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انتقاد به ساخت کارخانه مس بلیستر در مراسم روز ملی هوای پاک:

تیری در قلب پاریز
 رییس اداره حفاظت محیط زیست :با توجه به شکایتهایی که به محیط زیست رسیده و بازدیدی که از این
کارخانه بهعمل آمد ،نتیجه پس از بررسیهای الزم منعکس میشود
 شهردار پاریز :این کارخانه یک کار عامالمنفعه و مال شهرداری و دهیاریهای بخش است
 مدیر انجمن حافظان محیطزیست پاریزکوه :کارخانه مس بلیستر با آالیندگی زیادی که دارد در ناحیه صنعتی
پاریز کنار روستاهای کهوئیه ،شورویه و خود پاریز مستقر شده است

توگو با زنی که برای نجات خانوادهاش تصمیمی عجیب گرفته است
گف 

روایتی از فروش یک کلیه و قرنیه
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سیرجان و بردسیر به بهشتی برای سرمایهگذاران تبدیل شده است
نماینده مردم سـیرجان و بردسـیر در مجلس شـورای اسلامی در جلسـه علنی دیروز ششـم
بهمنمـاه مجلـس شـورای اسلامی در نطـقپیـش از دسـتور خـود ضمـن عـرض تسـلیت به
مناسـب ایـام فاطمیه(س) ،گفت :بنده از سـرزمین سـردار سـلیمانی با شـما سـخن میگویم ،از
سـرزمین غیـور مـردان و سلحشـور زنانـی با شـما سـخن میگویم که حماسـه آفریدنـد چه در
طـول دفـاع مقـدس ،چه در بازسـازی کشـور و چه امـروز ...ادامـه در صفحهی 6

اطالعیه مفقودی

قبوض انبار منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
به اطالع میرساند که قبض انبارهای صادره توسط

قاضی محسن نیکورز دادستان سیرجان

گفتوگوی پاسارگاد با دادستان شهرستان سیرجان

سیرجان در امور قضایی پیشگام است
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

024762 - 024792 - 024794 - 024740 - 024739
مربوط به تجهیزات وارد شده به منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
متعلق به شرکت سنگ آهن گهرزمین مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشند.

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/59ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تقويــت و بهســازي ســيلوهاي
بتنــي باطلــه و كنســانتره كارخانــه تغليظ» خــود را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق برگزاري
مناقصــه عمومــي بــه شــركت واجــد 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 .مهلت تحويــل پاكات
ســاعت  9الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  98/11/21در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .زمــان بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز دوشــنبه مــورخ  98/11/14مقــرر شــده
اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

جناب آقای

دکتر رضا سروشنیا

شهردار محترم شهرستان سیرجان

بدینوسیله از زحمات خداپسندانه و همکاری
حضرتعالی با موسسه خیریه میالد نور سیرجان
از طرف معلوالن تحت پوشش این خیریه ،تقدیر
و تشکر به عمل میآید .امید است خداوند
بزرگوارانی همچون حضرتعالی را که در راه خیر
قدم می گذارند ،عاقبت بخیر نماید.

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان با شمارههای

دهش
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هیئتمدیره موسسه خیریه میالد نور سیرجان

