خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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به جز تهران پروازی به
شهرهای دیگر نداریم
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افرادی که در آزمون استخدامی سال  88گلگهر پذیرفته شدهاند
هنوز استخدام نشدهاند
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در حق ما ظلم کردند
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گفتوگو با معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری سیرجان

درخواست مردم
اشتغال بومی است

 اشتغال غیربومی معضالت اجتماعی در پی دارد
 امتیاز دادن به سرمایهگذار رانت نیست
 وقتی این همه ساختمان در سیرجان ساخته میشود اما توان خرید نیست ،یعنی کارکمی لنگ میزند
 در بحث اشتغال ،هم تمرکز مدیریت کالن روی مجموعه گلگهر است
ی مردم به سمت گلگهر است
و هم رویکرد شغل 
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در اولین نشست خبری فرماندار  سیرجان مطرح شد

مصایب سیرجانی بودن و معدنی نبودن

6

هیچچیز جای آموزش حضوری را نمیگیرد
بازگشایی مدارس از اول بهمنماه یکی از دغدغههای این روزهای والدین دانشآموزان کالس اولی
و دومی است .ترس و نگرانی از بیمار شدن بچهها از یک طرف و ضعیف شدن پایه بچهها و دشواری
در یادگیری مباحث درسی از سوی دیگر آنها را در یک تنگنا قرار داده است .اکبر محیاپور رییس
آموزشوپرورش میگوید تمام پروتکلها رعایت خواهند شد و مربیان بهداشت و تربیتبدنی بر روی
رعایت پروتکلها نظارت دارند  ....ادامه در صفحه4
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عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

تحلیلی پیرامون انتخاب مدیرعامل جدیدگلگهر

«مدیریت بومی»
ِ
گلگهرو نیازی بهنام

جناب آاقی

ی عتی
ق
مهندسا مان ی
بــا کمــال مســرت و افتخــار انتصــاب جنابعالــی بــه

انتخــاب و انتصــاب شایســته شــما مدیــر بــا نشــاط مردمــی ،دلســوز،

عنــوان مديرعامــل شــركت معدنــي و صنعتــي

ـر در ســالی کــه بــه نــام جهــش تولیــد نامگــذاری شــده اســت،
گلگهـ

ارزشــمند و تالشهــای خســتگیناپذیر شــما

ـي
ـي و صنعتـ
ـركت معدنـ
ـل شـ
الیــق و توانمنــد را بــه عنــوان مدیرعامـ
صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده ،توفیقــات روزافــزون آن جنــاب را در
پیشــرفت صنایــع معدنــی ایــران عزیــز و نیــز در عرصههــای بینالمللــی
از خداونــد متعــال خواســتاریم.
مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت گهرانرژی سیرجان

گلگهــر را کــه ســمبل بــارزی از تواناییهــای

میباشــد ،تبریــک عــرض مینماییــم .امیــد اســت
در ســایه الطــاف الهــی در پیــش بــردن اهــداف عالــی

نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران موفــق و

ســربلند باشــید  .

مدیرعامل ،اعضای هیئتمدیره ،مدیران و کارکنان
شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر
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