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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
درهمین دورانی که ما میترسیم به بیمارستان
یا مراکزدرمانی برویم 330نوزاد فقط دربیمارستان
امام رضا سیرجان به دنیا آمدهاند .ای ن آماررا افسانه
زیدآبادینژادمیگوید .او که امسالبهعنوان«مامای
نمونه»انتخابشدهاست 33سالبیشترسنندارد.
مقطع کاردانی مامایی را در دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان گذرانده و دوران کارشناسی ناپیوسته را در
دانشگاهعلوم پزشکی بندرعباس و کارشناسی ارشد
مامایی را دردانشگاه شیرازبه اتمام رسانده و ازسال
 95دربیمارستان امام رضا (ع) مشغول به کاراست.
او معتقد است مامایی کار دشواری است ،چون
همزمان مسئول جان دو نفر؛ مادرو نوزاد هستی.
پاسارگاد به مناسبت روزماما ساعتی را مهمان این
مامای جوان بوده است.
 چهشدکهبهعنوانماماینمونهانتخاب
شدید؟
این شایستگی متعلق به همه همکارانم است و
مندستتکتک آنهارامیبوسم.زیراحرفهمامایی
درخیلی ازمواقع یک کارتیمی است .این عنوان بر
اساسیکسری ازمعیارهایبیمارستانبوده است.
 در این سالها فکر میکنید چه تعداد
نوزادبهدنیا آوردهاید؟
تعداد دقیق آن را به خاطرندارم.
 مامایی کاردشواری است؟
همه عزیزان کادردرمان سختیهای خاص خود
را دارند و تا زمانی که کسی وارد حرفهی مامایی نشده
باشد سختیهای آن را درک نمیکند .چرا که شما
همزمانمسئولجاندونفر(مادرونوزاد)هستیدوبا
کوچکترین کاهلیوقصوری امکانبهوجود آمدن
خطاییجبرانناپذیروجوددارد.باهمهیاینتفاسیر
هرکه عاشق کارش باشد ،سختیها و دشواریهای
کاربرایش آسان و لذتبخش خواهد بود.
 دراین سالها هنگام تولد نوزادی دچار
خطایااتفاقناخوشایندینشدید؟
تمام سعی و تالش خودم را کردهام که خطا
یا اتفاقی نیفتد زیرا خطا و اشتباه در این حرفه به
بهای جانی تمام میشود و به هیچ عنوان بخشودنی
نیست .اما اتفاقناخوشایندمربوطبهنوزادیبود که
یک هفته قبل ازتولد به دلیل بیماریهای زمینهای
مادرو عدم پیگیری ایشان درشکم مادرفوت کرده
بود و تولد یک نوزاد مرده برایم ناخوشایند بود.
 خیلیاززناندرزایشگاه کهدرحالتحمل
درد بیش از اندازه هستند و احساس تنهایی و
ترس دارند گاهی با رفتارتند و بیتفاوتی برخی
پرستاران و ماماها روبهرو میشوند ،به نظرتان
اینرفتارهادرستاست؟

مامای نمونهی شهر از حساسیت
شغل خود میگوید

مسئول
جان دو نفر
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

منبالشخصهرفتارتندوبداخالقیرانمیپسندم
زیرا حرفه مامایی عالوه بر مهارت و دانش علمی
نیازمندوجدان کاری،خوش اخالقیوصبوری است
و این دو مولفه باید موازی با هم باشند ،زیرا علم
بدون اخالقومعنویتنمیتواند کارآمدباشد.
 سع هیصدرورفتارنیکوچقدردراین کار
موثراست؟
این خصوصیات جز اصلی و الینفک مامایی
است .چه بسا کوچکترین بدرفتاری با مادر باردار
بدترین خاطرات را درزمانی که او به کمک و دلجویی
احتیاج دارد ،در ذهن او به جای میگذارد و از روند
زایمان به عنوان خاطرهی بدی یاد کند .این درحالی
است که رفتار نیکو و خوشاخالقی با احساس
آرامش که در مادر ایجاد میکند ،از نظر علمی در
پیشرفت روند زایمان و کاهش احساس درد و
عوارضزایمانموثراست.
 از این روزهای کرونایی دربخش زنان و
زایمانبگویید؟
خبدرایندورانپرسنلزایشگاههممانندسایر
کادردرمان به نوبهی خود درگیراین مسئله هستند و
رعایتبیشترنکاتبهداشتیوپوشیدنگانواستفاده
ازوسایل حفاظت فردی ازجمله ماسک و عینک و
دستکش در تمام ساعات کاری تا حدودی سخت
و آزاردهنده است .ولی عشق کمک به هم نوع به
گونهای که مانع انتقال ویروس شود ،این سختی
را آسان کرده است .ما خوشبختانه تا به حال مادر
باردارمبتال به کرونا درشهرستان سیرجان نداشتهایم
و از طرف دیگر ما در زایشگاه امامرضا(ع) اتاقهای
تکتخته داریم که خانمهای باردار بعد از بستری

شدن هیچ ارتباطی با هم ندارند که حتی اگرناقل این
ویروس هم باشند ،این ویروس به دیگری سرایت
نکند .تمام ی خانمهای باردار اول درتریاژ اورژانس از
نظرتب و مشکالت تنفسی بررسی میشوند که اگر
کوچکترینمشکلیداشتهباشند،مشاورهعفونیدر
همان جا گذاشته میشود و اگرمشکلدارنباشد به
زایشگاه ارجاع داده میشود .این روند در جلوگیری
از انتقال بیماری بسیار مهم است و خیال تمامی
مراجعهکنندگان به زایشگاه میتواند راحت باشد .چه
بسا ما پرسنل این زایشگاه ازروز اول درگیری با این
بیماری تا به االن دراین مرکزخدمترسانی کردهایم و
خداراشکرهیچکدام ازمادرگیراینبیمارینشدهایم.
 در این دوران چند نوزاد به دنیا آمده
است؟
در بیمارستان امام رضا حدود  330تولد
داشتهایم.
 آمارزایمان دراین دوران کاهش داشته
است؟چقدر؟
به دلیل ترس بیماران از بیماری کرونا کاهش
داشته است .حدود آمارزایمان دربیمارستان امام
رضامیانگین 180زایمانماهانه است.
 این روزها زنان باردار ترس زیادی از
مراجعهبهمراکزدرمانیوبیمارستانهادارنداین
ترسصحیحاست؟
این ترس صحیح نیست چون بیماران کرونایی
دربخش های جداگانه و ایزوله مراقبت میشوند و
بارعایت اصولبهداشتیوفاصلهگذاری اجتماعیدر
همهی مکانها و زمانها جای هیچ گونه ترسی را
باقینمیگذارد.

 آیا درست است به خاطر ترس از
کرونا خانمهای باردار از مراجعه جهت انجام
سونوگرافی ،آزمایشات و مراقبتهای بارداری
سربازمیزنند؟
به هیچ عنوان صحیح نیست زیرا عدم رعایت
مراقبتهای بارداری میتواند باعث خطرات
جبرانناپذیری برای مادرو نوزاد شود.
 ممکن است کرونا ازمادربه جنین ازراه
خونمنتقلشود؟
تا به االن هیچ مقاله و کارپژوهشی این انتقال
را ثابت نکرده است.
 زنانباردارچه کنند که کرونانگیرند؟
زنان باردار هم مانند سایر افراد جامعه باید
حتیاالمکان به جزدرمواقع ضروری درخانه بمانند
و اگرنیازبه انجام کارضروری و مراقبتهای بارداری
دارند با رعایت اصول بهداشتی و استفاده ازماسک
و دستکش و شستن مرتب و صحیح دستها از
خانهخارجشوند.
 چنانچهزنبارداری احساس کردبه کرونا
مبتالشدهاستچهبایدبکند؟
درشهرستان سیرجان مراکزبهداشتی همچون
مرکزبهداشتی مکیآباد ،درمانگاه بهبود و ...آمادگی
الزمجهتغربالگری اینبیماریرادارند کهمیتوانند
به این مراکز مراجعه کنند و یا اینکه به مطب
متخصصانعفونیمراجعهکنند.درصورتیکهحال
عمومیخوبیداشتهباشنددرخانهدرقرنطینهباشند
و اگر حال آنها نامساعد باشد در بیمارستان تحت
مراقبتودرمانقرارمیگیرند.
 آیا زایمان درآب و زایمان بدون درد هم

درسیرجانوجوددارد؟
زایمان در آب در سیرجان وجود ندارد .اما
زایمان بدون درد به دو روش دارویی و غیردارویی
در سیرجان انجام میشود که در روش غیردارویی
روشهایی مانند گرمادرمانی ،سرمادرمانی،
رایحهدرمانی،ماساژدرمانی،ریلکسیشن،طبفشاری
وموزیک انجاممیشود.
 هیچوقت ازاین کارخستهنشدهاید؟
شایدگاهیاوقاتبهدلیلشلوغیازنظرجسمی
خستهشدهباشمولیهیچگاهباعثنشده است که
از حرفه مامایی خسته شده باشم .حتی زمانی که
برای مادر و نوزاد مشکلی پیش میآید که نیازمند
تالش مضاعف جهت نجات جان آنها میشود به
کارم عالقهمندترمیشوم چرا که احساس میکنم
خداوند به من توانایی کمک به یک نیازمند را داده
است و او را هزاران بارشکرمیکنم.
 استقبال اززایمانطبیعیبیشتراستیا
سزارین؟
استقبال از زایمان طبیعی در بیمارستان امام
رضا بیشتر است .چون خانمهای باردار قبل از
مراجعهبهبیمارستاندرانتخابنوعزایمانتصمیم
خود را گرفتهاند و با هدف زایمان طبیعی میآیند.
کالسهای آمادگی برای زایمان در بیمارستان امام
رضا و مراکزبهداشتی جهت آمادهسازی خانمهای
باردار برای زایمان طبیعی برگزار میشود .شرکت
خانمهای باردار در این کالسها باعث آگاهی
آنها از روند زایمان و کاهش استرس و درد برای
زایمان انجام شده است .از جمله اتاقهای LDR
و تکنفره در این بیمارستان و زایمان درکنارهمراه
آموزشدیده و همسر انجام میشود و همچنین
روشهای کاهشدرد کهوجودداردباعث استقبال
اززایمانطبیعیشده است.
 چرازایمانطبیعیبهتراست؟
به دلیل اینکه عوارض زایمان طبیعی بر طبق
تمامی رفرنسهای علمی کمتر از زایمان سزارین
است و سزارین یک جراحی محسوب میشود و
عوارضی مثل خونریزی و آمبولی و چسبندگیهای
شکمی و ...درآن بیشتراززایمان طبیعی است.
 اما بسیاری ازخانمها اززایمان طبیعی
هراس دارند ،چرا حق انتخاب به خانم ها داده
نمیشود؟
چون خانمهای باردار از مزایا و برتری زایمان
طبیعی نسبت به سزارین اطالعات کافی را ندارند و
اینناآگاهیباعثترس اززایمانطبیعیشده است.
درصورتی که درد کوتاهمدت زایمان طبیعی که با
روشهای کاهش درد قابل تحمل میشود قابل
مقایسهباعوارضزایمانسزاریننیست.

احداث محل دایمی
برپایی نمایشگاهها
شهردار سیرجان از راهاندازی و
بهرهبرداری محل جدید دایمی نمایشگاهها
طی ماههای آینده خبر داد.
به گزارش واحد خبر و رسانه مديريت
ارتباطات شهرداري سيرجان ،دكتر رضا
سروشنيا در اینباره افزود :محل دایمی
نمایشگاهها در زمینی به وسعت  4هکتار
واقع در بلوار قائم به منظور برپایی
نمایشگاههای فصلی ،صنوف ،جمعه بازار،
نمایشگاه مبل ،بازار خودرو و موتورسیکلت

یادداشت

ریال ،گرانی ،فیلترینگ
 امید محمودزادهابراهیمی
کسیحواسشهست؟
ریال اگر بیارزشترین ارز دنیا
در حال حاضر نباشد حداقل یکی
از آنهاست .سیاستهای اقتصادی
دولتهای مختلف هیچکدام تاکنون
نتوانسته روندی را تغییردهد .گرچه در
دولت اول و دوم اصالحات یکی از اهداف جدی ،تکنرخیکردن
تورم بود که پس از آن به تدریج با افزایش تولید و سرمایهگذاری
رشد اقتصادی بدون نفت جان بگیرد اما عمر این سیاستها
کفاف نداد و دوباره ریل اقتصاد به جای همیشگی خود برگشت.
دیگردرذهن تمامی نسلهای ایرانی حک شده که پس ازعید و
یا با یک تحریم جدید در آنسوی دنیا همه چیز اینجا رنگ گرانی
برخود میگیرد .شاید این کابوس همیشگی ما ایرانیها بماند که
هیچگاه طعم ثبات اقتصادی و افزایش سرانه ثروت را نچشیم.
در هفتههایی که میگذرانیم ارزش ریال به صورت اسمی ثابت
است اما اجناس به طرز عجیب و غریبی در حال گرانی هستند.
خودرو سربه فلک کشیده و بیماری مزمن اقتصادی ایران بازهم
به راه خود ادامه میدهد .راهحلها دیگرفقط اقتصادی نیستند.
تولیدملیعلیرغمهمهتاکیدهاوشعارهادرجام یزند .آشفتهبازار
اقتصادی ایران آنقدرپیچیده شده که کمترکسی است که بداند
ً
دقیقا االن چه کاری باید برای نجات انجام داد .خطرسقوط ریال

کمترازموشکهایی که قلب تهران را هدف گرفتهاند؛ نیست.
وقتی همه خواب بودیم
«امروز نخری فردا باید گرونتر بخری» .این تز اقتصادی
شاکله کل اقتصاد ایران حداقل در 15سال اخیر است .دروغ هم
نیست .واقعیت دارد .دوستم اسفندماه  10میلیون تومان پول
برای خرید لپ تاپی که قبال4میلیون و پانصد هزارتومان بود! کنار
گذاشته بود .کرونا و دستدست کردناش باعث شد هفته آخر
فروردین اقدام به خرید انجام دهد و البته؛ بازهم نتوانست بخرد

ً
احتماال این
چون همان لپتاپ به 16میلیون تومان رسیده بود!
مسئله را به نهادهای ذ یربط و ب یربط که بگویید ازبرخورد با عوامل
گرانی خبرمیدهند اما کسی هست بپرسد چرا این بیماری گرانی
در تحریم و رکود تمام نمیشود؟ چرا پراید روی همان قیمت
اصلیاش نمیماند؟ چه اتفاقی میافتد که یک نمایشگربا ارزآزاد
قیمت جهانیاش 5میلیون و 900هزارتومان است اما در ایران به
قیمت 13میلیون تومان فروخته میشود؟ مشخص است که
تحریمها سود کالنی برای عدهای دارد چون وقتی اقتصاد بدون
تحریم باشد و بازار رقابتی جان بگیرد؛ آنها بلد نیستند بازاریابی
کنند .آنها فقط بلدند بگویند« :نیست.دیگه گیرنمیاد .نمیخوای؟
مشتریش هست میدمش به یکی دیگه»
یکعلیهسیمیلیون
یازدهم اردیبهشت سال  1397درست یکسال پس از
انتخابات ریاست جمهوری یکی از پرمخاطبترین شبکههای
اجتماعی با حکم یک بازپرس فیلتر شد .در آن زمان بیش از
40میلیون نفر از تلگرام استفاده میکردند .تلگرام با یک ایده
هوشمندانه دسترسی داخلی با سرورهای مختلف برای کاربران
خود ایجاد کرد و توانست بیش از دو سوم مخاطبان خود را
نگه دارد .البته امکانات کمنظیر این پیامرسان یکی از دالیل
اقبال گسترده به آن است .شورای عالی فضای مجازی به ریاست
ً
دقیقا هم
حسن روحانی فیلترینگ تلگرام را قبول نمیکرد اما
مشخص نشد چطور یک بازپرس که هماکنون بخاطر حجم
فساد باال در زندان است؛ توانست علیه  40میلیون نفر حکم
صادر کند .مگر قرار نیست این شورا تصمیمات کالن ملی را
اتخاذ کند پس یک بازپرس چطور توانست این نهاد متمرکز
را کنار بزند؟ بارها به بحث شفافیت آرا در نهادهای حاکمیتی
اشاره شده و خوب هم هست که نهادی مانند شورای عالی
فضای مجازی آرای شفافی داشته باشد تا مردم هم مطلع باشند
چه کسانی؛ چه زمانی؛ چه تصمیمی گرفتند .با شفافیت آرا
دروغهای کمتری درآینده میشنویم.

با اقدام به موقع آتشنشانان؛

از خودکشی دختر نوجوان جلوگیری شد

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سیرجان گفت :با تالش و اقدام مناسب
آتشنشانان از خودکشی دختر نوجوان در شهرک مهر
جلوگیری شد.
به گزارش روابطعمومی سازمان آتشنشانی
سیرجان ،ساعت  4بعدازظهر روز گذشته در پی تماس
شهروندان با سامانه  125و گزارش یک مورد خودکشی
و درخواست کمک از آتشنشانان ،ستاد فرماندهی
آتشنشانی سیرجان بالفاصله تیم امداد و نجات
ایستگاه شماره دو را به محل اعزام کرد .آتشپادسوم
مهدی فیروزآبادی افزود :آتشنشانان هنگام رسیدن

به محل با پهن کردن تشک نجات اقدامات ایمنی را
فراهم کرده و با همکاری آتشنشانان ،عوامل اورژانس
و نیروهای انتظامی ،از اقدام به خودکشی دختر نوجوان
که قصد داشت از طبقه سوم یک ساختمان مسکونی
خود را پرت کند ،جلوگیری شد.
وی اضافه کرد :متاسفانه بعضا به دلیل مشکالت
خانوادگی و اختالالت روحی و روانی ،برخی نوجوانان و
جوانان اقدام به خودکشی کرده که در این راستا والدین
و نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید با ارایه راهکارهای
مناسب و آموزشهای الزم ،بستر جامعه آرام را فراهم
کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

فروشگاه کفش در بازار طعمه حریق شد؛

لزوم آموزش صنوف در مواجهه با حوادث احتمالی
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سیرجان ،از ضرورت فراگیری آموزش کسبه
و صنوف به منظور مقابله با حوادث احتمالی خبر داد.
به گزارش روابطعمومی سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی ،در پی وقوع حادثه آتشسوزی در فروشگاه کفش
در بازار ،آتشپادسوم مهدی فیروزآبادی افزود :یکی از
مشکالت و موانعی که برخی صنوف و کسبه با آن روبرو
هستند ،عدم آگاهی کافی از چگونگی مقابله و پیشگیری
از حوادث و سوانح احتمالی همچون وقوع آتشسوزی
و سیالب است .وی فراگیری آموزشهای الزم توسط
کسبه بازار که دارای انشعابهای برق فرسوده است و
خطر آتشسوزی را افزایش میدهد ،را ضروری برشمرد
و تصریح کرد :متاسفانه بسیاری از مغازههای بازار قدیم

و ...تاکنون با پیشرفت  80درصدی در حال
احداث است.
وی افزود :این مجموعه دارای امکاناتی
همچون سرویس بهداشتی ،روشنایی،
پارکینگ ،پارک بازی کودکان ،نمازخانه
و ایستگاه پلیس به منظور ارایه خدمات
مطلوب به شهروندان در حال احداث است.
سروشنيا تصریح کرد :برای راهاندازی
این مجموعه اعتباری بالغ بر  40میلیارد
ریال در نظر گرفته شده است.

سیرجان دارای سیستم برقکشی فرسوده و قدیمی است
و احتمال وقوع آتشسوزی را افزایش میدهد که ممکن
است خسارات مالی فراوانی را به صنوف وارد کند؛ در
همین راستا کسبه بازار باید ضمن بازسازی و ترمیم
انشعاب برق ،نسبت به رعایت اصول ایمنی مغازههای
خود اقدام ،تا از وقوع حوادث جبرانناپذیر جلوگیری
کنند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سیرجان یادآور شد :در این راستا واحد آموزش
سازمان آتشنشانی به کلیه مغازهداران و کسبه بازار طی
اطالعیهای نسبت به فراگیری مطالب آموزشی اعالم و
در مسجد اعظم حضور یافته ،اما متاسفانه هیچ یک از
مغازهداران حاضر به همکاری و فراگیری آموزش نشدند.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان:

آبگرفتگیهای شهر سیرجان در کمترین زمان ممکن رفع شد
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان  ،مهدی فیروزآبادی با اشاره به حجم باالی بارش باران
روزهای اخیر در سیرجان از رفع تمامی آبگرفتگیهای معابر
بالفاصله و در حداقل زمان خبر داد.
آتشپادسوم مهدی فیروزآبادی با اشاره به آمادهباش نیروهای
آتشنشانی در سطح شهر برای مقابله با آبگرفتگیهای معابر ،اظهار

آگهــی تغییــرات شــرکت صــادرات و واردات خشــکبار ایلیــا
گســتر ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 1629
و شناســه ملــی  10860540365بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ  1397/12/25تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1بــه موضــوع شــرکت دامــداری ،گاوداری ،پــرورش گاو
گوشــتی ،بســتهبندی گوشــت و فرآوردههــای گوشــتی،

کرد :علیرغم بارش سیلآسای باران در روزهای اخیر ،نیروهای
مجموعه شهرداری در کمترین زمان نسبت به رفع آبگرفتگیها در
سطح شهر اقدام کردند و از این رو مشکلی از بابت روان آبها در
سطح شهر وجود نداشت.
وی با تقدیر از تالش نفسگیر نیروهای سازمانهای شهرداری
برای رفع آبگرفتگیها افزود :حجم باالی نزوالت آسمانی در بازه

بســتهبندی صنعتــی و خوراکــی آالیــش دام ،انجــام امــور
خدمــات کشــتارگاه الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح
گردیــد .در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم (ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد).
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()828321

زمانی کوتاه در روزهای اخیر باعث جاری شدن روان آبها و
سیالبها شد ،اما خوشبختانه با تمهیداتی که از هفتههای گذشته
در مسیلها ،رودخانهها و کانالهای شهر انجام شده ،بارش باران
مدیریت شد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
سیرجان از هدایت آبهای سطحی و رفع آبگرفتگی معابر توسط

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

این سازمان خبر داد و گفت :در پی بارش اخیر اکیپهای آتشنشانی
با تالشی بیوقفه اقدام به رفع آبگرفتگی معابر و الیروبی کردند و
همزمان با آغاز بارندگیهای فصلی ،اکیپهای خدماتی در آمادهباش
کامل بوده تا مشکلی برای تردد شهروندان عزیز پیش نیاید.
از برنامههای این سازمان شناسایی کامل نقاط حساس آبگیر و
رفع مشکالت گذشته که از اهمیت به سزایی برخوردار است.

جواز حمل سالح شکاری گلولهزنی
کالیبر  270به شماره 032001811
به نام مهدی فرهادی افشار مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

