خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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پشت دیوارهای سنگی
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هشدارپزشکان عفونی درباره شیوعکرونا:

سهلانگاری نکنید
دیروز ابتالی  ۱۴۵نفر دیگر به کووید  ۱۹در سیرجان تایید شد
 دکترعلی امجدی :قطعا بعضی ازمواردکرونای انگلیسی هستند اما قابل اثبات نیست
 افراد به محض داشتن عالیم سریع به پزشک مراجعهکنند چون سهلانگاری و تعلل باعث پیشرفت بیماری میشود
  دکترندیمی :در  طرح  درمان سرپایی ،بیمارهمان داروی بیمارستان را میگیرد و درخانه درمان را ادامه میدهد
 دکترحاجعلیزاده :شیوع و درگیری ریه این روزها دربین افراد بسیارزیاد شده است
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روایت یک همسرآزاری درهمین حوالی

دست سنگین و بساط سیخسنگ

3

پدر فرزندی

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

«سیاست ،آشنا را غریبه میکند ».مرورتاریخ شواهد زیادی را برای درستی اینگزاره پیش روی ما میگذارد .ماهیت قدرت آن را به
یکی ازکثیفترین بازیهای تاریخ تبدیلکرده است و سیاست ابزاری برای بازی قدرت است .بازیکه درانکسی بهکسی رحم نمیکند
و انسان را به خونخوارتین موجود جهان بدل میسازد .چه بسیارقدرتطلبانیکه پس ازبه حجله رفتن با عروس دنیا ،نزدیکترین
یاران خویش را به مسلخ فرستادهاند .روزیکه محمدشاه قاجارچشم ازجهان فروبست ،ولیعهد جوان او پایگاهی لرزان درپایتخت
داشت و اگرنبود درایت میرزاتقیخان امیرکبیراوکجا میتوانست ...ادامه درصفحهی2

جناب آقای دکتر ابوذر خواجویینسب

انتخــاب جنابعالــی را بــه ســمت مدیــر روابطعمومــی باشــگاه فرهنگــی ورزشــی گلگهــر
ســیرجان ،تبریــک عــرض میکنیــم .موفقیــت و ســربلندی شــما آرزوی مــا اســت.

هفتهنامه پاسارگاد

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /99/60ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «طراحــی ،تأمیــن و اجــراي خــط
رينــگ لولــه آب زهكشــي و ملزومــات مربوطــه در معــدن شــماره  »1خــود را بهصــورت  EPCو از طريــق برگــزاري
مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای گواهينامــه صالحيــت پيمانــكاري بــا رتبــه حداقــل  5در رشــته
خطــوط انتقــال آب و شــبکههای آب و فاضــاب واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد
مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابي
تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه
مــــورخ  1400/2/13در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتر مرکــزی تهران ميباشــد.
ضمنـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ  1400/2/1مقرر شــده اســت .شــركت معدني و
صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختار
ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

گزارش پاسارگاد ازنظرات مردم درخصوص اعمال محدودیتهایکرونا

کاسهی چهکنم با رنگ قرمزکرونایی
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