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ترددها پنجاه درصد کاهش داشته است
 پاسارگاد
این روزها تصمیمهای زیادی در مورد بیماری کرونا
گرفته میشود .گاه میشنویم که در شهرها و استانها
بر روی مسافران بسته شده است و گاهی هم خبری
از ممنوعیت برپایی چادر در شهرها منتشرمیشود.
البته بازار شایعات هم داغ داغ است و عدهای میگویند
اتوبوسهایی از قم به سیرجان آمدهاند .یکی از نهادهایی
که وظیفه نظم دادن به این اوضاع را برعهده دارد نیروی
انتظامی است .در مورد بیماری کرونا و برنامههای
نیرویانتظامی با سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده
انتظامی سیرجان گفتوگوی کوتاهی انجام دادیم که
در ادامه میآید.

 در خبرها خواندیم که امسال میزبان
مسافران نوروزی نیستیم در این مورد چیزی به
شما ابالغ شده است؟
هر تصمیمی که گرفته شود و به ما ابالغ شود چه در
شهرستان چه از سوی مسئوالن استانی ما برابر همان
تصمیم اقدام میکنیم .اگر گفته شود از تردد در محورها
جلوگیری شود ما این کار را میکنیم.
 االن محورهای سیرجان کنترل نمیشود؟
چرا همین االن هم کنترل میکنیم .ما در حالحاضر
از تردد افرادی که گروهی برای زیارت و یا سیاحت از
شیراز و هرمزگان و  ...میآیند و از سیرجان عبور میکنند
جلوگیریمیکنیم.
 اینکه میگویند گروهی از قم آمدند و در
سیرجانمستقرشدندواقعیتدارد؟
شایعه است .ما داریم موضوع را پیگیری میکنیم که
ریشه این شایعه از کجاست و ببینیم چرا در این وضعیت
چنین شایعاتی را درست میکنند .قطعا با این شایع هها
برخورد میکنیم .همشهریان عزیز ما بدانند خیلی از
حرفها شایعه است و جو روانی مردم را متشنج میکنند.
 کال از قم هیچگونه ترددی نداشتیم؟
نه اصال .یکی از این حرفها واقعیت ندارند .االن
وضعیت گیالن و تهران که از قم بدتر است چرا فقط این
شایعه درست شده ،این موضوع دیگری است.
 همه ساله قبل از نوروز طرحهای پلیسراهی
داشتیم،امسالهماینطرحهاپابرجاست؟

بله به احتمال زیاد به قوت خود پابرجاست .ولی با
توجه به بیماری کرونا احتماال یکسری تغییرات داریم.
 در استان کرمان اعالم کردند که نمیگذاریم
مسافراندرمکانهایعمومیچادربزنند.
بله در پارکها و مکانهای عمومی نمیگذاریم چادر
بزنند .ممکن است این موضوع دامنه آلودگی را بیشتر
کند.
 بههر نسبت خود مردم تصمیم بگیرند
مسافرتهای غیرضروری را لغو کنند ،تا اینکه
پلیس از تردد آنها جلوگیری کند؟
چرا توصیه ما به مردم این است که مسافرت نروند.
شهروندانبایدبهمسئوالنبهداشتیاعتمادداشتهباشند
و هر چه آنها میگویند اجرایی کنند.
به حرف دیگران اهمیت ندهند زیرا
این روزها شایعات بسیار زیادند .شما
توجه داشته باشید سخنگوی وزارت
بهداشتلحظهبهلحظهآمارمیدهد.در
سیرجان هم آقای دکتر موقری هر روز
وضعیت را با صداقت تشریح میکنند.
همشهریان به همین موضوعها اعتماد
کنند تا این بیماری از بین برود .با
همکاری مردم قطعا این موضوع اتفاق
میافتد .واقعا مسافرت این روزها ضرورتی ندارد .موضوع
بعد اینکه ما هم کنار مردم و پرسنل زحمتکش بهداشت
و درمان شهرستان هستیم .باید از تالش آنها تقدیر کرد.
االن نیاز به یک همکاری عمومی داریم باید با کمک هم
این مشکل را رفع کنیم .وقتی از مردم میخواهند در
منزل بمانند باید مردم رعایت کنند .این موضوع به نفع
خودشان و سایر شهروندان است.
 با توجه به تجربه شما در سالهای گذشته،
در حال حاضر تردد در محورهای سیرجان کاهش
دارد؟
بله این موضوع کامال مشهود است .االن چهار روز
تعطیلیداشتیمومیبایستمحورسیرجان-بندرعباس
خیلی شلوغ باشد اما میبینیم خلوت است و تردد کم
شده است.
 ترددهای شهری چطور؟
بله خیلی کاهش پیدا کرده است .مردم تا حدودی به
اهمیت موضوع پی بردهاند و رعایت میکنند.
 از دید شما چند درصد مردم رعایت
میکنند؟
بر اساس تجربه و این که اسفندماه همیشه شلوغ بوده
بیش از پنجاه درصد مردم رعایت میکنند .روزهای آخر
اسفند خیابانهای مرکزی شهر خیلی شلوغ بود اما االن
ترافیک خیلی کاهش پیدا کرده ،اما همین هم باید کمتر
شود .مردم باید بیشتر توجه کنند .اگر خدا کمک کند
و مردم هم رعایت کنند این بیماری ریشهکن میشود.
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نبیاهلل حیدرپور رئیس اورژانس پیشبیمارستانی سیرجان:

مردم جدی بگیرند
اوضاع مثل گیالن و کاشان نمیشود

 حسین اطمینان
«کرونا» بیشترین نامی است که این روزها
میشنویم.تقریبادرتمامیشبکههایتلویزیونیدر
موردآنصحبتمیکنندوشبکههایاجتماعیهم
پر از این نام هستند .هر کس به طریقی در مورد این
بیماریخطرناکاظهارنظرمیکندوشایعاتزیادی
همدراینبارهوجوددارد.مسئوالنبهداشتودرمان
کشور روزهای شلوغی را سپری میکنند ،آنها
همچنین از دست این ویروس در امان نیستند و
هر از گاهی خبر مبتال شدن پزشک یا پرستار و کادر
درمانی را به «کرونا» میشنویم .شیوع این بیماری
هم زمان با پایان سال  98روزهای فراموشنشدنی
را برای مردم ایران ساخته است ،خیابانهایی که
قرار بود نشاط و شادی سال نو را شاهد باشند این
روزها مثل هر سال شلوغ نیستند و مردم کم کم
پذیرفت هاندکهنوروزامسالرابایدمتفاوتازسالهای
دیگربرگزارکنند .
مجموعه بهداشت درمان سیرجان این روزها
تالش مضاعفی دارند و سعی میکنند بر این
ویروس وارداتی از کشور چین پیروز شوند .اورژانس
پیش بیمارستانی (اورژانس )115اولین راه ارتباطی
بین مردم و شبکه درمانی است و پرسنل این
اورژانس روزهای سختی را سپری میکنند .نبیاهلل
حیدرپوررئیساورژانسپیشبیمارستانیسیرجان
درگفتوگو با پاسارگاد از اوضاع این روزهای سخت
میگوید.
 با توجه به شیوع این بیماری آیا تماس
مردمبااورژانسبیشترشده؟
بلهخیلیبیشترشدهاست.
 این افراد همه عالیم کرونا دارند؟
متاسفانهنه.ماازهمشهریانمیخواهیممواردی
که دچار تنگی نفس و عالیم شدید تنفسیهستند
با اورژانس تماس بگیرند .مثال در مواردی که گلودرد
دارند و مشکل حادی نیست تماس نگیرند .ما
سامانهی استانی داریم با شماره 4030با این شماره
تماس بگیرند و اطالعاتی می خواهند کسب کنند.
همکاران ما آمادگی مشاوره دارند و ما این کار را
میکنیم ولی حجم تماسهای ما چند برابر شده
است.
این تماسها در کار شما خلل وارد

نمیکند؟
ضرری که دارد این است که فرصت نمیکنیم
موارد مهم را اعزام کنیم و در حال مشورت دادنیم.
مثال با عالیم گلودرد زنگ م یزنند و ما میگوییم
نگراننباشیدچیزینیستاینعالیمعادیهستند
و شما به درمانگاه مراجعه کنید .وقتی خط شلوغ
میشود ،ممکن است یک فردی که مشکالت
اورژانسی دارد تماس بگیرد و با مشکل مواجه شود.
وزارتخانهبهمااعالمکردهکهتامیتوانیمکاریکنیم
که مردم خطوط اورژانس را درگیر نکنند و موارد
اورژانسی مثل مشکالت تنفسی حاد که دارند از ما
کمک بگیرند .در غیر این صورت موارد گلو درد و تب
ساده و عالیم آنفلوانزا به پزشک مراجعه کنند .اگر
مشورت می خواهند ما در خدمتیم اما فقط با همان
شماره که عنوان کردم تماس بگیرند .این شماره
برای همین مساله راهاندازی شده است.
 آیا مواردی داشتید که فرد اعالم کند
مشکلتنفسیحادداردوقتیهمکارانشما
اعزام میشوند ببینند مشکل خاصی وجود
ندارد؟
بله متاسفانه موارد زیادی داریم که تماس
میگیرند که ما مشکل تنفسی حاد داریم ،ما نیرو
اعزام میکنیم میبینیم مشکل خاصی وجود ندارد.
البتهبایدعرضکنماینافراددروغنمیگویندبیشتر
به خاطر استرسی که دارند دچار اینگونه مشکالت
میشوندوسریعتماسمیگیرند.آنهافکرمیکنند
تنگینفسشدیداست.ماازهمشهریانمیخواهیم
اگرموردحادینیستخودتانکارهاراانجامبدهید.
این موارد به هر حال وجود دارد و اشکالی نیست ولی
خطوطمارااشغالمیکنند.
باتوجهبهافزایشچشمگیرتماسهاآیا
افزایشنیرودارید؟
نه اصال .این حجم کار را همان نیروهای خودمان
پوشش میدهند .االن وضعیت به گونهای است که
حجم کار در بیمارستانها هم زیاد شده و دانشکده
با کمبود نیرو مواجه است .االن به گونهای است کار
تمامی واحدهای دانشکده بیشتر شده است .ما نیرو
بیشترنکردهایماماباتوانبیشترداریمکارمیکنیم.
 نیروهای شما برای این موضوع آموزش
خاصی دیدهاند و لباس مخصوص و امکانات

دارند؟
بلهبهکلیهیپایگاههاکیتکاملحفاظتفردی
تحویل دادیم .فعال الزم نیست از آنها استفاده کنند،
اینتجهیزاتبرایمواردخیلیحاداستفادهمیشود
مثالمریضکروناثابتشدهباشد.پرسنلماعینک،
ماسکهای ساده و  N95و مواد ضد عفونی کننده
بهاندازهکافیدراختیاردارند.وقتیهمکارانمااعزام
میشوند اگر بیمار مشکوک به کرونا باشد ماسک
ساده ،عینک و دستکش استفاده میکنند و اگر نیاز
به کار جانبی باشد از ماسک N95استفاده میشود.
در صورت نیاز از لباس حفاظت فردی استفاده
میکنند.
کمبودوسایلوتجهیزاتندارید؟
تاحدودیکمبودداریم.فعالمشکلینیستولی
اگر روند به همین صورت ادامه پیدا کند با مشکل
مواجهمیشویم.
 اگر شک کردید که بیمار متبال به
کروناستچهمیکنید؟
اگر مشکوک شدیم و بیمار نیاز به انتقال داشت
ابتدا یک ماسک ساده به وی و همراهی او م یزنیم.
ماسک  N95برای بیمار خطرناک است و اطرافیان
را محافظت نمیکند .ماسک ساده م یزنیم که
بیماری را به بقیه منتقل نکند .بعد با رعایت اصول
بهداشتی بیمار را به بیمارستان منتقل میکنیم و
پس از پایان ماموریت در بیمارستان ،آمبوالنس به
طور کامل ضدعفونی و گندزدایی میشود و بعد به
چرخهکاربرمیگردد.اگرآمبوالنسضدعفونینشود
ازبیمارستانبیروننمیآید.
 تا حاال مواردی داشتید که مشکوک به
کروناباشدوبهبیمارستانانتقالدهید؟
تشخیصکرونادومعیارداردیابیمارتغییراتیدر
سی تی اسکن دارد و یا جواب آزمایش کرونا مثبت
شدهباشد.ایندومورددراورژانسپیشبیمارستانی
انجامنمیشود،مانمیتوانیمدرمنزلسیتیاسکن
انجام دهیم و آزمایش هم که برای ما امکانپذیر
نیست .به همین دلیل اگر مریضی عالیم اولیه را
داشت ما آن را منتقل میکنیم .بله چندین مورد
داشتیم و آنها را به بیمارستان منتقل کردیم .آنهایی
که روزهای اول منتقل کردیم االن مرخص شدند
و آنهایی هم که تازه بردیم االن بستری هستند.

چه آرام و بيصدا ما را تنها گذاشتي و ما چه بيقرار و ناباورانه
دلمان تا ابد هميشه هواي آغوش گرم و پرمهرت را خواهد كرد و
دلتنگ لحظههاي با تو بودن خواهيم بود.

«آگهی شناسایی و پیشارزیابی پیمانکار رتبه  3راه و باند»
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به مناسبت اولين سالگرد پدر مهربانمان

حا جعليآاقستود هنياكانري

شـرکت مجتمع جهانفوالد سـیرجان در نظر دارد نسـبت بـه «اجـرای جادهها،
مسـیرها و معابر داخلی سـایت سـیرجان خود» ،اقدام نماید.
بدینوسـیله از کلیـه شـرکتهای واجـد صالحیت کـه دارای رتبـه حداقل  3راه
و بانـد و سـابقه کار در حداقـل دو پـروژه مشـابه راهسـازی می باشـند ،دعوت
بـه عمـل مـی آیـد حداکثـر ظـرف مـدت یـک هفتـه از تاریخ چـاپ آگهی،
تمایـل خـود را بـه صـورت مکتـوب همـراه بـا تصویـر اسـناد و مـدارک ذیـل به
آدرس ایمیـل  DKMSJSCO@gmail.comارسـال نماینـد.

مدارک:
 -1درخواسـت رسـمی بـا ذکـر شـماره و موضـوع فراخـوان و زمینـه فعالیـت( .ذکـر
شـماره تمـاس تلفـن ثابـت و همـراه و ایمیـل الزامـی اسـت).
 -2مـدارک ثبتـی ( .شـماره ثبـت ،کـد اقتصـادی ،شناسـه ملـی ،گواهـی ثبـت ،گواهی
آخریـن تغییـرات و )...
 -3گواهی رتبهها و گریدهای اخذ شده( .رتبه حداقل  3راه و باند)
 -4رزومـه ،سـوابق و نمونـه قراردادهـای انجام شـده بـا موضوع فوقالذکر( .سـوابق
و روزمههـای ارسـالی میبایسـت مربـوط بـه سـال  94تاکنـون و بـا موضـوع مرتبـط
باشند).
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوقالذکر.
 -6مـدارک و مسـتندات تـوان مالـی و لیسـت ماشـینآالت در اختیـار بـا اسـناد و
مـدارک مثبتـه.
توضیحات :
 -1محـل انجـام پـروژه :اسـتان کرمـان ،شهرسـتان سـیرجان ،کیلومتـر  50جـاده
سیرجان-شـیراز ،کیلومتـر  2جـاده اختصاصـی گلگهـر ،سـایت شـرکت مجتمـع
جهانفـوالد سـیرجان میباشـد.
 -2موضوع مدارک ثبتی پیمانکار حتما باید در رابطه با موضوع آگهی باشد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  03442273806تماس حاصل نمایید.
 -5هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

امور قراردادهای شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان
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پیش بروند .وضعیت
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در استان خوب است.
مبتالی مثبت نداشتیم در حالی که شهر سیرجان حساسیتوتواناینموضوعراپیگیریمیکنیمکه
قابلمقایسهبادیگرشهرستانهانیست.حجمباالی اگرواردسیرجانشدبتوانیمکنترلکنیم.
 روحیه همکاران شما چگونه است؟
نیروییکهدراینشهرکار میکند،کارگرهای معادن
خیلیزیادهستندشهرمهاجرپذیریهستیم.باتوجه ترسی از این ویروس ندارند؟
بچههایاورژانسپیشبیمارستانیعلیرغماینکه
به وضعیت کنونی سیرجان ،نشان میدهد که مردم
همکاریمیکنندومسایلونکاتبهداشتیرارعایت در خط مقدم هستند روحیه خوبی دارند .نمیتوانم
میکنند .این بیماری تا االن مشاهده نشده ولی قطعا بگویمترسندارند.ترسواضطرابهمانگونهکهدر
اتفاق میافتد .شهرهای کناری و دور تا دور ما مبتال بین مردم عادی وجود دارد در بین ما هم وجود دارد
دارند.مهمترینمسالهایناستکهمردمبایداحتیاط ولیوسایلحفاظتفردیدراختیارنیروهاگذاشتیم
کنند.وقتیبیرونمیرونددستهایشانرابشویند .و از این به بعد هم تالش میکنیم وسایل را در اختیار
تا جایی که امکان دارد در خانه بمانند ،بازار نروند .بازار آنهابگذاریم.
مردمجدیبگیرند.آلودگیدراطرافشهرستان
نبایداالناینقدرشلوغباشد،محیاشهرنبایداینقدر
است دلیل نمیشود که ما سه لانگاری نکنیم .اگر
شلوغباشد.مردمبایدخیلیمراقبباشند.
 این نشان میدهد برخی مردم هنوز مردمرعایتکننددرنطفهخفه میشود.
 تنهاراههمیناست؟
کروناراجدینگرفتهاند؟
بله واقعا مراقبت فردی و از خانه بیرون نیامدن.
بله .مردم باید بیشتر جدی بگیرند .شما شک
نکنید اگر مردم جدی بگیرند و رعایت کنند اوضاع این می تواند کمک کند .در جاهای شلوغ نروند.
عید دیدنی نروند .هیچ مشکلی به وجود نمیآید
شهر و استان ما مثل گیالن و کاشان نمیشود.
اورژانسپیشبیمارستانیبرایمقابلهبا و تا اواسط فروردین این موضوع تمام میشود .اگر
به نانواییها مراجعه میکنند حواسشان را جمع
کرونا آمادگی الزم را دارد؟
آمادگی ما در حوزه بهداشت و درمان بسیار کنند .با فاصله بایستند از نانوا بخواهند با دستی که
عالی است ،چون ما از همان روز اول قضیه را جدی پول میگیرد دست به نان نزند .در پمپبنزین خود
گرفتیم .ما یک کمیته داریم به اسم کمیته مبارزه و پمپچی بنزین بزند و از دستکش استفاده کند .از
پیشگیریازکرونا.اینکمیتهیکروزدرمیانجلسه ضدعفونی کننده در ماشین استفاده کنند .موادی
تشکیلمیدهدحتیروزجمعههمجلسهداشتیم .که میخرند به صورت بسته بندی باشد و بعد در
ما کرونا را سفت و سخت جدی گرفتهایم .با تمام منزلبشورند.

با نثار صلوات و فاتحهاي به روح پاكش يادش را گرامي ميداريم.

همسر و فرزندان

آگهی مناقصه دهیاری روستای باسفهرجان
بخش مرکزی سیرجان (نوبت دوم)

دهیـاری روسـتای باسـفهرجان در نظـر دارد بـر اسـاس مصوبـه شـماره  119شـورای اسلامی روسـتای
باسـفهرجان اجـرای پـروژه ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط راهسـازی دارای
رتبهبنـدی از معاونـت برنامهریـزی و نظـارت راهبـردی کشـور واگـذار نمایـد.
لـذا از کلیـه شـرکتهای دارای صالحیـت دعـوت بـه عمـل میآیـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه
بخشـداری مرکـزی سـیرجان مراجعـه نماینـد .دهیـاری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت .سـایر
اطالعـات و جزئیـات مربـوط بـه قـرارداد در اسـناد مربوطه میباشـد .سـپرده شـرکت در مناقطه بایسـتی به
صـورت واریـز بـه حسـاب ذیـل نزد پسـت بانک بـه نام دهیـاری مربوطـه و یا به صـورت ضمانتنامـه بانکی
معتبـر باشـد .در صورتیکـه برنـدگان اول تـا سـوم مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نباشـند ،تضمیـن
شـرکت در مناقصـه آنهـا بـه ترتیـب بـه نفـع دهیـاری ضبـط خواهـد شـد.
تلفن42232481 :
عنوان پروژه و محل اجرا
آسفالت معابر روستای
باسفهرجان

مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست
بهاء تجمیعی راه و باند و ابنیه سال 89

مبلغ تضمین (ریال)
شرکت در مناقصه

شماره حساب برای واریز
مبلغ ضمانتنامه

مدت پروژه

4870987895

997485458

45880084905758679

یک سال

دریافت اسناد
تحویل پیشنهادها
بازگشایی پیشنهادها

محل

بخشداری مرکزی سیرجان

مهلت

تا پایان وقت اداری 89609698

مهلت

تا تاریخ 89609690

زمان

ساعت  07مورخ 89609699

محل
محل

بخشداری مرکزی سیرجان
بخشداری مرکزی سیرجان

