خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

امسال  8کارگر
جان باختند
  حق اینکارگرفوتشده به هیچ عنوان نباید ضایع شود

 دربحث ایمنی و حفاظت ازجان انسانها باکسی تعارف نداریم و با هیچکس عقد اخوت نبستهایم
 دلیل بیشتروقوع حوادث درسیرجان «سقوطکردن و لغزیدن» است
 امسال درحوادث؛  ۲قطع عضو ۲۱ ،شکستگی و  ۱۷جراحت داشتیم
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گفتوگو با معاون درمانی دانشکده علوم پزشکی و رییس بیمارستان امام رضا(ع)

رازافزایش آمارمبتالیان بهکرونا درسیرجان

3

اگر حمایت نشویم باغوحش را تعطیل میکنیم
حدود یک ماه پیش فیلمی ازشیرباغوحش دریکی ازپیجهای سیرجان منتشرشدکه درآن شیررمقی برای بلند شدن ندارد .زیر
این پست بسیاریکامنتگذاشته بودندکه این مصداق حیوانآزاری است یا اینکه به حیوانات باغوحش نمیرسند و ...چند روزبعد
ازآنکوروش دری مدیرباغوحش سیرجان درصفحهی شخصیاش فیلمی ازشیرو خرسگذاشتکه درحال بازیکردن بودند تا
به همهی حواشی پاسخ دهد .مدتی بعد ادمین فیلم مربوط به شیررا پاککرد و به پاسارگادگفت برایمان دردسرمیشود .رسولیان
رییس محیطزیست سیرجان  ...ادامه درصفحهی2

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

گزارشی ازتیم فوتبال بانوان شهرداری
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 -۱الستیکهای منجید(مستعمل) ،غیر قابل روکش و بافخورده
 -2الستیکهای برگشتی از بازار
 -3بالدر ضایعاتی -ترد -فلشر
 -4تیوپ و نوار
 -5کامپاند سوخته
 -6ضایعات پخت
 0917 797 7175 - 034 - 42300022بهرامی

آگهي مزایده شماره /99/4ز
فروش یکصد هزار متريک تن کنسانتره سنگ آهن با عيار آهن %66.5

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «محصــول کنســانتره ســنگ آهن
توليــدي خــود بــه ميــزان یکصــد هــزار تــن بــا عيــار آهــن  »%66.5را بهصــورت تــرم تحويــل ex-work
انبــار كارخانجــات فــرآوری شــركت خــود ،از طريــق مزایــده عمومــي بــه شــرکتهای دارای پروانــه فعــال
بهرهبــرداری گندلهســازی یــا آگلومراســیون بــه فــروش برســاند .لــذا نماینــده كليــه متقاضيــان واجد شــرایط
ميتوانــد بــا ارائــه معرفینامــه و رونوشــت پروانــه بهرهبــرداری شــرکت متقاضــی ،جهــت اخــذ اســناد مزایــده
بــه دبیرخانــه دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت واقــع در تهران-خیابــان دکتــر فاطمــی -روب ـهروی هتــل اللــه-
ســاختمان شــماره  273مراجعــه نماینــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ
 99/12/20در محــــل دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .تاریــخ بازگشــایی پــاکات رأس ســاعت
 11مــورخ  99/12/23در محــل دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت مقــرر 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
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