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متقاضیان ناراضی طرح مسکن ملی:

️تکلیف مان را
️تکلیف
روشن نمیکنند
اما و اگرهای طرح مسکن ملّی
صفحه 4

negarestan_news

دغدغهی این روزهای دانشآموزان و دانشجویان

چالش قطع برق
و امتحانات آنالین

مشکالت
اقتصادی چگونه
درمان میشود؟
صفحه 6

ریشههای بحران در ایران

از جنگ آب
تا بحران
محیطزیست
صفحه 6

 رؤسای آموزش و پرورش و دانشگاهها به اداره برق ،نامه نوشتند
 رییس اداره برق اطمینان داد مشکلی پیش نخواهد آمد
 وزارت علوم در صورت قطع برق روش جایزین را مشخص کرد
صفحه 2

ستاد ملّی کرونا ضمن هشدار به شهروندان اعالم کرد:

تردد از  ۱۱تا  ۱۷خرداد ممنوع شد
صفحه 2

یک خبر خوب برای آنهایی که کرونای خفیف گرفتهاند

یکسال تلفات کرونا  3و نیم  ،تلفات دخانیات  8میلیون نفر!

یک کار خوب از وزیر
صنعت و معدن و
مدیران شرکتهای معدنی

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 6

ایمنی
تا پایان عمر؟

دعوت به همکاری

به یک نیـروی جوان سـاده  ۲۰تا  ۲۵سال
و یک تخته کار ماهر برای کار کبابی بریانی
نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۷۷۰۷۴۵ - ۰۹۱۳۵۰۱۶۰۳۰

دخانیات بیشتر از کرونا
قربانی میگیرد

توسط روابط عمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر
در سیرجان برگزار شد:

اولین تور عکاسی معدن
صفحه 6

دعوت به همکاری

به نیروی کمکی جهت توزیع و پخش محصوالت
لبنی و بستنی به تک نیازمندیم.
(یک نفر آقا با شرایط سنی بیست سال به باال)

 ۰۹۱۳۳۴۷۴۸۵۷احمدی

جناب آقایان
مهندس اکبری

مدیریت محترم رفاه و امور اجتماعی

مهندس حصاری

رئیس محترم خدمات اجتماعی

مهندس منساری

سرپرست محترم نظارت حمل و نقل گل گهر

انتصاب جدید شما را صمیمانه تبریک عرض

می نماییم ،از خداوند متعال موفقیت روز
افزون شما را در راه سازندگی و پیشرفت
ایران سرافراز آرزومندیم.

نظارت حمل و نقل گل گهر ( حمل و نقل سنگین)
و شرکت تعاونی حمل و نقل

گفتگو با مهندس میرشاهی
مدیر شرکت
آب و فاضالب سیرجان

دغدغه آب شرب
نداریم ولی باید
رعایت کنیم
صفحه 8

