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اول اکتبر و بیستم مهر روز جهانی سالمند 
مشارکت  و  آوری  تاب  امسال  شعار  است. 
جمعیت  شدن  زنانه  علت  به  سالمند  زنان 
درباره  که  موضوعی  دنیاست.  سالمندی 

کشور ما ایران نیز صدق می کند. 
چند نکته مهم در موضوع سالمندی:

ورود به دوران سالمندی از شصت سالگی، 
اما ۶۰ تا ۷۵ سالمند جوان، ۷۵ تا ۹۰ سالمند 

میانسال و ۹۰ به باال کهنسال است.
هر دوره سنی نیازهای اجتماعی و بهداشتی 

متفاوتی دارد .
اشتغال  بهداشت جهانی در مورد  همچنین 
 ۷۵ تا   ۶۰ دوران  در  پلکانی  بازنشستگی  و 

سالگی تاکید دارد.
در حال حاضر در سیرجان سرای سالمندان 
همه  نیست.  پاسخگو  کسی  و  نداریم 

مسوولیت را به دوش دیگری می اندازند.
 ۸۳ کشور،  سالمندان  کنونی  جمعیت  از 
وابسته)  نیمه  درصد   ۱۲ مستقل،  درصد 
و  غیررسمی(،  مراقب  یا  موقت  مراقبت 
به  نیاز  یعنی  وابسته هستتد .  فقط ۵ درصد 
مراقبت دائمی و رسمی دارند. جمعیت گروه 

وابسته چهارصد و پنجاه هزار نفر اما....
در حال حاضر ظرفیت تخت های سالمندی 
نظارت  تحت  روزی  شبانه  نگهداری  مراکز 
این  و  است  نفر  هزار   ۱۵ بهزیستی  سازمان 
جمعیت  سالمندی  بحران  که  درحالی ست 

ایران از ۱۴۱۰ آغاز می شود.
به  کنونی  جمعیتی  پنجره  ورود  آغاز  یعنی 

دوران سالمندی.
۱۴۱۰ آغاز دوره سالمندی متولدین دهه ۵۰ 
اینکه آسیب های اجتماعی  است. نکته مهم 
به ویژه برای بانوان از این دهه به بعد افزایش 

چشمگیری داشت.
ما ابر بحران سالمندی را خواهیم داشت، با 
به دوران  از آن  بعد  و  متولدین ۱۳۵۸  ورود 

جمعیت  زایی  بیش  دوره  چراکه  سالمندی، 
بوده  تا ۱۳۷۰  بین سال های ۱۳۵۸  ایران  در 

است.
یعنی اینکه اگر ما االن نیروی فعال و مولد 
که همان پنجره جمعیتی هست را آگاه کنیم 
و زیرساخت ها را تا حدی حداقل به صورت 
تهدید  این  توانیم  می  کنیم،  فراهم  فردی 
به  تبدیل  ای  اندازه  تا  را  جمعیتی  مطلق 

فرصت کنیم.
سالم،  زندگی  سبک  مورد  در  آگاهی  با 
خودمراقبتی، حفظ تندرستی، بیمه، مسکن، 
برای  ریزی  برنامه  یعنی  و...  آموزی  مهارت 

دهه سوم زندگی.
االن استفاده از رویکرد لنز جمعیتی در دنیا 
در  بزرگنمایی  یعنی  است.  شده  باب  خیلی 

مورد جمعیت های آسیب پذیر.
بحران سالمتی، فقر، سالمند آزاری، پوشش 
در  سالمند  زنان  تنهایی  و  تبعیض  ای،  بیمه 
آینده نه چندان دور، خیلی بیشتر از مردان 
سالمند خواهد بود و این یعنی باید از امروز 

به فکر باشیم.
موسوی،  سحرسادات  با  باره  درهمین 
مدیرعامل بنیاد فرزانگان و کارشناس ارشد 
را  او چند پرسش  با  گفتاردرمانی گپی زدم. 

در میان گذشتم. 

سحرسادات موسوی*
 پیری جمعیت برای جامعه چه خطرهایی 
با  که  دارد  وجود  دنیا  در  آیا کشوری  دارد؟ 
این پدیده مواجه شده باشد؟ اگر بله، چطور 

توانسته از پس این بحران بر بیاد؟
سالمندی  نوع  دو  شناسی  جامعه  نظر  از 
که  فردی  سالمندی  یکی  شود.  می  تعریف 
مورد  پزشکی  و  بهداشتی  فردی،  دیدگاه  از 
پیشرفت  و  بهبود  حاصل  و  است  توجه 
و  اقتصادی  اجتماعی،  سالمتی،  خدمات 
به  منجر  و  ست  زندگی  به  امید  افزایش 

افزایش تعداد سال های عمر می شود. 

برای  مناسبی  فرصت  عمر  طول  افزایش 
استفاده از سرمایه فکری، عملی و تجربیات 
افرادی است که با هزینه جامعه به شکوفایی 

و بلوغ رسیده اند. 
دیگری سالمندی جمعیت است که حاصل 
افزایش تعداد سالمندان از یک سو و کاهش 
این  باشد.  می  دیگر  از سوی  باروری  میزان 
صحیح  مدیریت  تحت  اگر  نوظهور  پدیده 
جدی  تهدید  یک  به  تواند  می  نگیرد،  قرار 
برای سیستم بهداشتی درمانی و توانبخشی، 
سیستم ارایه خدمات مراقبتی، نظام اقتصادی 
به طور  تبدیل شود و حتی  پایدار  توسعه  و 
مستقیم بر نظام امنیتی جامعه تاثیر گذارد. 

در  جهانی،  بهداشت  سازمان  برآورد  طبق 
ایران،  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهای 
جمعیت سالمندی سریع ترین رشد را نسبت 

به سایر گروه های جمعیتی دارد. 
 آیا کشوری در دنیا وجود دارد که با این 

پدیده مواجه شده باشد؟
جمعیت سالمند در کشورهای توسعه یافته 
به  رو  توسعه  حال  در  کشورهای  و  صنعتی 
افزایش است. با این تفاوت که در کشورهای 
دارد.  باالتری  بسیار  شتاب  توسعه  حال  در 
افزایش  شتاب  ترین  فرد  به  منحصر  ایران 
جهان  با  مقایسه  در  را  سالمندی  جمعیت 

دارد. 
بهداشت  سازمان  شاخص های  براساس 
یک  درصد جمعیت  تا 14   7 هرگاه  جهانی 
کشور را سالمندان تشکیل دهند، آن کشور 
است.  جمعیت  سالمندی  نخست  مرحله  در 
مرحله دوم سالمندی جمعیت )مرحله فوق 
سالمندی( زمانی ست که جمعیت سالمندان 

به بیش از 21 درصد برسد.
کشورهای  در  جمعیتی  تغییرات  این   
توسعه یافته طی صد سال اتفاق افتاده است. 
و  زیرساخت  ایجاد  فرصت  دولت ها  بنابراین 
برنامه ریزی های رفاهی را داشته اند. اما در 
ایران این تغییرات در بازه زمانی بسیار کوتاه 

به وقوع پیوسته و یک  تا چهل سال(  )سی 
بحران جمعیتی محسوب می شود.

طیف  برای  صنعتی  فوق  دنیای  در  امروزه 
اوقات  جمله  از  سالمند  جمعیت  نیازهای 
سرمایه  تغذیه  و  توانبخشی  درمان،  فراغت، 
اما  است.  گرفته  صورت  وسیعی  گذاری های 
و  مشکالت  با  توسعه  حال  در  کشورهای 
مسایل مختلفی در این زمینه مواجه هستند 
خدمات  ارایه  در  همگانی  پوشش  تنها  نه  و 
به این گروه را ندارند بلکه اغلب نمی توانند 
مناسبی  پاسخ  نیز  آن ها  اساسی  نیازهای  به 

دهند.
در  فرد  اقامت  طول  با  متناسب  کانادا،  در 
این کشور، برنامه رفاهی تحت عنوان برنامه 
تامین سالمندان وجود دارد. این برنامه شامل 
همسر  کمک  و  شده  تضمین  مکمل  درآمد 
درآمد  محل  از  آن  ی  بودجه  که  باشد  می 

مالیات های عمومی تامین می شود. 
پشتیبان  اجتماعی  رفاه  قوانین  امریکا  در 
قوانین  این  است.  بازنشستگی  حقوق  برنامه 
همراه با درآمدهای تکمیلی برای سالمندان 
بر پیشگیری از سالمندآزاری، تامین مسکن، 
مراقبت های  و  مدت  طوالنی  نگهداری 

بهداشتی متمرکز است.
ی  کلیه  شمالی  اروپای  کشورهای  در 
بیماری،  علت  به  که  صورتی  در  شهروندان 
از کار افتادگی و یا عوامل اجتماعی توانایی 
باشند، مستمری  از دست داده  را  انجام کار 
دریافت می کنند. همچنین تمام شهروندان 
شوند.  می  پیری  مستمری  دریافت  مشمول 
سالمندان از مزایای مختلفی در این کشورها 
مسکن  آن  ترین  مهم  که  هستند  برخوردار 

است. 
نشان  کشورهای صنعتی  از  بسیاری  تجربه 
مختلف  رفاهی  خدمات  ارائه  که  دهد  می 
نقش  و  ارزشمندی  دلیل  به  سالمندان  به 
مشارکتی آنان در پیشرفت های اقتصادی در 
دوره فعالیت شان، قدرشناسی عملی از این 

قشر را مقدور می سازد. 
افزایش  به  توجه  با  گذشته  سال های  در 
کشورها  برخی  سالمند،  زنان  جمعیت 
بانوان  ویژه  را  برنامه هایی  خاص  طور  به 
اند. مثال در هلند سند "زنان  طراحی کرده 
متفاوت هستند" و برنامه متمم "جنسیت و 

سالمت"تدوین شده است.
نوعی هست؟  از چه  سالمندآزاری معموال 
در سیرجان چطور؟ اصوال آیا از سالمندآزاری 

آماری هم منتشر می شود؟
خاص  رفتاری  ندادن  انجام  یا  دادن  انجام 
توسط  غیرعمدی  یا  عمدی  صورت  به 
اعتماد دیگر که  قابل  فرد  یا  مراقبت کننده 
به  تجاوز  یا  صدمه  و  خطر  افزایش  باعث 
در  زندگی  کیفیت  کاهش  و  انسانی  حقوق 
شود  می  سال(   60 از  )باالتر  سالمند  فرد 
رفتار  سوء  این  نامند.  می  آزاری  سالمند  را 
آزار روانی،  آزار جنسی،  آزار جسمی،  شامل 

آزار اجتماعی و غفلت است. 
طبق ماده 68  الیحه جامع قانون حمایت 
علیه  جرایم  کلیه  ارتکاب  سالمندان،  از 
به  مرتکب  مجازات  موجب  سالمندان، 
حداکثر مجازات قانونی مقرر، خواهد بود. هر 
گاه مرتکب از فرزندان یا سرپرست قانونی یا 
متولیان و مراقبین مراکز نگهداری سالمندان 
باشد، مجازات به میزان یک سوم، تشدید می 

گردد.
به نظر می رسد سالمندان وابسته، به شدت 
در  که  هستند  آزاری  سالمند  معرض  در 
بسیاری موارد مسکوت مانده و فرد سالمند 
از ترس آبرو و یا نگرانی از ایجاد مشکل برای 
اطرافیان و یا شاید از دست دادن مراقبین، 
هرگز آن را بازگو نمی کند. متولی رسیدگی 
اورژانس  به گزارش های سالمندآزاری، واحد 

اجتماعی )123( سازمان بهزیستی است.
 نبوِد سرای سالمند برای یک شهر، منجر 
به گسترش چه بحران هایی می شود؟ و چرا 
اساسا حتی صحبت کردن از این موضوع هم 

باعث واکنش منفی می شود؟
محور  خانواده  مردمانی  ایرانی ها،  اساسا 
هستند و پایبندی و تعهد به خانواده از جمله 
از  بسیاری  برخالف  که  هست  ارزش هایی 
جوامع در جامعه ایرانی حفظ شده است. در 
این میان احترام به بزرگان خانواده و به ویژه 
کهنساالن به عنوان یک ارزش نهادینه ملی و 
مذهبی، نسل به نسل منتقل شده و یکی از 

اصول اخالق خانوادگی ست. 
یک سنت با ارزش و قابل احترام در جامعه 
ما این است که فرزندان باید قدرشناس پدر 
و مادری باشند که سال های با ارزش جوانی 
و  گذاشته  برای شان  را  خود  زندگی  همه  و 
سال های  در  لذا  اند.  رسانده  ثمر  به  را  آنان 
پیری و در دوران نیازمندی وظیفه فرزندان 
است که از والدین حمایت و مراقبت کنند. 
وضعیت  والدین،  سن  به  بسته  حمایت  این 
نیاز  سالمتی،  میزان  حرکتی،  و  جسمی 
روانی و وضعیت اقتصادی و معیشتی درجات 
و  اما در هر حال حفظ شان  دارد.  مختلفی 
که  کسانی  عنوان  به  والدین  انسانی  کرامت 
حق بسیاری به گردن ما دارند، به عنوان یک 
اصل اساسی، اخالقی و انسانی همواره مورد 

توجه است.
ندارند  فرزندی  که  کسانی  تکلیف  اما   
فرزندان  تعداد  با  خانواده هایی  یا  چیست؟ 
کشور  یا  شهر  در  است  ممکن  که  کمتر 
توان  که  فرزندانی  یا  کنند؟  زندگی  دیگری 
شرایط  یا  و  جسمی  توان  حتی  یا  مالی 
والدین  از  مراقبت  برای  مناسبی  خانوادگی 

نیازمند خود ندارند. 
در این موارد وجود مراکز نگهداری و مراقبت 
روزانه و یا شبانه روزی از سالمندان، بهترین 
حفظ  سالمندآزاری،  از  جلوگیری  برای  راه 
شان و کرامت سالمند و کاهش فشار روانی 
به ایشان خواهد بود. ضمن اینکه مراقبت از 
سالمند و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی 

نیز در این مراکز انجام می گیرد. 

 83 کشور،  سالمندان  کنونی  جمعیت  از 
نیمه  درصد   12 مستقل،  سالمند  درصد 
وابسته )مراقبت موقت یا مراقب غیر رسمی( 
و فقط 5 درصد وابسته هستند. یعنی نیاز به 

مراقبت دایمی و رسمی دارند. 
جمعیت گروه وابسته کنونی حدود چهارصد 
ظرفیت  حالیکه  در  است.  نفر  هزار  پنجاه  و 
شبانه  نگهداری  مراکز  سالمندی  تخت های 
 15 بهزیستی  سازمان  نظارت  تحت  روزی 

هزار نفر است. 
بزرگساالن مستقل که نه تنها نیاز به مراقبت 
ندارند بلکه همچنان به عنوان حامیان امن و 
مقتدر خانواده و فرزندان بار زیادی از دوش 
مادی  نیازهای  تامین  در  و  برداشته  خانواده 
و معنوی همه اعضای خانواده نقش فعال و 
این  و جایگاه  دارند. حفظ شان  تاثیرگذاری 

گروه اهمیت قابل توجهی دارد. 
گروه نیمه وابسته افراد کهنسالی هستند که 
حضورشان در خانواده باعث دلگرمی و نشاط 
محدود  گروه  این  مراقبتی  نیازهای  است. 
نوه  و  فرزند  صاحب  که  صورتی  در  و  بوده 
باشند، مراقبت و همراهی کردنشان در منزل 

مطلوب تر خواهد بود. 
جامعه  از  کمی  درصد  که  سوم  گروه  اما 
سالمندی را شامل می شوند، نیاز به مراقبت 
دایمی و رسمی داشته و فراتر از توان اعضای 
گروه  این  برای  است.  خانواده  غیرمتخصص 
بوده  مالی  تمکن  دارای  خانواده  که  چنان 
روانی  و  جسمی  آزار  گونه  هر  از  سالمند  و 
در  مراقبت  باشد،  امان  در  مراقبین  توسط 
این صورت  پذیر است. در غیر  امکان  منزل 
سالمند  از  نگهداری  روزی  شبانه  مرکز 
محیطی ایمن و تحت مراقبت و نظارت است 
که گذران سال های عمر را برای فرد سالمند 

آرام و دلنشین خواهد کرد.
متاسفانه زیرساخت های الزم برای نگهداری 
از سالمندان نیازمند در کشور و از جمله در 
سبب  مساله  این  و  نیست  فراهم  سیرجان 

آزاری شده  موارد سالمند  افزایش چشمگیر 
که بسیاری از آن ها هرگز گزارش نمی شود. 
برای  روزی  شبانه  مراکز  تاسیس  لزوم 
برای  روزانه  مراکز  و  وابسته  سالمندان 
ضرورتی  وابسته  نیمه  و  مستقل  سالمندان 
آن  به  مردم  هم  و  دولتمردان  هم  که  است 
موضوع  به  سنتی  نگاه  اما  هستند.  واقف 
نوظهور  پدیده  از  غفلت  و  سالمندی 
تمایل  عدم  سو،  یک  از  جمعیت  سالمندی 
عدم  گذاری،  سرمایه  به  خصوصی  بخش 
این مسوولیت  به  اقتصادی  معین های  توجه 
خطیر اجتماعی, سخت گیری های راه اندازی 
دولتی،  نهاد  نظارت  تحت  خصوصی  مراکز 
از  وابسته  دستگاه های  محدود  حمایت های 
جمله مواردی ست که تا کنون معدود افراد 
مرکزی  چنین  اندازی  راه  برای  که  خیری 

اقدام کرده اند را، منصرف نموده است.
به  ایران  در  سالمند  جمعیت  شدن  زنانه   
در  سالمند  زنان  و  افتاده  اتفاق  دلیل  چه 
جدی  چالش های  چه  با  مردان  با  مقایسه 

روبرو هستند؟
موجود،  آمارهای  طبق  تنهازیستی!  رواج 
از  بیش  سالمند  زنان  در  تنهازیستی  شیوع 
چهار برابر مردان سالمند است. بزرگتر بودن 
سن مردان به هنگام ازدواج، طول عمر بیشتر 
مقایسه  در  زنان  ازدواج  تر  پایین  آمار  زنان، 
با مردان، توازن جمعیت سالمندی را به هم 
ریخته است. این مساله در ایران در سال های 
گیرد.  می  خود  به  تری  جدی  شکل  آینده 
یعنی زمانی که متولدین دهه پنجاه و شصت 

به دوران سالمندی می رسند. 
از سال 1418 که متولدین  علی الخصوص 
شوند،  می  سالمندی  دوران  وارد   1358

احتماال شرایط بحرانی تر خواهد شد.
دوازده  دوره   70 تا   58 سال های  که  چرا   
و  بوده  ایران  در  جمعیت  زایی  بیش  ساله 
این  متولدین  ورود  با  بینی  می شود  پیش 
سال ها به دوران سالمندی ما شاهد وقوع ابر 

بحران سالمندی در ایران باشیم. 
احتماال در آن سال ها کشور ایران پیرترین 
بدون  رشد  با  زمان  هم  باشد.  جهان  کشور 
بحران های  با  نسل  این  جمعیت،  برنامه 

متعددی رو به رو بود. 
گرفته  مسکن  و  اشتغال  دغدغه های  از 
طبق  و....  طالق  ناباروری،  نرخ  افزایش  تا 
تجرد  با  دخترانی  تعداد  موجود  آمارهای 
قطعی در این نسل افزایش یافت و این حاکی 
سال های  در  تنهازیست  بانوان  افزایش  از 

میانسالی و سالمندی در ایران خواهد بود.
که  هرچند  ست.  جهانی  موضوع  این  البته 
آمار دقیقی در این رابطه ذکر نشده است اما 
سازمان بهداشت جهانی زنانه شدن جمعیت 
تایید کرده و شعار روز جهانی  را  سالمندی 
سالمند 2022 را تاب آوری و مشارکت زنان 

سالمند قرار داده است.
سالمند  زنان  جمعیت  افزایش  ست  بدیهی 
و به ویژه آنان که به تنهایی وارد دهه هفتم 
آنان  برای  را  چالش هایی  شوند،  می  زندگی 
در  کرد.  خواهد  ایجاد  اجتماعی  نظام  و 
تنهازیست  زنان  تعداد   1385 سرشماری 
در  سال  ده  از  بعد  که  بوده  نفر  هزار   450
 902 به  و  شده  برابر  دو   1395 سرشماری 
هزار نفر رسیده است. در دهه اخیر جمعیت 
درصد   7 ساالنه  زیست  تنها  سالمند  زنان 
تنهای  زنان سالمند  تعداد  است.  رشد کرده 
بدون فرزند نیز در سرشماری 95 نسبت به 

85 افزایش قابل توجهی داشته است. 
رو  پیش  چالش های  ترین  مهم  از  یکی 
تنها،  زنان  ویژه  به  و  سالمند  بانوان  برای 
و  مراقبتی  توانبخشی،  درمانی،  مشکالت 
بهداشتی خواهد بود. به خصوص اینکه طبق 
و  جسمی  سالمت  سالمند،  زنان  پژوهش ها 
روانی پایین تری در مقایسه با مردان دارند. 
بیشتر  آنان  در  مزمن  بیماری های  شیوع 
شدیدتری  عضالنی  اسکلتی  مشکالت  است. 
دارند. با این وجود درآمد کمتر، فقر بیشتر، 

عدم پوشش بیمه پایه و بیمه تکمیلی سبب 
از خدمات  برخورداری کمتری  می شود که 

نظام سالمت داشته باشند. 
اگر به این موارد مشکالت مربوط به مسکن، 
فضای  سازی  مناسب  عدم  ذهاب،  و  ایاب 
شهری، نبود برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
برای تامین اوقات فراغت، محدودیت استفاده 
از وسایل کمک حرکتی و.... را اضافه کنیم، 
برای  اصولی  و  دقیق  ریزی  برنامه  لزوم 
مدیریت ابر بحران سالمندی ایران در کمتر 

از سی سال آینده مشخص می شود. 
 توضیح تکمیلی

سازمان ملل در سال 1982 شورای جهانی 
سالمندی را تشکیل  داد. این شورا در سال 
سالمند  جهانی  روز  را  اکتبر  اول   1990
ملی  فروردین 1383 شورای  در  کرد.  اعالم 

سالمندان کشور تشکیل شد.
از  فرزانگان  بنیادهای  تشکیل  دستور   
در  و  شد  ابالغ  استان ها  به   1393 سال 
حال حاضر حدود صد موسسه تحت عنوان 

که  دارد  فعالیت  کشور  در  فرزانگان  بنیاد 
زمینه  در  آن ها  فعالیت  تخصصی  حوزه 
فعالین  برای  اکتبر  ماه  است.  سالمندی 
موضوع سالمندی، ماه اطالع رسانی و آگاهی 
تکریم  سالمندی،  موضوع  اهمیت  از  بخشی 
سالمندان، و ترغیب و تشویق مردم، جامعه 
و دولتمردان به ایجاد بسترهای مناسب برای 

مدیریت سالمندی در آینده می باشد.
*مدیرعامل بنیاد فرزانگان و کارشناس ارشد 
گفتاردرمان

      سمیرا سرچمی

سخنتازهبهبهانهروزجهانیسالمندبررسیمیکند؛

سیرجان پیرتر می شود اما سرای سالمندان ندارد

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه  4 و5
؟

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
که در تاریخ 1401/07/30 راس ساعت 9 صبح 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- کاهش تعداد مدیران و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/07/30 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
۱-انتخاب مدیران ۲- انتخاب بازرسین

۳-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱5:۰۰ روز دوشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۱ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  انجام ممیزی، برداشت 
اطالعات  و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

انجام  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

ممیزی، برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان ( 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴۷  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روزپنج شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲8
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۰8

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۰۹ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای  اجرای برون سپاری عملیات 
نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای فاز 5(
برون  اجرای  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز۷ )ناحیه۲ از منطقه۲ به استثنای 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴۹  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. فاز 5(به شماره 

ل (
 او

ت 
نوب

ن ) 
ـا

رج
سی

ی 
دار

ـر
شه

ه  
صـ

ناق
  م

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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۴:۴۰ روز چهارشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۱ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

شماره  گرم(به  رنگ  با  شهر  سطح  معابر  طولی  کشی  خط  اجرای  و  مصالح  تهیه 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴6  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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روز  شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱5:۳۰ روز چهارشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۱ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(
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فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  عملیات  برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه

عملیات   مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت، بارگیری و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه(
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴8  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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آگهی شناسایی  اشخاص واجد شرایط

ل بوفه و سلف سرویس
مح

جهت شرکت رد مزایده 

دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان در نظر دارد محل بوفه و سلف سرویس دانشگاه را از 
طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.اشخاصی که قصد شرکت 
در مزایده مزبور را دارند می توانند ضمن بازدید از محل های مورد نظر تا پایان وقت 
اداری 1401/0۷/25 نسبت به ارایه رزومه کاری،سابقه و پیشنهادات،پاکات خود را به 

مدیر امور دانشجویی دانشگاه ارایه نمایند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره؛  ۰۴56  ۲۷8  ۰۹۱۳ تماس حاصل نمایید

گاه آزاد اسالمی سیرجان روابط عمومی دانش

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  ۱۴۰۱/۳۹/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »ارائه خدمات تست و کالیبره تجهیزات اندازه گیري و 

ابزاردقیق خود و صدور گواهینامه دوره ای مورد تائید سازمان ملي استاندارد ایران« را از طریق برگزاري مناقصه 

عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامهISO 17025  از اداره استاندارد واگذار نماید. لذا متقاضیان 

مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده 

مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات 

یا دبیرخانه دفتر  و  مــورخ 1401/08/01 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع  ساعت14:00 روز یکشنبه 

مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز  یکشنبه مورخ 

1401/07/24 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت 

ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


