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گفتوگوی پاسارگاد با مدیر روابطعمومی
فرمانداری سیرجان

وظیفه
روابطعمومیها
ف از مدیران
تعری 
نیست
 نقش روابطعمومیها در زمینه بحران خیلی مهم
است و یکی از وظایفشان حل بحران است
 بعضی از روابطعمومیها فکر میکنند عقل کل
هستند و هرچه میگویند ،درست است
 اگر مدیران دقت میکردند و افراد عالقهمند را
در این پست میگذاشتند مشکالت کمتر بود

نظرخواهی پاسارگاد از مسئوالن درباره آسفالت سیرجان

صفحه 2

گزارش اختصاصی پاسارگاد از بازی تیمهای بانوان شهرداری
سیرجان و شهرداری بم؛

هیچ جا نمیریم،

 معاون فنی شهرداری :تا رفع مشکل ترمیم ،اجازهی حفاری نمیدهیم
 معاون استانداری :اگر فرمانداری اقدام نکند ،تیم بازرسی میفرستیم

همینجاهستیم

 سرپرست فرمانداری :از آسفالت بسیاری از خیابانها شاکیام

صفحه 3

صفحه 4

شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُر ،در سیــرجان

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

جناب آقای

مسلم سلطاناحمدی

انتخــاب جنابعالــی به عنــوان رییــس اتحادیه
عکاســان ،فیلمبــرداران و چاپخانــهداران
شهرســتان ســیرجان را تبریــک عــرض
مینماییــم .آرزومندیــم بــا ایجــاد همــکاری بتوانیــم منشــاء
پیدایــش فرصتهــای متعــددی بــرای جامعه هنری شهرســتان
ســیرجان باشــیم .امیــد اســت در ســایه الطــاف خداونــد با عزم
و اراده مســتحکم در جهــت ترویــج و توســعه اهدافتــان موفق
و پیــروز باشــید .بــا تشــکر

خانه عکاسان سیرجان
امین ارجمند ،وحید دهیادگاری

خانواده محترم بداک

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان شــادروان حاجحســن
بــداک را خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه
خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم رحمــت و غفــران الهــی و
بــرای بازمانــدگان شــکیبایی خواهانــم.

مهدیدهیادگاری

جناب آقای

مسلم سلطاناحمدی

و هیئترئیسه جدید اتحادیه عکاسان،

فیلمبرداران و چاپخانهداران سیرجان

تبریــک صمیمانــه مــا بــه همــراه دعــای
خیــر بدرقــه راهتــان بــاد .ســعادت و
ســامت جنابعالــی و اعضــای هیئتمدیــره
همــراه بــا پیشــرفت اتحادیــه آرزوی قلبــی
ماســت.

انجمن عکس و خاطره سیرجان

برادر گرامى و ارجمندم

جناب آقاى مهندس ناصر تقىزاده
انتصــاب جنــاب آقــاى مهنــدس فتــحاهلل طیبــی كــه از
مديــران موفــق و بــا تجربــه اســت ،بــه ســمت مشــاور
عالــى ،نشــان از همــت بلنــد جنابعالــى در راســتاى توجــه
بــه مــردم شــريف ســيرجان میباشــد و نيــز جــذب
حداكثــرى فرزنــدان شــاهد توســط شــركت معدنــى و
صنعتــى گلگهــر بــا عنايــت بــه توســعه روزافــزون شهرســتان ســيرجان بــه ویــژه در
بخــش بهداشــت و درمــان و ورزش قابــل تقديــر اســت .از خداونــد منــان برايتــان
آرزوى توفيــق ،ســرافرازى و ســربلندى مســئلت دارم.

برادر شما ،جانباز احمد پور پاريزىنژاد
اداره حقوقى و مدير روابطعمومى شركت مخابرات سيرجان

برادر گرامى و ارجمندم

فراخوان شماره /98/2ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «طراحی و مهندســی
ســاخت یــک عــدد درایــو فشــار ضعیــف» را از طريــق برگــزاري فراخــوان عمومــي
بــه شــرکتهای واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد
جهــت اخــذ اســناد فراخــوان بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه
و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان – مناقصههــا دانلــود
نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ 98/02/30
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمع و يــا دبیرخانــه دفتر مرکــزی تهران
ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

جناب آقاى مهندس فتح اهلل طيبى
انتصــاب جنابعالــی بــه ســمت مشــاور عالــى مديرعامل
شــركت معدنــى و صنعتــى گلگهــر موجى از خوشــحالى
را بيــن مــردم ســيرجان بــه ويــژه خانوادههــاى
معظــم شــهدا و جانبــازان راه انداخــت .ضمــن عــرض
تبريــك و تهنيــت اميــدوارم در ذيــل ســايه آقــا امــام
زمان(عــج) در رفــع محروميتهــاى منطقــه ،موفــق و مويــد باشــيد.

برادر شما ،جانباز احمد پور پاريزىنژاد
اداره حقوقى و مدير روابطعمومى شركت مخابرات سيرجان
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