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 گروه جامعه
 4مورد فوت مشکوک 15 ،مورد بیمار مشکوک
بستری در بیمارستانها و فرار یک فرد مشکوک به کرونا
از بیمارستان ،نزدیکترین موارد به احتمال وجود ویروس
کرونا در سیرجان هستند .اما این نکات مربوط به بعد از
نشست خبری مشترک سرپرست فرمانداری و مسئوالن
دانشکدهپزشکیمیشود.براساساظهاراتمطرحشدهدر
ایننشستمیتوانگفتهرچندهنوزموردمثبتقطعی
کرونا در سیرجان نداریم اما اگر هنوز سیرجان آلوده نشده
باشد ،قطعا به زودی آلوده خواهد شد.
 معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی:
اشتباهمردمدرتشخیصخطر
معاونبهداشتیدانشکدهعلومپزشکیمیگوید«:مردم
مرتب دنبال این هستند تا ببینند در بیمارستان مورد
مثبت کرونا وجود دارد یا خیر تا بعد ماجرا را جدی بگیرند.
کسی که عالیم بیماری را به طور آشکار داشته باشد ،در
بیمارستانبستریوخطرکنترلمیشود.کسیازاینفرد
نبایدبترسدبلکهبایدازافرادیترسیدکهناقلهستندودر
سطح جامعه آزادانه میچرخند ».دکتر محمد موقری که
در ابتدای سخن اعالم کرده بود در حال حاضر  15بیمار
باعالئمتنفسیدربخشهایعفونیوایزولهبیمارستانها
بستری هستند .گفت« :در حال حاضر واکسن و درمان
قطعی برای این بیماری وجود ندارد و فقط از درمانهای
کمکی میشود استفاده کرد .ما دوست نداریم به مردم
استرس وارد کنیم اما سعی در ایجاد آرامش بیش از حد
وبگوییمخبرینیست،خیانتبهمردماست.استرسباید
در حدی باشد که مردم نکات بهداشتی را رعایت کنند؛
درعیناینکهسیستمایمنیبدنتحتتاثیراسترسقرار
نگیرد .از مردم عاجزانه خواهش میکنم خرید غیرضروری
انجامنشود،مسافرتمطلقاممنوعباشد.امسالبحثعیدو
عیددیدنیکنسلاست.م یدانیمکهچشمبرخیازکسبه
تالشعاع
بهشبعیداستولیوقتیبیماریهمهچیزراتح 
قرار میدهد ،ناچاریم تدابیری بیندیشیم .من از این بابت
عذرخواهی میکنم اما هدف ما حفظ سالمت مردم است؛
خطرکروناکامالجدیاست».
سرپرستفرمانداری:شهرممنوعه
سرپرست فرمانداری با اشاره به نحوه تشکیل ستاد
پیشگیری از شیوع کرونا در شهرستان از روز سوم اسفند،
به درخواست دکتر موقری و مسئوالن دانشکده علوم
پزشکی ،و تصمیمات کمیتههای  9گانه این ستاد را
برای حاضران برشمرد؛ تشکیل کمیته پشتیبانی و مالی با
حضور شرکتهای معدنی و صنعتی جهت تهیه نیازهای
بهداشتیودرمانیدانشکدهعلومپزشکی،تشکیلکمیته
اصناف جهت نظارت بر صنوف و بازار و تعطیلی صنوف
غیرضروری ،اقدامات کمیته مدیریت شهری شهرداری
در بحث گندزدایی به خصوص در مناطق دارای تراکم
جمعیت،مصوباتکمیتهترافیکازجملههدایتکامیونها

به کمربندی و ممانعت از ورود به شهر ،تشکیل  5ایست
بازرسی مشترک بین نیروی انتظامی و اورژانس  115از
روزشنبهجهتکنترلمسافرانوشناساییافرادمشکوک
یا مبتال به بیماری ،دادن ماموریت ساختن بیمارستان
صحراییبهفرماندهیآمادوپشتیبانینیرویدریایی،اعالم
تعطیلیکلیهبرنامههااعمازنمازجماعت،مراسمختمویا
سایر مراسم به اداره اوقاف و پیگیری بحث تعطیل شدن
بقاعمتبرکه،ابالغتعطیلیتعویضپالک،پلیس،+10اعالم
موکول شدن تمام استعالمات غیرضروری ادارات سیرجان
بهپسازعید،دادنماموریتبهمیراثفرهنگیبرایکنترل
و عدم پذیرش مسافران نوروزی در هتلها ،مسافرخانهها یا
مدارس سیرجان و جلوگیری شهرداری از برپایی چادر در
پارکهاوبوستانهاوموظفشدنشهرداریبهجمعآوری
کلیه متکدیانی که در تقاطعها و چهارراهها فعالیت دارند،
نگ هداری در مکان مشخص و. .
 رییسدانشکدهعلومپزشکی:طبسنتیو
گیاهیبرایکروناموثرنیست
دکتر محمدی سخنان کوتاه خود را با اشاره به خوب
بودن شرایط سیرجان در حال حاضر آغاز کرد و در ادامه
افزود« :این موضوع نباید منجر به دستکم گرفتن این
بیماری شود زیرا ممکن است در عرض یک یا دو روز،
وضعیتعوضشود».محمدیتاکیدکردشهروندانتنهابه
دستوراتمرجعرسمی؛یعنیوزارتبهداشتتوجهکنندو
«سایراطالعاتیکهازطرفافرادغیرمتخصصارایهمیشود
و یا توصیه به استفاده از داروهای طب سنتی و گیاهی موثر
نیستند».
سوالهایخبرنگاران
احتمال ابتالی کودکان کار به ویروس کرونا ،چه از
منظر سالمتی این کودکان و چه احتمال انتقال بیماری
و عبورومرور کامیونهایی از تمام کشور به باربریهای
سطح شهر و عدم ضدعفونی کامیونها ،سوال یکی دیگر
ازخبرنگارانبود.
بهاالدینیدرپاسخبهمصوبهجمعآوریمتکدیاناشاره
کرد و با تاکید بر اینکه اکثر این افراد جزو اتباع خارجی
هستند ،از ماموریت شناسایی خانوادهها و تحویل کودکان
خبرداد.ویدرموردمشکلباربریهابااشارهبهاینکهشهر
به ورود برخی اقالم نظیر میوه و ترهبار نیاز دارد ،گفت« :باید
درمورداینمسئلهبیشترفکرکنیمتاببینیمچهراهکاری
میتوانپیداکرد».
انتقادازعدمشفافسازیپیراموندستگیریمحتکران
وروندانتقالاقالماحتکارشدهبهمردموارتباطبرخیمراکز
فروش با محتکران ،سوال بعدی طرح شده از سوی یکی از
خبرنگارانبود.جهانشاهی؛معاوندرمانیدانشکدهدرپاسخ
گفت« :تاکنون دو مورد احتکار اقالمی مثل ماسک و مواد
شوینده داشتیم که توسط دادستان یا معاون وی اعالم شد
وحسبنیازدراختیاربیمارستانهایامامرضاوغرضیقرار
گرفت.درمورداقالمبهداشتیافرادیکهکمیاگرانفروشی
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شرایط همچنان کرونایی است

میکنندازطریقادارهتعزیراتدرحالپیگیریاست».
تعطیلی معدن با توجه به حضور زیاد افراد غیربومی،
سوالخبرنگاربعدیبود.بهاالدینیدرپاسخگفت«:تعطیلی
معدندرحیطهاختیاراتمانیستوباتوجهبهوجودمعادن
دراقصینقاطکشور،اینتصمیمبرعهدهستادملیمبارزه
با کرونا در سطح کشور است اما پیشنهادش را مطرح و به
استان ارسال کردهایم .کاری که ما انجام دادیم ،لغو کلیه
ماموریتهایپرسنلگلگهرچهبرایخارجشدنازشهرو
چه ورود افراد شهرهای دیگر به سیرجان است».
تقاضای تشکیل گروههای مرجع اطالعرسانی ،حضور
خودروهایی برای اعالم هشدارهای عمومی در سطح
شهر توسط بلندگو و نظارت بر گیمنتها که با توجه به
تعطیلی مدارس محل تجمع دانشآموزان شده و نظارت
بر قهوهخانهها از جمله درخواستهای یکی از خبرنگاران
از مسئوالن جلسه بود .بهاالدینی در پاسخ ابتدا به دستور
فرمانداری به اداره ارشاد جهت تعطیل شدن گیمنتها
اشاره کرد و سپس گفت« :ما نمیتوانیم قهوهخانهها را
تعطیلکنیماماعرضهقلیاندرقهوهخانههاممنوعاست.در
موردچرخاندنبلندگودرشهر،خیلیازشهرهاانجامدادند.
دوستان دانشکده و شورای تامین باید نظر بدهند و تبعات
ماجرا بررسی شود اما ما آمادگی اجرا را داریم».
چرایی عدم تجمیع بیماران مشکوک به کرونا در یک

بیمارستان ،سوال خبرنگار بعدی بود .موقری پاسخ داد:
«ما به این بیماران ،بیماران با عالیم تنفسی میگوییم که
همیشهبودهاند؛مخصوصادراینفصل.براساسپروتکلاگر
موارد ویروس کرونا قطعی شود ،این موضوع دیده شده که
امکاناتوبیماراندریکبیمارستانتجمیعگردد».
جهانشاهی در ادامه دالیلعدم تجمیعبیماران در یک
بیمارستانراقطعینبودنمواردکرونا،جلوگیریازخستگی
پزشکان و پرستاران و محروم نشدن مردم از سایر خدمات
بیمارستانها در مواردی مثل تصادف ،سکته قلبی و. .
برشمرد.اوتاکیدکرد«:بخشهاکامالایزولهاستوماکامال
موضوع ،خدمات و نیروها را مدیریت کردیم .از طرفی اگر
خدماتفقطدریکبیمارستانتجمیعمیشد،فشارروی
بیمارانمراجعهکنندهبهبیمارستاندیگر،زیادمیشد.یکی
دیگر از مشکالت اساسی این است که طرحهای بیمههای
سالمتوتامیناجتماعیدر 2بیمارستانمامتفاوتاست.
بیماری که بیمه سالمت دارد و به بیمارستان غرضی برود،
باید پول بدهد اما اگر به بیمارستان امام رضا برود ،خدمات
رایگاناست.مابایدتبعاتهراقدامراموردتوجهقراردهیم».
درصورتتعطیلیمعادن،کارگرانحقوقدریافتخواهند
کرد یا خیر؟ این سوال یکی از خبرنگاران بود .بهاالدینی در
پاسخ گفت« :اگر تعطیلی اجرایی شود ،تا هر زمان که ادامه
یابدباحقوقخواهدبود».

آگهی تجدید مناقصه عمومی دهیاری روستای کهنشهر علیا
عنوان پروژه :آسفالت معابر روستای کهنشهر علیا
بخش مرکزی سیرجان (نوبت دوم)

دهیـاری روسـتای کهنشـهر علیا در نظـر دارد بـر اسـاس مصوبـه شـماره  65شـورای اسلامی روسـتای
کهنشـهر علیـا اجـرای پـروژه ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومی بـه پیمانکار واجد شـرایط راهسـازی دارای
رتبهبنـدی از معاونـت برنامهریـزی و نظـارت راهبـردی کشـور واگـذار نمایـد.
لـذا از کلیـه شـرکتهای دارای صالحیـت دعـوت بـه عمـل میآیـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه
بخشـداری مرکـزی سـیرجان مراجعـه نماینـد .دهیـاری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت .سـایر
اطالعـات و جزئیـات مربـوط به قرارداد در اسـناد مربوطه میباشـد .سـپرده شـرکت در مناقصه بایسـتی به
صـورت واریـز بـه حسـاب ذیـل نـزد پسـت بانک به نـام دهیـاری کهنشـهر علیا و یا بـه صـورت ضمانتنامه
بانکـی معتبـر باشـد .در صورتیکه برندگان اول تا سـوم مناقصـه حاضر به انعقاد قرارداد نباشـند ،تضمین
شـرکت در مناقصـه آنهـا بـه ترتیـب بـه نفـع دهیـاری ضبط خواهد شـد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
تلفن 09131794368 :بلوردی 034 - 42235081
مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست بهاء تجمیعی راه و باند و
ابنیه سال 89

 7656767715ریال
 179517916ریال

مبلغ تضمین (ریال) شرکت در مناقصه

شماره حساب برای واریز مبلغ ضمانتنامه
مدت پروژه

دریافت اسناد
تحویل پیشنهادها
بازگشایی پیشنهادها

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص فنــی و مهندســی اندیشــه صنعــت
ســمنگان درتاریــخ  1398/12/07بــه شــماره ثبــت  4843بــه شناســه
ملــی  14009019841ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :کلیــه امــور آهنگــری ،جوشــکاری ،مونتــاژکاری کلیــه
ســازههای فلــزی اعــم از مســکونی ،صنعتــی ،بیمارســتانی ،عمرانــی،
جــادهای و غیــره .تولیــد و ســاخت کلیــه مصنوعــات ،ابــزارآالت،
ماشــینآالت ،دســتگاهها و ســازههای فلــزی .طراحــی ،ســاخت و اجــرای
کلیــه ســازههای فلــزی و پیــچ مهــرهای و همچنیــن کلیــه مــوارد مــورد
اســتفاده در صنایــع و معــادن .طراحــی و ســاخت کلیــه لــوازم و ابــزار
فلــزی و همچنیــن ماشــینآالت ،دســتگاهها ی مــورد اســتفاده در صنایــع
و معــادن .خریــد و مشــاوره در امــور آه ـنآالت و ســاخت ماشــینآالت
صنعتــی .فــروش کلیــه محصــوالت فلــزی اعــم از ورق ،تیرآهــن ،میلگرد،
پروفیــل ،لولــه ،نبشــی ،ناورادنــی و کلیــه محصــوالت وابســته .تولیــد،
ســاخت ،طراحــی ،نصــب و راهانــدازی انــواع سیســتمهای نقــل و انتقــال
مــواد درون و بــرون کارخانـهای و نوارنقالههــا تولیــد و طراحــی و ســاخت
انــواع رولیــک و غلتــک نوارنقالههــا تولیــد و طراحــی و ســاخت انــواع
درام و کلینــر و اســتراکچر در صــورت لــزوم پــس از اخذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود

7766657165776171
محل

 61ماه

بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام

مهلت

تا پایان وقت اداری 89/61/17

مهلت

تا پایان وقت اداری 89/61/15

زمان

ساعت  67مورخ 89/61/89

محل
محل

بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
بخشداری مرکزی سیرجان

مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان -شهرســتان ســیرجان -بخــش مرکــزی-
شــهر ســیرجان -محلــه شــهرک امــام رضــا -کوچــه شــکوه  -5خیابــان
شــکوه -پــاک  -0طبقــه همکــف کدپســتی  7816834164ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی
منقســم بــه  1000ســهم  1000ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بینــام
عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  262مــورخ  1398/09/17نــزد بانــک ملــی شــعبه دانشــگاه
آزاد بــا کــد  8203پرداخــت گردیــده اســت .اعضــای هیئتمدیــره خانــم
فرزانــه عارفــی بــه شــماره ملــی  3060133123و بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای رســول عارفــی بــه شــماره ملــی
 3060339651و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای محمــد عارفــی بــه شــماره ملــی  3179589906و بــه ســمت
رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه
مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل (محمــد عارفــی) همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم فرشــته عارفــی

عدموجودموادضدعفونیکنندهازجملهپدالکل،دیگر
سوال طرح شده در جلسه بود .جهانشاهی پاسخ داد « :تا
این لحظه حدود 2تا 3هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده از
طریق معاونت غذا و دارو تهیه و در حال توزیع است که ابتدا
مراکزپرخطرمثلبیمارستانهاومطبهاراپوششدادهو
در قدم بعد ،نوبت افراد عادی است که تا چند روز دیگر در
سطحشهرپخشخواهدشد».
سوال پاسارگاد پیرامون وضعیت اقالم مورد نیاز مردم
از جمله اقالم خوراکی با توجه به احتمال هجوم مردم
برای خرید و از سویی تعطیلی احتمالی مغازهها در آینده
بود .بهاالدینی پاسخ داد « :فکر نکنم مشکلی ایجاد شود اما
تدابیریدراینرابطهاندیشیدهایم.البتهتوزیعمیوهشبعید
هنوز انجام نشده و منتظر دستور هستیم .این توزیع انجام
میشودامابرایجلوگیریازتجمعافراددرجلویمغازهها،
فعالکنسلشدهتاموعدمقررتوزیعشود».
باپایانیافتنجلسهخبری،نوبتبهمصاحبهپاسارگادبا
مسئوالندانشکدهعلومپزشکیرسید.
گفتگو با رییس دانشکده علومپزشکی
سیرجان
 صحبتهایی در فضای مجازی منتشر شده
مبنیبراینکهشایدنتایجمنفیتستهایکرونادر
سیرجان،بهدالیلینظیرخطاهنگامنمونهگیریویا

رعایتنشدنشرایطزنجیرهانتقالبهآزمایشگاهدر
کرمانویاتهرانباشد.چنینموردیصحتدارد؟
ببینید ،رشته تحصیلی خود من ،آزمایشگاهی است و
باید بگویم نه در این نوع آزمایش که در تمام آزمایشها،
یکسریخطاهاواحتماالتهستکهدرکتابهایعلمی
هم اشاره شده است .در همه جای دنیا هم این موارد ممکن
است وجود داشته باشد و مختص به ایران هم نیست .اما
در مورد کرونا گفته شده که معیار ،نظر متخصص عفونی و
براساسسیتیکهازریهمیگیرند؛یعنیآزمایشسیتی
نشان میدهد که آن ریه سالم است یا آسیب دیده و از بین
رفتهاست.بنابرایناگراحیانانتیجهآزمایشهممنفیباشد،
باز آن سی تی و نظر متخصص عفونی برای ما مالک است.
 براساس آزمایش سیتی اسکن و نظر
متخصصعفونیماچندبیمارمشکوکبهکرونادر
سیرجانداریم؟
در حال حاضر 10نفر بستری داریم.
 در کنفرانس خبری ،دکتر موقری گفتند 15
نفر.
خُ ب یک عده خوب شدند و رفتند .در این لحظه10 ،
نفر بستری هستند که مشکوک هستند .چون خیلی از
بیماریها همین عالیم را ایجاد میکنند .مثال آقایی بودند
باسن 87سال.سابقهبیمار یهایتنفسیهمداشتهوقبال
چند بار به همین خاطر در بیمارستان بستری شده بود.
اینموردرانمیتوانیمبگوییمکرونابوده.یافرضکنیدیک
فرد بیخانمان بوده که اعتیاد و مشکالت روانی داشته .االن
معلومنیستفوتایشانبهعلتبیماریقبلیبودهیامسئله
کرونا.اینمرگومیرهاوفوتهاهمیشهاتفاقمیافتاد.
ولیشنیدمکهروزجمعه 3نفردربیمارستان
فوتکردندوسوالبرانگیزاست.
خُ بممکناستاینفوتهایاآمدنشانبهبیمارستان
همزمانبودهامابهدلیلیغیرازکرونافوتکردهباشند.
 گویا یک فرد مشکوک به کرونا هم از
بیمارستانفرارکردهاست.
بله ،من شنیدم که یک نفر حاضر به بستری نشده و فرار
کرده .مشخصات این فرد به نیروی انتظامی داده شده .چون
ای نطورکهمنشنیدم،اسموآدرسفردراداشتندوپیگیری
میکنندتاازناحیهایشانخطریمتوجهجامعهنشود.
توگو با معاونت بهداشتی دانشکده علوم
گف 
پزشکی
 از ابتدای بحث ویروس کرونا تا امروز ،در
سیرجانچندموردمشکوکفوتکردهاست؟
فوت یدربیمارستان،مطابقروالمعمولوجودداردولی
درمیانفوتیهاییکهبابیماریهایتنفسیبستریشده
بودند،هیچموردمثبتکرونانداشتیم.آماردقیقرادرحال
حاضربهخاطرندارمولیبهنظرمهمینچهارنفربودند.
 ماجرای فرد مشکوکی که موفق شد از
بیمارستانفرارکند،چیست؟

واقعا جای تاسف است .پرسنل درمانی خودشان را
به خطر م یاندازند تا کمترین مشکل به وجود بیاید اما
این مورد ،موردی بوده که میخواستند بررسیها را انجام
دهندواینطورکهشنیدممشکلشخیلیحادنبوده.گویا
پرسنلوقتیازاودرموردداشتنعالیمکروناویامکانهایی
که رفته ،سوال کردند ،بنده خدا فرار کرده.
 تکلیف دفن افراد فوت شده و مشکوک چه
میشود؟
تا زمانیکه جواب آزمایش منفی نباشد ،ما نمیتوانیم
بگوییمطبقمواردمتعارفدفنشوند.حاالاگرخانوادههای
افراد فوت شده بخواهند متوفی را سریعا دفن کنند ،باید
طبق اصول دفنی که مخصوص افراد کرونایی است ،دفن
شوند .ولی اگر بخواهند متوفی را طبق روال عادی دفن
کنند،بایدصبرکنندتاجوابآزمایشبیاید.
 نظرتان در مورد استوری دکتر نصراهللپور در
موردمشکالتاحتمالیمربوطبهنتایجآزمایشهاو
اینکههمیشهقابلاعتمادنیستند،چیست؟
به هر حال ما براساس پروتکل عمل میکنیم .همیشه
نتایج آزمایشها ممکن است منفی یا مثبت کاذب داشته
باشد .هی چ زمانی ،هیچچیزی در طب قطعی نیست.
ولی آزمایشها با حساسیت خیلی باال انجام میشود و
نمونهگیریها کامال براساس آموزشی است که همکاران
دی دهاند .با همین کیتهای آزمایشگاه و روش آزمایش و
نمونهگیری،درشهرهایدیگرمواردمثبتشناساییشدند.
اصالاگرنمونههامشکلداشتهباشند،ازماقبولنمیکنند.
عالیم بالینی مهم است ولی براساس پروتکل ،تنها راه
اثبات ،نتیجه آزمایشی است که باید انجام شود و بدون آن
نمیتوانیم موردی را مثبت اعالم کنیم؛ یعنی اصال به ما
اعالمنمیشودکهبخواهیماعالمکنیم.
 با توجه به آزمایشگاه کرمان ،اعالم نتایج
آزمایشهاچقدرکاهشداشتهاست؟
هرزمانبیمارمراجعهکند،طبقپروتکلنمونهگرفته
میشود ،کارهای مربوطه انجام و در پورتالی که به همین
منظوراست،وارد،ثبتوبستهبندیشدهوبراساسشرایط
استانداردبهکرمانارسالمیشود.کرماننمونههاراتحویل
گرفته و چون پروسه آزمایش هم مقداری طوالنی است،
معموال بعدازظهر آن روز ،جواب آزمایش را اعالم میکند.
اگرنمونهمنفیشدکهاعالممیکنندواگرنمونهمثبتبود،
برای تایید نهایی یک آزمایش دیگر هم باید روی نمونه در
تهران انجام میشود.بنابراین اعالمنتیجه منفیحدودا24
ساعت ولی اگر مثبت هم شود ،از 36ساعت فراتر نمیرود.
درابتدایکنفرانسگفتید 15بیمارمشکوک
درسیرجانبستریهستندامادکترمحمدیگفتند
که10نفربستریهستند.
 15نفر جمع دو بیمارستان امام رضا و غرضی است.
ایشان فقط آمار بیمارستان امام رضا را گفتند اما من آمار
کلیراگفتم.

شرکت آب و فاضالب سیرجان
مناقصه عمومی( 1مرحله ای)  98/12/13/1م

نام دستگاه مناقصهگزار :شرکت آب و فاضالب سیرجان
موضوعمناقصه:
 قرائت کنتور ،توزیع قبوض و وصول مطالبات جاری و معوقه آب بهاء اپراتوری مشترکین و پاسخگویی اربابرجوع شهر سیرجان و توابع پذیرش و ارزیابی امالک مشترکین و متقاضیان انشعاب آب در سیرجان و توابعمهلتومحلدریافتاسنادمناقصه:
متقاضیـان شـرکت در مناقصـه میتوانند حداکثر تا سـاعت  12روز پنجشـنبه  1398/12/22برای
دریافت اسناد مناقصه با در دستداشتن معرفینامه و فیش بانکی به مبلغ  500/000ریال به
حساب جاری  3400318188بانک ملت شعبه میدان آزادی به نام شرکت آب و فاضالب سیرجان
به دفتر قراردادهای شـرکت آب و فاضالب سـیرجان واقع در خیابان قدس مراجعه نمایند.
مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار( 19/000/000/000 :نوزده میلیارد) ریال و  12ماه
محل اعتبار :از محل اعتبارات داخلی شرکت
مبلغ تضمین شـرکت در فرآیند ارجاع کار :به میزان ( 950/000/000نهصد و پنجاه میلیون)
ریال و به یکی از انواع ذیل میباشـد:
 ضمانتنامـه بانکـی (منحصـرا و الزامـا مطابـق فـرم پيوسـت مصوبـه هيئـت وزيـران به شـماره /123402ت  50659 -ه  -مـورخ )1394/9/22
 واریـز نقــدی بـه حسـاب شـماره  3295495520نـزد بانـک ملت شـعبه میـدان آزادی به نامشـرکت آب و فاضالب سـیرجان
به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و سپردههای مخدوش یا سپردههای
کمتـر از میـزان مقـرر ،چـک شـخصی و نظایر آن و همچنین پیشـنهاداتی که بعـد از انقضای مدت
مقرر واصل شـود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
مهلت و محل تحویل پیشـنهادات :تا سـاعت  12روز پنجشـنبه مـورخ  1399/01/07بـه دبیرخانه
این شـرکت به نشـانی مذکور
زمان و محل گشـایش پیشنهادات :سـاعت  10روز شـنبه مورخ  1399/01/09در محل شرکت آب
و فاضالب سیرجان
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان
بــه شــماره ملــی  3060000050بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مدت
یــک ســال مالــی آقــای امیــن عارفــی بــه شــماره ملــی  3060303002بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالی
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()797305

آگهــی تغییــرات شــرکت پــارس هامــون تجــارت شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 4394و شناســه ملــی  14007469148بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ 1397/07/07
 بــه موضــوع شــرکت انجــام کلیــه امــور خدماتــی ،حمــل و نقــل مــواد معدنــی در محــدودهمعــدن ،تجهیــز و احــداث کارخانجــات فــرآوری مــواد معدنــی و بهرهبــرداری از آن الحــاق و
مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعات
فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم (ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد ).ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع
ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()797365

