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ضربو جرح بیمار قرار گرفت که منجر به
شکستگی بینی ،کبودی چشم و صورتش
ش��د .به هر روی خش��ونت علیه پرستاران
و کارکن��ان بیمارس��تانها از نوع کالمی و
فحش و ناس��زا گرفته ت��ا حمله فیزیکی و
ضرب و شتم دیده شده تا امنیت جانی کادر
درمان همواره از سوی همراهان بیمار که به
دلیل بیماری و یا مرگ عزیزانشان روحیه
شکنندهای دارند ،همواره تهدید شود.

بررسی علل و عوامل بروز درگیریها در مراکز درمانی

خشونت های بیمارستانی

دوش��نبه  24اردیبهش��ت س��اعت  6عصر
بیمارستان امام رضا (علیهالسالم) .ترافیک
مراجعهکنن��دگان پش��ت در شیش��های
بیمارستان باالس��ت و هر کدام میخواهد
به بیمارش سری بزند .در میان جمعیت دو
جوان که مدعی بودند مشهدی ولی ساکن
حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به
0913 620
4535
حوادث
7
دوست
دهیدخواهند به
اطالعمی
هستندمانیز
سیرجان
■
@negarestan_news
بزنند اما نگهبان مقابل
بستری شدهشان سر
havaades.negarestan
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که وقت
دلیل
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در شیش��ه
چهارشنبه سوری
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دادستان در
جدی
هشدار
دادستان سیرجان اعالم کرد:
دو
این
شود.
ی
م
ها
ن
آ
ورود
مانع
ش��ده
تمام اخاللگران آسایش مردم
دستگیری عامالن اصلی نزاع در بیمارستان غرضی
با نگهبان بیمارس��تان به بحث و مش��اجره
گروه حوادث 2 :نفر از عامالن اصلی نزاع دسته جمعی در اورژانس
بیمارستان دکتر غرضی سیرجان که فراری بودند ،هفته گذشته از
شوند اصرار
می از آنها
دستگیرانکار و
میپردازند .از نگهبان
سوی مأموران پلیس امنیت عمومی دستگیر شدند.
دادستان عمومی و انقالب سیرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان
گروه حوادث :دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان در آستانه فرا مواد محترقه یا  ...موجب اخالل در نظم عمومی شوند از سوی پلیس
ضمن اعالم این مطلب افزود :این  2نفر که س��ابقهدار نیز هس��تند
میهمان بازداشتگاه خواهند بود و
تعطیالت عید
در ایام
دس��تگیر و
دو،و
اینانتظامی
جدی نیروی
س��ال از برخورد
چهارشنبه پایان
افراد
میان
از
زور
به
یکی از
اینکه
رس��یدن تا
پ��س از ماجرای نزاع در بیمارس��تان متواری ،ک��ه با تالش پلیس
دادسرا با بر هم زنندگان آرامش مردم خبر داد .قاضی محسن نیکورز خودروی آنها بهعنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف میشود .دادستان
دستگیر شدند .قاضی نیکورز ادامه داد 6 :نفر تاکنون در این رابطه
به خبرنگار نگارس��تان گفت :ما با شادی مردم به هیچ وجه مخالف س��یرجان همچنین فروش هرگونه ترقه و مواد محترقه غیرمجاز را
حاض��ر عبور و از الی در شیش��های خود را
دستگیر و  2نفر دیگر نیز هنوز متواری هستند و تالش پلیس برای
نیستیم اما اینکه عدهای به بهانه شادی آسایش مردم را مختل کنند ،جرم دانس��ت و افزود :بنا به ماده  12قانون مجازات قاچاق مهمات،
دستگیری آنها ادامه دارد .وی بیان کرد :ایراد ضرب و جرح عمدی،
بحث جداگانهای اس��ت .وی افزود :مواد محترقه هیچگونه جایگاهی هرگونه خرید و فروش ،نگهداری و عرضه مواد محترقه غیرمجاز قابل
پرتاب
بیمارستان
داخل
اخالل در آس��ایش مردم و آسیب به اموال دولتی از جمله اتهامات
اذعان کرد :فروشگاههای عرضه
قاضی نیکورز
ورودی تعقیب کیفری است.
س��الن ترس و وحشت
استفاده از آنها باعث
بهندارد و فقط
در جشنهای ما
این اوباش است.
شهروندان میشود .این مقام قضایی بیان کرد :افرادی که با خودرو ،کننده مواد محترقه عالوه بر پلمب ،لغو پروانه کسب نیز میشوند.
میکند.
گرامیداشتشهداینیرویانتظامی
ریزش دیوار
امام رضا (ع)
تیم درمانی
پزشک
اقدام به
بیمارستان را
اورژانس م��چ او
العملی فوری
عکوس
موقع در
نگهب��ان
همزمان با روز درختکاری
جانکارگر
میگیرد تا با یک دس��ت او را نگه دارد و با
گروه حوادث :همزمان با روز درختکاری به مناسبت
نجات جوان افغانی
گرامیداش��ت  30ش��هید نیروی انتظامی سیرجان و
افغان را گرفت
ش��هدای فاطمی ناجا 300 ،نهال با حضور مس��ئوالن
دست دیگر درب شیشهای را تا کسی وارد
گروه حوادث :بر اثر ریزش دیوار یک
شهرستان در کالنتری در حال احداث نجفشهر غرس
منزل قدیمی در روستای اسحاق آباد
ش��د .جانشین فرمانده انتظامی س��یرجان در حاشیه
گیرد.بود
خورده
قرصوبرنج
درگیری باال می
کهس��رو صدا
نشود.
س��یرجان بر روی کارگ��ر افغان ،وی
این مراس��م به خبرن��گار ما گفت :به یاد ه��ر کدام از
متأس��فانه در دم جان خود را از دست
شهدای نیروی انتظامی شهرستان ،نهالی کاشته شده
یاد
جوان
و
رسد
ی
م
محل
به
ارش��د
نگهبان
گروه حوادث :اقدام به موقع پزشکان کند به احتمال بسلیار زیاد جان کلیههلا روبرو میشلود و معموالً
داد .گزارش خبرنگار نگارستان حاکی
و امیدواریم خون شهدا ،همانند قبل پشتوانه مملکت،
و پرستاران اورژانس بیمارستان امام خود را از دسلت میدهد؛ اما این ظلرف  12سلاعت اول میمیلرد،
اس��ت این حادثه عصر چهارشنبه در
مردم و نیروی انتظامی باشد .سرهنگ اکبر ادبی افزود :کالنتری نجفشهر در حال
خوشلبختانه با اقدامات فوری
خورده م اما
قلرص کامل را
اتاق جوان یک
حالی رخ داد که کارگر اهل افغانستان
به جوان
سیرجان
الس
احداث بوده و منتظریم تا پیمانکار به تعهدات خود عمل کند .وی از همکاری شهردار
یکنند.
هدایت
کن��اری
لام)را
ش��ده
رضا (علیه ّ
افغانی که قلرص برنج مصرف کرده بلود .او در ابتلدا گفلت که قرص پزشلکی و درمانی وضعیت بیمار
بن��ام «عبدالفتاح طاه��ری» در حال
و شورای اسالمی نجفشهر در امر تکمیل کالنتری تشکر کرد و از شهرداری و شورای
سم موش مصرف کرده اما حاالت رو به بهبود است .ما مجبور بودیم
تخریب یک دیوار قدیمی بود .مأموران
بود را از مرگ حتمی نجات داد.
اسالمی شهر سیرجان خواست خیابان یا میدانی به نام شهدای ناجا نامگذاری کنند.
میان
صدا
و
سر
و
شود
ی
م
بیش��تر
درگیری
دکتلر امین ایراننلژاد متخصص بیمار نشلان میداد که سم موش هر  2سلاعت یکبار آزمایش خون
اورژانس  115ایس��تگاه هماشهر پس
تکذیب محتوای یک فیلم در فضای مجازی
داخللی کله بله عنوان پزشلک نیسلت .هنگاملی که اقلوام این بگیریم تلا میزان بهبلودی بیمار
از حادثه به محل روستای اسحاقآباد
بقیه
قلرص راودرروان
اعصاب
رسد تا
اوج م
اورژانسنبرهابالینبه
آ
شلود .ایلن متخصلص
مشلخص
افغان عکس
حاضری جلوان
این بیمار
رفتند اما کار از کار گذشته بود.
قتل جدیدی در سیرجان
شلده بود به خبرنگار نگارسلتان تلگرام فرسلتادند ،مشخص شد داخللی عنوان کلرد :ایلن جوان
عید
شب
فروشان
گران
جریمه
آن
عمومی
حال
و
اسلت
هشلیار
است.
بوده
برنج
قرص
که
به
بنا
افغان
ساله
30
جوان
گفت:
های
ش
بخ
بیم��اران
آرام��ش
و
مراجعی��ن
رخ نداده است
آنچه خودش گفت به اشتباه قرص دکتر ایراننژاد تصریح کرد :قرص رو به بهبود و همین که توانسلته
گروه حوادث :اعضای کمیته صیانت از حقوق عامه عصر سهشنبه در راستای نظارت
برنج مصلرف کرده و بلا وضعیت برنج بافت بدن را از کار انداخته و  24سلاعت پلس از مصرف قرص
گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت :هیچ قتل جدیدی در
بر اصناف شهرس��تان س��یرجان از چندین میوهفروشی در سطح شهر بازدید کردند.
بگویم
خواهم
ی
نم
بری��زد.
ه��م
به
کن��اری
بسلیار ناپایدار توسط اقوامش به فعالیت اندامهلای حیاتی را دچار را سپری کند ،نشانه بسیار خوبی
س��یرجان رخ نداده و فیلم منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد .سرهنگ
گزارش خبرنگار نگارس��تان حاکی اس��ت قاضی قدیمی معاون دادس��تان به همراه
بیمارستان آورده شد .وی افزود :اختال میکنلد .ریتم قلب به هم است .وی از تاش پرسنل اورژانس
محمدرضا ایراننژاد گفت :اخیرا ً فیلمی در اینترنت منتش��ر شده که مالک تریلر
نمایندگان پلیس اماکن ،اتاق اصناف و  ...از چندین مغازه میوه فروشی در خیابان امام
خواست
(که م
کیست ،بامیآن
حق با
السام)
شلدیدی بیمارستان
جوانبا افت
ریلزد و بیملار
بسلیار کُشنده بوده و
قرص برنج
در پی تصادف ش��دید خودرواش در محور سیرجان بندرعباس ،راننده ماشین را
خمینی (ره) بازرسی کرده و متخلفان را جریمه کردند .گرانفروشی ،عدم درج قیمت،
امام رضا (علیه ّ
فلردی که نصف قلرص را مصرف فشلارخون و علدم کار کلردن در این رابطه تشکر کرد.
با ضربه تبر به قتل رس��انده است .وی افزود :پلیس فتا تحقیقات خود را در این
عدم ارائه فاکتور ،سد معبر و  ...از جمله تخلف میوهفروشان بود .این بازدیدها در دو
رابطه آغاز کرده تا عامل انتشار آن را شناسایی کند.
هفته پایان سال ادامه دارد.
به دوست بیمارش س��ر بزند) یا با نگهبان
اواخر دی ماه سال  96بود که رسانههای محلی
(ک��ه اگر کنترل نکند موجی از ش��لوغی و
بینظمی در بیمارس��تان ایجاد میش��ود).
از درگیری دو گروه در بیمارستان غرضی خبر
هدف نوش��تار بررسی علل خش��ونتها و
دادند .مهاجمانی که درگیری خارج از بیمارستان
درگیریهای بیمارس��تانی است .جایی که
خود را به درون بیمارستان کشانده بودند
اینگون��ه محیطها نیازمن��د آرامش و نظم
بیش��تراند .این اتفاقات مس��بوق به سابقه
است .نمونههای شدیدتر آن را نیز داشتهایم
که حتی منجر ب��ه کتککاری نگهبانها و تجهیزات درمانی آسیب وارد شد .هر چند استان کرمان نیست .در غالب شهرها شاهد
پرستار و کادر درمانی و شکستن شیشهها که مهاجمین فراری دو ماه بعد دس��تگیر و چنین اتفاقاتی بودهایم .حمله سال گذشته
و یا وسایل بیمارس��تانی توسط مهاجمان دادستان خبر از حکم مجازات آنها بهعنوان مهاجمان به بیمارستان شهید بهشتی قم و
شده اس��ت .اواخر دی ماه سال  96بود که اخ�لال در نظ��م عموم��ی داد .نمونههای یا مراکز درمانی در مشهد ،ارومیه ،اصفهان،
رس��انههای محلی از درگی��ری دو گروه در دیگ��ری از درگیریه��ا و خش��ونتهای شیراز و ...نمونههای دیگری از خشونتورزی
بیمارس��تان غرضی با تیتر «بامداد خونین مشابه در بیمارستانهای سیرجان که طی در بیمارستانهاست .منشاء وقوع هر کدام
در بیمارستان » خبر دادند .مهاجمانی که سالهای قبل نیز رخ داده پیشتر در رسانهها از این درگیریها متفاوت اس��ت .از توقعات
باالی همراهان بیم��ار ،تا کمتوجهی آنها
درگیری خارج از بیمارستان خود را به درون از جمله نگارستان بازتاب یافته است.
به ضوابط و مقررات بیمارستانی و یا گاهی
بیمارستان کشانده بودند و طی آن عدهای
برخورد نامناسب کادر درمانی که بهانه الزم
از کارکنان و پرستاران نیز مصدوم و برخی ◄ نمونههای مشابه در سایر نقاط
این رخدادها تنها منحصر به س��یرجان و را ب��رای افراد فراهم میکن��د تا اختالف و
شیش��هها پایین آورده شدند و به وسایل و
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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براساس قانون مجازات اسالمی چنانچه هر شخص
اعم از بیمار و بستگان بیمار ،به پرسنل درمانی حین
انجام وظیفه توهین کند ،مشمول سه تا شش ماه
حبس ،تا  74ضربه شالق و جزای نقدی میشود
درگیری دو گروه در خارج بیمارس��تان که
یکدیگر را تا بیمارس��تان تعقیب میکنند
مثل همان حادثه بیمارس��تان غرضی و یا
حادثه دو سال قبل بیمارستان خدادوست
شیراز که طی آن سه جوان با اطالع از این
که فردی ک��ه با آنها اختالف داش��ته در
بیمارستان بستری شده ،با چاقو و قمه وارد
اورژانس میشوند و با ایجاد رعب و وحشت،
نظم بیمارستان را به هم ریخته و بیمحابا
ب��ا ضربات چاقو و قمه به جان طرف مقابل
میافتند.

آگهی شناسایی شرکت اهی سازنده
قطعات م کانیکی و ازبار دقیق

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری
سال  97به نام حمایت از کاالی ایرانی به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی نسبت به شناسایی
شرکتهایی که در زمینه ساخت قطعات مکانیکی و ابزار دقیق در استان کرمان فعال هستند اقدام
نماید .لذا از کلیه شرکت هایی که توانایی ساخت قطعات لیست زیر را دارند دعوت می گردد تا رزومه
خود را با عنوان ((سازندگان بومی استان کرمان )) به آدرس سیرجان کیلومتر  50جاده شیراز واحد
تدارکات و خرید صندوق پستی  78185-445ارسال نمایند  .جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاهده
لیست کامل قطعات قابل ساخت به سایت www.sjsco.irمراجعه فرمایید.

ردیف

کد قلم خریدنی

عنوان قلم خریدنی

1
2
3
4
5

29637
31059
31188
31185
31158

6

31159

7
8

31156
31037

9

30838

10
11
12
13
14

21585
28828
20246
22050
16968

Stripper Blade For Stand 15V Size12
Guide Roller For Stand 17H Size 12
By Pass Pipe Of Inlet Tmt Size 8 & 10 & 12
Screw Nozzle Of Outlet For Tmt Size 8 & 10 & 12
Pipe Nozzle Assembly Of Inlet Tmt Size 8 & 10 & 12
Angle Pipe Nozzle Of Inlet Tmt
Length 298mm Size 8 & 10 & 12
Pipe Nozzle Of Outlet Tmt Size 8 & 10 & 12
Nosepiese For Stand15V Size 8
GASKET SPIRAL WOUND Gasket Standard Non-standard
ring outside Material - Material inner ring - Filler
material GRAPHIT Winding material SS316 Flange
Standard Non-standard No class diameter
1041x1276 mm
Reformer Tube-Insert Can
Process Gas Compressor-Inlet Strainer
Scrubber Nozzle Flange

15

16078

RIFFLER K-TEN AR360, A36
کوره اختاپوسی

کلیت/گوه  NBRتیپ  TCارتفاع 110 mm

سایز پایه  110 mmطول  50 cmنوار نقاله

روابط عمومی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

مهاجمانی که البته متواری و سپس دستگیر
و محارب شناخته شدند .درگیری عدهای با
کادر درمانی ی��ک اورژانس در اصفهان که
س��ال  96رخ داد نمونه دیگ��ری از همین
دس��ته ماجراس��ت .همچنین در خبرهای
ای��ن هفت��ه خواندیم که چن��د روز پس از
ضرب و شتم پرس��تاری در ارومیه ،یکی از
پرس��نل اورژانس بیمارس��تان هاشمینژاد
مش��هد نیز ک��ه مش��غول ارائ��ه خدمات
پرس��تاری به بیمار بود ،یکباره بدون هیچ
درگیری یا درخواست اجابتنشدهای مورد

◄ ظرفیت پایین تح ّمل
در گزارشی که ش��رق نیز چندی پیش در
همین زمینه منتشر کرد این سؤال مطرح
ش��د که چ��را بای��د پرس��تاران و کارکنان
بیمارس��تانی ش��اهد چنین خشونتهایی
علی��ه خود باش��ند .دبیرکل خانه پرس��تار
در این زمینه میگوید :پرس��تاران در صف
اول پاس��خگویی و ارائه خدم��ات به مردم
ق��رار دارن��د ،یعنی هن��گام ورود بیماران و
ن گروهي
همراهانش��ان به بیمارستان اولی 
که باید پاس��خگوی همه باش��ند پرستاران
هستند .اگر مش��کلی در بیمارستان وجود
داشته باش��د در دس��ترسترین فردي که
به سراغش میروند پرستار است ،بههمین
دلی��ل پرس��تاران در طول زندگ��ی کاری
خود معموالً دچار خشونت کالمی و گاهی
خشونت فیزیکی قرار میگیرند .همچنین
چند س��ال پیش آماری منتشر شد که در
آن آمده بود بیش از  90درصد پرس��تاران
در ش��ش ماه اول خدمت خود حداقل یک
بار خشونت کالمی را تجرب ه کردهاند .یکی
از عوام��ل افزای��ش خش��ونت پایینآمدن
ن روزها
آس��تانه تحمل مردم است .مردم ای 
بهدلی��ل مش��کالت اقتصادی ،ب��یکاری و
مسائل اجتماعی آستانه تحملشان پایین
آم��ده و با ورود به بیمارس��تان ب��ا افزایش
مشکالتش��ان ،کنت��رل خود را از دس��ت
میدهند و دس��ت به خشونت میزنند .در
این ش��رایط بهدلیل اینکه پرس��تاران در
صف اول پاسخگویی به بیماران و همراهان
قرار دارن��د ،در صورت هرگونه عصبانیت و
کمبود خدم��ات این طی��ف درمانی مورد
تخریبهای لفظی و فیزیکی قرار میگیرند.
سخنگوی وزارت بهداشت و درمان نیز ،در
واکنش به ضربو شتم پرستاران میگوید:
یکی از مش��کالت جامعه ما در حالحاضر
همی��ن خشونتهاس��ت و این مش��کالت
در بیمارس��تانها نیز اتفاق میافتد .برخی

سرکارخانم فاطمه دهقانی پور

انتشار کتاب «خودخواهی» که موید قلم توانمند و شایستگی های
شماست را صمیمانه تبریک عرض می نماییم .رشد و پیشرفت
روزافزونتان را آرزومندیم.

دکتر علی ریحانی نژاد -مهندس عباس خاکپور

3

خردهفرهنگها در بعضی اس��تانها به این
شکل اس��ت که اگر کس��ی در بیمارستان
بس��تری شده ،همه افراد خانواده بیمار باید
کنارش باش��ند و هرچه پرسنل بیمارستان
میگویند نیازی به حضورشان نیست ،قبول
نمیکنند و این را نشانه وفاداری میدانند.
البت��ه این نکت��ه ناگفته نمان��د که گاهی
پزشکان کشیک بهدلیل عدم حضور بهموقع
خود بر باالی س��ر مریض ب��رای معاینه و
معالج��ه بیماران و مصدومان ت��ازه وارد به
بیمارستان ،در تشدید عصبانیت همراهان
بیمار تأثیر داشته باشد .از سویی پرستاران
و نگهبانان نیز به رغم خستگیهای ناشی از
کار شبانهروزی خود اگر اندکی مهربانتر و
خوشروتر با بیماران و همراهانشان برخورد
کنند بیتأثی��ر نخواهد بود .اما نکته مهمتر
این اس��ت که م��ردم نیز باید ب��ا آگاهی از
کار ش��بانهروزی پرس��تاران و کارکن��ان و
محذوریتهایی که این قشر در بیمارستان
دارند کمی صبر و حوصله را چاشنی رفتار
خ��ود نماین��د و ب��ا درک ش��رایط ،میزان
توقعاتشان را کاهش دهند.
◄ قانون چه میگوید:
براس��اس قانون مجازات اسالمی چنانچه
هر شخص اعم از بیمار و بستگان بیمار ،به
پرسنل درمانی حین انجام وظیفه توهین
کند ،مشمول س��ه تا شش ماه حبس ،تا
 74ضربه ش�لاق و جزای نقدی میشود.
مصادیق توهی��ن عبارتاند از :بهکاربردن
الفاظ رکیک و اهانتآمیز و تحقیرکننده،
فحاش��ی و انجام هرگونه اقدامات عملی
(ضربه) که داللت بر توهین و تحقیر داشته
باشد .همچنین در قانون مجازات اسالمی
(تعزی��رات) درخصوص تمرد نس��بت به
مأموران دولت آمده است - :هرگونه حمله
یا مقاومت��ی که با علم و آگاهی نس��بت
به مأموری��ن دولت در حین انجام وظیفه
ل آید تمرد محس��وب میشود
آنان به عم 
و مجازات آن به این ش��رح اس��ت :هرگاه
متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان
دهد ،حبس از شش ماه تا دو سال ،هرگاه
متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد،
حبس از یک تا س��ه سال ،در سایر موارد
حبس از س��ه ماه تا یک س��ال .تبصره -
اگر متمرد در هن��گام تمرد مرتکب جرم
دیگری هم بشود ،به مجازات هر دو جرم
محکوم خواهد شد.

سرکارخانم فاطمه دهقانی پور

انتشار کتاب «خودخواهی» که نشان از شایستگی های شماست
را صمیمانه تبریک عرض نموده ،بهروزی و موفقیتتان را از خداوند
متعال خواهانیم.

مهندس احسان افشون و دفتر انتشارات وافی

جناب آقای

محمد خواجویی

انتصاب جنابعالی به سمت معاون مدیر کل و مدیر امور مالیاتی
شهرستان سیرجان که نشان از درایت و شایستگی شماست را
صمیمانه تبریک عرض می نمایم ،آرزومند توفیقات روز افزون شما در
تمامی مراحل زندگیتان هستیم.

دکتر رضا خواجویی و دکتر لیال احمدیان

آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان( نوبت دوم)

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان به استناد بند یک مصوبه شماره  4شورای سازمان در نظر دارد

عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر را از طریق مناقصه تا سقف مبلغ  5985000000ریال بر اساس شرایط
ذیل و مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید

جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم همه روزه بجز ایام تعطیل حداکثر به مدت  10روز به
امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

 -1سپرده شرکت در مناقصه مبلغ  299250000ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا
رسید پرداختی به حساب  0105938186001بنام سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری نزد بانک ملی ارسال گردد.
 -2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -3به پیشنهادات مخدوش و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4هر گاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط
خواهد شد.
 -5سایر شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد درج گردیده است -6 .آخرین مهلت تحویل اسناد مورخ  97/3/29می
باشد -7 .تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  97/3/30ساعت  18می باشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

