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صفحه 4

 بدی آب و هوای زنان

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

کمبود دارو، تالشی برای افزایش قیمت
  رییس سازمان غذا و دارو : در حال حاضر با کمبود داروهای آنتی بیوتیک روبرو هستیم. کمبود سرم هم به دلیل تجویز زیاد پزشکان است.  رییس سازمان غذا و دارو : در حال حاضر با کمبود داروهای آنتی بیوتیک روبرو هستیم. کمبود سرم هم به دلیل تجویز زیاد پزشکان است.

    دکتر داروساز:کمبود دارو به صورت سراسری هست و در کل کشور با کمبود برخی از اقالم دارویی مواجه هستیم.  دکتر داروساز:کمبود دارو به صورت سراسری هست و در کل کشور با کمبود برخی از اقالم دارویی مواجه هستیم.
   نایب رییس انجمن داروسازان ایران: 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  نایب رییس انجمن داروسازان ایران: 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.«داروها در ایران به صفر رسیده است.«

کگهر، صدرنشین فروش
 بازار بورس کاال

صفحه 2

خود مشت و مالی و خود بدی

رییس جدید دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان شروع به کار کرد
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صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان که نشان از 
توانمندی و شایستگی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم با 
تعهد و کارآمدی های برجسته ای که دارید منشأ دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع 

پیشرفت و توسعه در آن مجموعه باشید.
بدین وسیله مقدم شما فرهیخته ارجمند و با تجربه را گرامی داشته و حرکت به سمت 
افق های روشن توأم با سعادت و تداوم توفیقات همکاران شما را از درگاه ایزد متعال 

در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی و خدمت صادقانه مسألت داریم.

مدريعاملوهیئتمدريهشرکتتوسعه،عمرانومدرييتمنطقهگلگهر
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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 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز ســه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی        تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرييتارتباطاتشهرداریسیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید سرچراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

) شرح مختصر؛ خریـــد ســرچراغــی ( 
2001005674000163  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/5/ف )تجدید شده(

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

» بومي سازي رابط گیربکس)میل لنگ( پمپ دیافراگمی «
 اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های سازنده واجد شرایط نماید. 

لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها و سازندگان به 

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

نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا 

ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/29 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی 

جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/06/ف 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

»اجــرای پــروژه های عمرانــی و راه ســـازی «

 خود در محدوده ی شهرستان سیرجان اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های دارای گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری با رتبه حداقل 3 در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نماید. لذا متقاضیان 

مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و 

مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي 

و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/08/28 به نشاني دفتر کمیسیون 

معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت 

هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهــي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره 1401/46/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه 
نوار نقالـه در خطوط 1 و2 و3 و چهار دستگـاه هاپـر و بلت فیـدر در خطوط 4 و 5 و6 و 7 مدیریـت فـرآوری« 
خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد 
نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت  تأمین کنندگان دانلود  مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 
14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/06 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 
تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 
1401/08/29 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با 
فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعالم  عمومي )نوبت دوم ( 
شمـــاره   401/10/س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
» چکـاپ قلبــی و عروقــی  پرسنل کارفرمــا طبـق نظـر پزشـک طب کـار« 

را از طریق برگزاري استعالم عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي  آدرس  به  استعالم  اسناد  اخذ  مي توانند جهت 
مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از 
قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز  چهارشنبه 
مــورخ 1401/08/25 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
تمام  یا  یا رد هر یک  و  به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول  باشد. الزم  مي 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


