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پاسارگاد ازتغذیهکودکان درسیرجانگزارش میدهد

سوءتغذیه و الغری
کودکان سیرجانی
 یک کارشناس تغذیه  :گسترش سوءتغذیه درکودکان در شرایط کرونا میتواند سیستم ایمنی بدن آنها را
برای پذیرش ویروس کرونا آماده کرده و خطرات بسیاری دارد
ش از حد از تبلت و گوشی باعث شده کودکان
 دکتر موقری  :خانهنشینی در دوران کرونا و استفاده بی 
برنامه تغذیهای مناسبی نداشته باشند
کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی  :در سیرجان  ۱۷.۱۶درصد کودکان الغر هستند
که نسبت به متوسط کشوری باالتر است
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گفتوگو با خانواده جوانیکه دراثرتصادف معلول شده است

آرزو دارم یک باردیگربا پاهای خود راه بروم
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روابط فرا زناشویی؛ معضلی که پنهان میشود
بیش از یک هفته از قتل دردناک «غزل حیدری» در شهر اهواز به دست همسرش میگذرد و هنوزکه این
مطلب را مینویسم ،ذرهای از ناراحتی و عصبانیتم کم نشده است  .دلیل این واقعه هنوز به صورت رسمی
اعالم نشده ،اما در افواه و بهطور غیررسمی؛ فرار از منزل و ارتباط فرازناشویی به عنوان علت مطرح است که
البته هنوز رسما تایید یا رد نشده است .موضوع اول در مورد  اطالعرسانی مراجع مربوطه است .در حالی که در
شبکههای مجازی مصاحبههای فراوانی با خانواده مقتول ...ادامه در صفحه 6

دعـوت به همـکاری

عکس :محمد لطیفکار

گپی خودمانی با حمید نیکنفس شاعر و طنزپرداز  کرمانی

بهترین خاطرات من ازسیرجان است

دعـوت به همـکاری

به یک نفر نیروی حسابدار (ترجیحا خانم) با

به تعدادی راننده پایه یک جهت همکاری در

 2سال سابقه کار جهت همکاری نیازمندیم.

معدن گل گهر نیازمندیم.

09133457549-034-42206246

09133457549-034-42206246

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها به شماره /1400/12ف (نوبت سوم)

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور«بوميسازي رابط
گیربکس پمپ دیافراگمی» مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی ،اقدام به شناسایی و
ارزیابی سازندگان واجد شرايط نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان
شناسايي و ارزیابی شركتها و سازندگان به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك
خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي ميباشد ،حداكثر تا تاريخ یکشنبه مورخ 1400/12/1
به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند.
شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره /1400/75ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «تجهیز ،راهبری و مديريت ايستگاه
آتشنشاني و امدادي(اورژانس) معدن سفيدابه و سیاه جنگل» واقع در استان سیستان و بلوچستان
را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با
رتبه حداقل  5شركت در امور خدمات عمومي و تاسيساتي از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار
نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمينكنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود
نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  1400/12/07در محــل دفتر كميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران ميباشد .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه
روز یکشنبه مورخ  1400/12/01مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گلگهر در قبول یا رد 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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