الزم ،بــه صــورت قــرارداد کار
موقــت طبــق قوانیــن کار و تأمیــن اجتماعــی جــذب میگردنــد.
ـخ 1400/02/22
متقاضیــان بــا همــراه داشــتن ســوابق کار خــود بــه انضمــام مــدارک زیــر تا تاریـ
بــه آدرس :کرمــان -خیابــان هزار و یکشــب -کوچــه  -22پــاک  5مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز:
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی تصویر کارت ملی تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت تصویر گواهینامه ویژه شاول ،دامپتراک و پایه یک سابقه بیمه تأمین اجتماعی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد.انجام مصاحبه با متقاضیان هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.
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