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پاسارگاد دالیل اعتراض اهالی چهارگنبد به انتقال آب رودخانه اهره به معدن تختگنبد را بررسی میکند

سرچشمههای
یک نزاع
 اهالی چهارگنبد :با این لولهگذاری احتمال برداشت دایمی آب ازاین رودخانه و تمدید مجدد این مجوزوجود داد
 مدیر پروژه تخت گنبد :اگر وضعیت بارندگی به همین شکل باشد تا جایی که شورای تامین با ما همراهی کند،
انتقال آب از رودخانه اهره را ادامه میدهیم
 فرماندار سیرجان :شورای تامین مجوز نداده است و شرکت آب منطقهای مجوز داده و قرارداد بسته است
رییس شرکت آب منطقهای :این مجوز توسط شورای تامین صادر شده است و ما مجوز ندادیم
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گپی با مسئولکانون هنرموسسه معراج اندیشهگلگهر

ارتقا کمی وکیفی هنردرسیرجان هدف ماست

5

درخواست کمک پلیس امنیت عمومی از مردم

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

روزگذشته عکسها و فیلمهایی ازشکستن شیشهی خودروها درسیرجان درفضای مجازی دست به دست شد و باعث نگرانی
و اضطراب مردم شدهاند .این عکس و فیلمها شکستن شیشهی تعداد زیادی ازماشینها را نشان میدهدکه درمقابل بلوک N6
شهرکسالمتپارکشدهبودند.یکیازساکنانبهپاسارگادگفت:دیشبدرحالپارکخودرویمبودمکهناگهانصدایشکستهشدن
شیشههای ماشینها توجهام را جلبکرد .خوبکه جلو رفتم دیدم عدهای دریک ماشین درحالیکه شمشیربه دست دارند درحال
شکستن شیشه ماشینها هستند و همزمان درحال فحش دادن به فردی به نام ...نیزبودند ... .ادامه درصفحه2

درگفتوگو با مربی بدنسازی بانوان مطرح شد:

درسیرجان ازورزش بدنسازی بانوان حمایت میشود

هجدهمین سالگرد

جناب آقای حاجاحمد سیاوشی

درگذشت پدری مهربان مرحوم

عضو هیئتمدیره بنیاد خیریه فاطمیه(س)

درگذشــت اخــوی گرامیتــان را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از
خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز از دسـترفته
علــو درجــات الهــی و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان ســامتی و طــول عمــر باعــزت
خواهانیــم.

فراخوان جذب نیرو در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و پیمانکاران

حاجسیدضیاء رضوی کارآموز
را گرامی میداریم.
برای شادی روحش صلوات

هیئتامنای بنیاد خیریه فاطمیه(س)

خانواده

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون سراسری جهت تکمیل نیروی انسانی
مورد نیاز خود و پیمانکاران مطابق با اطالعات مندرج در آگهی پس از برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی
و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.
متقاضيان میتوانند جهت ثبتنام حداکثر تا پایان دی ماه  1400به آدرس اينترنتي ()www.hrdms.ir
مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و شرايط ذكر شده نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.
همچنین برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن  03441424152-4تماس حاصل نمایید.
ردیف
1

هم کار گرامی

جناب آاقی حاجاحمد سیاوشی

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت اخــوی گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد یکتــا بــرای آن عزیــز از
دسـترفته غفــران و آمــرزش الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان شــکیبایی
و طــول عمــر باعــزت خواســتاریم .مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

رشته آزمونی

کارشناس ایمنی

جنسیت

بومی

بومی استان کرمان

مرد

کشوری

2

کارشناس بحران

مرد

3

کارشناس محیطزیست

مرد

بومی استان کرمان

4

پرستار

مرد /زن

بومی شهرستان سیرجان

5

تکنسین فوریتهای پزشکی

مرد

بومی شهرستان سیرجان

روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها به شماره /1400/7ف (نوبت چهارم)
شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور «بومیسازی سیستم
دياگ آنالين دامپتراكها ( »)FMSاقدام به شناسایی و ارزیابی شركتهای سازنده واجد
شرايط نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزیابی
شركتها و سازندگان به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور
را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده
جهت شناسايي و ارزيابي ميباشد ،حداكثر تا روز دوشنبه مورخ  1400/10/27به نشاني
دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند .شرکت در
فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمینماید.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
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