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در جلسه شورای اداری شهرستان آشکارشد:

نشانههای اختالف
نماینده و فرماندار

 فرماندار سیرجان :البیگریها ،باندبازیها و رفیقبازیها باید تاثیر خودش را از دست بدهد
 نماینده مردم سیرجان :پنج میلیارد تومانی که از وزیر نفت گرفتیم بر اساس همان
باندبازی و هر چه اسمش را بگذاریم ،بود

فرماندار سیرجان در
نشست مطبوعاتی  به
مناسبت رویداد «دو باغ»:

3

گزارش پاسارگاد از حضور مدیرعامل گلگهر در جلسهی شورایشهر

گل و بلبل شورا و گلگهر

4

تصوری که از سیرجان داشتم

انتصــاب شایســته جنابعالــی را به عنوان معــاون بیمه ســازمان تامین اجتماعی
شهرســتان ســیرجان تبریــک عــرض مینمایــم .دوام توفیقــات جنابعالــی را از
درگاه ایــزد منان خواســتارم.
قاسم رنجبر

درهمی

ن رابطه

شهریار رضایی دبیر رویداد
«دو باغ» در گفتوگو با پاسارگاد:

 از وقتی که به اقتضای شــغل معدنی ،خاک ســیرجان دامنم را گرفته ،از صحنه تئاتر تهران دور شدهام .به قول
پدرم تئاتر شکم زن و بچه را سیر نمیکند ،و این همه سال سگدو زدن در حاشیه صحنه یا روی صحنههای کوچک
بیتماشــاگر ،حالیام کرده که بیمایه فطیر است ،و بهتر است بچسبم به همین شغل پرخطر معدنی ،تا برای پول تو
جیبیام دستم پیش خانواده دراز نباشد .پیش از ورودم به این شهر ،تصوری داشتم از روستایی خوش آب و هوا که
در آن نویسندگانی چون باستانیپاریزی و سعیدیسیرجانی فراوانند ...صفحه  6را بخوانید.

جناب آقای حاج محمدرضا اسفندیارپور

تصویری
از زیبایی
سیرجان

باغ سنگی
میزبان بیش از
 100هنرمند ملی
5

جناب آقای دکتر رضا سروشنیا ،شهردار محترم سیرجان
و جناب آقای علی نجفآبادیپور ،شهردار محترم نجفشهر

بدینوســیله فرارســیدن روز شــهرداریها را بــه
شــما تبریــک و تهنیــت عــرض مینمایــم .در پنــاه
ایــزد منــان ســربلند و پیــروز باشــید.

سرهنگ ایراننژاد

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

پاسارگاد

شیشه سکوریت

دهش

کرکره برقی

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه سکوریــت مهر
صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره بــرقی اطـمینـان
دور در سیــرجان
بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع
دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهــینسب

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/19ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «بهرهبرداري ،ســرويس،
نگهــداري و تعميــرات ترانســفورماتورها و تجهيــزات پســت  230/20كيلــو ولــت و تاميــن
بــرق مــورد نيــاز و مطمئــن مجتمــع» وخــود 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 فــرم پرسشــنامه ارزيابــي
تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل
پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  98/04/31در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع
مناقصــه روز سهشــنبه مــورخ  98/04/25بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /98/4ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اجــراي عمليــات
حفــاري ژئوتكنيــك بــه میــزان  13270متــر بــا قطــر  »HQدر معــدن شــماره  1خــود 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 فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از قســمت تأمينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ 98/05/02
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنا
بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روزهــاي سهشــنبه مــورخ  98/04/25و چهارشــنبه مــورخ 98/04/26
بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

