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بیتوجهی مردم به
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گفتوگو با رییس سازمان نظام پرستاری سیرجان و شهربابک

 12پرستار در سیرجان
کرونا گرفتهاند

 براساس استاندارد به ازای هر تخت بیمارستانی بین یک و هشت دهم تا دو پرستار باید وجود داشته باشد
اما در سیرجان ،به ازای هر تخت بیمارستانی یک پرستار وجود دارد
 بچههایی که در بخش کرونا کار میکنند همهشان به دلیل لباس فضایی که میپوشند ،بدنشان کمآب
میشود و در شیفتها غش میکنند ،وزنشان خیلی کاهش پیدا کرده است
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اعتراض نیروهای جداشده به اظهارات مدیر بهرهبرداری نیروگاه سمنگان؛

ی است
هدف حذف نیروهای بوم 
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بنزین بر آتش کرونا نریزید
دکتر علی امجدی متخصص بیماریهای عفونی در گفتوگویی با پاسارگاد نسبت به مصرف
خودسرانه داروهایی نظیر دگزامتازون و ویتامین  Dهشدار داد و از مردم خواست در روزهایی
که سیرجان وضعیتی باالتر از وضعیت قرمز دارد با مصرف خودسرانهی این داروها موجب
تشدید بیماری کرونا نشوند .او همچنین از مردم خواست مانند پیش از عید مسایل بهداشتی را
رعایت کنند و تا میتوانند در خانه بمانند ... .ادامه در صفحه4

آگهی مناقصه عمومی شرکت
کشاورزی سیرجان بنیاد

رجوع شود به صفحه6

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
گفتوگو با رییس ستاد مقابله با کرونای شهرستان

هنوز قرمز نشدهایم
 درستاد مبارزه با کرونای شهرستان اختیارات چندانی نداریم و حتما باید با استان هماهنگ کنیم

آگهی استخدام

مجتمع صنایع السـتیک سـیرجان جهـت تکمیل
کادر فنـی خـود نیازمنـد یک نفر کارشـناس برق
و الکترونیـک (مـرد) ،بـا سـه سـال سـابقه کار
مرتبـط میباشـد.
متقاضیـان جهـت دریافـت فـرم نامنویسـی بـه
آدرس :شـهرک صنعتـی شـماره یـک -انتهـای
خیابـان اشـتغال -مجتمـع صنایـع السـتیک
سـیرجان مراجعـه یـا بـا شـماره 42300022
تمـاس حاصـل نماینـد.
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جناب آقای مهندس

منصور اسدی زیدآبادی
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه ســمت ریاســت
بانــک کشــاورزی شــعبه مرکــزی شهرســتان
ســیرجان باعــث مســرت و خشــنودی اســت .ایــن
انتصــاب را تبریــک عــرض مینمایــم .امیــد اســت
در پرتــو الطــاف الهــی بیــش از پیــش موفــق و
پیــروز باشــید.

محمدجواد نوروزی

