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در گفت و گو با متخصصین و کارشناسان بهداشت و درمان و آموزش علوم پزشکی مطرح شد:

نقش تعیینکننده نماینده مجلس در پیشرفت حوزه سالمت سیرجان

 سیدعلی آتشیپور
پیشرفت حوزه سالمت شهرستان سیرجان به گواه بسیاری از
مسئوالن و کارشناسان استانی و شهرستانی در چند سال اخیر رشد
و توسعه جهشگونه و فرای روال عادی داشته است .بخش اعظمی از
اینگونهروندهایروبهرشد،نیازمندرایزنیهاوپیگیریهایمسئوالن
ارشدشهرستانونمایندگانمردمدرمجلسشورایاسالمیدرسطح
ملی و وزارتخانههای مرتبط است .از این رو در گفتوگو با سه تن از
متخصصین و کارشناسان حوزه سالمت این مسئله را بررسی کردیم
که در ادامه میآید.
 تاثیر نماینده مجلس در تشویق خیرین شهرستان
بهسمتحوزهسالمت
یداهلل قربانی دبیر مجمع خیرین سالمت سیرجان با اشاره به
اینکه حوزه سالمت یکی از حوزههایی است که در اولویت کاری
مسئوالن ارشد شهرستان بوده ،میگوید :رایزنیها و جایگاه نماینده
مردم سیرجان و بردسیر در مجلسشورایاسالمی در حوزه سالمت
در سطح ملی یعنی وزرا و معاونانشان در این مدت ،واقعا تاثیرگذار و
قابل ارزش بوده است .توسعه و پیشرفت چشمگیر در حوزه سالمت
سیرجان و به خصوص در مبحث همراهسازی خیرین انصافا قابل
تقدیر است .هر چند هنوز راه درازی در پیش داریم.
وی میافزاید :اساسا شکلگیری دانشکده علومپزشکی در
سیرجان در آن مقطع نیاز به چنین رایزنیهایی داشت که آقای
حسنپور از پس آن برآمدند و این دانشکده شکل گرفت .قربانی ادامه
میدهد :اعتماد و جایگاه خاصی که برای نماینده مردم در مجلس
ایجاد شده ،موجب شده ایشان بتوانند در سوق و حضور خیرین
گرانقدر سیرجانی به حوزه سالمت ،خرید برخی تجهیزات پزشکی
و ساختمانهای درمانی موفق عمل کنند .در این حوزه ،سنگ تمام
گذاشتند و از هیچ خدمتی دریغ نکردند .وی با اشاره به اینکه مجمع
خیرین سالمت سیرجان در سال گذشته در جذب خیرین این حوزه
رتبهاولکشورراکسبکرد،تصریحمیکند:مهماستکهنمایندهای
بتواندچنینموثردرحوزهسالمتعملکندمیتوانمبگویماگرایشان
نماینده سیرجان نبود ،بسیاری از کارهای بزرگ در حوزه سالمت
انجام نمیشد .ای کاش سایر مسئوالن هم مانند ایشان بودند .البته
مردم هم باید با سرمایهگذاریهای حوزهی سالمت همسو و همراهتر
باشند .من از همه خیرین و مسئوالن و امامجمعه محترم تشکر
میکنم.تعاملمابانمایندهومسئوالنشهرستانانصافابینظیراست.
 رشد قابل توجه بهداشت و درمان سیرجان نشان از
رایزنیهاییدرسطحملیدارد
دکتر سهراب صادقی ،جراح سیرجانی مغز و اعصاب و پزشک
مطرحدرسطحکشورکهبسیارمورداعتمادواحتراممردمشهرستان
است ،با اشاره به اینکه حفاظت از سالمت جسمی و روانی شهروندان
در توسعه کشور تاثیر مهمی دارد ،میگوید :سالمت جسمی و
روحی ابتدائیترین نیاز افراد جامع ه محسوب میشود هم افرادی که

 دکتر صادقی :رشد قابل توجه بهداشت و درمان سیرجان نشان از رایزنیهایی در سطح کشوری دارد
 دکتر محمدی :پیشرفت چند سال اخیر حوزه سالمت در سیرجان ،فراتر از روال معمول بوده است

یداهلل قربانی دبیر مجمع خیرین سالمت سیرجان

خدمتپذیرند و هم خدمتدهنده هستند .حقیقت آن است که اگر
سالمت روانی و جسمی نباشد ،هیچ زیربنایی برای توسعه و تکامل
جامعهوجودندارد.اکثریتبایدزیرپوششچت ِرشاخصهایسالمت
باشندتادرآنجامعهبارقههایامیدشکلبگیرد.
وی ضمن اشاره به پیشرفتهای زادگاهش در این حوزه
میافزاید :واقعیت آن است که پیشرفتهای حوزه سالمت در
سیرجان خارج از روال عادی و معمول بوده و این موفقیت به
خودیخود نشانگر آن است که نقش همه دلسوزان سیرجان ،مردم
و مسئوالن شهرستان و به ویژه نقش نماینده مردم در مجلس در
توسعهبهداشتودرماندردههاخیرقابلانکارنیست.
دکتر صادقی تصریح میکند :بنده به دلیل آن که در تهران
هستم و بیمارانی از سراسر کشور به من ارجاع داده میشود ،از
شرایط و مقتضیاتِ حوزه سالمت و بهداشت و درمان در کشور و
عل یالخصوص تاریخچ ه این خدمات در شهرستان سیرجان مطلع
هستم .افتخارم خدمتگزاری به بیماران دردمند است .وی با ابراز

دکتر سهراب صادقی ،جراح سیرجانی مغز و اعصاب

این مطلب که «بخشی از بیماران من ،سیرجانی هستند و بهسبب
نقلقولهایی که از مردم میشنوم ،از پیشرفتهای سیرجان اطالع
دارم» ،ادامه میدهد :به خاطر عاطفه و احساسی که نسبت به زادگاه
خود دارم که در آنجا بزرگ شدهام و درس خواندم ،م یدانم که الحق
و االنصاف وضع بهداشت و درمان در شهرستان سیرجان به علت
پتانسیلها و مردمان شایستهای که دارد ،در  10الی 12ساله اخیر،
بهعلتهمتافرادیهمچونآقایحسنپورنمایندهمردمسیرجان
در مجلس شورای اسالمی ،واقعا تغییرات قابلتوجهی داشته و روبه
پیشرفت و بهبود است .ایشان از مدیران ارشدی است که از هر مسیر
ممکنتوانست هاندامکاناتبسیاریرادراینحوزهجذبکنند.
این جراح شهیر مقیم پایتخت با اشاره به این که آقای حسنپور
برای کوچکترین مشکالت بیماران با وی و بسیاری از پزشکان نخبه
مقیم پایتخت مرتبط بوده و دغدغههای مردم را پیگیری میکرده
است ،بیان کرد :گاهی حضورا برای حل مشکل بیماران در ساعات
غیرکاریشان مراجعه میکردند که من تعجب میکردم کهچقدر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و عملیات اجرای الیه اساس و آسفالت معابر
سطح شهر شماره ( 5نوبت اول)
شهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و عملیات
اجـرای الیـه اسـاس و آسـفالت معابـر سـطح شـهر شـماره  )5بـه شـماره  2098005674000110را از
طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید .کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت
عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت
شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/11/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/11/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/12/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:30روز سهشنبه تاریخ 1398/12/06
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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر
فضای سبز جنب بلوار قائم از میدان نیروی دریایی تا تقاطع عباسپور شماره ( 2نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
پـروژه زیرسـازی و آسـفالت بخشـی از معابر فضای سـبز جنب بلوار قائـم از میدان نیـروی دریایی تا تقاطع
عباسـپور شـماره  )2به شـماره  2098005674000108را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran. :
 irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/11/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/11/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/12/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز سهشنبه تاریخ 1398/12/06
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

دکتر غالمعباس محمدی ،رییس دانشکده علومپزشکیسیرجان

ایشان حوصله و زمان برای تمامی اقشار مردم بهکار میگیرند و من
در برابر این همه پیگیری برای مردم به وی میگفتم که تماس شما
کافی است و این همه پیگیری از سوی هر مسئولی در کشور ،انصافا
قابلستایشاست.
دکتر صادقی اظهار میکند :بنده به سبب آنکه در این ّ
خطه،
مسئولیت بهداشت و درمان داشتم و م یدانم که برای راهاندازی یک
تخت بیمارستانی چهقدر باید کوشش کرد .انصافا این مساعی را باید
قدر دانست و ارج نهاد .راه انداختن دانشگاه علومپزشکی ،توسعهی
بیمارستانها ،درمانگاهها و مراکز درمانی و پیگیریهای وسیع در
سطح کشور ،کار آسانی نیست .وی ادامه میدهد :من آدم سیاسی
نیستم اما امیدوار هستم که همگی پیر ِو شهید سرافراز و بزرگوارمان
سپهبدحاجقاسمسلیمانیباشیموملیفکرکنیم.
 پیشرفت حوزه سالمت در سیرجان فرای روال
معمولخودبودهاست
دکتر غالمعباس محمدی عضو هیات علمی و رییس دانشکده

علومپزشکیسیرجانمیگوید:حوزهبهداشت،درمانوآموزشعلوم
پزشکی شهرستان سیرجان در طول چند سال اخیر رشد قابل توجه
و فزایندهای داشته است .این پیشرفت که میتوان گفت در ۸ ،۷
سال گذشته مسیر خود را سریعتر از روال عادی طی کرده است،
مرهون تالشها و دلسوزیهای همکاران در مجموعه دانشکده
علومپزشکیسیرجان ،مسئوالن ارشد شهرستان و خصوصا نماینده
محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس است.
وی میافزاید :ساختمان جدید بیمارستان امامرضا(ع) سالها
نیمهکاره رها شده بود .آنهم در حالی که تنها بیمارستان دولتی
سیرجان در ساختمانهای فرسوده و غیراستاندارد ارایه خدمات
میکرد اما با پیگیریهای مسئوالن شهرستان و پشتکاری که
به لحاظ رایزنیهای مداوم آقای حسنپور نماینده محترم در
تراهوشهرسازی و وزارتبهداشت صورت گرفت ،ساخت آن با
وزار 
شتاب زیادی آغاز شد و در سال 96ساختمان جدید این بیمارستان
افتتاحوبیمارستانامامرضا(ع)بهساختمانفعلیمنتقلشد.اکنون

این بیمارستان در ساختمانی جدید با تجهیزاتی جدید و پیشرفته و
با افزایش تختهای آن به  235تخت ،خصوصا افزایش تختهای
آی.سی.یو از 4به 11تخت ،مشغول ارایه خدمت به همشهریان عزیز
است،بهطوریکهعالوهبرافزایشرضایتمندیمردم،ازاعزامبیماران
به مرکز استان یا سایر شهرها به شدت کاسته شده است.
دکتر محمدی ادامه میدهد :تاسیس دانشکده علومپزشکی
و خدماتبهداشتیدرمانی سیرجان ،افزایش بودجههای درمانی
و آموزشی ،خرید برخی تجهیزاتپزشکی ،افزایش فزاینده
آمبوالنسهای مرکز اورژانس ،115اخذ مجوزهای الزم برای اصالح
ساختار چارت سازمانی و نیروی انسانی ،جذب پزشکان متخصص
در رشتههای مختلف ،تشویق خیرین به مشارکت و نقشآفرینی در
حوزه سالمت ،از جمله مواردی بود که نیاز به رایزنی در سطح ملی و
وزارتخانه داشت و در این امر ،همراهی آقای حسنپور نماینده مردم
سیرجان و بردسیر در مجلس با مسئوالن دانشکده علومپزشکی در
سطح ملی موجب شد تا امروز شاهد چنین پیشرفتها و توسعهای
در حوزه سالمت باشیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اظهار میکند:
حوزه بهداشت ،درمان و آموزش علوم پزشکی امروزه در شهرستان
سیرجان با دارا بودن دو دستگاه سی.تی اسکن پیشرفته در دو
بیمارستان،راهاندازیکلینیکویژهتخصصیدرسهطبقه،تجهیزات
تخصصیدرمانی خصوصا چشمپزشکی ،مرکز جامع بیماریهای
خاص،مرکزپیشگیریوتشخیصزودهنگامسرطان،راهاندازیمراکز
جامعسالمتوپایگاههایبهداشتیخصوصادرمناطقحاشیهنشین،
افزایش آمبوالنسها و پایگاههای شهری و جادهای اورژانس،115
حضور پزشکان متخصص در رشتههای مختلف ،افزودن رشتههای
تحصیلی علومپزشکی ،جذب دانشجو و اعضای هیات علمی و . .در
چندسالاخیرخدمترسانیبهمردمرابهسطحنسبتاخوبیرسانده
است اما تالش برای بهبود و ارتقاء هرچه بیشتر همچنان ادامه دارد.
ویکهدودورهریاستدانشکدهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی
را در کارنامه خود دارد ،ادامه میدهد :مسلما هنوز کمبودهایی وجود
دارد و نیاز است که این مسیر رشد ادامه پیدا کند تا با تبدیل شدن
به قطبی درمانی در استان ،شاهد کاهش بیش از پیش رجوع
همشهریان به سایر استانها برای درمان باشیم .یکی از نیازهای
شهرستان که آرزوی دیرینه مردم است راهاندازی رشتهپزشکی در
دانشکده علومپزشکی سیرجان میباشد که البته مقدمات آن فراهم
شدهوانشااهللدرآیندهاینزدیکباپیگیریهایهمکارانم،نظرمساعد
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،مسئوالن شهرستان و
خصوصا پیگیریهای نماینده مردم سیرجان و مشارکت خیرین
و همگان بتوانیم شاهد افزودن رشته پزشکی باشیم چرا که رشته
پزشکی تنها یک رشته تحصیلی عادی نخواهد بود و حضور پزشکان
فوقتخصصوافزایشتجهیزاتوپیشرفتدرمانیراهمدرسیرجان
به دنبال خواهد داشت.

شرکت آب و فاضالب سیرجان
آگهی تجدید مناقصه عمومی ( یک مرحلهای)  98/11/12/2م

دستگاه مناقصهگزار :شرکت آب و فاضالب سیرجان
موضوع مناقصه :احداث حوضچه شیرآالت شبکه در سطح شهر سیرجان و توابع
مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه :متقاضیـان شـرکت در مناقصـه میتواننـد
حداکثـر تـا سـاعت  13روز پنجشـنبه  1398/11/17بـرای دریافـت اسـناد مناقصـه بـا
در دسـت داشـتن معرفینامـه و فیـش بانکـی بـه مبلـغ  500/000ریـال بـه حسـاب
جـاری  3400318188بانـک ملـت شـعبه میـدان آزادی بـه نـام شـرکت آب و فاضالب
سـیرجان ،به دفتر قراردادهای شـرکت آب و فاضالب سـیرجان واقع در خیابان قدس
مراجعـه نماینـد.
مبلـغ تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار( 649/000/000 :ششـصد و چهـل و نـه
میلیـون) ریـال بـه صـورت ضمانتنامـه بانکـی (منحصـرا و الزامـا مطابـق فـرم پیوسـت
مصوبه هیئت وزیران به شـماره /123402ت 50659 -ه  -مورخ  )1394/09/22یا
واریز نقدی به شـماره حسـاب  3400318188در وجه شـرکت آب و فاضالب سـیرجان
نـزد بانک ملت شـعبه میـدان آزادی
مهلـت و محل تسـلیم پیشـنهادها :تا سـاعت 14روز دوشـنبه مـورخ  1398/11/28به
دبیرخانـه شـرکت به نشـانی مذکور
افتتاح پیشنهادها :ساعت  11روز سهشنبه مورخ 1398/11/29
سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص صنعتــی و
معدنــی امیــران صانــع ســمنگان گســتر در تاریخ
 1398/10/28بــه شــماره ثبــت  4816بــه
شناســه ملــی  14008927787ثبــت و امضــا
ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه
شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــور پیمانــکاری
در زمینههــای صنعتــی ،معدنــی -حمــل و نقــل
مــواد معدنــی در محــدوده مــواد معدنــی-
خاکبــرداری ،گودبــرداری ،باطلهبــرداری،
اســتخراج ،اکتشــاف ،حفــاری و بهرهبــرداری
از معــادن روبــاز وزیرزمینــی -تامیــن و تعمیــر
تجهیــزات ماشــینآالت صنعتــی ،معدنــی-
ســاخت و اجــراء و نظــارت بــر واحدهــای صنعتــی،
تنظیــف واحدهــای صنعتــی -حمــل و نقــل
درون شــهری پرســنل و کارکنــان موسســات و
شــرکتهای دولتــی و خصوصــی -انجــام کلیــه
امــور تاسیســات و تجهیــزات صنعتــی ،صنایــع
ســنگین ،معدنــی و صنایــع فلــزی -تامیــن نیروی
انســانی شــرکت -شــرکت در مناقصــات دولتــی
و خصوصــی 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 کــوی استادشــهریار ،خیابــان کیــوان،
خیابــان ناهیــد ،پــاک  ،0مجتمــع رســالت،
بلــوک ،4واحــد ،2طبقــه همکــف کدپســتی
7819961189
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از
مبلــغ  10000000ریــال نقــدی منقســم بــه
 100ســهم  100000ریالــی تعــداد  100ســهم
آن بــا نــام عــادی مبلــغ  10000000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره
 378/22310/69مــورخ  1398/08/26نــزد
بانــک تجــارت شــعبه مرکــزی ســیرجان بــا کــد
 22310پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای دانیــال
امیریمقــدم بــه شــماره ملــی 3060429642
و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت
 2ســال خانــم همــا طالبیگــی بــه شــماره ملــی
 3071562829و بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای عنایتالــه
امیریمقــدم بــه شــماره ملــی  3178921370و

بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد
بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک،
ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی
و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا
امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر
میباشــد.
اختیــارات مدیر عامل :طبق اساســنامه بازرســان
آقــای رحمتالــه فتاحــی چشمهســفیدی بــه
شــماره ملــی  3071129270بــه ســمت
بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم
کبــری ایراننــژاد پاریــزی بــه شــماره ملــی
 3071667868بــه ســمت بــازرس علیالبــدل
بــه مــدت یک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار
پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان
مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری
ســیرجان ()753180

