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مهمترین اقدامات انجامشده توسط شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان
مسعود میرمحمدی مدیر پروژه معین اقتصادی بلورد بخشی از فعالیتهای انجام شده در بخش بلورد را شرح داد:
 درخصوص اشتغال معرفی حدود  650نفر از متقاضیان شغل به بانک رسالت جهت اخذتسهیالت با کارمزد  2درصد
 آموزش حدود  280نفر از متقاضیان شغل با همکاری آموزش فنیوحرفهای شهرستانسیرجان ،در رشتههای جوشکاری آرگون ،گلیمبافی ،قالیبافی ،صنایع دستی ،کارآفرینی ،خیاطی
 راهاندازی و تجهیز خانه توسعه جهت پیگیری کلیه موارد مربوط به اشتغال تحویل لباس فرم شرکت به خیاطان بلورد و خرید تولید قالی و گلیم و صنایع دستی تعمیر و بازسازی یکی از مدارس قدیمی بلورد و تبدیل به بزرگترین مرکز اقامتی و بومگردیاستان
 تعمیر و بازسازی یکی دیگر از مدارس قدیمی بلورد و تبدیل به مرکز نمایندگی آموزشفنیوحرفهای
 تجهیز و بازسازی و مرمت خانه شجاعالسلطان(حسینخان بچاقچی) تجهیز و بازسازی و مرمت مجموعه بومگردی درویشخان(خالق باغ سنگی) ساخت سه باب مغازه در جوار امامزاده حمزه(ع) ساخت آالچیق و سرویس بهداشتی در جوار امامزاده پیرغیب آموزش کشاورزان و دامداران منطقه جهت اصالح الگوی کشت(گل محمدی حدود  50هکتار)و اصالح نژاد(بز سانن و میش افشار)

یوحرفهای
بازسازی یکی از مدارس بلورد و تبدیل به مرکز نمایندگی آموزش فن 

مرمت و بازسازی خانه بومگردی درویش خان
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مژده

مژده

قابل توجه فرهنگیان محترم شهرستان سیرجان

 کاشت حدود  20هکتار درختان جنگلی با مشارکت منابع طبیعی ساخت مرکز اطفاء حریق جنگلها و مراتع ساخت دارالقرآن بلورد و دو باب مغازه جنب بیتالعباس(ع) بلورد حدود  180متر مربع ایجاد آالچیق و پیادهرو سهراهی بلورد (استراحتگاه مسافران) بازسازی و تعمیر سوله و نمای کتابخانه عمومی بلورد برگزاری مراسم افطاری با حضور مردم تجلیل از خانواده معظم شهدا و چاپ کتاب خاطرا شهدای گرانقدر کمک به برگزاری مراسم ملی و مذهبی در بلورد برگزاری کالسهای کنکور و کمک به دانشآموزان نخبه کمک به دایر شدن شعبه بانک کشاورزی در بلورد خرید یک دستگاه آزمایش خون و دو دستگاه یونیت دندانپزشکی و اهدا به مرکز بهداشتی-درمانی بلورد
 بازسازی و رنگآمیزی نمای مرکز بهداشت بلورد پایلوت قرار دادن روستای محمدآباد به عنوان روستای انرژی پاک کشور از طریق پرداختتسهیالت قرضالحسنه رسالت جهت نصب پنل خورشیدی

راهاندازی و تجهیز خانه توسعه جهت آموزش صنایع دستی

مراسممعرفیشرکتجهانفوالدبه عنوانمعین اقتصادیبخشبلورد

بازسازی مدرسه شبانهروزی و تبدیل آن به خانه بومگردی

مشارکت در نصب پنلهای خورشیدی از طریق پرداخت تسهیالت بانکی

بازدید استاندارسابق از طرحهای معین اقتصادی بخش بلورد

«مبلمان منزل و لوازم اداری فرهنگیان»

فقط

تا پایان اسفند

ایــن فروشــگاه بــا دو دهــه تجربــه در صنعــت مبلمــان و تنهــا نمایندگــی مبلمــان اپــل در اســتان کرمــان افتخــار دارد بــا
شوپــرورش شهرســتان ســیرجان انــواع مبلمان
همــکاری شــرکت تعاونــی مصــرف فرهنگیــان و مدیریــت محتــرم آموز 
منــزل و لــوازم مــورد نیــاز فرهنگیــان محتــرم را بــا کیفیــت بســیار عالــی و قیمــت مناســب به صــورت اقســاط بلندمدت
بــه شــرح زیــر در اختیــار همــکاران فرهنگــی قــرار دهد.
خـــرید تـا مبلـغ  5میلیـون تومـان ،یـکسـوم نقـد مـابقی اقسـاط  10ماهـه
خـــرید از  5میلیـون تومـان به بـاال ،یـکسـوم نقـد مـابقی اقسـاط  20ماهـه
عرضه انواع مبلمان راحتی ،تخت خوابشو ،قالی و سلطنتی ،اسپرت ،استیل ،انواع میزهای  ،LEDجلومبلی ناهارخوری ،آباژور،
کمد لباسی ،دراور ،بوفه ،ویترین ،سرویس خواب ،میز اداری و...
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