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مصاحبه

پیکهای جدید ،جهشهای جدید
و ازدست دادن عزیزان بیشتر
 پاسارگاد :خیز پنجم کرونا با سویه دلتای در حال
اوجگیری درتمام مناطق کشورازجمله سیرجان است .موج قرمز
روزبهروزدرحال پیشروی است و با موجشکنیهای گسترده هرروز
برتعداد بیماران کرونایی درسیرجان اضافه میشود ،بهطوریکه در
 24ساعت گذشتهطبق آماردانشکدهعلومپزشکی کهروزیکشنبه
منتشرشد 110نفرمبتالی جدید شناسایی شدند که با این تعداد
جمع مبتالیان از ابتدا تاکنون به عدد  17056نفررسید .همچنین
دیروزیک خانم  86ساله فوت کرد تا آمارفوتیهای ناشی از کرونا
به 282نفربرسد .دکترعلی امجدی متخصص بیماریهای عفونی
معتقد است سویه دلتا به دلیل سرایتپذیری و درگیری زیاد ریه و
جوابندادنبیمارانبهداروها ازجهشهایقبلیخطرناکتراست.
 آیاسویهدلتادرسیرجانشناساییشده است؟
درصد زیادی ازمبتالیان به کرونا سویه دلتا دارند ،این نوع کرونا
با نوعهای دیگرمتفاوت است :اول اینکه میزان سرایتپذیری آن
خیلی بیشتراست و درصورت ابتالی یک نفرسریع بیماری پخش و
باعث باال رفتن تصاعدی جمعیت بیمارمیشود .ازآن طرف جهش
جدید کروناچندتفاوت اساسیباجهشهایقبلیداردمهمترینش
این است که بیماری بیشترازقبل مسری است و سریعتربه سمت
درگیری ریوی میرود مثال قبال اگربه بیماران میگفتیم هفتهی دوم
درصورت بیشترشدن عالیم سیتیاسکن بگیرید االن روزپنجم،
ششم درگیری ریوی ایجاد میشود و باعث شده تختهای بیشتری
اشغال شود .برای همین در حال حاضر بیمارستان امام رضا  4تا
بخش کرونا و یک بخش سرپایی داریم که همه با ظرفیت باال دارند
کار میکنند و هنوز هم جوابگوی بیماران نیستیم .در بیمارستان
غرضی هم به همین منوال است .مسئلهی بعدی پایین آمدن سن
درگیری ریه درافراد مبتالست یعنی ما قبال درافرادی که سن کم و
نوجوان بودند درگیری ریه نداشتیم و این موضوع نادربود اما االن
متاسفانه خیلی به وفور دیده میشود هفتهای چندین نوجوان با
درگیری ریه مراجعه میکنند یعنی درسنین 13-12سال .مسئلهی
بعدی این است که اکثربیماران به درمانهای موجود کمترجواب
میدهند مثال قبال برای بیماران ازداروهای ضد ویروس مثل قرص
فاویپیراویرو آمپولرمدسیوراستفادهمیشدو اینداروهاتاقبل از
عید روی بیماران خیلی راحت جواب میداد و خیالمان راحت بود
که بیماربعد از 5-4روزبستری شدن به داروها جواب میداد و بعد
از 6-5روزمرخصمیشد.االنمتاسفانهبیمارانبهقرصفاویپیراویر
و کمترجواب میدهند مگراینکه درروزهای اولیه تجویزشود که
آن هم پنجاه پنجاه است همچنین نسبت به قبل پاسخ بیماران به
آمپولرمدسیورکمترشدهاست.مسئلهبعدیعالیمجدیدیاست
که قبال دیده نمیشد مثال خیلی ازبیماران درحال حاضربا عالیم
قلبی یا مغزی مراجعه میکنند مخصوصا درسنین باال .البته این
عالیمقبالهمبودامااالنبیشترشدهاستیعنیاینویروسبیشتر
عروق را درگیرمیکند .البتهعالیم مثل قبل است اما درحال حاضر

عالیمسرماخوردگیو آلرژیمثلعطسهو آبریزشبینیبیشترشده
است.درواقعطرففکرمیکندسرماخوردهیا آلرژیداردوخیلیها
فکرمیکنند به دلیل گرمای هوا و استفاده از کولریخ کردهاند که
این تصوراشتباه است .همچنین بهعلت جهشهای جدید بعد از
عید اکثرموارد تستهای کرونا منفی میشوند و مردم نباید گول
منفیشدنتسترابخورند.
 واکسیناسیونتاثیریدرروند کندشدنبیماریداشته
است؟
ببینیدواکسنوقتیتاثیرمیگذارد کهحداقل 70درصدجامعه
واکسینه شوند تا به یک ایمنی جمعی برسیم .با این سرعت پایین
واکسیناسیون هیچ اتفاقی نمیافتد و فقط کاری که میکنیم این
است که ویروس دربرابرواکسن مقاوم میشود .اگربا این سرعت
پایین واکسیناسیون انجام شود فایده ندارد و اگر قصدشان این
است ازطریقواکسیناسیونبیماریراریشهکن کنندبایدیکبرنامه
دقیق و مدون داشته باشند و دریک بازه زمانی کم ،درصد زیادی را
واکسینه کنندتا ایمنیجمعی ایجادشودوبیماری کنترلشود.
 درحال حاضرراه انتقال بیماری فقط ازطریق تنفسی
است؟
بله .قبال بیشترروی قضیه تماس با اجسام و ضدعفونی کردن
زمین و سطوح و ..مانور میدادند اما االن بیشتر باید روی زدن
ماسکورعایت کردنحداقلفاصله اجتماعیتمرکزکنند.
گومیر نسبت به دورههای گذشته روند
 آمار مر 
افزایشیدارد؟
آمارمرگومیرخیلی فرقی نکرده است.علیرغم اینکه پاسخ به
درمان کمتراست و درگیری ریه بیشترشده است به دلیل راهاندازی
گومیرکم است .قبال به کسی که میگفتیم
بخش سرپایی آمارمر 
بایدبستریشوی،مقاومتمیکردچون ازفضایبیمارستانهراس
داشت و باعث میشد طرف دیر مراجعه بکند و زمانی مراجعه
میکرد که فایدهای نداشت اما االن با راهاندازی بخش سرپایی
طرف اگرکوچکترین درگیری داشته باشد تا حدود خیلی زیادی از
پیشرفتبیماریپیشگیریمیشود.
 آیاتعطیلیهاوایجادمحدودیتهامیتواندموثرباشد؟
با این وضعیت اقتصادی که وجود دارد اگر اصناف را تعطیل
هم بکنند فایدهای ندارد .اگرمثل کشورهای دیگردرزمان تعطیلی
ازصنوف حمایت میکردند خوب بود ولی اینجوری نمیشود که
چوب کرونا فقط تو سراصناف بخورد .وقتی حمایتی ازاصناف در
این شرایط اقتصادی نمیشود چنین پیشنهادی نمیشود داد چون
واقعاعملینیست.
 کروناتا کیباماست؟
اگربخواهیم با همین فرمان جلو برویم حاال حاالها هست.
هرچندوقتیکبارپیکهایجدید،جهشهایجدیدوخطرناکو
ازآن طرف ازدست دادن عزیزان بیشتر.

 نجمه محمودآبادی
نگاهجنسیتیبهزنانموضوعیست کههمیشه
در جامعه حکمفرما بوده است و این موضوع را
به راحتی میتوان در همه ابعاد مشاهده کرد .یکی از
مسائلی که تفاوت جنسیتی درآن بیداد میکند بحث
اشتغالاستبطوریکهبراساسجدیدترینگزارشمرکز
آمارایران ،یک میلیون و ۱۰هزارو ۴۷۰نفرطی یکسال
اخیر شغل خود را از دست دادهاند ،که از این تعداد
 ۳۴۷هزار و  ۶۱۸نفر مرد و  ۶۶۲هزار و  ۸۵۲نفر از
آنان،زنانهستند.درظاهربهنظرمیرسدزنانی کهشغل
خود را از دست دادهاند حدود  ۲برابر مرداناند ،اما اگر
دقیقتربه موضوع نگاه کنیم ،با توجه به تعداد کم زنان
شاغالن ،عمق فاجعه بیشتر آشکارتر میشود؛ چراکه
مردانی که طی یکسال اخیر شغل خود را از دست
دادهاند ،درمقایسه با ۱۹میلیون و ۹۵۳هزارمرد شاغل،
فقط  ۱.۷درصد از آنان را شامل میشوند .این درحالی
است که زنانی که شغل خود را از دست دادهاند ،در
مقایسه جمعیت  ۴میلیون و  ۳۲۰هزارزن شاغل در
سال  ،۱۳۹۸معادل  ۱۵.۳درصد از آنان میشوند .این
بدین معنی است که نسبت زنان به مردانی که شغل
خود را درسال  ۹۹ازدست دادهاند ،حدود  ۹برابر است.
چند روزپیش هنگام ثبتنام فرزندم زن جوانی
را دیدم آمده بود پروندهی فرزندش را از مدرسهی
غیرانتفاعی بگیرد و ببرد مدرسه دولتی ثبتنامش کند.
نشستهبودزیرسایهدرخت.منتظرمدیرمدرسه.پرونده
فرزندش را نمیدهند و اصراردارند بچه را جابهجا نکند.
گفتهاند بنشین تا مدیربیاید ،ببینیم او چه میگوید؟
شاید راضیات کرد بچه را نبری .چشمان عسلیاش
رنگ غم دارند« :به نظر شما واکسن کرونا خوبه؟ یک
دفعهنزنیم،بیفتیموبمیریم.خیلیبهمرگفکرمیکنم.
همش به خودم میگم اگربمیرم این بچه تک و تنها و
بیکس چکارکنه؟ حتی یک باربردمش اداره بهزیستی.
اداره را نشانش دادم .آدرس اداره را هم روی کاغذ نوشتم
و دادم بهش .گفتم اگه من مُردم صاف برو دربهزیستی
و بگو من بیکس و کارم .منو توی خوابگاه بهزیستی راه
بدین ».نگاهش سرد و تهی است وقتی راجع به مرگ
حرف م یزند« :شما که خبرنگارید شماره موبایل رییس
اداره بهزیستی را ندارید به من بدید ،من برای بچهام
بنویسم ».شماره موبایل رییس اداره بهزیستی را برایش
میدهم اولین بارلبخند ک مرنگی لبانش را میپوشاند:
«خداخیرتبده».
این دست آن دست میکند تا باالخره سفره
دلش را میگشاید« :نمیدونم چی شد .یک بارچشمام
باز کردم دیدم طوفان به زندگیم زده .من خیلی زندگی
روب هراهی داشتم .عروس یکی از خانوادههای خوب و
تحصیلکردهی شهر شده بودم .وضع مالی شوهر و
پدرشوهرم خیلی خوب بود .چهعروسی برای ما گرفتن.

گزارش پاسارگاد از زندگی زن سرپرست خانواری که به دلیل کرونا بیکار شده است

زودتربزرگ شو

عکس :راهب هماوندی

تا چند سال حرف عروسی ما بود .بعد از به دنیا آمدن
دخترم ،شوهرم یک باره ازاین رو به اون رو شد .رفیقباز
بود .تا دیروقت بیرون ازخونه بود و یک معاملههایی
میکرد که همهاش ضرر و زیان بود .دوستاش سرش
کاله میذاشتن .زمین و ملکهاشو مفت از دستش
درمیآوردن .گوشش به حرفهای من بدهکار نبود.
هرچی میگفتم اینا دوست نیستن زیر بار نمیرفت.
آخریها معتادش کردن .وقتی معتاد شد دیگه طاقت
نیاوردم .بچهام را برداشتم و قهرکردم رفتم خونهی پدرم.
فکرمیکردم میاد دنبالم .فکرمیکردم ترک میکنه اما
انگار ازغیب واسش رسیده بود .اصال دنبالم نیامد که
هیچ،رفتخودشو گمو گورهم کرد».سمیهبا کفشش
م یزند زیر خاکهای باغچه ،گودال کوچکی کنده
است« :مهریه نداد که هیچ حتی نفقهی این بچه را هم
نمیدهد .مگرنفقهی این بچه چقدر است؟  500شاید
 600هزارتومن .آخه این پولیه؟ خودش نمیده ،حداقل
پدرش میبایست بده اما اونا هم طلبکارمنن .میگن
پسردست گلمون را تو معتاد کردی .یکی نیست بگه
من بابام معتاد بود؟ برادرام معتاد بودن؟ چرا آخه حرف
زورم یزنید؟هرچیتویدادگاهدوندگی کردمشایدپولی
دستموبگیر،نشد کهنشد.منمعطای گرفتنمهریهرابه
لقایش بخشیدم و طالق گرفتم اما هنوزدنبال گرفتن

عید قربان مبارک

ذبح گاو و گوسفند انجام میشود.

09139560573
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حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت
از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون
فوقالذکــر مــورد تقاضــای علــی غفــاری فرزنــد اورنــگ کــد ملــی 3071525354
متولــد  1338/04/03شناســنامه  36بــا نمایندگــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی
ســیرجان درخواســت صــدور ششــدانگ خانــه پــاک ثبتــی  9111فرعــی از 5087
اصلــی بــه مســاحت  360متــر مربــع واقــع در نجفشــهر ســیرجان بخــش  36کرمــان
را نمــوده کــه پــس از رســیدگی رای هیــات  10058مــورخ  1400/04/21هیــات
حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای بــه صــدور

آگهی مناقصه عمومی احداث سایت و
ساختمانهای پاسگاه خیرآباد -فاز 1

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار

نفقهیاینبچههستم».
سمیه بعد ازطالق میرود سرکارو شغل خوبی
داشت« :برای دوست بابام کارمیکردم .انگارداشتم برای
بابام کارمیکردم .خیلی هوای منو داشت .میدانست از
شوهرم جدا شدم .برای همین خیلی مراعات حال مرا
میکرد .هر وقت حالم بد میشد سریع زنگ میزدم به
بابام تا بیاد دنبالم .خرج زندگیم درمیآمد .یک آپارتمان
کوچیک وسط شهر اجاره کرده بودم و با بچهام زندگی
میکردیم .زندگی آسون نمیگذشت اما سخت هم
نبود .سرمون پناه بود .داشتیم میخوردیم ،نداشتیم
کسی خبردارنمیشد .تا اینکه کرونا اومد .بالی خانمان
سوز .کار تعطیل شد .یک دفعه بهمون زنگ زدن از
فردا نیاید سرکار .فکر کردم موقتیه .اما این بیکاری
 17ماهه که طول کشیده و معلوم نیست کی تموم
میشه ».سمیه سرش را گرفته است میان دو دستش.
سرش درد میکند« :از روزی که بیکار شدم این سردرد
با منه .دستمال میبندم دور سرم .بچهام میگه مامان
عین پیرزنها همیشه دور سرت دستمال میبندی.
صاحبخونه پیرمرد خوبی بود .سه ماه ازم کرایه نگرفت.
بعدش دیگه خودم رویم نشد که بمونم .خانه را خالی
کردم و برگشتم به خانهی پدرم .خانهی بابام دو خوابه
است .یکی برای خودشون و یکی ازاتاقها را هم دادن به

من و بچهام .وسایلم را کارتن کردم و چیدم توی اتاق .از
زمین تا سقف .اندازهی دو تا پادری اول اتاق خالی است.
بچهی بیچاره میشینه توی همین یه وجب جا و درس
میخونه .ازبس که خونه شلوغ و پررفت و آمده .خواهر
و برادرهایم هر روز به خانهی پدری سر م یزنند .میآیند
میریزند و میپاشند و میروند .گاهی نشسته کناربچهام
میخوابم .میگه مامان تو درازبکش من دفترمو میذارم
رویپاهام .یک بار اینقدر سروصدا بود که معلمش
شاکی شد و گفت مگرتو کجایی که اینقدرسروصدا
میاد؟ همیشه بهم زنگ میزد و میگفت این بچه خیلی
باهوشه،توروخداواسش امکاناتفراهم کنین ،اینبچه
درآینده خیلی پیشرفت میکنه ».سمیه ماهها دنبال کار
گشته است«:کاربود امایاحقوقشخیلیپایینبودمثال
ماهی 1میلیونو 300کهنمیشدباهاشخونه اجاره کرد
یا ساعت کاری زیاد بود .باید از 8صبح میرفتم تا 8شب.
تازهاگربرقهامیرفتندبایدبیشترمیموندم.منماینبچه
را کالسریاضیوزبان ثبتنام کردهبودم .اگرخونهنبودم
هیچ کسدیگهای اونونمیبرد کالس.پدرومادرمخیلی
پیرهستند .پای راه رفتن ندارن .حوصله و اعصاب هم
ندارن ».سمیه تحت پوشش کمیته امداد هم هست:
«یک بارازطرف کمیته 10میلیون تومن بهم وام دادن که
قسطهایشرا ازماهی 200هزارتومنی کهبهمونمیدن

برمیدارند.نمیدونید چه قیامتی شد ،خواهرو برادرهام
فکرمیکردن بابام بهم داده .اومده بودن جلسه گذاشته
بودن که بابا به سمیه پول داده باید به ما هم بده .تا
مدارک را نشانشان ندادم ول نکردن .شب با مادرم یک
ساعت گریه کردیم .به بخت بد من و به این روزگاری که
تنگ گرفته».سمیه ازشیرآبلیوانپالستیکیاشراپر
میکند و قرص مسکن میخورد« :خیلی فکرمیکنم.
رفتمپیشروانشناس .گفتبخوابتا کمترفکرکنی.
بچهمیآیدکنار،تکونممیده،میگهماماننخواب،بلند
شو با من حرف بزن .میگم تو رو خدا زودتربزرگ شو.
تو رو خدا خیلی درس بخون .تورو خدا از این وضع
نجاتمونبده.میگممنواستخیلیزحمتکشیدم.
خوندلمیخورمتاوسایلرفاهیتوروفراهممیکنم.
میگهمامانچقدرسرممنتمیذاری.حتی اعصابهم
ندارم .با کوچکترین اشتباهی سرش داد م یزنم .مادرم
میگهتوتمومعصبانیتوناراحتیهاتروسراینبچه
خالیمیکنی.میگمپسبذارینبخوابم .اگربخوابم این
بچههم آسایشداره».سمیهدلش گرفته است«:خرج
زندگیم افتاده روی شونه پدرم اما کسی خبرنداره .همه
فکر میکنن اون شوهرم که خدا از سرش نگذره داره
به بچه نفقه میده .پدرم یواشکی پول به کارتم میریزه.
بندهی خدا خودش هم تحت فشار است مگرحقوق
بازنشستگیاش چقدره که بخواهد خرج من و بچهام را
بدهد .خیلی چیزها الزم دارم .آرزوی انجام خیلی کارها
را دارم .اما رویم نمیشود به پدرم بگویم پول بیشتری
بده .خدا را هم خوش نمیآید .پیرمرد همین حاالیش
هشتش گرو نهاش است ».سمیه پیشانیاش را با دو
انگشتش میمالد« :کاشکی کرونا زودترتموم میشد.
کاشکی کارها دوباره شروع میشدن .دلم میخواد
برگردم سر کارقبلیام .پول دربیارم .بچهام اینقدر آرزو
بهدلنباشه.چرا اینروزگارتمومنمیشه؟دیگهطاقتم
تموم شده .دارم سعی میکنم دیوونه نشم .همش به
خودم میگم طاقت بیار ،به خاطر این بچه باید سرپا
بمونی .حاال که زنده هستی ،کنار بچه هستی ،توی
چشمایخودتبچهرادعوامیکنن،هلشمیدن ،اگه
بمیری و نباشی چه به سربچهات میارن؟» مدیرمدرسه
ازراه میرسد .سمیه را صدا م یزند« :چرا میخواهی این
بچه را ببری؟ لطمه میبینه .حیفه ».سمیه میدود طرف
مدیرمدرسه«:ندارم.بهخداندارم .ازکجابیارمشهریهاش
را بدم .بیکارشدم .خبر که دارین ».مدیرلبخند م یزند:
«من باهات راه میام .قسطی بده .کمکم .تخفیف هم
بهتمیدم.اینبچهخیلیمستعده،باهوشه،میبریش
یه مدرسه دیگه تا بخواد جا بیفته نصف سال گذشته.
سال آخرهم هست .امسال که تموم شه باید بره دوره
اول دبیرستان .میخوای دو بارمدرسهاش عوض بشه؟
بذار بمونه ».سمیه مستاصل ایستاده روبهروی مدیر
مدرسه.

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

ســند نامبــرده صــادر نمــوده بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند ظرف مــدت 20
روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معترض اســت،
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم
ظــرف مــدت  1مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالح قضایی تســلیم و
گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد .چنانچه ظــرف مدت
 20روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ
اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجع صالــح قضایــی را ارایه ننماید ســند
مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد 1127 .م.الــف
تاریخ انتشار :دوشنبه1400/04/28

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای کانیو وسط کوچه
جهت معابر سطح شهر شماره یک سال ( 1400نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح
و اجـرای کانیـو وسـط کوچـه جهـت معابـر سـطح شـهر شـماره یـک سـال  )1400بـه شـماره
 2000005674000064را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق
درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه مورخ 1400/05/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ـر در نظــر دارد
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مدیریـ
ـعه ،عمـ
ـرکت توسـ
شـ
از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی احــداث ســایت و ســاختمانهای
پاســگاه خیرآبــاد -فــاز  1را بــه شــرکتهای پیمانــکاری ذیصــاح دارای
رشــته ابنیــه بــا حداقــل گریــد  3و تاسیســات بــا حداقــل گریــد ،4
واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت اخــذ
اســناد مناقصــه از تاریــخ  1400/04/29بــه ســایت ایــن شــرکت بــه
آدرس  www.ggz.irمراجعــه نماینــد.
 -1آخریــن زمــان ارائــه پاکتهــا و پیشــنهادات :ســاعت  13:30مــورخ
1400/05/10
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 8/921/291/341 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5تاریخ بازدید از پروژه1400/05/04 :
 -6كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -7محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر 50
جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر،
ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه،
عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -8تلفــن جهــت هــر نــوع هماهنگــي 09131420642 :آقــاي بلــوردي
(بــه غیــر از ایــام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

