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 6صفحه  2000تومان

رییس اداره جهاد کشاورزی سیرجان ابعاد سرمازدگی اخیر را تشریح کرد

پستهکاراندرشوکخسارت
هزارو 800میلیاردتومانی
 دمای هوا در 16و  17فروردین ناگهان به منفی  5درجه رسد و همه را غافلگیرکرد
  سرمازدگیکلیه محصولکشاورزرا ازبین برد اما تمام هزینههای رسیدگی به باغ سرجایشان هستند
  سرمازدگی به  41هزارهکتارازباغات پسته شهرستان به مبلغ  1850میلیارد تومان خسارت واردکرد
 ازنظرمن اوضاع خوبی درآینده دربحثکشاورزی و آب نداریم

3

گفتوگو با راننده زن اتوبوس سیرجان و شهرکرد

هیچ حمایتی ازما نمیشود

5

راهیابی فیلم ایستوود به بخش مسابقه جشنواره کپنهاک
«کدام شهروند سیرجانی شبیهکلینت ایستوود است؟» این تیترمربوط به خبری استکه دو سال پیش هفتهنامه پاسارگاد آن را
منتشرکرد و دراین خبرعلیرضا رسولینژادکارگردان سیرجانی مقیم پایتخت ازساخت فیلمی مستند به اسم «ایستوود درسیرجان»
خبرمیداد .حاال پس ازگذشت نزدیک به دو سال این مستند به بخش مسابقه هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند
کپنهاک راه پیداکرده است .علیرضا رسولیکارگردان این مستند به پاسارگاد میگوید :هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم
مستندکپنهاک ( ... )CPH: DOXادامه درصفحهی5

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

مهری ماندگارفوقلیسانس روانشناسی ازنحوهگفتن مرگ نزدیکان بهکودک میگوید

کودک و مسالهای به نام «مرگ»

4

جناب آقای محمدعلی ضیاء

آگهي استعالم عمومي شماره/400/01س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « اندازهگيــري عوامــل زيس ـتمحيطي
در پســاب ،فاضــاب ،آب و خــاك زيســتمحيطي تــا پايــان ســال جــاري (الــزام طــرح خوداظهــاري در پايــش
ســازمان حفاظــت محيطزيســت)» را از طريــق برگــزاري اســتعالم عمومــي بــه آزمایشــگاه معتمــد ســازمان حفاظــت
محیطزیســت واگــذار نمايد.لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه
ارزيابــي تأمينكننــدگان از قســمت– مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز
چهارشــنبه مــــورخ  1400/02/01در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع و يــا دبیرخانه دفتر مرکــزی تهران
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 و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره/99/54ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد  «تهیــه لــوازم و اجــراي چاههــاي
ارت مــورد نيــاز ( 60چــاه ارت)» واقــع در مجتمــع خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار
واجــد شــرايط و دارای رتبــه حداقــل  5در رشــته نیــرو واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت
اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه
فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات
ســاعت  9الــي  14روز یکشــنبه مــــورخ  1400/02/05در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از محــل اجراي موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مورخ
 1400/01/30مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يك از پيشــنهادات
بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

بــا نهایــت تاســف درگذشــت بــرادر بزرگوارتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از
درگاه خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز درگذشــته غفــران الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و طــول
عمــر بــا عــزت خواســتاریم.

مدیریت و کارکنان جایگاه پمپ بنزین محمد پرنیان (خواجویی سابق)

