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گزارش پاسارگاد از آتشسوزیهای مراتع در سیرجان

 از ابتدای سال تا امروز   4مورد
آتشسوزی داشتیم و متاسفانه  6هکتار از
اراضی ملی شهرستان دچار حریق شد
 زمان آتشسوزی ممکن است بالگرد،
کپسولهای اطفای حریق پیشرفته  نیاز باشد
که ما نداریم.
صفحه3
گزارش پاسارگاد از دو خواهری که چهرهبافی میکنند

پای دار گلیم بچگی کردیم
و به آن عالقهمند شدیم

اوج بیماری و خستگی درمانگران

صفحه 6

صفحه 2

گزارش پاسارگاد از روند صعودی بیماری کرونا در سیرجان

«راضی هستیم به رضای خداوند»

به حکم ادب و حقشناسی ،بدینوسیله از همه سروران ،اقوام ،دوستان و آشنایان گرامی خصوصا
آقای دکتر فدایی استاندار محترم کرمان ،مهندس وفایی معاون محترم استاندار ،حاج شهباز حسنپور
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی ،حاجآقا حسینی امامجمعه سیرجان،
حاجآقا کرمانی امام جمعه بردسیر ،امامجمعه محترم زیدآباد و بلورد و نگار ،دادستان محترم سیرجان
حاجآقا نیکورز ،مهندس علی عباسلو مدیرعامل شرکت جهانفوالد ،دکتر غنیان معاون مجمع خیرین
سالمت کشور ،مجمع خیرین سالمت سیرجان ،فرمانده انتظامی و فرمانده سپاه ناحیه سیرجان
و بردسیر ،دکتر خطیبی شهردار بردسیر ،آقای مهندس بهاءالدینی فرماندار سیرجان ،مهندس
نجفپور فرماندار بردسیر ،مهندس وفایی معاون فرماندار بردسیر ،مدیریت و کارکنان شرکت
گلگهر(مهندس عسکرزاده قائممقام ،مهندس زیدآبادی ،مهندس عتیقی ،دکتر پورفریدونی ،منهدس
ت جهان فوالد
مرتضوی -صادقیان -ایرانمنش و ایراننژاد و سایر معاونان و مدیران محترم) ،شرک 
سیرجان(مهندس مستقیمی ،قاسمینژاد ،محمد عباسلو ،هدایتی ،زمانی ،جهانبخش ،گویینی ،خودکامه،
فخریان و سایر همکاران عزیز) ،گهرهمکار(مهندس یوسفی و مهندس کشاورز و سایر همکاران)،
توسعه آهن و فوالد(مهندس محیاپور و سایر همکاران) ،گهرزمین ،نظمآوران ،پاریزپیشرو ،کارکنان
شرکت مس سرچشمه و کانی مس ،آقای طباطبایی رییس اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان ،مدیریت
و کارکنان اداره دارایی و امور مالیاتی سیرجان ،مدیرکل امور شهری استانداری ،مدیریت روابطعمومی
فرمانداری سیرجان ،همکاران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ،مدیریت و کارکنان صدا
و سیما استان کرمان و سیرجان ،دانشگاه آزاد و دانشکده علومپزشکی سیرجان ،مدیران دانشگاه
علومپزشکی کرمان ،مهندس برهانی مدیریت شبکه بهداشت و درمان بردسیر ،دکتر شاهرخی رییس
پزشکی قانونی بردسیر ،ریاست و کارکنان بیمارستان قائم(عج) بردسیر ،اداره صمت بردسیر ،ریاست
محترم کمیته امداد سیرجان و بردسیر و نجفشهر ،اداره بهزیستی سیرجان و بردسیر ،مدیریت محترم
حوزه بانک رسالت سیرجان و بردسیر ،بخشداری و شهرداری و شورای اسالمی و ستاد نمازجمعه و
هیئت خادمین شهدا و ادارات و شوراهای اسالمی بلورد ،فرمانده پاسگاه بلورد ،جمعی از خادمین
حرم مطهر رضوی ،شورای اداری سیرجان و بردسیر ،شوراهای اسالمی شهرستان -شهر و روستاهای
سیرجان و بردسیر ،بخشداران سیرجان و بردسیر(مرکزی ،بلورد ،نگار ،زیدآباد ،گلستان ،پاریز) ،اداره
ورزش و جوانان و روسای هیئتهای ورزشی سیرجان و بردسیر ،اداره تبلیغات اسالمی و شورای
هیئات مذهبی و کانون مداحان بردسیر ،هیئت موکب زینبیه بردسیر ،انجمن حمایت از زندانیان
سیرجان و بردسیر و اداره زندان سیرجان ،موسسات خیریه نیکان -رعد کرمان -میالد نور -کانون
نابینایان سیرجان ،اصحاب جراید و کانالهای خبری ،آقای سعید صادقی مدیر کانال خبری شهر من
سیرجان ،هفتهنامههای نگارستان ،سخن تازه ،پاسارگاد ،پردازش ،اخبار فلزات ،تجارت شرقی ،ندای
وحدت کرمان ،ندای اعتدال کرمان ،اقتصاد کرمان ،عصر اقتصاد و صمت ،بامداد و سپهر بردسیر
و سایر عزیزانی که با حضور آرامبخش و دلسوزانه خود ،در تحمل سوگ عزیز از دست رفتهمان

شادروان فاطمه میرمحمدی

مرهمــی بــر قلــب داغدارمــان بودنــد ،صمیمانــه تشــکر میکنیــم .بــه علــت تالمــات روحــی فــراوان و
کثــرت بزرگــواران ،قــادر بــه قدردانــی حضــوری و تلفنــی نشــدیم .ســامتی و بهــروزی همــه شــما را
از درگاه خداونــد متعــال خواســتاریم.

ی میرمحمدی  ،اسدیزیدآبادی
خانوادهها 

آگهی مزایده بنیاد مستضعفان استان کرمان
فروش امالک
به صورت نقد و اقساط با تخفیف ویژه
تلفن:

جناب آقای

مهندس
عباس مطهری
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انتخــاب شــما بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت
پاریزپیشــرو صنعــت توســعه را خدمــت جنابعالــی
تبریــک عــرض میکنیــم .امیــد اســت در پرتــو الطاف
بیکــران الهــی بیــش از پیــش موفــق و پیروز باشــید.

شرکت سختکوشان سپهر

دعوت به همکاری «کارخانه تراکتورسازی عمران سیرجان»

جهت تکمیل کادر پرسنلی خطوط تولید از افراد با تجربه زیر با حداقل سابقه کار
دعوت به همکاری مینماید:
 -1مدیر برنامهریزی تولید
 -2کنترل کیفی
 -3انباردار مسلط به
همکاران سیستم

 -4اداری و خدمات
 -5آپاراتی
 -6قطعهساز
 -7تعمیرکار (مکانیک)

 -8تراشکار
 -9نقاشی اتومبیل
 -10برقکار اتومبیل

آدرس :سیرجان -منطقه ویژه اقتصادی -بخش صنعت -پالک 251تلفن42382998:
ضمنا مصاحبه حضوری انجام میپذیرد

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس سیدحسین رضوی علوی

از شــنیدن خبــر درگذشــت بــرادر ارجمندتــان ســخت متاثــر شــدیم .ایــن
واقعــه دردنــاک را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض مینماییــم
و از درگاه خداونــد متعــال بــرای جنابعالــی و ســایر بازمانــدگان صبــر مســئلت
داریــم .مــا را هــم در غــم عزیــز از دســت رفتــه خــود شــریک بدانیــد.
هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت گهرخدمات سیرجان
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