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پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
جهان ،بیش ازچهارماه است که شرایط متفاوتی را
تجربه میکند .در این مدت ،خط مقدم درمان با گذشتن
از سالمت و جان خود در حال خدمت به مبتالیان کرونا
بودهاند؛ دوری از خانواده ،تحمل لباسهای ضخیم در
شرایط گرما ،استرسهای روحی و خستگی کاری و ...باعث
شده کادردرمان دچارفرسایش روحی و جسمی شوند اما
اینفرشتگانزمینیهمچنانتالشمیکنندتاروحیهخود
را حفظ نموده و به خدماترسانی خود ادامه دهند.
 حدود 5-6نفرازکادردرمان مبتال شدهاند
موسی نصراهللپور ،معاون توسعه و امور انسانی
دانشکده علوم پزشکی شهرستان سیرجان ازحفظ روحیه
کادر درمان ابراز امیدواری کرده و میگوید :با گذشت ۴
ماه ازشروع بیماری کرونا درسیرجان علیرغم خستگی که
درکادردرمان دیده میشود ،خوشبختانه همچون روزهای
آغازین همچنان با روحیه و نشاط در خدمت بیماران
هستند .وی اضافه میکند :متاسفانه عالیم مثبت بیماری
کرونا در بین همکاران ما هم دیده میشود .و تا امروز
 ۵۳نفر ازپرسنل مجموعه بهداشت و درمان درحوزههای
مختلفرادرگیرخودنماید.
وی خاطرنشان میکند :خوشبختانه ابتالی خط
مقدم مبارزه حدود  5-6نفر است که حال عمومی همه
آنها خوب است و در قرنطینه خانگی به سر میبرند .با
توجه به غربالگری که در مراکز مهم انجام میشد در بین
همکاران موارد مثبت دیده شد که اگر این غربالگری در
سایرادارات هم صورت بگیرد ً
قطعا موارد مثبت مشاهده
خواهد شد چرا که بیش از ۵۰درصد موارد بیماری را افراد
ناقل و مبتال بدون عالمت تشکیل میدهند .وی درپاسخ
به این سوال که بازهم در اذهان عمومی درگیرشدن 47
نفر ازکادر اداری دانشکده علومپزشکی به کرونا قابل درک
نیست ،گفت :کادردرمان و اداری هم مانند جامعهعمومی
است و از کرونا مصون نیست .درجامعه اگرهمینجور
غربالگری کنیم بعید نیست افراد مبتال زیادشوند .وی
درجواب سوال دیگری مبنی بر اینکه فکرنمیکنید کادر
اداریتان کرونا را دست کم گرفتند ،گفت :نه .کادر اداری
چون مدام با کادر درمانی در ارتباط است افزایش آمار
داشتهایم ،ازطرفی یکی ازهمکاران که ازبندرعباس آمده
بود ناقل بود و یک نفرمبتال شود بقیه هم مبتال میشوند.
ایشان اصال ازکادردرمانی ما نبود ،نیروی بندرعباس بود که
درمعاونت بهداشتی کاری داشته است و سبب ابتالی بقیه
شده بود .عالوه بر آن ما با کل کادربیمارستان در ارتباطیم
طبیعتابچههایاداریمثلبچههایدرمانرعایتنمیکنند.
و همانطور که دیدید از کادر درمان فقط  5-4نفر مبتال
شده بودند چون رعایت میکنند .بچههای اداری هم رعایت
میکردند اما آن طوری بیمارستانیها رعایت میکردند
اداریها رعایت نمیکردند .وی افزود :از مجموع این 47
نفر کادر اداری  20نفرشان از معاونت بهداشتی بودند که
مستقیم با بیماران سرو کاردارند .و همه اداری نبودند.

یک ویـال

(ساختمان و استخر

شیک) حدودا  60قصب
به فروش میرسد
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گالیه کادر درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان از بدقولی مسئوالن کشوری:

نصراهللپور در پاسخ به این
سوال که با ابتالی ۵۳نفرازمجموعه
پرسنل درمان ،آیا با کمبود نیرو
برای خدمات رسانی روبرو نشدهاید؟
میگوید :خیر .مشکلی نداریم و
این آمادگی را داریم که بیماران را
 از  53نفر مبتال به کرونا در شبکه درمان سیرجان  47نفر آنها کادر اداری هستند
حمایت کنیم .دردو بیمارستان امام
رضا (ع) و غرضی جمعا  ۵۰نفر مورد
 دکتر نصراهللپور :آن طوری بیمارستانیها رعایت میکردند اداریها رعایت نمیکردند
بستری داریم که  ۳۲نفر آنها مثبت
هستند ولی این آمار هیچ خللی در
مداوای آنها ایجاد نکرده و نخواهد
کرد .این آمادگی را داریم که چنانچه
موارد ارجاعی به بیمارستان افزایش
پیدا کند ،بیمارستان امام رضا (ع) را
کامال به بیماران کرونایی اختصاص
دهیم .ازنظرتخت ویژه هم کمبودی
در شهرستان نخواهیم داشت .اگر
الزم باشد بیمارستان غرضی را هم به
بیماران کرونایی اختصاص میدهیم.
دراین زمینه بیمارستانهای غرضی و
امام رضا (ع) و هم بیمارستان والیت
به عنوان معاون و پشتیبان عمل
خواهند کرد و کمبود نیروی انسانی
نخواهیمداشت.
ازمعاون توسعه و امورانسانی
دانشکده علوم پزشکی سیرجان
میپرسم شنیده شده دانشکده به
تهران درخواست نیرو داده ،آیا این
موضوع صحت دارد؟ میگوید :خیر
صحت ندارد .در بحث نیروی انسانی
هیچ کمبودی نداریم و همکاران
ما به صورت  ۲۴ساعته آماده
عکس :زینب فراهانی
خدمترسانیبهمردمهستند.توصیه
اکید میکنم به شهروندان که در مناطق شلوغ حضور آینده بستگی دارد به رفتارمردم .اگررعایت کنند احتمال برای کاهش خستگی روحی و جسمی پرسنل بیمارستان امکانات و ملزومات تامین کردیم .ولی االن متاسفانه به
نداشته باشند و درصورت حضور ً
حتما ازماسک استفاده اینکهوضعیتدرهمینحدباقیبماند،مشکلیدرامکانات غرضی چه تمهیداتی در نظر گرفتهاید؟ میگوید :سعی دلیل حذف محدودیتها و عدم رعایت موازین توسط
کنند .مراسم ترحیم و عروسی را با توجه به شیوع و پیک پیش نمیآید چون بیمارستانها توانافزایی هم داشتند و میکنیم به شکل داوطلبانه همکارانی را که خسته شده مردم و سفرهایی که انجام میشود ،آمار سیرجان رو
بیماری درشهرستان برگزارنکنند و تنها دراین صورت است دراین مدت امکانات را افزایش دادیم ولی اگرشرایط بدتر و اعالم میکنند نمیتوانند در بخش کرونا ادامه فعالیت به افزایش است و در حال تجربه پیک ابتال هستیم .با
شود و آمار باال رود طبیعی است که امکانات موجود بدهند ،جابهجا و پرسنل تازهنفس را جایگزین کنیم .البته توجه به این شرایط یکی دو تخت هم به مجموعه اضافه
که میتوانند کمکی باشند برای کادردرمان.
 بهترین کمک به کار درمان ،رعایت جواب نخواهد داد .بهترین کمک به کار درمان رعایت به مردم اطمینان میدهم که کادردرمان درخدمت مردم کردیم که اگر نیاز باشد با کمبود جا مواجه نشویم .وی
دستورالعملهای حفاظتی است .همه باید متوجه باشند هستند و از خدمترسانی آنها به بیماران چیزی کاسته اضافه میکندً :
قبال یکی ازبخشهای سهگانه طبقه سوم
دستورالعملهایحفاظتیاست
دکترمهدی ابناء رییس بیمارستان غرضی ازبستری که شرایط حساس است .ویروس کرونا عادی نشده ولی نمیشود اما اگراین شرایط طوالنی شود و مردم هم رعایت بیمارستان را به بیماران کرونایی اختصاص داده بودیم اما
االن آمادگی داریم در صورت شدت گرفتن بیماری کل
بودن  ۲۶نفر مورد مبتال به کرونا در بیمارستان غرضی مردم آن را عادی تلقی میکنند .االن شرایط ما از سه ماه نکنند ،فشارمضاعفی به کاردرمان وارد خواهد شد.
بخش سه را به بیماران کرونایی اختصاص دهیم که مردم
 کروناباعثهمدلیبیشترکادردرمانشد
خبر میدهد و میگوید :این موارد تحت نظارت هستند .قبلخیلیبدتراست.قبالمردمخیلیبهتررعایتمیکردند
دکتر جهانگیری رییس بیمارستان امامرضا(ع) در هم نگران سالمتی خود نباشند و بتوانند با خیال راحت برای
خوشبختانه در کادر درمان هم مبتال نداشتیم .فقط یک ولی االن فراموش کردند و در این شرایط بحرانی احتمال
مورد ابتال در بخش نیروهای خدماتی داریم که حال او شیوع باال رفته .توصیه میکنم مردم بدون ماسک و رعایت خصوص برنامههایی که برای تجدید قوای روحی و جسمی انجام کارهای درمانی به بیمارستان بیایند و مطمئن باشند
خوب است .وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به فاصله اجتماعی به هیچ عنوان درفضاهای عمومی حاضر کادر درمان در نظر گرفته ،میگوید :خوشبختانه در سری که بیماران کرونایی مجزا هستند .جهانگیری از کاهش
شرایطفعلیممکن استدرآیندهبا کمبودنیروو امکانات نشوند .این توصیهها شاید تکراری باشد ولی رعایت آنها اول بیماری کرونا درپیک قرارنداشتیم و در آستانه شیوع ،جلسات حضوری برای رعایت حال کادردرمان خبرمیدهد
روبرو شوید؟ میگوید :درحال حاضرمشکلی نداریم اما در میتواند نجاتدهنده باشد .وی درپاسخ به این سوال که ایمنی پرسنل را با کمک خیرین و سایرحمایتها ازنظر و میگوید :جلسات متعددی داشتیم که ضروری نبودند

وعدههای عملینشده

به یک خانم تنها
باغ واقع در هماشهر
(بر خیابان)
جهت انجام امور منزل
به ابعاد  100قصب،
به صورت دائمی
حصارکشیشده ،آب ،برق،
( با محل سکونت) نیازمندیم
گاز به فروش میرسد
۰۹۱۹۵۵۰۶۴۱۷
09138455663

خمیرکن

دستهدوم

09138455663

42272682

منزل مسکونی گنبدی نیمهکاره
به متراژ  77متر واقع در انتهای ولیعصر
روبروی گاوداری خلیلی به مبلغ:
 190میلیون تومان به فروش میرسد.

شرکت سولیکو کاله واحد لبنیات

در نظر دارد به منظور تامین نیروی
انسانی مورد نیاز جهت بکارگیری در
سازمان لبنی کاله از متخصصین واجد
شرایط دعوت به همکاری نماید.
شرایط احراز :مقطع تحصیلی حداقل دیپلم
عنوان شغلی :فروشنده حضوری
حداقل سابقه کاری 2 :سال

مهارت و توانمندیها :دارای فن بیان و با انگیزه
خواهشمند است متقاضیانی که دارای شرایط

احراز میباشند ،به آدرس :سیرجان -چهارراه
سپاه -ساختمان زیتون -طبقه چهارم -واحد

 8مراجعه و یا با شماره 0 9 3 6 3 5 5 5 2 3 0
تماس حاصل نمایند.

جهت کار در دفتر فروش درب

خریداریم

از دونفر آقا و یک خانم با حقوق
و مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.
09210984584 -09137313135

گروه صنایع غذایی سولیکو کاله

صورت پارهوقت( شیفت عصر)
اتوماتیک واقع در چهارراه

کلینیک مهرگان برای تکمیل کادر
خود به تعدادی نیروی خانم جهت
دستیار دندانپزشک نیازمند است.
034-42203171

09133796004

به یک نفر منشی خانم به

از تعدادی فروشنده حضوری خانم  /آقا
با شرایط زیل و مزایای عالی دعوت به
همکاری مینماید
حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم -حداکثر سن  35سال

 دارا بودن کارت پایان خدمت جهت متقاضیان آقامراجعه حضوری :سیرجان ،چهارراه سپاه خیابان
شریعتی ،مجتمع زیتون ،طبقه  ،4واحد8

09167145560 -034-42230857

خریدار سیم کارت

( ) 345-145
هستیم

09397392415

هتل کهکشان نیازمندیم

و با هدف کاهش تماس همکاران با
هم و رفع خستگی آنها این جلسات
را تعطیل کردیم و جلسات ضروری را
با رعایت فاصله و یا به صورت مجازی
تشکیل میدهیم و مسایل پرسنل
را در این جلسات مطرح میکنیم.
از ابتدای شیوع کرونا یکی از نیروها
را برای تبسنجی و تست همکاران
در نظر گرفتیم که اگر هر شخصی
عالیمی داشت توسط متخصص
عفونی ویزیت شود و درمان بگیرد و
با یک نیروی تازهنفس جایگزین شود.
هرکدام ازپرسنل را که احتمال خطر
بدهیمبهبخش کمخطرمنتقل کرده
یا به مرخصی میفرستیم که مشکلی
پیش نیایدً .
تقریبا سیستم هماهنگ
است و حمایت خوبی از بیمارستان
در زمینههای مختلف میشود.
رییس بیمارستان امامرضا(ع) اضافه
میکند :یکی از خوبیهایی که کرونا
داشت این بود که رابطه بین پرسنل
بیمارستان را صمیمانه کرد .چون
هدف همه آنها یکی بود یعنی هم
هدف شدند و علیرغم رعایت همه
فاصلههای اجتماعی ،دلهایپرسنل
به هم نزدیکترشد .با همت خیرین
ملزومات کافی را خریداری کرده و
قرار است به زودی آیسییو جدید
هم راهاندازی شود که اگر به تخت
آیسییو جدید نیازشد بتوانیم از آن
استفاده کنیم .تختهای جدید که
سفارش دادیم آماده است و یک
سری ازآیسییو بارها را هم جدا کرده
و این قسمت را به بیماران کرونایی اختصاص خواهیم داد.
با راهاندازی این بخش درمجموع حدود ۳۰تخت دربخش
آیسییو خواهیم داشت .با این حال از مردم میخواهم
ً
واقعا رعایت کنند .استفاده از ماسک خیلی به جلوگیری
از انتقال کمک میکند .تمام تالشمان را میکنیم ولی
کرونا با مشکالت تنفسی که ایجاد میکند ،عوارض دارد
و بهتر است مردم مبتال نشوند .وی به تعداد افراد بستری
دربیمارستان امام رضا (ع) شرکت کرده و میگوید :درحال
حاضر ۲۶نفرمبتالی مثبت دربیمارستان داریم .تعدادی از
آنها البته آزمایششان منفی است ولی به خاطردرگیری ریه
که داشتند ،خدمات دریافت میکنند .در مجموع حدود
 4-5نفرازکادردرمان مبتال به کرونا هستند.
 به علت بدقولی مسئوالن ،بخشی ازنیروهای
کادردرمانتسویهشدند
غالمرضا عسکرپور مدیر خدمات پرستاری

به یک منشی خانم
با حقوق مکفی
نیازمندیم

۰۹۱۳۵۲۴۵۰۳۳

بیمارستان امام رضا (ع) از مسئوالن باالدستی در سطح
کشوری گالیه دارد و میگوید :از ابتدای کرونا حسب
وظیفهای که کادردرمان داشتند چیزی کم نگذاشتند اما
درقبال آن توقعاتی هم دارند که به جا است و مطالبات
شغلی آنهاست که همچنان در همه بیمارستانهای
دولتی کشورمعوق افتاده ،به این دلیل که بیمارستانها
درآمدهای به موقع را نمیدهند و اگرهم میدهند ،کفاف
هزینههایشان را نمیدهد .هزینه پرسنل هم باید ازدرآمد
بیمارستانها پرداخت شود .کادردرمان هم توقع دارند در
این موقعیتی که دارند با تمام وجودشان تالش میکنند،
حداقل مطالبات قانونی خودشان را دریافت کنند که
متاسفانه تا االن محقق نشده .وی اضافه میکند :خیلی
مسایل مثل فوقالعاده ویژه که دراحکام پرسنلی است و
درخیلی جاها اعمال شده ،درحکم پرسنل پرستاری انجام
نشده یا قولی که در خصوص ارتقای پرسنل دادند ولی
متاسفانه کاری انجام نشد .درواقع آن چیزی که قول داده
میشودوتبلیغاتیمیشود اجرایینمیشود.خیلیفاصله
است بین آن چیزی که در رسانهها در مورد مدافعان
سالمت گفته میشود تا آن چیزی که در واقعیت انجام
میشود .همین باعث شد پرسنلی که دارند از جان و دل
زحمت میکشند مقداری گالیهمند باشند و شاید در کار
آنها هم تاثیربگذارد.
از او میپرسم کادر درمان سیرجان در حال حاضر
از نظر وضعیت روحی در چه شرایطی هستند؟ میگوید:
خوشبختانه به این دلیل که کل دانشکده در این حوزه
همکاری کرد و مسئوالن بیمارستان همیشه کنارپرسنل
بودند و هر کاری که توانستند انجام دادند و همینطور
گروههای مردمی باعث شده تا حدودی روحیه آنها
حفظ شود ولی طبیعتا وقتی یک نبرد طوالنی شود ،تاثیر
میگذارد .اینکه یک پرستاربخواهد چهارماه مداوم لباس
ضخیم بپوشد و کار کند ،در کنار استرسها و فشارهای
کاری دردرازمدت باعث فرسایش میشود .وی به تعدیل
برخی از نیروهای پرستاری نیز اشاره کرده و میگوید :ما
تعدادی پرستار ۸۹روزه برای کمک به بحران کرونا جذب
کردیم و سه ماه خدمت آنها  ۲۷خرداد تمام شده.
مجبور شدیم آنها را تسویه کنیم چون دستورالعملی
که وزارتخانه روز اول داد ،اجرایی نشد .این افراد کمک
ما بودند و حاال دانشکده نمیتواند آنها را جذب کند.
شعاری که در یک ویدئو کنفرانس وزیر بهداشت داده
تا امروز اجرایی نشده و نیروهایی که از جان خود مایه
گذاشتند را به اجبارتسویه کردیم که باعث دلسردی آنها
میشود.
کرونا هنوز تمام نشده و چه بسا که بیش از یک
سال دیگربا این بیماری درگیرباشیم .بنابراین سزاوارنیست
که ازنیمه راه با بیمهری نسبت به کادردرمانی اندک توان
باقیمانده در آنها را از بین برده و آنها را برای ادامه راه
دلسرد نماییم .خوب است اگرقولی درسطح کشوری داده
میشود به آن عمل شود.

قبض انبار به شماره 10012
(شرکت کمانسپاهان)
مفقود گردیده است
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مناقصه دهیاری دارستان (نوبت دوم)

دهیاری دارسـتان در نظـر دارد عملیـات جدولگـذاری معابـر را از طریق مناقصه
عمومـی بـه افراد واجد شـرایط واگذار نماید .لذا از کلیـه پیمانکاران و متقاضیان
شـرکت در مناقصـه دعوت به عمـل میآید.
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اجرای کانیو متصل به جدول با عرض  05سانتیمتر

 0555متر طول

0

اجرای کانیو کتابی به ابعاد 05*15*11

 275متر طول

2

 0555متر طول

شرایط مناقصه:
 -1برآورد اولیه به مبلغ  3/052/500/000ریال میباشد.
 -2تاریـخ و محـل تحویـل پـاکات تـا پایان وقت اداری مـورخ  99/04/09در محل
دفتر فنی بخشـداری گلسـتان میباشـد.
 -3تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  99/04/11میباشد.
 -4ارائه اسناد مناقصه از مورخ  99/04/02تا مورخ  99/04/09میباشد.
 -5سپرده شرکت در مناقصه  152/625/000ریال میباشد.
مهلت تحویل اسناد  10روز از تاریخ انتشار آگهی میباشد.
 -6در صورتـی کـه نفرات اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشـند ،سـپرده
آنهـا بـه ترتیب به نفـع دهیاری ضبط خواهد شـد.
 -7به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -8دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -9هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -10سـایر اطالعـات و جزییـات مربـوط بـه معاملـه در اسـناد مناقصـه موجـود
میباشـد.
 -11جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه شـماره  09136362124تمـاس حاصـل
فرمایید.

دهیاری دارستان

