خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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گفتوگوی پاسارگاد با ایمان پاکنهاد تهیهکننده وکارگردان مستند «بیبیجان»

بیبیجان
فراموش نمیشود
 مستند در مورد دختربچهی  13سالهای است که فردای عروسیاش به دست
یکی از اعضای خانوادهاش در سیرجان به قتل رسید
 چیزی که ما را وادارکرد به سراغ این سوژه برویم زیارتگاهی بود که زنان برای دخترک درست کرده بودند
 موضوع مهم برای ما موضوع قتل نبود بلکه کنش اجتماعی بود که توسط زنان شکل گرفته بود
دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره از نگاه تماشاگر نشان میدهد جامعه روی این مسائل حساس است
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درگفتوگو با رییس سازمان نظام پرستاری سیرجان و شهربابک عنوان شد:

تعرفهگذاری حقوق پرستاران ازاول دیماه
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آهن که ترس ندارد
قیافههاوتیپوهیکلشانتقریباشبیههماست.همانقیافهمعمولکهازرانندگاندرذهنهانقشبستهاست.باهیبتیکامال
مردانه و زمخت .اینجا اما دنبالکسی آمدهایمکه همه ویژگیهایش با بقیه رانندگان متفاوت است.کسیکه اگرچه ظاهرش با بقیه
متفاوت است اما مانند رانندههای مرد عاشقکارش است .او یک زن استکه اگرچه برای ما ناآشناست ،اما خیلی ازجاده های ایران،
سالهاست «مریم خانم» را خوب میشناسند بانوییکهکاررا عارنمیداند و پشت فرمان تریلی مینشیند تا نان آورخانوادهاش باشد.
مریمالسادات منصوری متولد ۵۶است و ۴۴سال دارد  ...ادامه درصفحه5

جناب آاقی دکتر جهانشاهی  ،جناب آاقی دکتر ا مجدی
حم
کارد ز تکش بیمارستان امامرضا(ع)

خرســندیم کــه در طــول زندگــی خــود بــا انســانهای ســختکوش و بزرگــواری چــون شــما دیــدار
کردیــم .از اينکــه بــا صبــر ،انساندوســتی و بــه پشــتوانهی دانــش پزشــکی بــا توجــه بــه
شــرایط بســیار ســخت مــادرم ســرکار خانــم رضایــی؛ در درمــان ایشــان از تمــام تــوان خــود مایه
گذاشــتید ،سپاســگزاری کــرده و از خداونــد منــان ســامتی و شــادکامی برای شــما خواســتاریم.
بــا آرزوی توفیــق روزافزون
دکترعلیرضا زینلیپور

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

یکی از راویان فرهنگ عامیانه سیرجان از آداب و رسوم یلدای قدیم میگوید؛

دورهمی شب چله

سرکار خانم مریم پورحمزه

کارشناس مسئول اداره تعاون ،کار و رافه اجتماعی شهرستان سیرجان

غــم از دســتدادن عزیــزان صبــری میخواهــد عظیــم .بــا نهایــت تاســف
درگذشــت اخــوی گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد یکتــا بــرای آن عزیــز از دســترفته
غفــران و رحمــت الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان شــکیبایی و اجــر
خواســتاریم .مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.
ـنل هلدینگ گهرعمران
مدیرعامل ،اعضای هیئتمدیره و پرسـ

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/65ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «عملیات احداث ساختمان کمپینگ
باشگاه و ساختمان تعاونی مصرف»خود را واقع در شهرستان سیرجان از طريق برگزاري مناقصه عمومي
به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  ۲در رشته ابنیه و رتبه
حداقل  ۴در رشته تاسیسات (تواماً) از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمينكنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل
پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1400/10/12در محــل دفتر كميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران ميباشد .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه
مورخ  1400/10/4مقرر شده است و الزامی میباشد .شركت معدني و صنعتي گلگهر در رد يا قبول هر
يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
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