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گفتوگوی پاسارگاد با رییس اداره دامپزشکی سیرجان

به چشم خودم هم
اعتماد ندارم

 از افراد دورهگرد و خودروهای بینجادهای یا افرادی که در جمعهبازار ماهی میفروشند،
به هیچ عنوان خرید نکنید
 برای خود من هم سوالبرانگیز است چرا میادین دام جابهجا نمیشوند
 میادین دام حتا اتحادیه هم ندارند تا ارگانهای نظارتی بتوانند رویشان نظارت داشته باشند
 شیر االغ را رسما میگوییم مجوز ندادیم و مصرف نکنید
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گزارش پاسارگاد از تاثیرات مواجهه کودکان با اخبار منفی و نقش والدین

والدین ،دروازهبان اخبار منفی برای کودکان هستند
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بهدرد ما نمیخوری

سمیه هاشمی نمایشگاه نقاشی «پرسه در روز» را افتتاح کرد

«چهـار مـاه در خانـه افتادم و یـک نفر نیامـد بگوید تـو کی هسـتی؟ چه میکنـی؟ این چند
مـاه چطـوری زندگی کـردی؟» صحبتـش را با این جملات آغاز کرد و از مسـئوالن شـهرداری و
شـرکت پیمانـکاری گالیه داشـت .علیرضا باربردار دو سـال و چنـد ماه برای یکی از شـرکتهای
پیمانـکاری شـهرداری کـه کار نظافـت را بـر عهـده دارد کار کرد و سـال گذشـته در یک شـب
سـرد ،سـاعت چهار صبح کـه به خانـه میرفـت  ...ادامـه در صفحهی7

جناب آقای

حاج حمید
شهسواری
انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان ریاست
هیئت پهلوانی و زورخانهای شهرستان سیرجان را
تبریک عرض مینماییم .امید است که حضور شما در
این مسئولیت با کولهباری از تجربه ،نویدبخش نشاط
و تحرک بیش از پیش این هیئت ورزشی باشد.
ورزشکاران زورخانه پوریای ولی ،شیفت صبح

همیــار اتــکا

قابل توجه دارندگان

«حکمتکارت نیروهای مسلح»
از تخفیف «حکمتکارت» خود
بهرهمند شوید

آدرس :شهرک مشتاق -بلوار هجرت
نبش هجرت  -16سوپر هایپر آتی
با مدیریت کاظمی

09136993680

جناب آقای دکتر علی عباسلو

مدیرعامل محترم مجتمع جهانفوالد و بنیانگذار صنعت فوالد در شهرستان سیرجان

گفتوگو با سمیه هاشمی به بهانه افتتاح نمایشگاه نقاشی «پرسه در روز»:

اثر خوب باشد حرف خودش را میزند
«من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق»
تو دیدی کسی را که جاوید ماند؟
که را جاودان ماندن ،امید ماند؟
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ی
ن
ی

از بذل محبت و اظهار همدردی شما عزیزانی که در
مراسم درگذشت همسر و پدر عزیزمان شادروان

شــرکت نمــوده و بــا ارســال گل و پیامهــای تســلیت
موجبــات تســلی خاطــر بازمانــدگان را فراهــم نمودهایــد،
نهایــت تشــکر بــه عمــل میآیــد .از خداونــد متعــال
آرزوی ســعادت و بقــای عمــر شــما عزیــزان را خواهانیم.

معینی ،موحدی

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /98/52ع

انتخاب شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ایران
( )IMI-100به عنوان یکی از صد شرکت برتر ایران را به حضرتعالی ،مدیران ،کارکنان
و کارگران زحمتکش این مجموعه عظیم فوالدسازی ،تبریک عرض مینمایم .قطعا
کسب این افتخار برای دیار کریمان خصوصا شهرستانهای سیرجان و بردسیر نشان
از توانمندیهای بسیار خوب جنابعالی در عرصه مدیریت کشوری دارد .از درگاه ایزد
منان مزید توفیق روزافزون برای خدمتی سرشار از نشاط و مملو از توکل الهی مسئلت
مینمایم.

شهباز حسنپور

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « زیرســازی چمــن
مصنوعــی ورزشــگاه شــماره  2گلگهــر» را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فني را به
همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت– مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلت
تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز شــنبه مــــورخ  98/11/12در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز
شــنبه مــورخ  98/11/05بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و
صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر
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