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پيامك300099004806 :
 زهرا خواجویینژاد
توگو
دوهفتهپیشرییسبهزیستیسیرجاندرگف 
باپاسارگادگفتهبود؛«خانمیکهباکودکشدراستخرغرق
شدهبودندوبسیاریمعتقدبودندمرگشانعمدیبوده
است ،سابقه بستری دربخش اعصاب و روان و افسردگی
پس از زایمان را داشته است ».افسردگی پس از زایمان
یک بیماری به ظاهرساده استکه بسیاری ازقدیمیها
ازآن به عنوان زائوی جنزده یاد میکنند و معتقدند اگر
باالی سرزن جنزده قیچی و وسایل آهنی بگذارند جن
ازمادروکودک دورمیشود و درمواردیکه بیماری فرد
طول بکشد ،معتقدند جن وارد بدن مادرشده است و
او را گاهی پیش رمال میبرند و اقدامات خرافی برایش
انجاممیدهند.
برای روشن شدن زوایای این بیماری به بخش
اعصاب و روان؛ تنها بخش باقیمانده ازبیمارستان امام
رضا در ساختمان قدیمی آن میرویم ،جلوی در یک
نگهبانمردایستادهاستواجازهورودنمیدهد...پساز
هماهنگی وارد میشوم .یک خانم با لباسهای صورتی و
روسری سفید با ظاهری غمگین روی زمین چهارزانو زده
است و دستانش را روی سرشگذاشته است .من راکه
میبیند ،نگاهی میکند و براندازم میکند ،آن طرفترزن
دیگری روی یک صندلی نشسته است او جوانتراست
و بیحوصلهتر و گهگاه بلند میشود و راه میرود و با
خودشحرفم یزند.
بتول سرداری سرپرستاربخش اعصاب و روان است.
سرداری حدود یک ماه پیش به بیماریکرونا مبتال و پس
از دو هفته استراحت خوب شده و به سرکارش برگشته
است .او بسیارصبوراست و شمرده حرف م یزند و در
اواخرگفتوگویش ازسختیهایکارپرستاران دربخش
اعصاب و روان میگوید؛ «پرستارانیکه دربخش اعصاب
وروانکارمیکنندبامشکالتزیادیمواجههستند.قبال
که بخشمانگارد نداشت ،اتفاقات بیشتربود .االنگارد
داریم اماگارد هم نمیتواند هرلحظه مواظب پرستاران
باشد .بارها اتفاق افتاده بیماران هرچیزیکه دستشان
بوده به سمت ما پرتابکردهاند .یادم است یک باریکی از
همکارانماندرشیفتشببودویکیازبیمارانکهدچار
توهم هذیان شده بود اومده بود همکارما را نصف شب
کتک زده بود و خودش هم بعد ازمدتی دچارافسردگی
شد و چندین ماه اینجا بستری شد .چون دچارشوک
ناگهانیشدهبود.مادرهفتهچندینموردکتکخوردناز
بیماران را داریم و هیچ واکنشی انجام نمیدهیم .چون به
بیماربهچشمیکبچهنگاهمیکنیمومعتقدیممریض
با آگاهی اینکاررا انجام نداده است».
 حدود یک ماه پیش خانمی و بچهاش در
استخرغرق شدند ،با توجه به سابقه بریدنگلوی
دختربچهاشدرسالقبل،بسیاریبراینباورنداین
دفعه هم عمدی درکاربوده وگفته شد مادربعد

اززایمانکودکش دچارافسردگی بعد اززایمان شده
بود؟
واالمنایشانرانمیشناسمکهدقیقابخواهمبگویم
کدام بیمار ما بودند ولی از جمله اقداماتی که بعد از
افسردگیزایمانبیمارانجاممیدهدمیتواندکشتنبچه
یاخودکشیباشد.
 افسردگی بعد اززایمان دقیقا چه نوع بیماری
روانیاست؟
افسردگی یک احساس ناخوشایند استکه درافراد
دیده میشود؛ احساس گرفته بودن ،حالت خستگی
مفرط که چیز عجیبی نیست و بخشی از زندگی ما
محسوب میشود .اما این حالتها زمانی بیماری تلقی
میشودکه فرد دچارتغییرات جسمی و عاطفی و رفتاری
شود.وقتیعالیمافسردگیدرفردبیشترازدوهفتهادامه
پیداکند آن وقت میتوانیم بگوییم فرد دچارافسردگی
شده است .افسردگی بعد از زایمان شروعش میتواند
چهارهفته بعد اززایمان تا یک سال بعد باشد و شدتش
هممتفاوتاست.
 منظورتانازشدتبیماریچیست؟
شدت بیماری را میتوان به سه نوع تقسیمکرد؛ نوع
خفیف یا مینور ،نوع شدید یا ماژورو نوع خیلی شدید.
درنوع خفیف فرد احساس افسردگی خفیف میکند و
معموال کمتر از دو هفته طول میکشد .در این حالت
فرد خلق افسرده دارد .ممکن استگریهکند و خیلی نیاز
به درمان خاصی ندارد و تا دو هفته فرد خود به خود
درمان میشود .البته یکسری رواندرمانیها یا قرارگرفتن
درگروهی که چند مادر باردارکه تازه زایمان کرده و این
عالیم را داشته باشند ،میتواند موثرباشد .درنوع شدید
فرد دچارخلق افسرده میشود؛ بیخوابی یا پرخوابی پیدا
میکند ،بیاشتهایی یا پراشتهایی دارد،کاهش عالقه و
لذت دارد یعنی عالقه و لذتیکه قبال فرد برای یک اتفاق
خوشایند درزندگیاش داشته ،ازبین میرود .هیچ چیزاو
را شاد نمیکند ،هیچی برایش لذتبخش نیست ،دچار
اضطراب ،بیقراری ،تحریکپذیری ،عصبانیت و ...است.
بنابراین وقتی فرد دچار اختالل در عملکردش شود،
میگوییمدچارافسردگیشدیدبعداززایمانشدهاست.
این نوع افسردگی ازچهارهفته بعد اززایمان تا یک سال
بعد از زایمان ممکن است شروع شود و اینکه چقدر
ادامه یاید ممکن است یک ماه تا یک سال طول بکشد.
 میتوانیم بگوییم اکثرزنان افسردگی بعد از
زایمانراتجربهمیکنند؟
شیوع افسردگی بعد از زایمان در دنیا بین  13تا 20
درصد است .درایران طبق تحقیقیکه انجام دادندگفتند
 25/3درصدزنانایرانیپساززایمانافسردگیمیگیرند.
 دلیلافسردگیبعداززایمانچیست؟
دلیل این اتفاق البته هنوزکامال ناشناخته است اما
میگویند به تغییرات هورمونی بعد اززایمان برمیگردد.

بــه حکایــت محتویــات پرونــده  9909983456700056کــه
در ایــن شــعبه دادگاه تحــت رســیدگی میباشــد اعــام گردیــده
متوفــی فــوت فرضــی محمــود پورصادقینــژاد ســیرجانی
فرزنــد حســین از تاریــخ  1382/07/04غایــب و ناپدیــد
شــده و هیچگونــه خبــری از نامبــرده در دســت نیســت .لــذا
بدینوســیله ضمــن اعــام مراتــب از کلیــه کســانی کــه خبــری
از غایــب یــاد شــده دارنــد دعــوت میشــود اطالعــات خــود را
بــه نحــو مقتضــی در اختیــار ایــن دادگاه قــرار دهنــد تــا حقــی

مصاحبه با سرپرستار بخش اعصاب و روان
بیمارستان امام رضا

افسردگی پس از
زایمان را جدی بگیریم
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد

چون هورمونهای زنانه استروژن و پروژسترون درطول
دورانبارداریدهبرابرافزایشپیدامیکند.هنگامیکهفرد
زایمان میکند بالفاصله پس اززایمان این هورمونها به
حالت عادی برمیگردند و به طور ناگهانی در عرض سه
روزکاهش پیدا میکنند .ممکن است یکی ازدالیلش
تغییراتهورمونیباشد.عالوهبرتغییراتهورمونی،یک
سری ریزفاکتورها مثل :تغییرات اجتماعی و روانی ناشی
از داشتن کودک ،یا بیمار سابقه اضطراب و افسردگی
داشته باشد ،سابقه اختالل دو قطبی درخانواده داشته
باشد ،سابقه افسردگی پس از زایمان در خانواده داشته
سزا دربارداریاش
باشد ،یا اینکه یک سری حوادث استر 
تجربهکردهباشد،بارداریاشناخواستهباشد.چوننگرش
زن نسبت به بارداری ناخواسته متفاوت است ،همچنین
افرادی که عالیم سندروم قبل از عادت ماهیانه دارند،
یعنی قبل ازقاعدگی دچارخلق تحریکپذیرو افسردگی
هستند،اینهابهمراتباحتمالشیوعشانبیشتراست.
عدم حمایت ازسوی همسرو خانواده ،درگیریهایی با
ن
همسرشداشتهباشد،مشکالتمالیداشتهباشند،س 
فردکم باشد ،و تنشهای دردوران بارداری اینها میتواند
باعث افسردگی دردوران پس اززایمان شود.
 در افسردگی شدید فرد باید بستری شود تا
بهبودیابد؟
درافسردگی ماژورزمانی عملکرد بیمارمختل شده
استیازمانیبیمارافکارخودکشیدارد.اینجادیگرحتما
فردنیازبهدرمانداروییرواندرمانیدارد.حاالرواندرمانی
میتواندفردییاگروهییاخانوادگیباشدوفردحتماباید

بهروانپزشکمراجعهکند.
 افسردگیخیلیشدیدچهنوعیاست؟
این حالتیکه شما ازآن خانمگفتید افسردگی خیلی
شدید است .یعنی فرد احساس روانپریشی دارد .این
زنیکه باکودکش دراستخرغرق شدهاند احتماال دچار
روانپریشی یا سایکوزپس اززایمان بوده است.
 چگونه ازافسردگی پس اززایمان پیشگیری
شود؟
درخانههای بهداشت مراقبان بهداشتی ،خانواده فرد
و پزشکیکه زن بارداربهش مراجعه میکند ممکن است
درطی دوران بارداری خلق افسرده را درمریض تشخیص
دهند و او را بفرستند برای رواندرمانی فردی یاگروهی یا
شروعداروهایکمخطریکهبرایجنینتاثیرنداشتهباشد
که باعثکاهش آسیبپذیری فرد پس اززایمان شود یا
رفتارها و شرایط محیطیاش را بهترکند .این پیشگیری
سطحاولاست.پیشگیریسطحدومباهدفتشخیص
بهموقعباعثمیشودپیشرفتبیماریکمترشود.
 پیشگیریبهموقعیعنیچهزمانی؟
پیشگیری به موقع یعنی در دوران بارداری .البته در
همه افراد ممکن است مشخص نشود ولی همینکه
اطرافیان دیدند زن باردارخلق افسرده دارد پیدا میکند،
گوشهگیرو منزوی شده است ،بهتراست به روانپزشک
مراجعهکنند.گاهیاوقاتهمممکناستتاچهارهفته
بعد از زایمان هیچ عالیمی نداشته باشد .روانپریشی
زمانی که فرد ارتباطش با واقعیت از بین میرود .به
شکل توهم و هذیان درمیآید .توهم یعنی درک بدون

از کســی تضییــع نگــردد .ایــن آگهــی ســه نوبــت متوالــی هــر
یــک بــه فاصلــه یــک مــاه در اجــرای مــاده  1023قانــون مدنــی
در امــور مدنــی منتشــر میگــردد .بدیهــی اســت چنانچــه یــک
ســال از تاریــخ اولیــن اعــان (نشــر آگهــی) حیــات غایــب ثابــت
نشــود ،حکــم مــوت فرضــی او صــادر خواهــد شــد.
 614م.الف
منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه  6دادگاه عمومــی حقوقــی
شهرســتان ســیرجان -نســرین رشــیدی گوغــری

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی معدنداران شن و ماسه شهرستان کرمان

بـه اسـتناد مـاده  31قانـون کار و آییننامـه مصـوب  89/08/08هیئـت وزیـران ،انجمـن
صنفـی کارفرمایـی بـا عنـوان فـوق در شـرف تاسـیس میباشـد .از کلیـه فعـاالن در صنـف
مذکـور دعـوت بـه عمـل میآیـد در صـورت تمایـل بـه عضویـت از تاریخ انتشـار این آگهی
به مـدت یک هفته تقاضـای عضویـت خـود را به هیئـت موسـس تحویل و یـا با شـمارههای:
 09131451360ساردویی
 09132457292نادری
 09133450291مهندس محمودآبادی
تماس حاصل فرمایند.

هیئت موسس

آگهیتجدیدمزایدهاجارهیکبابمغازهدانشگاهصنعتیسیرجان

دانشگاه صنعتی سـیرجان در نظر دارد اجاره یک باب مغازه واقع در سیرجان ،خیابان آیتاهلل غفاری ،نبش
خیابـان خواجـه نظامالملـک ،طبقـه همکف ،سـاختمان  5طبقه به مسـاحت تقریبـی  150متر مربع به شـماره
مـورد اجـاره  5199091262000003را از طریـق مزایـده عمومی و با جزییات مندرج در اسـناد مزایده با
بهرهگیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irو با شـماره مزایده  5099091262000002به
صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت 99/05/06 :ساعت 9:00
مهلت دریافت اسناد مزایده 99/05/19 :ساعت 9:00
تاریخ بازدید 99/05/06 :لغایت 99/05/15
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 99/05/19 :ساعت 10:30
زمان بازگشایی 99/05/19 :ساعت 11:00
زمان اعالم به برنده99/05/19 :
ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت میباشـد و کلیـه مراحل فرآیند مزایده شـامل
خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده (در صـورت وجـود هزینـه مربوطه) ،پرداخـت تضمین شـرکت در مزایده(ودیعه) ،ارسـال
پیشـنهاد قیمـت و اطلاع از وضعیـت برنـده بـودن مزایدهگـران محتـرم از این طریـق امکانپذیر میباشـد.
 -2کلیه اطالعات موارد اجاره شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده قابل مشـاهده،
بررسـی و انتخاب میباشد.
 -3شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه ستاد جهت ثبتنام و دریافت گواهی الکترونیک 021-41934

محرک خارجی ،یعنی بیمارتوهم شنوایی یا بینایی پیدا
میکند.یعنیصداهاییرامیشنودیاچیزهاییرامیبیند
که ما قادر به شنیدن یا دیدنشان نیستیم ،هذیان
پیدا میکند یعنی یک سری افکار و اعتقادات غلط که
نسبت به آنها پافشاری دارد و فکرمیکند واقعا اینها
اعتقاداتدرستیهستندوزمانیخطرناکمیشودکهفرد
توهمات شنوایی آمرانه پیداکند .یعنی چیزی دردرونش
دستوردهدکه اینکاررا انجام بدهد .مثال بهش دستور
میدهد بچهات را بکش ،خودت را بکش ،غذا نخورو...
دراین مرحله استکه فرد دیگردست به خودکشی یا
دیگرکشی م یزند .البته در زمانی هم که فرد افسردگی
ماژوردارد احتمال اینکارها دراو وجود دارد .زمانی هم
ازفرد میپرسی چرا مثال بچهات را ُکشتی میگوید مثال
دنیا ،اصال دنیای خوبی نیست ،من دوست ندارم بچهام
توی این دنیا باشد ،یا اینکه من توانایی نگهداری ازاین
بچه را نداشتم .از نظر خودشان میخواهند بچهها را از
اینمحیطراحتکنند.حالتهاییکهخیلیشدیدنباشد
بیشتراضطراب این را دارندکه نکند به بچهام آسیب بزنم.
وقتیکهدیگرشدیدشودودرمانراانجامندهندیادرمان
راشروعکنندوتکمیلنکنندایناتفاقاتمیافتد.
 در افسردگی ماژور و نوع خیلی شدید در
صورتی که بیمار پیش روانپزشک برود و درمان را
آغازکند امکان اینکه فرد کامال درمان شود ،وجود
دارد؟
بله صددرصد .فرد تا ششماه و حتی یک سال نیاز
به درمان دارویی ،رواندرمانی و حمایت اجتماعی دارد.

زمانیکه اطرافیان چنین رفتارهایی را درزنیکه تازه زایمان
کرده ببینند ،باید حتما به روانپزشک مراجعهکنند و سه
تا کار برایشان انجام میدهند؛ یکی اینکه رواندرمانی
برایشان انجام میدهند ،دارودرمانی و در نهایت از
درمان شوک برایشان استفاده میکنند .بیشتر مادران
افسرده نگرانیشان این استکه مثال االن من دارم بچه
شیر میدهم و نمیتوانم دارو مصرف کنم .این تفکری
اشتباه است .داروهایی که برای این بیماران استفاده
میشود هیچ تاثیری درشیرمادرندارد و هیچ مشکلی
برای نوزاد به وجود نمیآورد اما عواقب مصرف نکردن
دارو خیلی بیشترازعارضهای استکه بخواهد دارو درفرد
یا نوزاد ایجادکند .درمان شوک را هم زمانی بیمارخیلی
افسردگیاش شدید باشد و افکارخودکشی و دیگرکشی
داشتهباشد،استفادهمیکنندوهیچعارضهایندارد.
 چگونهازشوکدرمانیاستفادهمیکنید؟
درشوکدرمانی یک داروی بیهوشی مختصربه بیمار
داده میشود ،دوتا الکترود دو طرف سر قرار میگیرد و
یک انرژی به مغز وارد میشود که باعث میشود افکار
منفیوافسردگیازبینبرود.حتیدربارداریهاییکهمنع
مصرف دارو دارند ،میتوان ازاین درمان استفادهکرد.
 احتمال اینکه فرد بعد از درمان ،دوباره
افسردگیاششروعشود،وجوددارد؟
احتمال اینکه دربارداریهای بعدی این اتفاق دوباره
بیفتد،وجوددارد.
 بسیاریازقدیمیهامعتقدزنیکهتازهزایمان
کرده جنزده شده و برایش درمانهایی خودسرانه
شروعمیکنند؟
آن حالت روانپریشی که فرد در آن دچار توهم و
هذیان میشود میگوید صداهایی را دارم میشنوم،
چیزهایی را میبینم که قدیمها میگفتند دارد صدای
جن را میشنود ،جن رفته توی بدنش یا اینکه چیزی دارد
میبیندواینهادرواقععالیمبیماریاستونبایددرمان
خودسرانهانجامدهند.
 شیوع افسردگی بعد اززایمان درسیرجان به
چهشکلاست؟
متاسفانه به دلیل انگ اجتماعی که بیماریهای
اعصاب و روان دارند و یا به دلیل اینکه مادران میترسند
استفاده از داروی اعصاب روی شیر و نوزادشان تاثیر
بگذارد ،خیلی از بیماران حاضر نیستند در بیمارستان
بستری شوند و سعی میکنند به صورت سرپایی درمان
شوند ولی مورد بستری هم زیاد داریم .حداقل  20مورد
درسال را داریم.
 افسردگی بعد از زایمان در زایمانهای اول
بیشتراتفاقمیافتدیازایمانهایبعدی؟
معموال درزایمانهای اول اتفاق میافتد اما افرادی
که درزایمان اول دچارافسردگی شوند احتمال اینکه در
زایمانهایبعدیهمدچارایناختالالتبشوند،هست.

گفتم وابسته به سن هم هست هرچه سنکمترباشد
احتمالافسردگیبعداززایمانبیشتراست.
 قطع درمان و تکمیل نکردن درمان باعث
شروعمجددبیماریمیشود؟
معموال بیماران درمانشان را خودسرانه قطع
میکنند .مثال میگویند ما به این دارو اعتیاد پیداکردیم
یا معتاد میشویم اگراین دارو رو بخوریم و نمیتوانیم
ترکش کنیم .در صورتی که این دارو به مرور زمان هر
ماه توسط پزشک تغییرداده میشود و خودسرانه نباید
داروها قطع شوند .داروها طی مدت زمان مشخصی
مثال شش ماه یا یک سال طبق نظر پزشک مصرف و
کمکم قطع میشود .درمورد خانمیکه باکودکش در
استخرغرق شدند و سال قبل هم اقدام به بریدنگلوی
کودکشکرده،بایدبگویمزمانیچنینبچهایبهاورژانس
بیمارستانمراجعهمیکندودلیلشمشخصمیشود،
باید بالفاصله مشاوره روانپزشکی برای آن مادرگذاشته
شود ،پیگیری شودکه چرا این اقدام را انجام داده است.
مادر به روانپزشک ارجاع داده شود و درمانش شروع
شود .ازطرف خانواده حمایت شود .به خانواده هشدار
داده شود که ممکن است دوباره این اتفاق بیفتد .ولی
متاسفانهسهلانگاریباعثچنیناتفاقاتیمیشود.
 در افسردگیهای بعد از زایمان عمده
رفتارهاییکهدرهمهیکساناستچیست؟
خلق افسرده ،گوشهگیری ،اضطراب ،انزوا ،وجود
وسواسهای فکری نسبت به کودک ...در صورت عدم
درمان بیمار عملکردش مختل میشود و نمیتواند
کارهای روزمرهاش را انجام دهد .میرود به سمت
روانپریشی ،توهم و هذیان و درنهایت افکارخودکشی
یادیگرکشی
 بازهزمانیبستریاینافراددربیمارستانچقدر
است؟
بین دو هفته تا یک ماه .جالب است بدانید همه
افراد زمانی خودکشی میکنندکه بیماری افسردگیشان
در حال بهبودی است چون زمانی بیمار هستند انرژی
ندارند و همینکه انرژیشان به دست میآید ،افکارشان
را عملی میکنند .اینها میتواند هشدارباشد؛ بیماری
که تازه دارد بهبود پیدا میکند و از بیمارستان مرخص
شده است ،تازه درجمع حضورپیدا میکند و روابطش
با ما بهترشده این احتمال خطرش بیشتراست .خانواده
بایدخیلیمراقبشانباشند.یعنیدردسترسشاندارو
قرارنگیرد ،اشیای تیزو وسایلیکه به خودشان آسیب
بزنند قرارنگیرد .مدام باید تحتکنترل و درمان باشند.
ما دربیمارستان بحث آموزش به بیماررا داریمکه خیلی
کمککننده است و زمان مرخص شدن به خانوادهشان
آموزش میدهیم .بعد از ترخیص چندبار با خانوادهها
تماسمیگیریمتاببینیموضعیتمریضچگونهاست،
داروهایش را میخورد؟ به پزشک مراجعهکرده است؟

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و احداث میدان و آبنمای پارک بلوار قائم (نوبت اول)
شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و احداث
میـدان و آبنمـای پـارک بلـوار قائـم) بـه شـماره  2099005674000033را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ  1399/05/06میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه
تاریخ 1399/05/16
مهلـت زمانـی ارایـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز یکشـنبه تاریـخ
1399/05/26
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/05/27
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

آگهیتجدیدمزایدهاجارهیکبابمغازهدانشگاهصنعتیسیرجان

دانشـگاه صنعتی سـیرجان در نظر دارد اجاره یـک باب مغـازه واقـع در سـیرجان ،خیابـان آیـتاهلل غفاری،
نبـش خیابـان خواجـه نظامالملـک ،طبقـه همکـف ،سـاختمان  5طبقـه بـه مسـاحت تقریبـی  90متـر مربع به
شـماره مـورد اجـاره  5199091262000004را از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزییـات مندرج در اسـناد
مزایـده بـا بهرهگیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ( )www.setadiran.irو بـا شـماره مزایـده
 5099091262000002بـه صـورت الکترونیکـی واگـذار نمایـد.
زمان انتشار در سایت 99/05/06 :ساعت 9:00
مهلت دریافت اسناد مزایده 99/05/19 :ساعت 9:00
تاریخ بازدید 99/05/06 :لغایت 99/05/15
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 99/05/19 :ساعت 10:30
زمان بازگشایی 99/05/19 :ساعت 11:00
زمان اعالم به برنده99/05/19 :
ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت میباشـد و کلیـه مراحل فرآیند مزایده شـامل
خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده (در صـورت وجـود هزینه مربوطـه) ،پرداخت تضمیـن شـرکت در مزایده(ودیعه) ،ارسـال
پیشـنهاد قیمـت و اطلاع از وضعیـت برنـده بـودن مزایدهگـران محتـرم از این طریـق امکانپذیر میباشـد.
 -2کلیه اطالعات موارد اجاره شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده قابل مشـاهده،
بررسـی و انتخاب میباشد.
 -3شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه ستاد جهت ثبتنام و دریافت گواهی الکترونیک 021-41934

