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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: »در بخش معدن، مشکالت 
زیادی وجود دارد که معدن کاران خصوصی واقعی با آن دست وپنجه نرم می کنند، اما 
موردی که به معدن داران خصوصی سایز متوسط و کوچک ربطی داشته باشد و دردی 
از آن ها را درمان کند، در نشست با رئیس جمهور مطرح نشد«. دکتر بابک اسماعیلی  
اظهار کرد: »اگر حتی این موضوعات ربط پیدا کند، مسائل بسیار مهم تری وجود دارد که 
موجودیت معادن در بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار می دهد«. وی ادامه داد: »وقتی 

از بخش خصوصی صحبت می کنم دارم از معادن کوچک و متوسط صحبت می کنم. 

 روند ابتال به کرونا 
در استان نزولی 

شده است 

خبــر عاقبت انتقال حیوانات از دامان طبیعت به شهرها
علی اکبر رسولیان، گفت: یک راس بره میش وحشی که زنده گیری و تحویل این اداره شده بود، تلف شد زیرا افرادی این 
نوزاد حیات وحش را مشاهده کرده و به گمان اینکه جانور در آن مکان گیر افتاده و مادرش تنهایش گذاشته از روی ناآگاهی 
اقدام به گرفتن حیوان کرده و به محیط زیست تحویل می دهند. علیرغم اقدام سریع و تالش دامپزشک معتمد محیط 
زیست؛ این بره میش وحشی که به ظاهر سالم نشان می داد، اما دچار استرس شدید شده بود در کمال تاسف ساعاتی بعد 
تلف شد.  او گفت: در پرندگان وحشی نیز برداشتن جوجه از النه و انتقال به محیطی دیگر باعث فلج شدن پای آنان می شود.

سال 94 رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حکمی دکتر 
غالمعباس محمدی را به عنوان رییس دانشکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی سیرجان منصوب کرد. اهتمام به حفظ 
و ارتقای شاخص های سالمت در منطقه؛ توجه به کیفی سازی 
خدمات و حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه تحت پوشش؛ 
نگاه توسعه ای،  و  نظام سالمت  برنامه تحول  ارتقای  و  استمرار 
زیرساختی در راستای رشد و بالندگی مجموعه از جمله مواردی 
غالمعباس  دکتر  بود.  تاکید شده  آن  به  وی  ابالاغ  در  که  است 
محمدی دکترای بیوشیمی بوده و استادتمام عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد که پیش از آن نیز یک دوره 
ریاست دانشکده علوم پزشکی سیرجان را بر عهده داشته است. 
در رابطه با برخی مشکالت و گالیه های همشهریان با وی به گفتگو 

نشستیم که در ادامه می آید:
 بفرمایید در حال حاضر چند پزشک متخصص و فوق تخصص 

در سیرجان مشغول به طبابت هستند؟  
در حال حاضر ۱۱۰ پزشک متخصص در بیمارستان ها و مراکز 
دولتی مشغولند و ۳۰ پزشک متخصص هم به صورت آزاد طبابت 
می کنند و ۳ پزشک  فوق تخصص داریم فوق تخصص گوارش، 
روماتولوژی، فوق تخصص جراحی ترمیمی که طی روزهای آینده  
یک فوق تخصص گوارش و تخصص غدد  به کادر درمان اضافه 

می شوند. 
 

 آیا در بخش پرستاری کمبود پرستار داریم؟ 
قسمت پرستاری بله کمبود داریم از استاندارد که یک و هشت دهم 
نفر به ازای هر تخت است، عقب هستیم حدود ۷ دهم نفر به ازای 
هر تخت کمبود داریم در دوران شیوع بیماری کرونا موفق شدیم که 
حدود ۷۰ پرستار رو به شکل های مختلف استخدام کنیم و پیگیری 
های الزم جهت استخدام پرستاران دیگر در حال انجام است که به 

زودی با گرفتن مجوز تعدادی پرستار مشغول بکار می شوند. 
  بعد از جابجا شدن بیمارستان امام رضا)ع( به مکان جدید نیاز 
و  است  زیاد  روزی  درمانگاه شبانه  به  از شهر  منطقه  این  مبرم 
درمانگاه مرحوم حسینی شبانه روزی نیست و حتی عصر پنجشنبه 
هم تعطیل می باشد چرا بعد از گذشت این مدت زمان از جابجایی 
تصمیمی برای این مکان گرفته نشده است؟ و آیا برنامه ای برای این 

مهم دارید؟ 

در حال حاضر افتتاح درمانگاه شبانه روزی متاسفانه به خاطر به 
خاطر شرایط اقتصادی به صرفه نیست و برخی درمانگاه های شبانه 
روزی هم در بعضی موارد ۲۴ ساعت کار نمی کنند که در این زمینه 

به مسوولین آنها تذکرات الزم داده شده است. 
امام رضا )ع( بیمارستان 120   قرار بود جایگزین بیمارستان 
تختخوابی شود بفرمایید اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟ 
بله مجوز بیمارستان ۱۲8 تختخوابی را گرفتیم و در حال رایزنی 
محل  در  بیمارستانی  آنها  با کمک  که  قدس هستیم  استان  با 

بیمارستان امام رضا)ع( قدیم ساخته شود.
  پردیس دانشکده علوم پزشکی چه شد و در چه مرحله ای 

است؟ 
متاسفانه در زمان توزیع زمین هایی که به بنیاد دانشگاهی واگذار 
شده بود برای دانشکده علوم پزشکی زمینی در نظر گرفته نشده بود 
و مشکالت زیادی داشتیم بعد از پیگیری های مداوم در این زمینه 
چند مورد زمین را پیشنهاد دادیم که هر بار به دلیلی رد شد یا روی 
زون آب بود یا مشکل داشت و قبالً واگذار شده بود به هرحال نهایتاً 
با دانشگاه پیام نور وارد مذاکره شدیم که جا داره از مسوولین دانشگاه 
تشکر کنم نهایتا آن موافقت کردند که نیمی از محوطه دانشگاه را در 
اختیار دانشکده علوم پزشکی  بگذارند که در حال طی مراحل نهایی 
کار است و به زودی ساخت و ساز پردیس دانشکده علوم پزشکی 

شروع خواهد شد. 
  بیشتر همشهریان از برخورد پرسنل  بیمارستان امام رضا )ع( 
این موارد  ناراضی هستند آیا آموزشی در  و برخی کلینیک ها 

صورت گرفته است؟ 
بله به دلیل حجم باالی کار پرستاران در بیمارستان برخی نارضایتی 
ها از مراجعین وجود دارد  در این زمینه به همکاران توصیه می کنیم 
که شرایط غیرعادی افراد بیمار و همراهان بیمار  را درک کنند و در 

این زمینه و آموزش و کارگاه های متفاوتی برگزار می شود.
 طبق شنیده ها تنها مرکز ام ار ای و سونوگرافی دولتی خیلی 
نوبت دهی با فاصله زمانی زیاد انجام می شود چه تدبیری در این 

اندیشیده اید؟
 نوبت ام آر آی و سونوگرافی در موارد اورژانسی بالفاصله انجام 
می شود  اما در بقیه موارد به دلیل تعدد مراجعین زیاد، نوبت دهی 
صورت می گیرد که گاهی اوقات ممکن است به یکی دو ماه یا 

بیشتر برسد.
  برخی مراکز لیزر درمانی در سیرجان در برخی کلینیک های 
خصوصی خدمات انجام می دهند آیا این طبق قانون دانشکده 

است و چه نظارتی بر این مکان ها صورت می گیرد؟ لیزر درمانی 
فقط باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود و در صورت مشاهده 

افراد غیرمتخصص برخوردهای الزم را انجام می دهیم.
 آیا در سیرجان متخصص طب سنتی و گیاهی داریم؟ 

در زمینه طب ایرانی و سنتی،  سالمتکده طب سنتی در محل 
کلینیک حسینی راه اندازی کردیم تا چند هفته پیش  زیر نظر 
متخصص انجام می شد و به زودی متخصص جدید در این مکان 

شروع به کار می کند
  در زمان شیوع بیماری کرونا برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه 
مشغول به طبابت با برخی گیاهان دارویی سنتی بودند نظر شما در 

این رابطه چیست؟ 
کاربرد سنتیاز  داروهای شیمیایی یا داروهای سنتی استفاده می 
شد بعضی داروهای سنتی )گیاهی( است در عمل نشان داده شد 
که می توانند در  بهبود شرایط بیمار موثر باشند یک تحقیق هم در 
همین زمینه توسط آقای دکتر امجدی صورت گرفت که نشان داده 
شد داروی آرتمیزینین و اسپریدین این دو  دارو در کوتاه کردن دوره 

بیماری موثر و دوره کمون بیماری را کمتر می کردند.
 بیمارستان فوق تخصصی گل گهر کی افتتاح می شود؟

بیمارستان گل گهر بیمارستان مستقل است و در زمینه ساخت 
ساختمان بیمارستان همکاری الزم را با این شرکت داشتیم کارهای 

ساختمانی بیمارستان تقریباً به اتمام رسیده و به زودی استخدام 
پرسنل و تجهیزات بیمارستان انجام می شود و  امیدواریم به زودی 

شاهد راه انداری این بیمارستان باشیم.  
 در حال حاضر کمبود پزشک فوق تخصص در سیرجان کامال 

مشهود است آیا اقدامی در این راستا انجام شده است؟ 
جمله  از  کرده  مشخص  بهداشت  وزارت  که  معیارهایی  طبق 
تجهیزات کافی و زیر ساخت های الزم  حجم بیماری که در برخی 
زمینه ها شرایط در سیرجان فراهم نیست و در زمینه هایی که 
ضرورت داشت مثل گوارش غدد اقدامات الزم را انجام دادیم که 
موافقت شد و در زمینه جراحی قلب و آنژیوگرافی تجهیزات الزم 

فراهم شده که به زودی راه اندازی خواهد شد.
  اورژانس هوایی در چه مواردی وارد عمل می شود؟ 

آژانس هوایی در مواردی که وارد عمل میشه که حال بیمار واقعا 
وخیم و رساندن بیمار به پزشک حیاتی باشد در مواردی که منطقه 
صعب العبور باشه و اورژانس زمینی نتواند به موقع به مصدوم برسد و  
شرایط فرود بالگرد فراهم باشد اورژانس هوایی وارد عمل می شود. 

 در خصوص دریافت وجه خارج از تعرفه در برخی مراکز درمانی 
دولتی توسط آیا منتظر شکایت مردم می شوید یا تیم نظارتی 

وجود دارد؟
دریافت وجه خارج از تعرفه جزوه خط قرمزهای بهداشت و درمان 

است و در این زمینه نظارت وجود دارد و رسیدگی و برخورد الزم 
انجام می شود. 

 رشته پزشکی چه مزایایی برای سیرجان دارد؟ 
از  رشته پزشکی خوشبختانه همنانطور که در جریان هستید 
سال گذشته دانشجوی پزشکی گرفتیم و امسال هم باز خواهیم 
گرفت مزیت راه اندازی این رشته در واقع همان وجود اساتید و فوق 
تخصص هایی هست که تا به حال نداشتیم و با توسعه دانشکده و 
وجود رشته پزشکی نهایتاً متخصص و فوق تخصص های مورد نیاز 
جذب  می شوند که باعث ارتقای سیستم بهداشت و درمان درمان 
شهر خواهد شد تاکنون هم این کار صورت گرفته تعداد متخصصین 
که ما توانستیم تا به حال جذب شدند به دلیل استقالل دانشکده 

است کرمان بوده است.
 در مورد زباله های درمانگاه ها بفرمایید آیا دستگاه زباله سوز در 
بیمارستان ها و درمانگاه ها برای امحا آنها وجود دارد و جمع آوری 

زباله ها از درمانگاه ها به چه صورت انجام می شود؟  
بله برای امحای زباله های بیمارستانی دستگاهی وجود داره و پیگیر 
هستیم که دستگاه جدیدی نصب و راه اندازی کنیم و با درمانگاه 
هم صحبت شده که به وسیله شرکت هایی که در این زمینه وسیله 
وسیله نقلیه الزم رو دارند قرارداد ببندد که زباله ها البته باید ابتدا 
در محل بی خطر و بعد  به محل دستگاه زباله سوز بیمارستان 

منتقل شود.
  بسیاری از همشهریان گله دارند چرا در مطب بعضی از پزشکان 

متخصص حریم خصوصی مریض رعایت نمی شود ؟
طبق قاون باید حریم خصوصی مریض رعایت شود که در این 

زمینه در صورت اطالع به پزشک تذکر الزم داده می شود. 
اما در   در مورد ویزیت برخی پزشکان سیرجان 105 تومان 
شهرهای اطراف  82 هزار تومان است مگه قیمت ویزیت سراسری 

نیست؟ 
بله ویزیت آزاد ۱۰5 هزار تومان و با بیمه 8۲ هزار تومان است 
برخی پزشکان چون با بیمه قرار داد ندارند ویزیت آزاد دریافت می 

کنند.
  جدیدا بسیاری از بزشکان متخصص در هنگام تعیین نوبت 

منشی می گویند پول نقد بیارین  چرا؟ 
اصال پزشکی حق ندارد درخواست پول نقد کنند همشهریان در 
صورت مشاهده چنین مواردی شکایت خود را به شماره ۱9۰ و 
۴۲۳۴۰6۲8 اطالع داده تا بازرسین دانشکده علوم پزشکی به این 

موارد رسیدگی کنند.

کنار  در  خود  اجتماعی  های  مسوولیت  راستای  در  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
شهرداری سیرجان با تامین مالی ۳۰ میلیارد تومانی اقدام به احداث باغ بزرگ ایرانی 

در شهرستان سیرجان کرد.
 صبح روز یکشنبه ششم شهریور ماه هزار و چهارصد و یک مراسم کلنگ زنی پروژه 
باغ ایرانی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان، فرماندارویژه 
انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  عضو  سیرجان،  شهرستان 
گهرزمین، شهردارسیرجان، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان وتنی چند از 

مسووالن و اصحاب رسانه برگزار شد.
در این مراسم رحمان جاللی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با 
اشاره به همزمان شدن احداث این پروژه با هفته دولت عنوان کرد: این پروژه نشان 
از وحدت ارکان مختلف و مردم است. خوشبختانه انجام این پروژه توسط دو مجموعه 

خوش سابقه و خوش قول صورت می گیرد.
تا کنون در راستای مسوولیت های  اظهار داشت: شرکت گهرزمین  ادامه  جاللی در 
اجتماعی بسیار خوب عمل کرده و امید است این پروژه هم، مانند سایر اقدامات قابل 

تقدیر این شرکت، به ثمر بنشیند. 
وی انجام پروژه هایی نظیر باغ ایرانی را نتیجه ی همدلی و وحدت مسئوالن و بخش 
صنایع و معادن دانست و گفت: وقتی ارکان حاکمیت و مردم در کنار هم  قرار گیرند، 
یک اتفاق مبارکی رقم خواهد خورد و باید همه با هم همکاری کنند تا پروژه به سرانجام 

برسد.
انسانی  محمدرضا خضری پور عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
شرکت سنگ آهن گهرزمین با اشاره به انعقاد قرارداد با شهرداری سیرجان در خصوص 
احداث باغ و بوستان ایرانی در راستای مسوولیت های اجتماعی این شرکت گفت: امروز 
آیین کلنگ زنی احداث بوستان و باغ ایرانی به همت شهرداری سیرجان و تامین مالی 
شرکت سنگ آهن گهرزمین انجام شد که پیش بینی می شود حدود ۳۰ میلیارد تومان 

هزینه در احداث آن نیاز باشد.
اجتماعی خود ضمن  های  ایفای مسوولیت  راستای  در  افزود: شرکت گهرزمین  وی 
انعقاد تفاهم نامه با شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان پیگیر این موضوع است 
که یکی از پروژه های بزرگ این شهر را آغاز نماید. بر این اساس طی گفتگوهای متعدد 
با شهرداری سیرجان در سال گذشته مقرر شد تا باغ بزرگ ایرانی برای خدمات رفاهی 

بیشتر به مردم شریف سیرجان احداث شود. 
ایرانی  با اشاره به  احداث پروژه بوستان  علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان نیز 
با همکاری شرکت گهرزمین عنوان کرد: با توجه به مسوولیت های اجتماعی شرکت 
های صنعتی و معدنی و همچنین تفاهم نامه ای که میان شرکت سنگ آهن گهرزمین 
و شهرداری سیرجان منعقد شد آغاز احداث بوستان ایرانی کلید خورد که در مساحتی 

حدود ۱۷ و نیم هکتار انجام و به بهره برداری خواهد رسید.
وی نگهداشت و توسعه ی فضای سبز که جزو سرمایه ها ی شهرهای صنعتی خصوصا 
سیرجان محسوب می شود را حایز اهمیت دانست و متذکر شد که باغ ایرانی سیرجان 

با معماری به سبک سنتی و ایرانی اسالمی احداث خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: احداث باغ ایرانی جزو برنامه های توسعه ی فضای سبز سیرجان 
می باشد که  در چند فاز احداث می شود که اکنون قرارداد فاز اول آن منعقد شده است. 
با توجه به اینکه امروز در مراسم کلنگ زنی احداث این بوستان قرار داریم همزمان با 
هفته دولت آغاز پروژه عملیاتی بوستان ایرانی کلید خورد و تا نهایی شدن آن ادامه 
پیدا می کند. قرارداد فاز اول نهایی و پیمانکار مشخص شده است. این فاز حدود 8 ماه 
پیش بینی شده اما با مساعدت همکاران تالش می کنیم زودتر از موعد به پایان برسد 
و این باغ در آینده نزدیک یکی از فضاهای تفریحی در خور شهروندان سیرجانی  باشد. 
همچنین پیش بینی می شود با توجه به موقعیت و جانمایی این باغ بزرگ، این مکان 

یکی از فضاهای تفریحی بسیار عالی برای شهروندان سیرجانی باشد.

گفتگوی اختصای سخن تازه با دکتر محمدی رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 

وجه خارج از تعرفه پرشکی جزو خط قرمزهاست
        گروه سالمت

به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین و در راستای مسوولیت های اجتماعی کلید خورد:

تامین مالی ۳۰ میلیارد تومانی برای احداث باغ بزرگ ایرانی 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک(

به شماره 2001005674000109  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ترمیم سنگ فرش معابر  منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1(

به شماره 2001005674000108  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه صنف کابینت سازان سیرجان؛

)نوبت آخر- بر اساس ماده ۲۸ اصالحی آئین نامه اجرایـی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی و 
با استناد به بند ۶ صورتجلسه مورخ 1401/05/05 کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان سیرجان(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه صنفی فوق الذکر می رساند در صورت تمایل به 
عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی( با 
همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد 

 از تاریــخ 1401/0۶/1۲  به مدت 10 روز سابقه هیئت مدیره(
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده فوق 

اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/001/م.ع

» سه دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی  به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 در محل دفتر مرکزی شرکت 
واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلــــــوار پیـــــروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانــــــه

آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

 شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه)ضمانت نامه شرکت در مزایده مورد قبول است(

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/1  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه ماشین آالت مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره 09135009432 آقای قربانی تماس حاصل نمایند.

•جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424328-034 تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

قیمت پایه)ریال(تضمین شرکت در مزایده)ریال(شماره پالکمدل )سال(نوع خودروردیف

50/000/000870/000/000 ایران - 75 / 866ب 139258وانت زامیاد1

50/000/000850/000/000 ایران - 75 / 448 ب 139254وانت دوکابین -مزدا2

50/000/000920/000/000 ایران - 75 / 941 ب 139291وانت دوکابین-مزدا3


