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اخالق طبابت در عصر کرونا؛

 پزشکی و دوگانه ی دانش و تجارت

نگاهی به تعرفه های متفاوت پزشکی در سیرجان؛

اگر دردم یکی بودی چه بودی  ؟

ترمیم سنگفرشی   
که ۱۸سال است زمین مانده

  بیماران باید از تمامي عوارض درمان آگاه باشند تا با اراده و آگاهي کامل تصمیم گیري نمایند 

   ضمانت اجراي بهینه خدمات بهداشتي درماني، بازوي نظارتي سازمان هاي نظام پزشکي و دانشگاه هاي علوم پزشکي است

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی 
تولید سیرجان کارآفرین برتر شد 

صفحه 4 

سرور گرامــی؛

جناب آاقی سهراب بهاء الدینی
 انتصــاب شایستــــه و به حق جنابعالـــی به عنــــــوان 

فرمانـــدار ویـژه شهرستان سیرجان را تبریک عرض

با تجاربی ارزشمند نوید بخش  نموده، بی شک حضور مدیری توانمند همچون شما 

روزهایی بهتر برای مردم شریف سیرجان خواهد بود. از درگاه یگانه متعال  موفقیت  

حضرتعالی را در تمامی عرصه های زندگی مسئلت می نماییم.

بــرادر گرانقــدر؛

جناب آاقی سهراب بهاء الدینی
 انتصــاب به جــــا و شایستــــه جنابعالـــی به عنــــوان 

فرمانـــدار ویـژه شهرستان سیرجان که بیانگر تعهد، 

کارآمدی و سوابق درخشان مدیریتی آن برادر گرامی است را تبریک و تهنیت عرض 

نموده، برای جنابعالی از درگاه حق تعالی توفیق روزافزون و تداوم خدمتگزاری به 

نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف شهرستان سیرجان را مسئلت می نماییم.

رئیس و اعضای شورای اسالمی نجف شهر

آگهي مناقصـــه عمومـــي 

شمـــاره 99/46/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » اجراي عملیات حفاري افقي زهکشي به 

میزان 3840 متر« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط  و داراي رتبه حداقل 

4 در رشته کاوش هاي زمیني واگذار نماید. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 

آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذکور را از بخش مناقصه-مزایده دانلود 

نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 99/9/5 در محــل دفترکمیسیون 

معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه 

روز سه شنبه مورخ 99/8/27 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

مادرم بی تو صفا رفت ز کاشانه ما                             رونقی نیست دگر بعد تو در خانه ما

جای خالی تو را چون نگرم هر شب و صبح      از چه این زهر فلک ریخت به پیمانه ما

به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت مرحومه

رکبالیی زرها ذارک زاده
)مادر پوریـا  ســـام پور ماهانــی(

با ذکر صلوات و فاتحه ای، نام و یادش را گرامی می داریم.

خانواده  اهی ذارک زاده  و  سام پور 


