توسط شورا و شهرداری سیرجان صورت پذیرفت؛

انعقاد تفاهمنامه برای مرمت بازار و یخدان های دوقلو

اطالع رسانی :تفاهمنامه اجرای فعالیت عمرانی
و مرمت بازار تاریخی سیرجان و یخدانهای دوقلو
با هدف حفظ آثار تاریخی و مواریث فرهنگی شهر
با حضور فرماندار ویژه ،شهردار ،اعضای شورای
اسالمی شهر ،رئیس اداره اوقاف ،رئیس اداره میراث
فرهنگی و معاونین مجموعه شهرداری در محل
دفتر شهردار سیرجان امضا شد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان ،روز یکشنبه  ۷دی
ماه در مراسم امضا تفاهم نامه مرمت بازار تاریخی
و یخدانهای دو قلوی سیرجان بین شهرداری،
فرمانداری ،اداره اوقاف و امور خیریه و اداره میراث
فرهنگی و گردشگری؛ روسای این ارگان ها نیز
حضور داشتند تا با امضای این تفاهمنامه گامی در
مسیر پیشرفت و ارتقا سطحی فرهنگی و تاریخی
شهرستان برداشته باشند.
دکتر رضا سروش نیا؛ شهردار سیرجان به
عنوان نخستین سخنران این جلسه از هدف بلند
مدت و پر سرعت شهرداری برای پیشرفت در

زمینه فرهنگی شهر در زمان تصدی گریاش
بر شهرداری گفت :همهی تالشمان بر این
بوده تا بتوانیم کاری همه جانبه و مفید برای
ارتقا سطح فرهنگی شهرمان انجام دهیم.
وی افزود :برای تکمیل این پروژهها قطعا به تنهایی
نمیشد ،عمل کرد و نیازمند همیاری ارگانهای
مربوطه بود ،تنظیم این تفاهمنامه گامی مثبت
در جهت آبادی و فرهنگ شهر و بناهای تاریخی
خواهیم برداشت.
شهردار سیرجان در خصوص این تفاهمنامهها بیان
کرد :امروز شاهد این هستیم که یک تفاهمنامه
چند جانبه با مشارکت فرمانداری ویژه شهرستان
و اداره اوقاف و امور خیریه ،اداره میراث فرهنگی و
گردشگری و شهرداری سیرجان در خصوص مرمت
بازار به صورت فاز بندی که در فاز اول بعد از تهیه
طرح جامع به سرعت برای مرمت جداره و کف
بازار سیرجان که در بارندگیها شهروندان را دچار
مشکل کرد ،در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه افزود :در چند روز آینده مشاور

مشخص می شود و پس از اینکه طرح که به تایید
میراث فرهنگی استان رسید ،شهرداری اقدام به
بستن قرار داد برای حل این مشکالت می کند.
سروش نیا با بیان اینکه به یکی دیگر از تفاهمنامهها
یخدانهای دو قلو سیرجان است ،گفت :این
یخدانها و محوطه پیرامون آن به مکانی فرسوده
تبدیل شده بود که امروز با انعقاد این تفاهمنامه
در راستای رسالتهای فرهنگی شهرداری و شورای
اسالمی شهر این اتفاق رقم خورد و مشاور برای
این مکان طرح را ارائه داده است که بایستی متر
برآورد شود و قبل از سال پیمانکار انتخاب و برای
فعالیت آن اقدام شود که یک مکان و گذر فرهنگی
ایجاد شود.
سید صادق طباطبایی؛ رئیس اداره اوقاف و امور
خیریه نیز اظهار داشت :ما برای انجام هر کاری
که به نفع شهرمان باشد آمادهایم و دست یاری به
سوی هر آنکس که میتواند قدمی بردارد ،گرفتهایم
و حمایت میکنیم.
حاج حسن خدامی؛ رئیس کمیسیون فرهنگی
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شورای اسالمی شهر ،هم از پیگیری این اقدام
که به مرحلهی نهایی رسید ،گفت :بسیار مفید
است که برای فرهنگ و ارتقا فرهنگی و همچنین
نیازهای اساسی این شهر قدمی برداشته شود و
تمام اعضای حاضر در شورای اسالمی شهر نیز
خواهان اینگونه مسائل برای شهرمان هستند.
سهراب بهاالدینی؛ فرماندار ویژه شهرستان
سیرجان هم در حسن ختام این سخنرانی بیان
داشت :شهر سیرجان با توجه به پتانسیلهایش
میتواند مکانی برای حضور گردشگران باشد.
فرماندار افزود :در بحث جهانی بودن نیز سیرجان
گلیم را دارد و این هنر نماد شهر ما در دنیاست و با
چنین برنامه هایی میتوان بیش از پیش سیرجان
را به شکل زیبای خودش به همگان نمایش داد.
در انتها این دوتفاهم نامه به دست چهار مسوول
متولی :فرماندار ،شهردار ،رییس اوقاف و رییس
میراث فرهنگی امضا و تقدیم یکدیگر شد.
امیدواریم با آغاز رسمی این همیاری شاهد پیشرفت
فرهنگی و هنری شهر خویش باشیم.

طی مراسمی توسط شهرداری سیرجان و با حضور مسوولین شهرستان ؛

افتتاح چهارراه شهید زندینیا و چند طرح عمرانی شهری
معاون فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان در گفتگو با واحدخبر و امور رسانه مديريت ارتباطات
شهرداری سيرجان ،در تشریح این خبر گفت :با همراهی مردم فهیم و به همت شهرداری و شورای
اسالمی شهر سيرجان ،افتتاح و بازگشايي تقاطع بلوار شهيد زندي نيا ،پروژه های زیرسازی ،بهسازي
و آسفالت خيابان نواب ،آسفالت و جدولگذاري خيابان فياض بخش و خيابان های عدل يك و دو با
حضور امام جمعه ،فرماندار ،شهردار ،اعضای شورای اسالمی شهر و ريیس پليس راهور و جمعي از
مديران شهرداري سيرجان افتتاح و به بهره برداری رسید.
رامین یگانه اظهار داشت :تمام طرح ها و پروژه هایی که امروز افتتاح و مورد بهره برداری قرار
گرفتند در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان است .وی ابراز داشت :این طرح ها در راستای
بهبود ترددهای درون شهری با رعایت ضوابط فنی و با کیفیت مطلوب انجام شد.
یگانه در خصوص آسفالت خيابان نواب و فياض بخش ،تامین رفاه و آسایش و جلب رضایت
شهروندان را از دستاوردها و اهداف کلی این طرح برشمرد و یادآور شد :بهسازی و آسفالت این معابر
با اعتباری بالغ بر  ۶۰۰میلیون تومان شامل  ۲۷۵۰متر جدولگذاری و  ۱۲۶۲۲متر مربع آسفالت در
خیابان فیاض بخش ۸۸۰۰ ،مترمربع آسفالت در خیابان نواب انجام شد.
وی با اشاره به احداث کانال رو بسته ،روشنایی ،نصب چراغ راهنمایی در تقاطع زندی نیا گفت :روند
اجرای فعالیت های عمرانی شهر با رویکرد تحقق اهداف مدیریت شهری و اجرای تعهدات با عنوان
خدمات محله ای در راستای تامین رفاه و آسایش و جلب رضایت مندی شهروندان است.
این مقام مسئول افزود :برنامه شهرداري در خصوص آسفالت معابر بنا بر نیازسنجی کارشناسی حوزه
عمرانی و اولویت بندی ها و درخواست های شهروندان در مالقات های مردمی ،اقدام به آسفالت و
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روکش آسفالت ،در خیابان های اصلی و فرعی و معابر و کوچه های سطح شهر شد.
در ادامه این مراسم رضا سروش نیا شهردار سيرجان اضافه کرد :درصد قابل توجهي از بار ترافیکی و
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تا تاریخ  1399/10/15به آدرس ایمیل  ourfactoryinfo@gmail.comارسال نمایند  .متقاضیان
بایستی در رزومه خود پست مورد تقاضا را با توجه به مندرجات جدول به طور واضح اعالم نمایند.

شرایــط عمومـی :

-1اعتقاد به دین مبین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی
-2دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)

صبر را تقدیمتان می کنیم و عروج عموی گرامیتان را
را برای آن عزیز سفر کرده  ،و صبر برای شما و سایر
بازماندگان از درگاه ایزد منان خواهانیم.

اتحادهی رشکت اهی تعاونی تولید
شهرستان سیرجان

شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو قصد دارد نیروهای مورد نیاز خود را از بین افراد بومی از طریق

انجام مصاحبه عمومی و تخصصی جذب نماید .متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی رزومه خود را حداکثـر

الهل پورشاه آبادی

تسلیت عرض می نماییم .آرزوی غفران و رحمت الهی

تردد خودروها با افتتاح تقاطع شهيد زندي نيا كاهش خواهد يافت و شهرداری با ظرفیت های موجود
و بصورت کامال علمی و فنی این پروژه را عملیاتی و به مرحله بهره برداری رساند.

ضایعه درگذشت شادروان کرامت سلیمانـی نسب

را به شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،برای آن
مرحوم ،رحمت و مغفرت الهی و برای شما صبر و

حس محم
ین ،ود ،محمد علی و اصغر یعقوبی

شکیبایی مسئلت داریم.

شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان

در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود شامل؛

*کابل مسی
*بشکه های فلزی و پالستیکی
*یک دستگاه دکل گالوانیزه  33متری تلسکوپی
*یک دستگاه بچینگ  40متر مکعبی
*دو دستگاه سیلوی سیمان  100تُنی
*یک دستگاه شوت بتن
را در محل نیروگاه واقع در کیلومتر  12جاده سیرجان به کرمان از طریق مزایده به
فروش برساند.متقاضیان می توانند برای بازدید ،خرید اسناد مزایده و یا کسب
اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی تا تاریخ  1399/10/15از طریق تماس با شماره
تلفن )034( 4228 1700 :در ساعات اداری اقدام نمایند.

مزایده شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان

ت مست مع
آگهی زمایده اقالم ضایعا ی و ل

-3عدم اشتهار به فساد اخالقی ،نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
-4حداکثر سن جهت متقاضیان لیسانس  27سال و متقاضیان فوق دیپلم  25سال می باشد .مدت زمان
خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
-5حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس  15و متقاضیان فوق دیپلم  16می باشد.
-6اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد(.بومی به فردی اطالق می گردد که الف :حداقل دو مقطع
تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد .ب :محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد.
ج :محل اشتغال بکار پدر ،مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد).
-7دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
ردیف

پُست

تعداد

جنسیت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سابقه کار

1

بازبین و نمونه بردار
کنترل کیفیت

 6نفر

آقا

شیمی کاربردی /
مهندسی شیمی

فوق دیپلم

 2سال

2

اپراتور تاسیسات

 2نفر

آقا

مکانیک عمومی /
تاسیسات

فوق دیپلم

 2سال

3

تعمیرکار

 5نفر

آقا

مکانیک عمومی

فوق دیپلم

 3سال

4

جوشکار-لوله کش

 1نفر

آقا

جوشکاری

فوق دیپلم و گواهینامه

 4سال

فنی و حرفه ای جوشکار

5

تراشکار

 2نفر

آقا

ساخت و تولید

فوق دیپلم و گواهینامه فنی
و حرفه ای تراشکار درجه 1

 4سال

6

تکنسین برق

 6نفر

آقا

برق صنعتی

فوق دیپلم

 4سال

7

تعمیرکار خودرو

 2نفر

آقا

مکانیک خودرو

فوق دیپلم

 4سال

8

انباردار

 2نفر

آقا

مکانیک عمومی

فوق دیپلم

 2سال

9

اپراتور خط تولید

 2نفر

آقا

برق /مکانیک عمومی

فوق دیپلم

 2سال

10

اپراتور پاالیشگاه

 10نفر

آقا

فوق دیپلم

 2سال

لیسانس

 3سال

11

کارشناس منابع انسانی  1نفر

آقا/خانم

کامپیوتر

شیمی کلیه گرایش ها
تاسیسات

صنایع

