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شماره 717

18 آبان1401 شهر

در  کرونا  به  مبتال  بیمار   ۱۶ بستری  از  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  سخنگوی   
کرونایی  بیماران  مجموع  »از  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  استان  بیمارستان های 
یک  و  جیرفت  در  نفر   ۳ سیرجان،  در  نفر   ۱۲ استان،  بیمارستان های  در  بستری 
گذشته،  هفتۀ  یک  »طی  افزود:  صحبتی  سعید  هستند«.  بستری  کرمان  در  نفر 
هزار   ۵« کرد:  بیان  وی  داشتیم«.  سیرجان  در  کرونا  از  ناشی  فوتی  مورد  یک  تنها 
شده اند«.  فوت  کرمان،  استان  در  کرونا  ویروس  شیوع   ابتدای  از  نفر   ۸۴۳ و 

 ۱۶ بیمار 
کرونایی در 

بیمارستان های 
استان 

 سیر نزولی بیماری آنفلوآنزا در کرمان  سیر نزولی بیماری آنفلوآنزا در کرمان 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کرمان، گفت: »موج آنفلوآنزا در استان کرمان از 
هفتۀ دوم مهرماه آغاز شد و در هفتۀ چهارم مهر به قله رسید و از هفتۀ دوم آبان سیر نزولی را طی می کند به طوری که تعداد 
مبتالیان سرپایی و بستری کاهش یافته است«.  وی خاطرنشان کرد: »از بیماران مشکوک به آنفلوآنزا بستری در بیمارستان 
آزمایش گرفته می شود که جواب آزمایش تقریبا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مثبت است و عمدتا به آنفلوآنزای تیپ A مبتال هستند 
ولی خوشبختانه عموما با حال عمومی خوب مرخص می شوند«. وی کرمان گفت: »تا پایان هفتۀ گذشته حدود ۱۵۹ مورد 

مبتال به آنفلوآنزا در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان بستری شده اند

خبــر

»ذخایر  ایران:  داروسازان  انجمن  رییس  نایب 
استراتژیک دارو در ایران رو به اتمام است.«

شروع فصل پاییز با شیوع انواع بیماری های ویروسی 
این  و  فصلی  آنفلوانزا، سرماخوردگی، حساسیت  چون 
بیماری ها،  این  است.  شده  عجین  کرونا  هم  اواخر 
شربت های  و  قرص  جمله  از  دارو  شدید  تقاضای 
اما  داشته،  پی  در  را  بیوتیک ها  آنتی  و  سرماخوردگی 
بیماری  زیاد در زمان  تقاضای  ازای  اینکه در  به جای 
و کوران کرونا، عرضه هم افزایش پیدا کند، در کشور 
ما تبدیل به فصلی می شود برای گروکشی و دعواهای 
بین صنفی که دوِد حاصل از این بی تدبیری ها، به چشم 

مردم می رود.
و  کودکان  به  بار  این  اما  گروکشی  سیاست  این   
داروهای  به  کمبود،  این  و  نکرده  رحم  هم  نوزادان 
چون  دارویی  اقالم  کرده.  نفوذ  هم  کودکان  مناسب 
اسپری نمکی شستشوی بینی کودکان، آزیترومایسین، 
سهمیه  سرم های  کودکان،  سرماخوردگی  داروهای 
بندی شده و حتا داروهای بیهوشی را هدف قرار داده.

کشور،  داروسازان  انجمن  رییس  نایب  که  طوری  به 
برخی داروهای ساده در داروخانه ها به ویژه در حوزه ی 
کودکان را نایاب دانسته و از کمبود شربت هایی چون 
بروفن  و  استامینوفن  شربت  هیدرامین،  دیفن  شربت 
برای  استامینوفن  شیاف  و  بچه ها  در  تب  رفع  برای 
کودکانی که خیلی کوچک اند و باید استامینوفن را به 

صورت شیاف استفاده کنند، خبر داده است.
سرگردانی در شهر، برای تهیه یک نسخه

دنبال  به  در  به  در  که  شهروندان  از  یکی 
داروهایی ست بود که توسط پزشک اطفال تجویز 
تهیه  برای  که  هست  ساعتی  »یک  گفت:  شده، 
این نسخه در داروخانه های شهر می چرخم. هر 
داروخانه  یکی از اقالم داروها را ندارد و مجبورم 

به جای دیگری سر بزنم. 
یکی  ندارد  را  بینی  شستشوی  اسپری  یکی 
مشکل  سرم.  دیگری  و  را   ۱۰۰ آزیترومایسین 
اینجاست که تمام داروها را باید از یک داروخانه 

یک  از  را  دارویی  هر  شود  نمی  و  کرد  تهیه 
به  سرگردانم.   حسابی  خالصه  خرید،  داروخانه 
تمام داروخانه های شبانه روزی شهر سر زدم، تا 
باالخره فقط یکی از داروخانه های شهر، همه ی 
ما  برای  که  وضعی ست  چه  این  داشت.  را  اقالم 
درست شده. کاش داروهای داروخانه ها را تامین 

می کردند.«
بدون تجویز پزشک، دارو داده نمی شود

اطراف  معادن  از  یکی  در  که  دیگری  شهروند 
می  و  دارد  گالیه  هم  است  کار  به  مشغول  شهر 
گوید: »نزدیک به یک ماه است که درگیر آنفلوانزا 
هستم و هر چه به پزشک مراجعه و دارو استفاده 
می کنم، به طور کامل خوب نمی شوم. نمی شود 
که این همه مرخصی هم گرفت پس مجبورم هر 
چند روز یک بار از شدت تب و سردرد، سرم وصل 

کنم تا کمی حالم بهتر شوم.
 اما تاکنون دو بار به بهداری محل کارم مراجعه 
بودند.  کرده  تمام  و  نداشتند  سرم  ولی  کردم 
تا  کنم  تحمل  را  وضع  این  عصر  تا  مجبور شدم 
داروخانه  به  که  حاال  معدن.  شدن  تعطیل  زمان 
های سطح شهر هم مراجعه می کنم، بدون نسخه 

ی پزشک سرم نمی دهند. 
دکتر هم بروم همین دارو را تجویز می کند چرا 

باید این همه هزینه ی اضافی بپردازم.«
سطح  داروخانه های  از  یکی  داروساز  دکتر  با 
در  دارو  دلیل کمبود  از  شهر گفتگو کردیم. وی 
صورت  به  دارو  کمبود  »این  گفت:  شهرستان 
سراسری هست و در کل کشور با کمبود برخی از 

اقالم دارویی مواجه هستیم.
بسیاری  که  شده  ابالغ  ما  به  دلیل  همین  به   
نرسند و ما هم  به فروش  از داروها بدون نسخه 
باید به آن عمل کنیم. حتا سرم هم جیره بندی 
شده، مراجعه کنندگان زیادی داریم اما به دلیل 
شیوع بیماری های فصلی نمی توانیم بدون تجویز 
پزشک دارو بفروشیم وگرنه با کمبود جدی روبرو 
می شویم. دلیل این کمبود هم کاهش تولید است 

و البته تحریم ها هم بی تاثیر نیستند.«

 دالیل کمبود سرم، تجویز زیاد پزشکان است
گفتگو  دارو  و  غذا  سازمان  رییس  با  ادامه  در 
کردیم و سید محمد رضوی نسب در این زمینه 
آنتی  داروهای  کمبود  با  حاضر  حال  »در  گفت: 
بیوتیک روبرو هستیم. کمبود سرم هم به دلیل 
تجویز زیاد پزشکان است که مجبوریم به صورت 
یعنی  دهیم  می  ارایه  را  دارو  این  قطره چکانی 
حتما با نسخه ی پزشک داده می شود و اگر بیمار 
این  سیستم  در  باشد،  داشته  دارو  تکرار  به  نیاز 
تکرار توسط پزشک ثبت می شود و نباید در این 
زمینه هیچ نگران بود. شاید یکی دیگر از دالیل 
این کمبود هم مصرف خودسرانه دارو باشد که با 
اجرای طرح فوق این موضوع کنترل خواهد شد.

 البته این کمبود تا دو هفته ی گذشته بیشتر 
بیماری  این  اوج  در  چون  شد  می  احساس 
به  که  بیمارانی  تعداد  اساس  بر  االن  اما  بودیم 
کنند  می  مراجعه  پزشکان  مطب  و  درمانگاه ها 
می توان گفت که این بیماری در حال فروکش 
بسیار کمتر شده  بیماران  تعداد  و  است  کردن 
شهرستان  در  محسوسی  کمبود  اکنون  هم  و 

نداریم.
به  بیگدل،  دکتر  منصوب شدن  زمان  از  البته 
عنوان رییس  سازمان غذا و دارو، قول مساعد 
داده شده است که تا دو هفته ی آینده، کمیاب 
بیوتیک،  آنتی  جمله  از  داروها  برخی  بودن 
اسپری بینی و سایر اقالم دارویی، با تمهیداتی 

که اندیشیده شده، از جمله واردات دارو و افزایش 
تولید شرکت های دارویی کشور، کامال رفع شود.« 

کمبود دارو به دلیل اجرای طرح دارویار
به گفته ی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان 
ایران، در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، به نظر 
می رسد این کمبود در پی اجرای »طرح دارویار« 
و قیمت دستوری برای دارو بوده است. وی در این 
قیمتی که سازمان غذا  است:»افزایش  باره گفته 
رضایت  مورد  داده،  بیوتیک ها  آنتی  برای  دارو  و 
ها  آن  که  شده  باعث  و  نبوده  تولیدکنندگان 
تولیدشان را کاهش دهند. در طرح دارویاری باید 
پیش بینی هایی در زمینه قیمت گذاری دارو انجام 
می شد که انجام نشد و بر همین اساس برخی از 
تولیدکنندگان به قیمت گذاری های بعد از اجرای 
به  انتقادها  این  و  دارند  انتقاد  دارویاری،  طرح 
قابل  بیوتیک  آنتی  تولیدکنندگان  مورد  در  ویژه 
توجه است.« و از سوی دیگر افزوده: »کمبودهای 
طوالنی مدت دارویی در کشور به  این دلیل است 
که ذخایر استراتژیک دارو در ایران تعریف نشده 

است.« 
علی فاطمی در گفتگویی در شهریورماه، مشکل 
گفت: »سرم  و  خواند  دار  ادامه  را  کمبود سرم 
همچنان جزو اقالمی است که کمبود دارد و به 
صورت سهمیه ای و جیره بندی به داروخانه ها 
ارایه می شود. چون ذخایر استراتژیک داروها در 

ایران به صفر رسیده است.«
سرانجام چه خواهد شد؟

اما در میان این گروکشی ها، آیا برای پیشگیری 
را  افراد  سالمتی  که  دارو  کمبود  معضل  رفع  یا 
اساسی  فکری  مسووالن  است،  گرفته  نشانه 
جمهور  رییس  موکد  دستور  آیا  و  اندیشیده اند؟ 
در پی کمبود شدید دارو در کشور و یا استعفای 
رییس سازمان غذا و دارو و جایگزینی دکتر بیگلر، 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  به عنوان 
سرپرست  سازمان غذا و دارو هیچ تاثیری در رفع 

این معضل خواهد داشت؟

گزارشی از کمبود برخی اقالم دارویی و آنتی بیوتیک در شهرستان:

کمبود دارو، تالشی برای افزایش قیمت
      لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

  کمبود سـرم هـم به دلیـل تجویز زیاد 
پزشـکان اسـت کـه مجبوریم بـه صورت 
قطره چکانـی ایـن دارو را ارایـه می دهیم 
یعنی حتمـا با نسـخه ی پزشـک داده می 
شـود و اگـر بیمـار نیـاز بـه تکـرار دارو 
ایـن تکـرار  باشـد، در سیسـتم  داشـته 
توسـط پزشـک ثبت می شـود و نباید در 

ایـن زمینه هیـچ نگـران بود.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000013  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی
 اجــاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000012  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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا»ع«( 
2001005674000165  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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم( 
2001005674000167  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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

09135320842-09132794372

از یک نفر نیروی خانم 
برای کار در فست فود
به صورت نیمه وقت 
دعوت به عمل می آید.

0901  202  5055
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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 1401/08/28 راس ساعت 9 صبح 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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اط آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی
 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 1401/08/28 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1-انتخاب مدیران   2- انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان

برگزاری مسابقـه مدیریـت مصرف بـرق در مدرسه گهـر اندیشـان سیرجـان
به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان سیرجان، این مسابقه به همت آموزگار خالق سرکار خانم فرزانه پورشاه نظری برگزار و توسط امور برق سیرجان 
به نفرات برتر جوایزي  اهدا گردید. مسئول روابط عمومی مدیریت برق شهرستان  در این خصوص گفت:  هدف از برگزاری این مسابقات آشنایی بچه ها با 
فرایند تولید، انتقال   و توزیع برق و روش های بهینه سازی و مدیریت  مصرف برق در منازل و مدرسه بود. باتوجه  به اینکه آینده سازان این مرز و بوم دانش 
آموزان می باشند، ارتقاء فرهنگ بهینه سازی باتوجه به کمبود منابع انرژی،  الزم است به منظور بستر سازی این فعالیت ها و آموزش ها برای دانش آموزان 

از کودکی برگزار گردد،  وی  افزود:شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان همواره از ایده ها و طرح های خالقانه و نوآورانه حمایت الزم را به عمل می آورد.

آگهی مزایده اجاره شماره 1001092962000004

مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 به شماره شهربانی 955الف18 ایران 45 را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 
 1 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0 4 اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره مزایده 

به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
*زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/08/18  

*مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:45 مورخ 1401/08/26 
*تاریخ بازدید: 1401/08/28 لغایت 1401/09/05             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/08 
*زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/09/09 

*زمان اعالم به برنده: 1401/09/10 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایــی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزایده گر « موجود است.

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد


