خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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گفتوگو با رییس اداره بهزیستی پیرامون تاسیس نشدن مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان در سیرجان

این سیاست دولت
را نمیتوانم قبول کنم

 ویروس کرونا موجب افزایش اختالالت روانی شده است
 نمیدانیم چه تعداد بیمار اعصاب و روان در سیرجان داریم ولی حدود  530نفر در بهزیستی پرونده دارند
 مصرف شیشه باعث شده تعداد بیماران اعصاب و روان باال برود
 نسبت به مدت مشابه سال قبل با  30درصد افزایش مراجعه به مراکز مشاوره روبهرو هستیم
 در مورد مادر و دختری که هفته گذشته فوت کردند ،هنوز ذهن من درگیر است که نقش ما
در پیشگیری چه بود و باید چه کار میکردیم
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گفتوگو با کارشناس بخش معدن اداره صمت سیرجان:

همه جای کوه تنبور ثبت معدنشده است
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 164نفر در منطقه گلگهر به کرونا مبتال شدهاند
آمار مبتالیان در سیرجان به عدد  ۱۰39نفر رسید .حال با هزارتایی شدن آمار مبتالیان
پیشبینی رییس گروه بیماریهای دانشکده علوم پزشکی سیرجان که دو هفته قبل در گفتوگو
با پاسارگاد انجام شد ،محقق گردید .اکبر اسدی درگفتوگوی جدیدش با پاسارگاد گفته است تا
االن  46مورد مرگ داشتهایم که  8مورد مرگ مثبت کرونا و مابقی مرگ مشکوک به کرونا بوده
است .ادامه در صفحه 5

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

نظرخواهی خبرنگار پاسارگاد درباره این سوال :چرا ماسک نمیزنیم؟

وقت زندگی با ماسک
 یک شهروند :دولت میخواهد همهچیزراگرانکند و برای اینکه مردم اعتراض نکنند و تو خیابانها نریزنند مدام ازکرونا میگوید تا مردم غم نان یادشان برود

آگهی تغییرات هیئتمدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان سیرجان

سرکار خانم

دکتر زهر ه مهدینیا

بدینوسـیله بـه اطلاع میرسـاند بـه موجـب مدارک تسـلیمی از سـوی کانـون مذکور اسـامی و
سـمت هـر یـک از اعضـای اصلـی هیئتمدیـره به شـرح ذیل میباشـد:

 -1سیدحسین ایراننژاد پاریزی
 -2محمود دهیادگـاری
 -3علی اندایـش
 -4حسن نجفآبادیپور
 -5غالمحسین دهشیری

رییس هیئتمدیره کانون
نایبرییس کانون
خزانـهدار کانـون
دبیر کانـون
عضو اصلی کانون

دفــاع موفقیتآمیــز شــما بــا
دکتــری ( )PHDدر رشــته

«بیولــوژی تولید مثــل» از دانشــگاه

نجمهخاتون؛

شـرکت حمل و نقل ترکیبی مـواد معدنی گهرترابر سیرجان(سـهامی خـاص) قصـد دارد «امـور تامین
ایـاب و ذهـاب پرسـنل خـود از سـیرجان بـه منطقـه گلگهـر» را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـا
شـرایط پیوسـت بـه یکـی از شـرکتهای واجـد شـرایط واگـذار نمایـد .لـذا کلیـه متقاضیـان جهـت اخـذ
اسـناد اسـتعالم بـه آدرس شـرکت گهرترابـر (دفتـر کمیسـیون معاملات) مراجعـه نماینـد.
مهلـت تحویـل پـاکات از تاریـخ انتشـار آگهـی به مدت یک هفته و تا پایان سـاعت  14روز دوشـنبه مورخ
 1399/04/30در محل دفتر کمیسـیون میباشـد.
محـل تحویـل اسـناد :سـیرجان -بلـوار صفـارزاده -روبـروی دادسـرا -نبـش صفـارزاده (3طبقـه دوم-
دفتـر کمیسـیون معاملات)
تلفن جهت هر نوع هماهنگی09133459774 :
هزینه درج آگهی به عهدهی برنده مناقصه است.

مدیریت قراردادها و معامالت شرکت گهرترابر سیرجان

اخطاریه شماره یک

عالیتریــن رتبــه از پایاننامــه

نوهی گلمان

آگهی مناقصه عمومی شماره  99/1123ک

شرکت تعاونی حمل و نقل فرآورده های نفتی و نفتکشهای اربابجمعی ناحیه سیرجان
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شماره ثبت2289 :
شناسه ملی:

10860551185

اعضـای محتـرم شـرکت تعاونی نفتکشهای اربابجمعی سـیرجان ،جهـت تصمیمگیـری و فعالیـت نفتکشهـای این
شـرکت تعاونـی کـه تـا به حال با این شـرکت همکاری نداشـتهاند یا به صـورت تکپیمانی خارج شـده و یا عضو تعاون
پیمانـکاران کرمـان میباشـند ،نفتکشهـای خـود را ظـرف  10روز جهـت فعالیـت بـه ایـن شـرکت معرفی نماینـد و یا
اسـتعفای خود را کتبـا اعالم فرمایند.
در غیـر ایـن صـورت طبـق مـاده  17قانـون شـرکتها اخـراج میگردند .چـون باعث ضـرر و زیان و کمکاری ،مشـکالت
و تضعیـف عملکرد این شـرکت شـدهاند.
بـه علـت شـیوع بیمـاری کرونـا و مقـدور نبـودن اجتماعـات ،لطفـا نظـرات خـود را بـه صـورت کتبی به شـرکت ارسـال
فرمایید.

شرکت تعاونی اربابجمعی سیرجان

علومپزشــکی ایــران را تبریــک گفتــه،

میالد تو معراج دستهای ما است،
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر میگوییم.
مادرجون ،پدرجون ،دایی علی

برایتــان آرزوی توفیــق الهــی داریــم.
دکترعلیرضا پورابراهیمی،
سیدحسین حسینی ،عباس دعاگویی

فعاالن محترم اقتصادی شهرستان سیرجان

 چنانچـه دارای واحـد غیـر فعالـی میباشـید کـه امـکان راهانـدازیمجـدد آن وجـود دارد،
 همچنین پروژه نیمهتمامی که بنا به هر دلیلی متوقف گردیده است، اگـر ایـدهای در خصـوص راهانـدازی کسـب و کاری بـا توجیـه اقتصـادی وبـازار فـروش مناسـب داریـد،
لطفـا بـا در دسـت داشـتن مـدارک و مسـتندات بـه دفتـر اتـاق بازرگانـی
سـیرجان واقـع در :بلـوار نمـاز -روبروی اداره عشـایری مراجعه و یا با شـماره
تلفـن  42255183و  09356813227تمـاس حاصـل نماییـد.

مهلت ارسال مدارک تا تاریخ  1399/04/29میباشد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان -دفتر سیرجان

