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هرکدام از ما در زندگی خود شاید با افرادی مواجه 
شده ایم که در خیابان ها و گوشه و کنار سطح شهر 
سرگردانند. افرادی که معتاد، معلول ذهنی یا نیازمند 
دریافت خدمات درمانی اورژانسی بوده و شاید در آن 
لحظه به ذهن ما خطور نکند که باید به کدام مرجع 
اطالع بدهیم تا برای ساماندهی این افراد اقدام نمایند. 
ممکن است آن فرد ساعت ها در وضعیت خود باقی بماند 
و حتی شاید گاهی اوقات جانش به خطر  افتد. آگاهی 
از اینکه در شرایط این چنینی با کدام مرجع تماس 
بگیریم و ۱۱۵، ۱۲۳، بهزیستی، سد معبر شهرداری 
و ارگان های حمایتی دیگر کدام یک می توانند نقش 
حمایتی خود را ایفا کنند؛ بسیار ضروری است تا بتوانیم 
در صورت مواجهه با چنین مواردی هرچه سریعتر برای 

کمک به آن ها اقدام نماییم.
اورژانس 115 فقط می تواند 

خدمات درمانی فوری ارائه دهد
حیدرپور رییس اورژانس سیرجان در خصوص نقش 
اورژانس و نقش فوریت های پزشکی برای کمک به افراد 
این چنینی می گوید: هر فردی که نیاز به اقدام درمانی 
داشته باشد و دچار بیماری بشود که مورد فوریتی است 
نه عادی؛ و نیاز به خدمات درمانی فوری پیدا کند در 
حیطه کاری اورژانس ۱۱۵ قرار می گیرد. اگر فرد معتاد، 
فقیر، اتباع و... باشد ما وظیفه داریم از طریق اورژانس 
به او خدمات درمانی رایگان  پیش بیمارستانی صرفاً 
بدهیم. بعضی افراد بی خانمان یا معتاد هستند و مورد 
فوریتی ندارند. مثاًل طرف معتاد است و گوشه خیابان 
خواب است، مردم به ۱۱۵ زنگ می زنند در حالی که در 
حیطه کاری ما نیست. اینگونه افراد جای خواب ندارند 
و مردم توقع دارند فوریت های پزشکی به آن ها خدمات 
دهد. با این حال برای بررسی وضعیت سالمتی آن ها 
نیرو اعزام می کنیم و به آن ها خدمات رایگان می دهیم. 
اما اگر به بیمارستان منتقل شوند دیگر خدماتی که 
دریافت می کنند رایگان نیست و چون کسی را ندارند 
را  مالی  بار  هم  باز  کند  پرداخت  را  آن ها  هزینه  که 
بیمارستان تقبل می کند. وی در خصوص ارگانی که 
می کند:  اشاره  کند  سازماندهی  را  افراد  اینگونه  باید 
شهرداری  و  بهزیستی  را  معلول  یا  بی خانمان  افراد 
باید ساماندهی کنند. در سیرجان ظاهراً جایی برای 
وجود  بهزیستی  در  سال   ۱۸ باالی  افراد  ساماندهی 
ندارد و باید آن ها را به کرمان اعزام کنند. در هر صورت 
ساماندهی این افراد در حوزه فوریت های پزشکی ۱۱۵ 
نیست. رییس اورژانس ۱۱۵ سیرجان اضافه می کند: 
اورژانس اجتماعی در این گونه موارد باید شرایط این 
افراد را مدیریت کند و برای اسکان آن ها اقدام نماید. 

شهرداری هم چند گرمخانه دارد که می تواند این افراد 
را در آنجا ساماندهی کند. ماموران سد معبر شهرداری 
معموالً نسبت به جمع آوری افراد این چنینی وارد عمل 
شهرداری  و  بهزیستی  عهده  بر  موارد  این  می شوند. 
است. اورژانس ۱۱۵ فقط خدمات درمانی فوری ارائه 
می دهد، کاری ندارد طرف بی خانمان، معتاد ،        معلول 
از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  است. حیدرپور  یا سالم 
کاری  حیطه  در   ۱۱۵ اورژانس  دریافتی  تماس های 
درصد  از ۹۰  بیش  متاسفانه  می گوید:  نیست،  آن ها 
تماس هایی که با ما گرفته می شود و نیرو به صحنه 
اعزام می شود، مشخص می شود که اصال نیاز به دریافت 
درمان فوری ندارند. وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر 
فرد نیاز به درمان فوری نداشت را به بهزیستی منتقل 
می کنید؟ می گوید: خیر. به هیچ عنوان اجازه نداریم 
مورد غیر اورژانس را در آمبوالنس سوار کنیم و انتقال 
به جز بیمارستان داشته باشیم، حتی به درمانگاهی که 
خدماتی باالتر از ما ندارند. طبق دستورالعمل اورژانس 
به  است.  غیرقانونی  کامالً  کار  این  بیمارستانی  پیش 
به  بخواهیم  را  عنوان مثال ممکن است یک موردی 
بهزیستی و گرم خانه شهرداری برسانیم و فرد همان 
لحظه دچار ایست قلبی تنفسی شود و ما چون داریم 
کار غیر اورژانسی انجام می دهیم باید پاسخگو باشیم. 
وی تاکید می کند: این کار در حوزه ارگان های حمایتی 
شهرستان قرار می گیرد. این گونه افراد را بیمارستان 

فقط می تواند درمان کند و در نهایت پول از آن ها نگیرد. 
دیگر نمی تواند به آن ها اسکان دهد. این افراد پس از 
گرفتن خدمات درمانی از بیمارستان مرخص می شوند 
و چند کوچه پایین تر دوباره به همان شرایط قبلی بر 
می گردند. اگر یک مورد این چنینی که غیر اورژانس 
است ما را درگیر کند در حق موارد اورژانسی که منتظر 
دریافت خدمات ما هستند ظلم می شود. مورد بوده که 
رفتیم و دیدیم نیاز به خدمات درمانی ندارد اما چون 
معتاد است از آن کوچه به چند کوچه پایین تر رفته آنجا 
و چرت می زند. دوباره از آن کوچه به ما زنگ می زنند 
که نیرو اعزام کنیم. اینها باید در سطح شهر ساماندهی 

شوند.
افراد بی هویت پس از چکاب سالمتی

 به بهزیستی منتقل می شوند
عمومی  روابط  رییس  با خواجویی  که  گفتگویی  در 
بهزیستی انجام می دهیم با اذعان به نقش بهزیستی 
مشاهده  خیابان  در  فردی  اگر  می گوید:  امر  این  در 
او را به کمپ ماده  باید  شد که معتاد متجاهر است 
در   ۱۶ ماده  کمپ  که  آنجایی  از  کنند.  منتقل   ۱۶
سیرجان هنوز راه اندازی نشده، فعاًل نمی توان این افراد 
را در آنجا پذیرش کرد. اما اگر فرد عقب مانده ذهنی 
یا بی هویت است ابتدا باید به بیمارستان منتقل شود، 
چکاب سالمتی روی او انجام شود و اگر سالم بود جهت 
بررسی وضعیت روانی و ساماندهی به بهزیستی ارجاع 

داده می شود. اما اگر خانواده و هویت داشته باشد به 
خانواده اش تحویل داده می شود. وی در پاسخ به این 
سوال که اگر شهروندی با افراد اینچنینی در سطح شهر 
مواجه شد باید چه کار بکند؟ می گوید: مردم می توانند 
امور  در  که  بزنند  زنگ  اجتماعی  اورژانس   ۱۲۳ به 
دختران فراری، کودکان، همسرآزاری و سالمند آزاری 
قرار گرفته  آزار  و در حالت کلی هر فردی که مورد 
باشد ورود می کند و فرد مورد نظر را ساماندهی می کند. 
در غیر این صورت اگر فرد بیمار بود به اورژانس ۱۱۵ 
اطالع دهند و پس از آن مسائل سالمت و روانی فرد 
بررسی می شود و به بهزیستی اطالع داده می شود برای 
ساماندهی فرد. بهزیستی در جمع آوری این افراد نقشی 
ندارد اما پس از اینکه مشخص شد در چه گروهی قرار 
می گیرند، می تواند در بخش ساماندهی وارد عمل شود.
مسئول اجرائیات منطقه یک شهرداری حاضر 

به گفتگو نشد
ارگان هایی که می تواند در ساماندهی  از  یکی دیگر 
این گونه افراد وارد عمل شود حوزه اجرائیات شهرداری 
تک تک  با  صحبت  شهردار  که  آنجایی  از  اما  است 
نیروهای خود را از درگاه روابط عمومی برای خبرنگاران 
ممکن کرده و نیروهای شهرداری از این شرایط برای 
پاسخگو نبودن و شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت 
خود سوء استفاده می کنند، این بار هم نتوانستیم با 
مسئول اجرائیات منطقه یک شهرداری صحبت کنیم و 

در تماسی که با رضایی داشتیم علی رغم هماهنگی هایی 
که با روابط عمومی شهرداری انجام شد، رضایی مسوول 
اجرائیات منطقه یک شهرداری حاضر به گفتگو نشد 
همچون  داریم  زمینه  این  در  که  سواالتی  هم  باز  تا 
گزارش های قبلی بدون پاسخ بماند. متأسفانه شهرداری 
حاضر نیست به خبرنگاران و اهالی رسانه شهرستان 
خبرنگاران  دادن  ارجاع  با  و  باشد  پاسخگو  سیرجان 
آن ها  پای  جلوی  عماًل  خود  عمومی  روابط  حوزه  به 
سنگ می اندازد و گزارش های آن ها را ناقص می کند. 
چراکه برای گفتگو با نیروهای شهرداری در بخش های 
مختلف هر خبرنگار باید هفته ها وقت بگذارد، مرتب 
فرد  با  گفتگو  به  موفق  کار  آخر  در  و  بگیرد  تماس 
مورد نظر نشود و در واقع این بهترین راه گریز برای 
شهرداری است تا حصاری دور عملکرد خود بکشد و از 
پاسخ گویی به اذهان عمومی و اهالی رسانه طفره رود. 
این رفتار شهرداری جای نقد بسیار زیادی دارد و بهتر 
است شهرداری برای این روشی که در پیش گرفته راه 
چاره ای بیندیشد چراکه جامعه مطبوعاتی سیرجان به 
شدت از این طرز برخورد و عدم دسترسی به مسووالن 
شهرداری برای پاسخگویی به سواالت شان گالیه مند 
هستند. اگرچه این گزارش با عدم پاسخگویی مسئول 
اجرائیات منطقه یک شهرداری تقریباً نیمه تمام باقی 
می ماند اما طبق صحبت های بهزیستی و اورژانس ۱۱۵ 
اگر مردم در سطح شهر با فردی روبرو شدند که معتاد 
بود، معلولیت ذهنی داشت، شرایط عادی نداشت یا نیاز 
به دریافت خدمات درمانی فوری داشت؛ می توانند با 
پزشکی  فوریت های  یا ۱۱۵  اجتماعی  اورژانس   ۱۲۳
تماس بگیرند تا برای بررسی وضعیت این افراد به محل 
برای  تکلیف،  تعیین  از  نهایت پس  در  و  اعزام شوند 

ساماندهی فرد مورد نظر اقدام شود.
مسوول  پاسخگویی  عدم  به  توجه  با  نوشت:  پی 
اجراییات شهرداری، به قانون )الزم االجرای( شهرداری 
ها مراجعه و در فصل ۵۵ که احصای وظایف شهرداری 

هاست، چنین آمده است:
بند-۶ اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری 

و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و
و  یتیمان"  پرورشگاه  و  "نوانخانه  مانند  فرهنگی 
و  شیرخوارگاه  و  ساریه  امراض  درمانگاه بیمارستان 
تیمارستان و کتابخانه و کالسهای اکابر و کودکستان 

و باغ کودکان و امثال آن.
ماده-۱۵ جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و 
حیوانی و اعالم این گونه بیماری ها بهوزارت بهداری 
و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها 
و "دور نگاه داشتن بیماران مبتال به امراض ساریه" و 
معالجه و دفع حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده 

و یا در شهر بالصاحب و مضر هستند.

       گروه شهر

فارس: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور در کرمان در حاشیه انعقاد تفاهم نامه کمیته امداد و سازمان بسیج سازندگی 
برای ایجاد ۲ هزار و ۹۰۰ شغل مددجویان کمیته امداد استان کرمان اظهار داشت: در گام اول انقالب بر اساس مطالعه وسیعی که 
در سال ۹۷ انجام شد، ایران از میانگین ۲۰ کشور برتر دنیا در ۳۵۰ شاخص باالتر بود.. وی با بیان اینکه تاکنون ۷۰۰ هزار خانواده از 
مددجویان کمیته امداد توسط این نهاد خودکفا شده اند، گفت: با خودکفایی این تعداد خانوار ساالنه سه هزار میلیارد تومان از منابع 

آزاد شده است که بر این اساس کارآفرینی محرومان باری از دوش کشور بر می دارد.

خودکفایی ۷۰۰ هزار خانواده مددجوی کمیته امداد در کشور خبــر
اکثر نوزادان 

سرراهی
 معتاد هستند

فردای کرمان: مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: شیوع اعتیاد در بین دختران به شدت در 
حال افزایش است و اکثریت نوزادان سرراهی که به پروشگاه برده می شوند نیز اعتیاد دارند، وی از 
جمع آوری ۳۸۶ معتاد متجاهر در ایام کرونایی خبر داد  و گفت: همه مبتال به کرونا بودند. وی عنوان 
کرد:  ابتدا، همه برای ساماندهی این معتادان پای کار آمدند اما وقتی جمع آوری و به مراکز نگهداری 
منتقل شدند، بهزیستی تنها ماند با این وجود، کار را ادامه دادند و اکنون یک هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر 

درمان شده در مراکز بهزیستی نگه داری می شوند که نگران ترخیص آن ها هستند. 

در جریان گزارش رسیدگی به افراد بی خانمان رها شده در سطح شهر؛

بالتکلیفِی بی خانمان ها
 فرآیند واگذاری کودکان بهزیستی آسان شد

مدیرکل بهزیستی استان کرمان، در پاسخ به انتقادی 
سرپرستی  که  خانواده هایی  برخی  اینکه  بر  مبنی 
می گیرند،  برعهده  را  بهزیستی  مراکز  از  کودکانی 
و  اشیا  از  بسیاری  نه تنها  کودکان،  این  که  می گویند 
بلکه حتی درست حرف زدن  را نمی شناسند،  وسایل 
را نمی دانند و انگار از یک غار تاریک به جامعه آمده اند؛ 
گفت: »اینکه ما اصرار بر واگذاری کودکان به خانواده ها 
حتی  مرکزی،  هیچ  که  است  دلیل  همین  به  داریم 
بهترین مرکز ما به اندازه ی خانواده بر پرورش کودکان 
تاثیر ندارد و حضور کودک در خانواده ای مشکل دار، از 
حضورش در بهترین مرکز ما بهتر است چون ما به عنوان 

مثال، بیست بچه را با سه مددکار مراقبت می کنیم«.
عباس صادق زاده، افزود: »خاصیت زندگی در این مراکز 
جایگزین  را  خانواده  شبه  مراکز  ما  تازه  است.  همین 
مراکز اردوگاهی کردیم ولی همچنان مشکالتی وجود 

دارد«.
مثل  مراکزی  هنوز  کرمان  در  اینکه  بیان  با  وی 
حال  در  سنتی  روش های  با  که  داریم  را  دیلمقانی 
مدیریت و نگهداری ۱۵۰ بچه هستند، ادامه داد: »اما 
خانه های  در  که  دارد  بچه   ۲۰۰ صنعتی،  پرورشگاه 

جداجدا هستند«.
به  کودکان  واگذاری  فرآیند  »ما  کرد:  اظهار  وی 
در  کودک   ۱۳۰۰ کردیم.  تسهیل  را  خانواده ها 
با  مراکز داشتیم که در مدت یکی، دو سال گذشته، 
واگذاری های صورت گرفته، به ۹۰۰ نفر رسیده است«.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: »اما در کرمان 
وقتی می خواهند کودکی را به سرپرستی بگیرند، دنبال 
نوزاد و دختر هستند. در این شرایط، من بچه ی ده ساله 
را چه کار کنم؟ با وجود این شرایط، ما تعداد زیادی از 

بچه های شش سال به باال را واگذار کرده ایم«.
وی افزود: »کسانی که فرزند از مراکز ما می برند، اگر 
سه  حداقل  مادر  بود،  داده  بچه  خودشان  به  خداوند 
و زحمت  باید شبانه روزی تالش می کرد  را  اول  سال 
می کشید. االن وقتی کودکی از ما می گیرند اگر همان 
نتیجه خواهد  بگذارند، قطعا  برایش وقت  را  سه سال 

داد«.
بسیار  کار  کودک  تربیت  اینکه  بیان  با  صادق زاده 
مراکز  از  فرزند  کسانی  که  کرد  تاکید  است،  سختی 
بهزیستی می برند، با مشکالتی مواجه خواهند بود اما 
به جای خسته شدن، بهتر است که برای رفع آن تالش 

کنند. 

    خبر

باالخره رویاي جوانان محله ي شهیدآباد)بدرآباد سابق( پس از 
سال ها به حقیقت پیوست و با تصمیم مسئوالن سیرجاني براي 
ساخت سالن ورزشي در این محله انتظار اهالي و علي الخصوص 
بارها  بدرآباد  ي  محله  اهالي  رسید.  پایان  به  محل  این  جوانان 
ورزشي  امکانات  که  بودند  کرده  گوشزد  سیرجاني  مسئوالن  به 
ندارند و جوانان بدرآبادي از حق داشتن تفریحات سالم محروم 
هستند اما درخواستشان عملي نشده بود. این بار با نظر مساعد 
هاي  پیگیري  با  نیز  و  سیرجان  شهردار  نیا  سروش  رضا  دکتر 
اتفاق  این  سیرجان  شهر  پنجم  اسالمي  شوراي  اعضاي  مجدانه 
احداث  کلنگ  ماه  مهر   19 شنبه  روز  عصر  و  افتاد  خوشایند 
زمین  به  سابق(  )بدرآباد  شهیدآباد  ي  محله  ورزشي  مجموعه 

زده شد.
سیرجان  مردم  نماینده  پور  حسن  شهباز  حضور  با  مراسم  این 
حسیني  سیدمحمود  اسالمي،  شوراي  مجلس  در  بردسیر  و 
بهاءالدیني  سهراب  شهردار،  نیا  سروش  رضا  دکتر  جمعه،  امام 
شوراي  اعضاي  سیرجان،  شهرستان  ویژه  فرمانداري  سرپرست 
سازمان  مدیران  شهرداري،  ي  مجموعه  معاونان  شهر،  اسالمي 

هاي عامل شهرداري، شهرداران مناطق، مسئوالن شهرستان و 
اهالي شریف و نجیب محله ي شهیدآباد)بدرآباد( برگزار شد.

دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان آغاز ساخت مجموعه ي 
ورزشي محله ي شهیدآباد )بدرآباد سابق( را تالشي در راستاي 
اجتماعي، توسعه،  انجام مسئولیت هاي  و  به شهروندان  خدمت 

عمران و آباداني و پویایي شهر سیرجان دانست. 
در  شهروندان  به  خدمت  گفت:  سخناني  طي  نیز  زینلي  ابوذر 
عملیات  آغاز  و  زني  کلنگ  است.  پنجم  شوراي  کار  راستاي 
ساخت مجموعه ي ورزشي بدرآباد هم در همین خصوص انجام 

گرفته است. 
زینلي ادامه داد: این اقدام نزدیک به انتخابات صورت نگرفته که 
براي جذب آراء مردم باشد و در آستانه ي انتخابات کاري انجام 
دهیم بلکه این کار را جزو وظایف شوراي شهر دانستیم و برخود 
الزم مي دانیم در جهت خواسته هاي بجاي شهروندان اقداماتي 

که رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد، انجام دهیم. 
براي این مجموعه ي ورزشي زمیني به مساحت 2500 متر مربع- 
در  بیگي-  بهرام  اکبر  علي  متولي  و  فاطمه  کربالیي  ي  موقوفه 

روبروي  سینا،  ابن  بلوار  انتهاي  حاشیه 
است.  شده  گرفته  نظر  در   CNG جایگاه 
زیر بناي این مجموعه 1700 متر مربع پیش 
شهرداري  توسط  است  قرار  و  شده  بیني 

سیرجان این بناي ورزشي ساخته شود.
ي  محله  جوانان  از  یکي  است  گفتني 
نمایندگي  به  سابق(  )بدرآباد  شهیدآباد 
گل  هاي  شاخه  اهداي  با  محله  اهالي  از 
زحمات  از  مراسم،  در  حاضر  مسئوالن  به 
آنها در رفع مشکل جوانان  اندیشي  و هم 
این محله از شهر و اهمیت دادن به ایجاد 
ي  منطقه  جوانان  در  نشاط  و  شور  روحیه 

بدرآباد تقدیر و تشکر نمود. 
این منطقه  از کلیه مردم  نمایندگي  به  وي 
از مسئوالن خواهش کرد در جهت سریعتر 

از  انجام شدن کار و پیشرفت فیزیکي این ورزشگاه اقدام الزم 
سوي مسئوالن صورت گیرد. 

سریعتر  هرچه  تا  داد  مساعدت  قول  نیز  سیرجان  شهردار 
ورزشي،  مجموعه ي  این  اجراي  و  مراحل ساخت  پیشبرد  براي 

پیمانکار ساخت جذب شود و کار شروع شود.

باپیگیري هاي شهرداري و شوراي شهر سیرجان؛

شهیدآباد صاحب مجموعه ی ورزشی می شود
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/07/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/08/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/08/18 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102-3 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح 

شماره  به  فدک(  شهرک  در  واقع  آباد  مکی  کتابخانه  پارک  بهسازی  عملیات  مختصر: 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 0 6
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/07/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/08/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/08/18 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102-3 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مزایـــده عمومــــی یک مرحله ای 
 اجـــاره بیلبـــوردهای تبلیغاتـــی

عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 

شماره  به  تبلیغاتــــی(  بیلبـــوردهای  اجـــاره  مختصر:  )شرح  خدمات 

2099090549000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجانمدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان


