هفتهنامه

از رشک تا تاسف
راهی نیست
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باز هم آتش
به جان طبیعت افتاد

شبکهی فاضالب،
سیرجان را میبلعد!
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ساز و کار یک شورا

در شورای فرهنگ
عمومی چه میگذرد؟
 پورمحسنی :رییس شورای فرهنگ عمومی امامجمعه است و ایشان نماینده ارباب جراید را انتخاب کردند
 امامجمعه :نیازی نیست خبرنگاران در جلسات شورای فرهنگ عمومی باشند ،چون نماینده آنها هست
 احمدزاده :خودم را نماینده نشریات محلی نمیدانم .چون نشریات محلی خبر ندارند که من نمایندهشان هستم
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گفتوگوی پاسارگاد با دکتر فاطمه قاسمزاده؛ فعال حوزه کودکان

کودکهمسری کودکآزاری است

3

منظر شهری یک میراث تاریخی است
کتاب «منظر بومی کرمان» هفته گذشته با حضور حسین مرعشی ،نماینده اسبق کرمان در مجلس شورای اسالمی،مهران
عالمزاده ،شهردار کرمان وامیر منصوری ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و گردآورنده این کتاب در گالری منظرگاه تهران رونمایی
شد .به گزارش پاسارگاد همزمان با این مراسم نمایشگاه عکس استان کرمان در این گالری افتتاح شد .سخنرانیها در این نشست به
سمت انتقاد به معماری و شهرسازی استان کرمان رفت .تخریب بافت قدیمی شهرهای کرمان یکی دیگر از موضوعهای این مراسم بود.
...ادامه در صفحه 6

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

علیاکبر صفاری پس از پیدا کردن کیف حاوی دالر آن را تحویل کالنتری داد

چه نیاز داشتم و چه نداشتم ،پول را برمیگرداندم
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جناب آقای

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/26ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «عملیــات ســاخت
پارکینــگ مجموعــه ورزشــی» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجد

شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه
ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد.
مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ  98/05/19در محــــل دفتــر
كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد
از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز يكشــنبه مــورخ  98/05/13بــراي متقاضيــان بالمانــع
ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/24ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خريــد ،نصــب،
راهانــدازي و تســت شــبكه پســيو ســاختمان اداري  »45خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه
عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت
اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را
بــه همــراه دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي و فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از
قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت
 9الي  14روز چهارشنبه مــــورخ  98/05/16در محــــل دفتر كميسيون معـــامالت مجتمع و يا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز چهارشــنبه
مــورخ  98/05/09بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

انتصــاب جنابعالــی به عنــوان رییس
ســازمان لیگ فدراســیون کشــتی را
تبریــک عــرض نمــوده ،از خداونــد
توفیــق خدمتــی سرشــار از شــور و
نشــاط برایتــان آرزومندیــم.
هیئت کشتی شهرستان سیرجان

به دیدارم بیا هر شب ،دلم تنگ است
بیا ای روشن ،روشنتر از لبخند
ش سیاهیها ،دلم تنگ است
شبم را روز کن در زیر سرپو 
ضمن تقدیر و سپاس از سروران گرانقدر که در غم درگذشت مادر عزیزمان

صالحه خانم ستودهنژاد نعمتاللهی

شــرکت و موجــب تســلی خاطــر مــا بودهانــد ،بــه اطــاع میرســاند مراســم چهلــم آن
ـنبه  98/05/10از ســاعت  6الــی  7عصــر در جــوار آرامگاهــش واقــع
مرحومــه روز پنجشـ
در بهشــت زهــرای هماشــهر برگــزار مــی گــردد.
حضور شما سروران گرامی را ارج مینهیم.

فرزندان

