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توگو با رییس اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی سیرجان:
گف 

تقاضا برای مشاغل معدنی
زیاد شده است

 بیشترین ضررها در بحث کرونا به تاالرها و رستورانها وارد شده و اکثرا تعطیل شدهاند
توآمد کنند
 سرویسهای معادن باید با نصف ظرفیت رف 
 در سیرجان از ابتدای کرونا تا االن بیش از  3هزار و  200نفر تقاضای بیمه بیکاری دادهاند که فاجعه است
 تعطیلی راه مهار ویروس کرونا نیست
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پاسارگاد به مناسبت هفته بیماران کلیوی مشکالت این بیماران را بررسی میکند

دیالیز و کرونا

4

رویش باورها با آب دریا
ساعت هفت و نیم صبح است .خبرنگاران جلوی مهانسرای گلگهر جمع شدهاند تا با اتوبوس به
محل مراسم افتتاح پروژه انتقال آب بروند .رزمحسینی ،وزیر صنعت که شب قبل به سیرجان آمده ،در
خانههای گلگهر مستقر شده و احتماال هنوز خواب است.
اتوبوس خبرنگاران به سمت گلگهر حرکت میکند .همراه گلگهریمان تاکید میکند برای رعایت
پروتکلهای بهداشتی مربوط به کرونا ،در هر ردیف صندلی ،فقط یک نفر بنشیند ....ادامه در صفحه2

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

گزارش پاسارگاد از وضعیت کنونی دانشآموزان

دردسرهای آموزش مجازی

جناب آقای سهراب بهاءالدینی

انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان فرمانــدار ویــژه شهرســتان ســیرجان کــه بیانگــر تعهــد و
شایســتگی شــما میباشــد را حضورتــان تبریــک عــرض میکنــم .در ســایه تاییــدات الهــی ،در
ایــن عرصــهی خطیــر و خدمــت بــه مــردم عزیــز ســیرجان موفــق و ســربلند باشــید.
ابوذر زینلی ،رییس شورای اسالمی شهر سیرجان

فروشی

یک قطعه زمین به مساحت  1250متر دارای یک سوله سرپوشیده به متراژ  300متر
و ساختمان دفتری به متراژ  100متر

دارای  :امتیازات آب ،برق سهفاز ،تلفن و سند مالکیت
واقع در شهرک صنعتی شماره یک ،نبش خیابان باسکول ،خیابان ششم متعلق به شرکت تعاونی توزیع
نیروی برق  12جنوب شرق به فروش میرسد.

در ضمن یک دستگاه لیفتراک  4تن سهند به فروش میرسد.

آدرس دفتر :سیرجان -خیابان آیتاهلل سعیدی -جنب اداره برق  -شرکت نیروی برق  12جنوب شرق
مراجعه حضوری یا با شماره  09132453627تماس حاصل نمایید  .

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره /99/33ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اصــاح و بهبــود
سیســتم روشــنایی برجهــای نــور زمیــن چمــن مجموعــه ورزشــی شــهید ســردار
ســلیمانی گلگهــر» را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط
واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه
فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل
پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ  99/08/28در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز
چهارشــنبه مــورخ  99/08/21بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي
و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پيشــنهادات واصلــه بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل
مدیریت قراردادها و معامالت
و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

شركت معدني و صنعتي گلگهر
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شورای اسالمی از ااهلي رساهن

الزم دانســتم بــه صــورت ويــژه و اختصاصــي از همراهــي اهالــي
رســانه خصوصــا خبرنــگاران و عكاســاني كــه در مراســم افتتــاح
قطعــه نخســت طــرح انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه فــات
مرکــزی ایــران حضــور پيــدا كردنــد ،تشــكر نمايــم.
امــروز بــه واســطه فضــاي مجــازي هــر شــخصي بــه تنهايــي خود
يــك رســانه اســت و بيشــك انعــكاس خبرهــا و تصاويــر بــه
ســادگي امكانپذيــر شــده اســت؛ خــواه بــا حداقــل مخاطــب در
پيجهــاي شــخصي و خــواه بــا حداكثــر مخاطــب در پيجهــاي
خبــري و ايــن امــروز يــك پتانســيل بــزرگ بــراي جامعــه بشــري
اســت.
مطالبهگــري ،كنــكاش و همراهــي در خصــوص ايــن طرح از ســوي
شــما همزمــان بــا پيشــنهاد و شــروع ايــن طــرح در يــك دهـهی
قبل شــكل گرفــت و خوشــحالم زحمــات همـهي دسـتاندركاران
بــه بــار نشســت.
پوشــش رســانهاي ايــن رويــداد بــه صــورت خيلــي خــوب در
ســطح كشــور صــورت گرفتــه اســت كــه ايــن هــم مرهــون
زحمــات شــما اســت.
عليايحــال از تــاش و زحمــات شــما در جريــان ايــن رويــداد
بــزرگ كــه نقطــه عطفــي در جريانــات اقتصــادي ،معدنــي و
صنعتــي شهرســتان اســت ،صميمانــه تشــكر میکنــم و حضــور
همگــي خســته نباشــيد ،ميگويــم.

خادم شما  -شهباز حسنپور
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