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خیــر و
خوشــبختانه بــا افــراد ّ
نوعدوست زیادی آشنا شدم .قطعاً
بیماران که به داروخانهها مراجعه
میکنند به خاطر شرایط جسمی
و روحی استرس زیادی دارند ،اگر
زمانی بــا بیحوصلگی آنها روبرو
میشــویم به آن ها حق میدهیم
و پرسنل داروخانه سعی میکنند
با خوشرویی و صبوری نسخههای
بیماران را آماده کنند.

گفتگو با مرتضی محمدتقیان؛ تکنسین و مدیر مرکز دارویی هالل احمر

به سه هزار بیمار خاص
خدمات میدهیم
گروه پزشکی و سالمت:
مرکــز درمانــی و پزشــکی هــال احمــر کشــور بــه عنــوان یــک
هلدینــگ دارویــی و تجهیــزات پزشــکی بــا مجموعــهای از
کارخانههــای تولیــد دارو و تجهیــزات پزشــکی و در اختیــار
داشــتن داروخانههــای تخصصــی نقــش بــه ســزایی در تأمیــن
داروهــای کمیــاب بیمــاران خــاص و ارتقــاء نظــام ســامت
جامعــه ایفــا کــرده اســت.
در ســیرجان نیــز حــدود دو دهــه از تأســیس داروخانــه
هاللاحمــر در زمــان مدیریــت یــدا ...قربانــی در ایــن مرکــز
میگــذرد .داروخان ـهای کــه حتــی مجــوز اولیــه هــم نداشــت
امــا بهخاطــر تأمیــن نیازهــای دارویــی مــردم بــا هــر شــرایطی
راهانــدازی شــد .ایــن مرکــز دارویــی اگــر چــه بــرای مدتــی
بهخاطــر همــان موضــوع مجــوز از ادامــه کار آن جلوگیری شــد
امــا بــا وســاطت مســئوالن دوبــاره فعالیــت خــودش را شــروع
کــرد و پاســخگوی نیــاز بیمــاران از جملــه بیمــاران خــاص شــد
کــه تعدادشــان در ســیرجان بــه هــزاران نفــر میرســد.
در گفتگــوی حاضــر بــا آقــای مرتضــی محمدتقیان تکنســین و
مدیــر مرکــز دارویــی هــال احمــر ســیرجان جزییات بیشــتری از
خدمــات ایــن مجموعــه مطلع شــدیم.
 شــما به عنوان تکنسین
دارویی مجرب کــه هم قبل
از کرونا و هم بعــد از آن کار
کردهاید ،چه تفاوت اساســی
و بــارزی در ایــن دو مقطع
زمانی در محیط کارتان حس
میکنید؟
کار در داروخانه جمعیت هاللاحمر
به دلیــل توزیع داروهــای ویژه و
کمیاب برای بیماران خاص و صعب
العالج همیشه از حساسیت بسیار
باالیی برخوردار بوده اســت ،زیرا
همیشه دغدغه تأمین دارو را برای

این بیماران عزیز داریم .اما اکنون
که در اپیدمی کرونا به سر میبریم
باز هم دغدغــه داروخانه جمعیت
هاللاحمر تأمین داروهای کمیاب
و خاص بــرای بیمــاران کرونایی
اســت .به نظر من حساسیت کار،
همیشــه در داروخانــه جمعیت
هاللاحمر وجــود دارد و من هیچ
تفاوت بارزی بین شــرایط قبل و
بعد از کرونا در داروخانه هاللاحمر
نمیبینم و تنها تفــاوت در حجم
مراجعه بیماران به داروخانه است
که به نسبت قبل ،زیادتر شده و ما

همیشه ســعی کردهایم با توجه به
شرایط جسمی و روحی بیماران در
اســرع وقت داروهای مورد نیاز در
اختیارشان قرار گیرد.

 با افزایــش حجم بیماران
کرونایی برخی داروهای آنان
نیز کمیاب شــد .کدام یک از
داروهای کرونایی اآلن با مشکل
تهیه میشــود و چاره کار این
بیماران در این زمینه چیست؟
خوشــبختانه با حمایت و همراهی
نماینده محترم مردم ســیرجان و
بردسیر ،فرماندار محترم ،معاونت
غذا و داروی شهرستان ،مدیرعامل
محترم جمعیت هاللاحمر استان،
رییس محترم جمعیت هاللاحمر
شهرســتان و کارشــناس محترم
امور بیماران خــاص در داروخانه،
تمامی داروهایــی که مجوز توزیع
داروخانــهای دارنــد و مــورد نیاز
بیماران کرونایی هســتند موجود
اســت و خوشــبختانه از این نظر
مشکل نداریم.
 داروخانــه هاللاحمــر
همیشه نقطه امید مردم برای
یافتن داروهای خاص و کمیاب
بوده؛ فکــر میکنید چرا این
مهم بر دوش مراکز دارویی این
جمعیت گذاشــته شده و چرا
داروخانههــای دیگر از چنین
مزیتی برخوردار نیستند؟
جمعیــت هاللاحمــر یــک نهاد
بینالمللی و عامالمنفعه اســت و
چون همیشــه در همــه حوادث

ملی و بینالمللی به یاری آســیب
دیــدگان و نیازمندان میشــتابد
و به دلیل ســابقه طوالنی که این
نهــاد بینالمللی در حوزه درمان و
تأمین داروهای خاص دارد و اخیرا ً
هم جمعیــت هاللاحمر در تأمین
و واردات واکســن کرونــا اقدامات
مؤثــری انجــام داده ،بــه همین
دالیــل آحاد جامعه بــه جمعیت
هاللاحمــر اعتماد ویژهای دارند و
هم چنین انتظارات و امید ویژهای
ضمــن اینکه یادآور میشــوم به
دلیل عامالمنفعه بودن و عدم دید
سودآوری به هاللاحمر این مرکز
تمامی اقــام و داروها و حتی حق
ف ّنی را طبق قیمت مصوب دولتی
ارائه میکند.
 آقای محمدتقیان ،اولین
حضور شما در امور داروخانهای
به چه زمانی برمیگردد .اصوالً
داروخانه برای شــما حائز چه
جذابیتهایی بود که به سمت
آن رفتید؟
همیشــه کمک به هــم نوع برای
انســانها جایگاه ارزشمندی دارد
و من هم قبل از شــروع فعالیتم
در داروخانــه به صورت داوطلبانه
در برنامههــای بشردوســتانه و
عامالمنفعه جمعیــت هاللاحمر
فعالیــت میکــردم .اوایل حضور

مــن در جمعیــت هاللاحمر ،به
ماجــرای زلزله بــم برمیگردد و
چون شــرایط دردنــاک آن زمان
برای من و همه نیروهای داوطلب
و ایثارگر جمعیت هاللاحمر هیچ
وقت فراموش شــدنی نیســت و
لذت و حالوت شــیرین کمک به
آســیبدیدگان و تسکین بر آالم
هموطنانمان باعث شــد که من
فعالیتم در هاللاحمر ادامه دهم و
چون داروخانه جمعیت هاللاحمر
بخش بسیار مهم و حساسی برای
کمک و یاری رســاندن به همنوع
محســوب میشــود ،با توجه به
عالقــهای که در این امر داشــتم
وارد این حوزه شدم.
 خیلیهــا از روی عالقه و
برخی هم به خاطر محدودیتها
یا حتــی اجبار ،رشــتهای را
انتخاب میکنند ،اگر ماشــین
حرکــت در زمــان به صورت
موقت در اختیارتان قرار گیرد
و به شما بگویند میتوانید به
گذشــته خود برگردید آیا باز
هم حاضر میشدید این شغل
را انتخاب کنید؟
نــه تنها من بلکه اگر از هرکســی
که مــدت طوالنــی در جمعیت
هاللاحمــر فعالیــت میکند این
سوال را بپرســید قطعاً جوابشان

مثبــت اســت ،چون هیــچ لذتی
باالتر از این نیســت کــه با تمام
وجودت جــان انســانی را نجات
دهــی و یــا آالم نیازمنــدی را
تســکین دهــی .همــه بچههای
هاللاحمر بــه این شــعر زیبای
ســعدی اعتقاد ویــژهای دارند که
بنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد /
کــه در آفرینــش زیــک گوهرند
چه عضوی به درد آورد روزگار /دگر
عضوها را نماند قرار.
 چه مدت اســت سیرجان
هســتین و چه برداشــتی از
فرهنگ مراجعین خود دارید،
آیا کم حوصله و عجول هستند
یا نه صبر و شکیبایی دارند؟
من 30ماه در شهرستان سیرجان
حضور و افتخــار خدمت به مردم
را دارم ،مردم شهرستان سیرجان
مردمانــی خونگــرم هســتند و

 در حال حاضــر داروخانه
تحــت مدیریت شــما چه
مشکالتی دارد؟
برای انجام کارهای بزرگ و خدمت
همیشه مشــکالت و موانعی وجود
دارد ،امــا خوشــبختانه تاکنــون
مســئولین ،ما را تنها نگذاشــتند،
بــا این وجود در خصــوص تأمین
اعتبار برای خریــد داروها با توجه
به وضعیت اقتصــادی موجود در
مضیقه هســتیم ،اما از همین جا
از بنگاههای اقتصادی شهرســتان
ســیرجان که همیشــه یار و یاور
داروخانــه جمعیــت هاللاحمــر
شهرستان سیرجان بودند تشکر و
قدردانی میکنم و انشاءا ...که این
حمایت و پشــتیبانی تداوم داشته
باشد.
 دغدغههای ذهنی جنابعالی
به عنوان مدیر یک داروخانه در
اینجا چیست؟
بــرای هر مدیــر دغدغههــا زیاد
است اما دغدغهی اصلیام تأمین
همه داروهای مــورد نیاز بیماران
اســت .دغدغه دوم من این است

 به نظر من حساسیت کار ،همیشه در داروخانه جمعیت
هاللاحمر وجود دارد و من هیچ تفاوت بارزی بین شرایط قبل
و بعد از کرونا در داروخانه هاللاحمر نمیبینم و
تنها تفاوت در حجم مراجعه بیماران به داروخانه است
که به نسبت قبل ،زیادتر شده.
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که با حمایت مسئولین ،انشاءا...
داروخانــه جمعیــت هاللاحمر
شهرستان ســیرجان به بزرگترین
مرکــز توزیع داروهــای خاص و
صعبالعالج در جنوب شرق کشور
تبدیل شود.
 خیلــی از بیمــاران و یا
همراهان مراجعــه کننده به
داروخانه را متقاضیان انسولین
تشــکیل میدهند .موضوع
کمبود انسولین به کجا کشید
و اآلن وضع ایــن دارو چگونه
است؟
خداروشــکر با همراهی مسئولین
مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم
پزشکی سیرجان ،سهمیه انسولین
داروخانه سیرجان تأمین میشود.
در حــال حاضــر در این خصوص
مشکلی نداریم و سهمیهها بهطور
کامل توزیع میشود.
 در حال حاضر به چه تعداد
بیماران خاص در ســیرجان
سرویس دارویی میدهید؟
این داروخانه به بیماران سرطانی،
پیوندی ،تاالسمی ،ام اس ،دیابت،
هپاتیت و پروانــهای خدمات ارائه
میدهــد و ماهانه قریب به 3000
هزار نفر مراجعه کننده داریم.
 و حرف پایانیتان..؟
جــا دارد همینجــا از نماینــده
محترم مــردم در مجلس ،فرماندار
شهرســتان ،معاون غــذا و داروی
دانشکده علوم پزشکی ،مدیرعامل
محترم جمعیت هاللاحمر استان،
رییس محترم جمعیت هاللاحمر
شهرســتان و ســایر مســئولین
شهرســتان بهخاطرحمایتهــای
همیشگیشــان و همچنیــن از
پرسنل زحمتکش داروخانه تشکر
و قدردانی کنم .همینطور از صبر
و شــکیبایی مردم عزیز شهرستان
که در مواقــع کمبود دارو حوصله
میکننــد و همــواره یاریگــر ما
هستند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

به شماره ثبت  2540و شناسه ملی 10630107136
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص) یا نماینده قانونی آنان دعوت بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در روز پنجشنبه مورخ 1400/6/25راس ساعت  16:30در

محل دفتر مرکزی واقع در کرمان خیابان والفجر شمالی  -کوچه  - 4پالک  86بصورت محدود برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند .سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می باشند میتوانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت

شناسایي معتبر یک ساعت قبل از جلسه جهت اخذ کارت ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند.

دستور جلسه  -1 :استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به .1399/12/30
 -3بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به . 1399/12/30
 -6انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.

 -2استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به .1399 /12/30

 -4تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.

 -7انتخاب اعضاء هیئت مدیره.

 -5انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به . 1400/12/29

 -8سایر مواردی که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

آگهی مزایده عمومی تجدید شده شماره /1400/6ز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی
انسانی پرستاری و مامائی بیمارستان امام رضا(ع)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 65هزار تن گندله سنگ آهن با عیار  65درصد"
را از اسکه بارکوبا شرایط تحویل به صورت  ،FOBاز طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و

همچنیـن اطالع از شـرایط مـزایده به سـایت
 WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزایده مراجعه
نمایند.الزم به ذکر است پاکت پیشنهادی می باید حداکثر
تا ساعت 14:00مورخ  1400/06/29به آدرس :تهران ،خیابان
دکتر فاطمی ،روبروی هتل الله ،پالک  ،273شرکت معدنی
و صنعتی گل گهر ،طبقه همکفواحد دبیرخانه تحویل
گردد .تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00مورخ
 1400/06/30در دفتر تهران خواهد بود.

بیمارستان امام رضا(ع)به شماره  2000092962000013را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه
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65.0
Fe

Min

2.0
0.05
0.01
3.5
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Max
Max
Max

0.7
0.7
2.7
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Max
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FeO
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S
SiO2
Al2O3
CaO
MgO
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دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی پرستاری ومامائی

Ave 250
Min 90
Max 4.0
Min 95
24-19
Min 90

کمیسیون معامالت شرکت معدني وصنعتي گل گهر

مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است 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 1400/06/20می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14:00روزیکشنبه تاریخ 1400/06/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روز شنبه تاریخ 1400/07/10
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 1400/07/11
زمان جلسه توجیهی  :ساعت  10روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس  :بلوار سیدجمال ،جنب پارک ترافیک ،دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934:دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

