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توگوی پاسارگاد با رییس اورژانس اجتماعی
گف 

ماموریت نامشخص
   اورژانس اجتماعی با هدف ارایه خدمات  به زوجین دارای اختالفات خانوادگی ،زنان و دختران درمعرض آسیب ،افرادیکه اقدام به
خودکشی دارند،کودکانکارخیابانی ،همسران وکودکان آزاردیده ،افراد دارای اختالل هویت جنسی و موارد فرارازخانه تشکیل شده است
  بیتوجهی سازمانهای دیگربه وظایف قانونی  خود باعث شدهکه زحمات همکاران ما دراورژانس اجتماعی زیرسوال برود
 یکی ازمهمترین مواردیکه باعث نارضایتی مردم ازاورژانس اجتماعی شده ،وجود زنان معتاد متجاهروکارتنخواب است
کودکانیکه درسرچهارراهها حضوردارند ازاتباعکشورافغانستان هستند و همه دارای خانوادهاند

3
بررسی آخرین وضعیتکمربندی شاهد و مشکالت آن؛

آزادسازی چهارراه شاید بتواندگرهگشا باشد

2

کشتن زندگی
لیال با افتخارمیگوید« :من تا حاال  4بارسقط جنین انجام دادم ».دوستانش با حیرت نگاهش میکنند« :چرا؟» لیال
شانه باال میاندازد« :بهروزسختشه ازوسایل جلوگیری استفادهکنه .منم دلم نمیخوام قرص ضدبارداری مصرفکنم.
میگنخیلیعوارضداره».حرفیکهلیالمیزندهمهمهایمیانجمعایجادمیکند.هرکسیحرفیمیزند.بعضیهاهم
ازتجربهی مشابهشان میگویند اما مریم ازمیان دوستان لیال عصبانی است« :این افتخاردارهکه 4بارسقط جنینکردی؟
میدونی با هربارسقط جنین چه آسبی به بدن خودت زدی؟ ...ادامه درصفحه5
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ـرق بــا قیمــت پایــه هــر قطعــه بــه مبلــغ  1/200/000/000تومــان
ـوب شـ
 12جنـ
(یــک میلیــارد و دویســت میلیــون تومــان) بــه فــروش میشــود.
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ـی از طریــق مزایــده بــه فــروش میرســد.
ـی درختـ
ـتگاه ارهبرقـ
دسـ
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عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

توگو با مجتبی نخعی شکارچی که تفنگاش را کنارگذاشت
گف 

آه شکارزندگیام راگرفت
تقدیر و تشکر

جناب سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان سیرجان

و جناب آقای سهراب بهاءالدینی
فرماندار محترم شهرستان سیرجان

بدینوســیله مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را از شــما و پرســنل محترمتــان
درخصــوص تامیــن نظــم و امنیــت در برگــزاری انتخابــات ســیزدهمین دوره
ریاســتجمهوری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در
شهرســتان ســیرجان ،اعــام مــیدارم .بــرای شــما بزرگــواران موفقیــت
روزافــزون و توفیــق خدمتگــزاری از درگاه ایــزد منــان مســئلت مینمایــم.
محسنپورشاهنظری

مدیرعامل شرکتهای گهردژ آرکا و عمرانکویر جنوب

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /1400/11ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد« :ارائــه خدمــات تســت و کالیبــره
تجهیــزات اندازهگيــري و ابزاردقيــق شــركت خــود و صــدور گواهینامــه دورهای مورد تائيد ســازمان ملي اســتاندارد
ايــران» را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای گواهینامــه  17025 ISOاز
اداره اســتاندارد واگــذار نمايــد .لــذا متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از بخــش
مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهار شــنبه مــــورخ 1400/4/23
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديد از
محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ  1400/4/16مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتي
گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار
ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر
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