خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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جشنوارهی داستان آهن ،به یک
جشنوارهی معتبرکشوری
تبدیل شده است
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پرداخت بدهی شهروندان در
خیابانگلیم
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 24ژانویه 2022
 6صفحه  2000تومان

درگفتوگو با پرستاربخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا(ع) مطرح شد:

مهارتهای زندگی و حل مسئله
درمدرسهآموزش داده شود
 یکی از مهمترین مسایل در دوران پساکرونا بحث حوزه سالمت روان است
 پرستاران ،بیشترین قربانیان رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی بیماران بخش روانپزشکی هستند
 افسردگی بیشترین دلیل بستری بخش اعصاب و روان در سیرجان است
 به دلیل مصرف داروهای مواد مخدر صنعتی ،اختالل سایکوز (روانپریشی) زیاد شده است
 اقدام به خودکشی در زنان بین دو تا سه برابر مردان است اما فوت در مردان بین  ۳تا  ۴برابر بیشتر از زنان است
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اتفاقهاییکامال شرکه خیریتی برای آینده دارد

جای این دو زخم برای تجربه برتنگلگهر

2

«مشکوکم به این هوا »
سیرجان شاعران توانا و شناختهشدهی زیادی را به جامعه ادبی معرفیکرده است اما تا امروزهیچکس به قد و قامت مرتجا نبوده
است .محمدحسن مرتجا درشعرآزاد ایران چهرهی شناختهشدهای است؛ چنانکه درهرجمع شاعرانهای میتوان نام او را برد و به
همشهری بودن با او افتخارکرد .عالقهمندان به شعر ،او را ازسالهای ابتدایی دههی هفتاد به اینطرف ،به خاطرچاپ شعرهایش در
نشریات معتبرادبی خوب میشناسند .دههی هفتاد به جهاتگوناگون مخصوصا ،ورودگفتمانهای خاص مثل؛ تکثر ،چندصدایی،
پلیفونیکو...بهفضاهایشعری،همچنیننگاهحرفهایتر...ادامهدرصفحه2

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

گفتوگو با یلدا صدوقی روانشناس کودک

همبازیکودکمان شویم

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/80ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «خدمات مهندسي ،تأمين کاال،
ساخت و نصب تجهيزات به صورت توأم ( )EPCبرای پروژه احداث نوار نقاله انتقال کنسانتره
از خط چهار به کارخانه گندلهسازی شماره یک» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به
پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت
شرکت به نشانی  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي
تأمينكنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه
مــورخ  1400/12/14در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران
ميباشد .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ  1400/11/13مقرر شده
است و الزامی میباشد .شركت معدني و صنعتي گلگهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز
به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

آگهي مزايده عمومي شماره /1400/10ز

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «اقالم ضایعات چوبی
موجود در انبارهای خود را به میزان تقریبی  600تن» از طريق مزايده عمومي به شرکتها
و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد
مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی  www.geg.irبخش مناقصه و مزایده مراجعه و
اسناد مذکور را دریافت نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي 14روز دوشنبه مــورخ
 1400/11/11در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع به نشانی :سیرجان کیلومتر 50
جاده شیراز ميباشد .ضمناً بازديد از اقالم مربوطه روز چهارشنبه مورخ  1400/11/6مقرر شده
است .شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر
دلیل و بدون جبران خسارت مختار میباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
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