خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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موزه باید نشان دهد به تحوالت
اجتماعی حساسیت داریم

3

چرا مردم
باور نمیکنند؟

7

8

دوشنبه  26خرداد 1399
شماره 608
 23شوال 1441
 15ژوئن 2020
 8صفحه  2000تومان

گفتوگوی پاسارگاد
با مردی که به کرونا مبتال شده است

تنهایی؛

برخی از مردم به اصول بهداشتی پایبند هستند و در مکانهای عمومی ماسک میزنند /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

درد خانوادههای
کرونایی
 نمیدانم چطور و کجا مبتال شدم؛
فکر میکنم دلیل ابتالیم رعایت نکردن
فاصلهی اجتماعی بود چون ماسک نمیزدم
 بیماریام با سردرد ،خارش گلو و حالت
تهوع و بیحالی شروع شد
صفحه 5
گزارش پاسارگاد از وضعیت زنان باردار در دوران کرونا

استرس زایمان
در شرایط کرونا

وضعیت عمومی شهردر این روزها؛

صفحه 2

طفل به حال خود رها شده
این
ِ

صفحه 4

فروشی

تعدادی دستگاه خودرو سنگین
جرثقیل ،کامیون ،کمپرسی
متعلق به شرکت برق  12جنوب شرق
به فروش میرسد
09131452311 - 09132478433

دستگاه بلوکزنی تمام اتومات
شهرک صنعتی  ،1خیابان اصلی  ،جنب
کارخانه گاز اکسیژن ،انتهای بریدگیآخر
09127485418-09132789228

آگهی مزایده

شـرکت تعاونـی کشـاورزی تولیدکننـدگان پسـته سـیرجان در نظـر دارد مسـتند بـه مجـوز شـماره
 204/110/99/4686مـورخ  1399/02/28سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران بـا مشـخصات ملـک:
اسـتان کرمـان -شهرسـتان سـیرجان بخـش ثبتی  37شـماره فرعی  1268اصلـی  6518به مسـاحت 32039/8
متـر مربـع مربـوط بـه یـک قطعه زمین محصـور دارای صد متـر مربع سـاختمان نگهبانی و  1000متر مربع اسـکلت
سـوله واقـع در شـهر سـیرجان -بلـوار امامرضـا -جنـب شـرکت زمـرد را از طریـق مزایـده عمومـی بـه فـروش
برسـاند.
متقاضیـان محتـرم بایسـتی بـرای شـرکت در ایـن مزایده نسـبت به انجـام امور ذیل ظرف مـدت ده روز از تاریخ
انتشـار آگهی اقـدام نمایند.
 -1متقاضیـان جهـت اخـذ فـرم شـماره یک (شـرکت در مزایده) و اخذ فرم شـماره ( 2پیشـنهاد قیمت) بـه آدرس:
انتهـای بلـوار امامرضا -شـرکت تعاونی پسـته سـیرجان) اقدام و نسـبت به تکمیـل و امضای آن بـدون خطخوردگی
و الکگرفتگـی اقدام نمایند.
 -2پیوسـت نمـودن چـک بیـن بانکـی بـه میـزان یـک میلیـارد و دویسـت و سـی و پنـج میلیـون تومـان از رقـم
پیشـنهادی به نام شـرکت تعاونی کشـاورزی تولیدکنندگان پسـته سـیرجان به عنوان سـپرده شـرکت در مزایده.
 -3متقاضـی بایـد پـس از انجـام مراحـل فوق ،مـدارک خود را در پاکتی دربسـته قرار داده و تا پایـان وقت اداری
مـورخ  99/04/05تحویل دبیرخانه شـرکت دفتر مدیرعامل نموده و رسـید دریافت دارد.
جلسـه مزایـده راس سـاعت  9صبـح روز سهشـنبه مـورخ  99/04/10در محـل شـرکت تعاونی پسـته سـیرجان
برگـزار میگـردد.

جناب آقای

حاجشهباز حسنپور

نماینده محبوب شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان رییس مجمع نمایندگان

استان کرمان را به جنابعالی تبریک عرض نموده ،از درگاه

ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط
و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی
مسئلت داریم.

اتحادیه فروشندگان الستیک سیرجان

