دوشنبه  27مرداد  | 1399شماره 617
 27ذیالحجه  17 | 1441آگوست 2020

@PasargadNews

جامعه 5

@PasargadNews

پيامك300099004806 :

مسئول واحد شناسایی اهدای عضو دانشکده علومپزشکی سیرجان:

 نجمه محمودآبادی
عصر پنجشنبه است و موقع دیدار اهل
قبور .مادر نشسته است کنار سنگ قبر دختر
جوانش .مادر چادرش را روی صورتش کشیده
و نالهاش دل همه را میسوزاند .گریه میکند
و ضجه م یزند« :میگن خاک سرده پس چرا
آتش دل من سرد نمیشه؟» زنی که کنارش
نشسته میگوید« :دعا میکنم خدا مهرش را از
دلت ببرد ».زن دخترش را صدا می زند« :مادر
افسانه چطوردلت آمد بری؟ چطورمادرت را تنها
گذاشتی؟» زن اشکهایش را پاک میکند .آب
میپاشد روی سنگ و بعد گالب .حاال سردرددل
زن باز میشود« :خبر مرگم به آخرین وصیت
بچهام عمل نکردیم .کارت اهدای اعضا داشت.
دکترها گفتن مرگ مغزی شده اما ما گفتیم
حتما معجزه میشود .برای خدا کاری ندارد».
زن اشکهایش را پاک میکند« :دوستان و قوم
و خویشها میآمدند و دلداریمان میدادند.
میگفتن فالنی هم همین طور بود خوب شد».
زن م یزند زیرگریه« :به حرف مردم گوش دادیم.
بعد از ۵روزدخترم به رحمت خدا رفت و عذاب
وجدان عمل نکردن به وصیتنامهاش هم به دل
من و پدرش ماند».
 هرروز 7تا  10نفربه دلیل کمبود عضو
اهداییفوتمیکنند
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان
کرد ۲۵ :هزار نفر در لیست اهدای عضو قرار
دارند که متاسفانه به دلیل کمبود عضو اهدایی،
 ۷تا  ۱۰نفر در هر ۲۴ساعت فوت میکنند ولی
با تالش همکاران بخش پیوند ،نسبت اهدای
عضو در دانشگاه علوم پزشکی ایران به بیش از
 ۹۰درصد رسیده است .دردنیا ازهریک میلیون
نفر ۲۰ ،نفر اعضای خود را اهدا مینمایند .این
آمار در کشور ما  ۱۴نفر در هر یک میلیون
نفر است 61 .ارگان عضو فوتشده ،میتواند
نجاتبخش باشد .به عبارتی دیگر در صورت
وجود شرایط مناسب  61ارگان ،نسوج ،تاندون
ً
صرفا هم مرگ مغزی
و بافت فرد فوتشده که
نیست میتواند اهدا شود .حتی اگرفردی ارگان
مناسب برای اهدا ندارد ،میتواند نسوج خود را
اهدانماید.
 هر چه زودتر پیوند انجام شود شانس

فرصتی برای زندگی بخشیدن

موفقیتبیشترمیشود
مسئول واحد شناسایی اهدای عضو
دانشکده علومپزشکی سیرجان میگوید:
«مردم علم و آگاهی کافی درباره مرگ
مغزی و کما را ندارند و فرق بین آنها را
نمیدانند .در کما احتمال برگشت مریض
وجود دارد .اما در مرگ مغزی احتمال
برگشت مریض صفر است .اکثر افراد
تصورمیکنند مرگ مغزی همان کما است
و میگویند افرادی را میشناختند که به
درمان جواب نمیداد اما بعد از ۲۰تا یک
ماه معجزه روی داده و مریض به هوش
آماده است ».به گفته خانم نژادبیگلری
برای تشخیص و تایید مرگ مغزی یک
کارگروه تشخیصی متشکل ازپنج پزشک
با تخصصهای مختلفی چون بیهوشی،
داخلی و ...تشکیل میشود .پزشکان
مشاهدات و معاینات خود را به طوردقیق
و کامل انجام میدهند .بعد اعالم میکنند
مریض دچار مرگ مغزی شده است یا
نه ».وی میافزاید« :باورش برای خیلی از
خانوادهها سخت است ،وقتی عزیزشان
در این شرایط قرار گرفته ،همه چیز را
مسئول واحد شناسایی اهدای عضو دانشکده علومپزشکی سیرجان| عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
انکار میکنند .ما هدفمان این است که
کمک کنیم هرچه سریعترتصمیم بگیرند ».وی بیشتر میشود ».این مسئول واحد شناسایی است .دوم آگاهی و توضیحات پزشک معالج
میگوید« :هرچه قدردرساعات اولیه مرگ مغزی اهدایعضو میگوید« :برای گرفتن رضایت تجربه به خانوادهها درباره وضعیت بیمار بسیار موثر
خانوادهها رضایت دهند ،شانس موفقیت پیوند هماهنگکنندهها مهمترین بخش موفقیت است .سوم خود خانوادهها تا چه حد تمایل به

اهدا اعضا دارند ».به گفته نژادبیگلری متاسفانه
اپیدمی بیماری کرونا باعث تاخیر و تعلل در
تصمیمگیری برای اهدای اعضای بیمارهای مرگ

مغزی شده است .چرا که اگرخدایناکرده
پیوند از مریضی که دچار بیماری کرونا
باشد ،صورت گیرد قطعا درعمل پیوند به
مشکل برمیخوریم .وی میافزاید« :طبق
دستورالعملهای جدید باید بر روی بیمار
معاینات کامل،مشاورههایعفونی ،اسکن
ریه و تست کرونا صورت گیرد .بعد اقدام
به رضایتگیری و پیوند کنیم .ویروس
کرونا چون ناشناخته است و عوارضاش
ممکن است ماندگار باشد .روی این
حساب ما با احتیاط کارمیکنیم».
 8مورد مرگ مغزی درفروردینماه
این مسئول در ادامه میگوید« :در
فروردین ماه  ۷تا  ۸مورد مرگ مغزی
در آیسییو بستری بود .چون در همان
بیمارستان بیمارهای کووید  ۱۹هم بستری
بودند ،برای پیوند اقدام نکردیم .چون
حداقل زمان مرگ مغزی  ۵روز است.
ولی بین  ۱۴تا  ۲۰روز بیمار مرگ مغزی
میتواند تست کرونایش مثبت شود ».به
گفته نژادبیگلری هرچه بیماراززمان مرگ
مغزیاش بگذرد ارگانهای حیاتی بدنش
دچار نارسایی و آسیب شده و به سمت
از کارافتادگی میروند .مثال اگر افت
فشارخون داشته باشد کلیهها آسیب میبینند.
ما توضیحات الزم را با خانوادهها میدهیم.
پرونده را برایشان باز میکنیم .حتی آنها را با

نرخ بیکاری زنان در استان کرمان ۶ ،درصد باالتر از متوسط کشوری
 ایسنا
استاندارکرمان گفت:متاسفانهنرخ
بیکاری زنان در استان کرمان  ۲۸درصد
بوده که  ۶درصد بیشتر از متوسط
کشوری است .دکتر "محمدجواد
فدائی" با اشاره به وضعیت زنان در
استان کرمان عنوان کرد :استان کرمان
براساس سرشماری سال  ،۹۵سه
میلیون و  ۱۶۴هزارو  ۷۱۸نفرجمعیت
دارد که  ۴۸.۸درصد این جمعیت را
بانوان تشکیل میدهند که  ۴۴درصد
در روستاها و  ۵۶درصد در شهر زندگی

به یک نفر دستیار دندانپزشک

(با کمی سابقه کاری) در مطب نیازمندیم

09335507575

میکنند.
فدائی با اشاره به اینکه مشارکت
اقتصادی زنان در استان کرمان ۱۴.۹
درصد بوده که در مقایسه با میانگین
کشوری  ۱۶.۱درصد ،مقداری پایینتر
است ادامه داد ۷۰ :هزار زن سرپرست
خانواده در استان زیر پوشش دو
نهاد حمایتی کمیتهامداد و بهزیستی
هستند و متاسفانه همین تعداد
هم زنان سرپرست خانوار داریم که
به دلیل محدودیتهای این دو نهاد
تحت پوشش قرارنگرفتند و بالتکلیف

به یک نفر خانم جهت
برشکاری کاور مبل
نیازمندیم(.ساکن
محدوده کوی پیکان،
ولیعصر،بلوار امام رضا)
09196649860

هستند.
فدائی با بیان اینکه ،استان کرمان
به لحاظ بیکاری زنان تحصیل کرده در
کشوررتبه  ۱۶را دارد ،گفت ۱۰۴ :پست
مدیریتی در استان کرمان در اختیار
خانمها است ضمن آنکه سه بخشدار
خانم در استان کرمان داریم و از ۲هزار
و  ۴۷۵دهیار استان نیز  ۳۴۶دهیار
خانمهستند.
استاندار کرمان بیان کرد :در بحث
سند ارتقای وضعیت زنان با حمایت
معاونت امور بانوان و خانواده ریاست
یک واحد آپارتمان کوچک
واقع در خیابان شریعتی
اجاره داده میشود

0 9 1 31 79 5 0 75

از یک نفر خانم
جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.

09137689250

پروانه اشتغال مهندسی نظارت و اجرا به نام مسعود بهنیا
به شماره نظام مهندسی 183003523 :و شماره پروانه
اشتغال 1830001535 :و مجوز فعالیت دفتر مهندسی
طراحی ساختمان  5180000543752:و به شماره دفتر
مهندسی طراحی شماره ی  752به نام مسعود بهنیا
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

از دو نفر خانم و یک نفر آقا با حقوق و
مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.
09353903370-09210984584
09137313135

به چنـد شاگرد نـقاش
ساختـمان نیازمنـدیم
09137690160

یک باب منزل مسکونی نیمهکار انتهای
ولیعصر کوچه روبروی گاوداری خلیلی
به متراژ  75متر(  3قصب)
زیر قیمت کارشناسی به فروش میرسد.

09133796004

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکیآباد
واقع در شهرک فدک (نوبت اول)

سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح
مختصـر :عملیـات احـداث پـارک کتابخانـه مکیآبـاد واقـع در شـهرک فـدک) بـه شـماره
 2099090549000002را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/06/06
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1399/06/17
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  11:00روز سهشنبه تاریخ 1399/06/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

جمهوری ،فعالیتهای خوبی در
استان کرمان در محورهای آموزش
و پژوهش ،اشتغال و کارآفرینی،
سالمت و بهداشت ،ورزش و نشاط
و مسائل اجتماعی و فرهنگی شاهد
هستیم .وی خاطرنشان کرد ۱۸ :هزار
دختر دانشآموز پایه دهم استان
کرمان در زمینه مهارتهای زندگی و
خانواده آموزش دیدهاند و  ۵هزار نفر
ازخانمهای شاغل دستگاههای اجرایی
نیز در زمینه مهارتهای زندگی طی دو
سال با تفاهمنامه دانشگاه شهد باهنر

کرمان تحت آموزش قرار گرفتهاند.
فدائی از تدوین آییننامه آموزش و
مشاوره خانواده در استان و ابالغ آن
به همه فرمانداریها و دستگاههای
اجرایی یاد کرد و گفت :براساس
این آییننامه فعالیتهای آموزش و
مشاوره انجام میشود.
استاندار کرمان به فعالیتهای
مرتبط با حوزه زنان و خانواده در بخش
سالمت و بهداشت اشاره کرد و افزود:
سند توسعه سالمت بانوان استان
کرمان تدوین شده است.

فدائی از احداث  ۱۵پارک بانوان در
استان کرمان خبر داد و ادامه داد۶ :
پارک بانوان نیزدردست احداث است.
ویهمچنینبهموفقیتهایبانوان
کرمان در بخش ورزش پرداخت و
گفت :تیم فوتبال بانوان شهرستان بم
هفت دوره پیاپی قهرمان لیگ برترزنان
کشور شده و در مسابقات پاراالمپیک
سه خانم مدالآورداریم.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تجــاری و اقتصــادی دریــک مهــر
ســیرگان در تاریــخ  1399/05/21بــه شــماره ثبــت  4963به شناســه
ملــی  14009353877ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی-
واردات و صــادرات ســاعت ،ســنگهای قیمتــی و نیــم قیمتــی ،مــس و
ســنگ آهن ،ادوات کشــاورزی ،تجهیزات پزشــکی ،البســه ،دام و طیور،
بدلیجــات ،کاشــی ،ســرامیک ،ســنگهای ســاختمانی ،لــوازم منــزل،
دســتگاههای اداری ،دوربینهــای مداربســته ،چــوب ،لــوازم آرایشــی
و بهداشــتی ،گل و گیــاه ،خدمــات ارزی -حمــل و نقــل مــواد معدنــی در
محــدوده معــدن -جادهســازی ،ســاختمانی ،الکترونیــک ،خدمات شــهری،
مــواد غذایــی -طراحــی و ســاخت و فــروش انــواع طــا و جواهــر -طبــخ
و توزیــع غــذا ،رســتورانداری ،سلفســرویس ،فســتفود -خدمــات
آرایــش و پیرایــش مردانــه و زنانــه -تاســیس جایــگاه پمــپ بنزیــن-
شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی -ســرمایهگذاری در مناطــق
آزاد و ویــژه در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،محلــه خیابــان امــام خمینــی ،کوچــه ((محمدیــان)) ،
خیابــان امــام خمینــی ،پــاک  ،0ســاختمان مهمانســرای جواهــرات ایــران
مهــر ،طبقــه همکــف کــد پســتی 7818643198
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10,000,000ریــال
آگهــی تغییرات شــرکت فنآوران نوآور کوشــا آرتین شــرکت ســهامی
خــاص به شــماره ثبــت  15568و شناســه ملــی  14007694228به
اســتناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ :1398/10/12
 محــل شــرکت بــه آدرس اســتان کرمــان ،شهرســتان کرمــان ،بخــشمرکــزی ،شــهر کرمــان ،محلــه بلــوار جمهــوری اســامی ،خیابــان نــواب
صفــوی ،کوچــه نــواب صفــوی  ،6پــاک  ،0مجتمع مســکونی پویا ،طبقه
ســوم کدپســتی  7618434479تغییــر یافــت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()936044

خانوادههایی آشنا میکنیم که قبال این کار را
انجام دادهاند».
وی درباره عمل برداشت ارگانها میگوید:
«متاسفانه سیرجان واحد پیوند ندارد.
زیرساختهایی مثل؛ تجهیزات ،اتاق عمل
خاص ،فضای بخش پیوند و مهمترنیروی انسانی
مثل جراح در رشتههای مختلف کلیه ،کبد،
قلب و ...را نداریم .برای همین بیمار را به کرمان
میفرستیم».
 30 هزارنفردرلیست پیوند قراردارند
نژادبیگلری میگوید« :درحال حاضر ۳۰هزار
نفر در لیست پیوند هستند که اکثرا نارسایی
کلیه ،کبد و نارساییهای قلبی دارند و بیشترشان
جواناند ».وی میافزاید« :بین  ۴۰۰تا ۵۰۰
کارت اهدای اعضا صادر شده است .رضایت
اولیایدم شرط اول برداشت عضو است .حتی
با وجود کارت باید حتما هم پدرو هم مادرهر
دو رضایت داشته باشند و بدون رضایت یکی
برداشت عضو صورت نمیگیرد ».به گفته وی
برای عمل پیوند محدودیتهایی هم وجود
دارد .مثال مریض مرگ مغزی نباید بیماری
زمینهای مثل سرطان داشته باشد .بیماریهای
خونی نداشته باشد .اعتیاد نداشته باشد و...
این مسئول گفت« :حدود  ۴ماه است که
مورد مرگ مغزی نداشتیم و مردم باید بدانند
تصمیم برای اهدای اعضا یک فرصت است برای
زندگی بخشیدن به دیگران و کاری است اخالقی
و خیرخواهانه .افراد میتوانند برای دریافت کارت
اهدای اعضا به معاونت درمان ،واحد شناسایی
اهدای عضو نزد من مراجعه کنند».
دو هفته پیش بود که خبر اهدا عضو یک
سیرجانی در پیجهای خبری منتشر شد .در این
خبرآمده بود :طی یک حادثه پدرخانوادهای دچار
مرگ مغزی میشود و علیرغم ادامه درمان در
شهریزد متاسفانه پزشکان مرگ مغزی او را تایید
میکنند و درنهایت با رضایت همسرو فرزندانش
اعضای بدن وی به نیازمندان اهدا میشود.
حال شنیدن چنین خبرهای زندگیبخشی
برایمان شیرین است و چه نیکاندیش هستند
آنها که با اهدای عضو عزیزازدست رفتهشان بار
دیگرزندگی را به دیگران برمیگردانند .لطفا دست
و دلبازباشیم.

نقــدی منقســم بــه  100ســهم  100000ریالــی تعــداد  100ســهم آن
بــا نــام عــادی مبلــغ  10000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی
بانکــی شــماره  9974-2004مــورخ  1399/04/04نــزد بانــک
پاســارگاد شــعبه ســیرجان بــا کــد  2004پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای رضــا اســدی بــه شــماره ملــی
 2559700948و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای محمــد اســدی بــه شــماره ملــی  3060335052و بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم مطهــره اســدی
بــه شــماره ملــی  3070171788و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره
بــه مــدت  2ســال خانــم محبوبــه اســدی پســوجانی بــه شــماره ملــی
 3071148747و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای مهــدی محمودینــژاد بــه شــماره ملــی  3071225849و بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل
بــه مــدت  2ســال آقــای مجتبــی ایرانپــور پاریــزی بــه شــماره ملــی
 3071778287و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
خانــم محبوبــه اســدی بــه شــماره ملــی  3071780230و بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای حمیدرضــا قاســمینژاد بــه
شــماره ملــی  3090695766و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن
کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای عضــو هیئتمدیــره خانــم
مطهــره اســدی بــه شــماره ملــی  3070171788و عضــو هیئتمدیــره
خانــم محبوبــه اســدی بــه شــماره ملــی 3071780230همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای امیرحســین
اســدی بــه شــماره ملــی  3060378827بــه ســمت بــازرس علیالبــدل
بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم مهدیــه عباســلو بــه شــماره ملــی
 3071955480بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردید.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()942962

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای موزاییک فرش معابر
سطح شهر شماره  2سال ( 1399نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجـرای
موزاییک فرش معابر سطح شهر شماره  2سال  )1399به شماره  2099005674000046را از
طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/27میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/06/06
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/06/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1399/06/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

