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ساخت و تجهیز بیمارستان
گلگهر تا پایان امسال
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رییس اداره کار سیرجان:

کرونا
 1500نفر
را بیکار کرد

 در برخی شرکتها کمپهای کارگری وجود داشت که
اصال مسایل بهداشتی در آنها رعایت نمیشد
 تا االن یک کارگر به صورت قطعی به کرونا مبتال شده
است اما شاید افراد مبتال و مشکوک ،بیشتر باشند
 در حال حاضر مهمترین ملزومات ،وسایل بهداشتی

است که باید در اختیار کارگران قرارگیرد
صفحه 4

نگاهی به نحوه تدفین و انتقال فوتیهای کرونا از
بیمارستان به آرامستان سیرجان؛

این روزهای آرامستان
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تقدری نماینده شهرستان سیرجان
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جناب آقای مهندس جمشید مالرحمان
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

عــزم راســخ و پیگیریهــای مجدانــه جنابعالــی در جهــت
سرعتبخشــی بــه تکمیــل پــروژه بیمارســتان تخصصــی بــرای

بهرهبــرداری هرچــه ســریعتر ایــن بیمارســتان ،ســتودنی

فراخوان شناسایی شرکتها /99ف1/
شرکت سنگ آهن گهرزمین شـرکت سـنگ آهن گهرزمین(سـهامی عام) در نظر دارد (عملیات باطلهبرداری
(سهامی عام)
و اسـتخراج سـنگ آهـن و حمـل آن بـه دپوهـای موقت یـا سنگشـکن ژیراتوری)
واقـع در معـدن سـنگ آهـن گهرزمیـن بـه آدرس :کیلومتـر  60جـاده سـیرجان-
شـیراز را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شـرایط واگذار کند .لذا از کلیه شـرکتهای

واجـد شـرایط دعـوت میشـود بـا مراجعـه بـه آدرس WWW.GOHARZAMIN.COM
نسـبت بـه اخذ و تکمیـل اسـناد فراخوان اقـدام نمایند.
آخرین مهلت تسـلیم اسـناد مربوطه سـاعت  14مـورخ یکشـنبه  99/01/31خواهـد بود.
متقاضیـان در صـورت هرگونـه ابهـام میتواننـد بـا شـماره تلفـن  021-57623داخلـی
 1332تمـاس حاصـل فرماینـد.
آدرس محـل تحویل پاکت :تهـران -بلوار نلسـون ماندال -بلـوار آرش غربـی -پالک -12
طبقـه چهارم -دبیرخانه مرکزی شـرکت سـنگ آهن گهرزمین

مدیریت امور حقوقی و قراردادها
شرکت سنگ آهن گهرزمین

اســت .همچنیــن افزایــش قســمتهای مختلــف بیمارســتان
گویــای نــگاه توســعهگرایانه شــما اســت.
بــه شــما درود میفرســتم و خــدا قــوت میگویــم .خدمــت
بینظیــری ماننــد احــداث پــروژه بیمارســتان تخصصــی در
شهرســتان ســیرجان بــا این کیفیــت و کمیت موجب خرســندی
مردمــان شــریف و مهربــان ســیرجان و شهرســتانهای اطــراف
خواهــد شــد .امیــدوارم بــا همــت شــما ایــن پــروژه بــزرگ،
هرچــه ســریعتر بــه بهرهبــرداری برســد.

شهباز حسنپور

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

درسهایی که کرونا
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