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 زهرا خواجویینژاد
«مثبت خیلی داریم .و در  20روز گذشته 85
مورد مثبت داشتیم که آمار20روز گذشته برابری
میکند با کل یک و نیم -دوماهی که مردم در
قرنطینه بودند» اکبراسدی ،رییس گروه بیماریهای
دانشکده علومپزشکی سیرجان معتقد است؛
وضعیت کرونابهنسبتقبلدرسیرجانحادترشده
است و اگرمردم رعایت نکنند بدترهم میشود.
 بیماری کرونا درسیرجان درچه مرحلهای
قراردارد؟
از روزی که کرونا به سیرجان آمد حدود 100
روز میگذرد .در سیرجان در  ۸۰روز ۳۵نفر بیمار
مثبت کرونا و در ۲۰روز اخیر  85بیمار مثبت
کرونا داشتیم .یعنی در این  ۲۰روز اخیر دو برابر
کل دوماهه اول قرنطینه ،بیمار مثبت داریم که
اهمیت درخانه ماندن و نرفتن به اماکن پرجمعیت
را با اعداد وارقام نشان میدهد .مردم قرنطینه را رها
کردند و جدی نمیگیرند .االن خیلیها میتوانند
بیرون نیایند حاال مثال یکی مجبور است برای
خرج زن و بچهاش بیرون بیاید ولی بازنشستههایی
که االن سنشان هم باالست و حقوق میگیرند
اینها میتوانند کمتردرجامعه حاضرشوند .االن
وضعیت ارتباطات اجتماعی دقیقا مثل گذشته
است .یعنی شب شش ،مراسم هفتم ،مراسم عقد
و ...همه مراسمات همانند سابق در سیرجان دارد
انجاممیشود.
 آخرین آمار وضعیت این بیماری در
سیرجان به چه صورت است؟
آخرین آمارتعداد بیمارانی که تستشان مثبت
شده تا به امروز -دوشنبه 120 -نفر است که  6نفر
امروزتستشان مثبت اعالم شد .مرگ مثبت کرونا
۲نفر ،مرگ مشکوک کرونایی تست منفی۳۳نفر،
کل موارد مشکوک به کرونا در طول این صد روز
درشهرستان  ۳۸۹نفراست .همچنین ازکل تعداد
کرونا مثبتهای سیرجان ۶۸نفردربررسی اطرافیان
خانواده افراد دارای کرونا توسط کارشناسان
بیماریهایدانشکدهسیرجانشناساییشدند.
چراقبالبستریوقرنطینهدرخانهنداشتیم
اما االنداریم ،ظرفیت بیمارستانها کم است؟
نه .چون خیلی شرایطشان حاد نیست در خانه
درمان میشوند .چنانچه بیمار به سمت حاد رفت
دربیمارستان بستری میشود .درکل درخانه بستری
شدن چندحسن و عیب دارد.
ن و عیبهایی دارد؟
 مثال چه ُحس 
اولین حُ سن این است وقتی درخانه بستری می
شوند فرد در محیط خانوادگی خودش قرار دارد،
داروهایش را راحتتر دریافت میکند ،بیمارستان

اگربرود احتمال آلودگیاش باالست چون
فرد در بخش کروناییها بستری میشود
و فرد با موارد با آلودگی باال تماس پیدا
میکند و سطح ویروسش باال میرود.
عیب آن هم این است ممکن است سایر
اعضای خانواده مبتال شوند .با این حال
باید پروتکلهای بهداشتی داخل منزل را
رعایتکنند
 چه مواردی باید رعایت شود؟
همکاران بهداشت محیط میروند
و بحث ضدعفونی را انجام میدهند ،به
افراد داخل خانه آموزش داده میشود
که فاصله دومتر را باهم رعایت کنند ،در
محیط خانه حتما ماسک داشته باشند،
دو هفته در منزل بمانند و از خانه بیرون
نیایند .البته یک فرمی را برای ما فرستادند
که از شنبه میخواهیم آن را اجرا کنیم،
که براساس آن از افراد مبتال درخانه تعهد
می گیریم که این دو هفته به هیچ عنوان
ازخانهبیروننیایند.
اکبر اسدی ،رییس گروه بیماریهای دانشکده علومپزشکی سیرجان  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
چهشد کهیکدفعه آمارمبتالیان
رییس گروه بیماریهای دانشکده علوم پزشکی از موج تازهی کرونا در سیرجان خبر داد؛
به کرونا درسیرجان افزایش یافت؟
یکی از دالیل افزایش نمونهگیری از
اطرافیان بیماران است ،مثال خانم بارداری
که مبتال شد ازطایفه [ ]...بود که  13نفر
دیگرازاین طایفه به کرونا مبتال شدند که
ما به آن خوشه میگوییم .این  45الی  50موردی به عنوان بیمارمشکوک به کرونا اعالم کنند .وگرنه از طریق همین روش مشخص شده است .که  2میگذارد و صدای ریهشان را گوش میدهد و در
که در دو هفته گذشته آزمایششان مثبت شده صرف تنگی نفس یا سیتی به تنهایی نمیتواند تایید نفرشان درگهرزمین بودند 4،نفردرآرمانگهر 1،نفر نهایت یک آزمایش عمومی برایشان مینویسد و
معدن دو 1،نفرجهانفوالد 2،نفرنگینپرتو ،بودهاند .جوابش را درپرونده افراد میگذارند .اینکه این افراد
مربوط به 6تا خوشه هستند .دوباره همینها زمینه کند فرد کرونا دارد.
 امکان اینکه آمار مبتالیان در گلگهر باال که درمحیطهای آلوده قراردارند اسکن ریه بشوند
پس افرادی کهتستشانمنفیدرآمده اما
ابتالی یک خوشه دیگرمیشوند.
یا سیتی از اینها گرفته شود و بررسیهای دقیق
برود وجود دارد؟
 نمیتوانید جلوی درگیر شدن سایر سیتیشان مثبت شده و عالیم هم دارند چه؟
تجمعجمعیتی آنجابه آنشکلندارد امابعضی و غربالگری شوند ،این کار را انجام نمیدهند .اگر
خیلی از بیماران تنفسی سیتیشان مشکلدار
خوشههارابگیرید؟
نه نمیشود چون افراد و خانوادههای مبتال است .االن سیتی تمام افراد سیگاری و معتاد از قسمتها مثل قسمت مالی ،اداری و ...تجمع بخواهند بگویند چرا از نظر ایمنی به ما نمیرسید،
رعایت نمیکنند .اصال کل شهر رعایت نمیکنند .مشکل دارد .یا افرادی که در گلگهر کار میکنند وجود دارد .اما قسمتهایی که بیرون هستند چون قرارداد اکثرشان سفیدامضا است اخراجشان
االن نگاه کنید هر کجای این شهرتجمع جمعیت در گودها ،در باطلهبرداریها ،در دپو ،قسمتهای ارتباط آنچنانی باهم ندارند ولی آلودگی محیطیاش میکنند.
 میگویند برخی از کارکنان شرکتهای
گندله در جاهایی که به هر طریقی گردو غبار ناشی خیلیباالست.چون آلودگیمحیطیتشدیدمیکند
وجود دارد.
 فرق بین بیماران کرونایی با حاد تنفسی از ذرات غبار آهن وجود دارد .هرکدام از افرادی که ریه اینها را ،و اگر خدای نکرده روی ریه این افراد گلگهر بخاطر وضعیت آلودگی آنجا رفتند 700
در این قسمت ها کارمیکنند بروند سی تی بدهند کرونا بنشیند وضعشان را خراب میکند .اینها هزارتومان پول دادند تا ازشان آزمایش کرونا
چیست؟
برمیگردد به معاینات دورهای که خوب در گلگهر گرفتهشود
حاد تنفسی مثال ممکن است یکی مصرف سیتیشانمشکلداراست.
نه این صحت ندارد .چون هیچکدام از
 10 نفری که در گلگهر مشکوک به کرونا انجامنمیشود.
سیگاردارد ،سنش هم باالست و بهش تنگینفس
آزمایشگاههایسیرجاندستگاه pcrندارند.ساختار
مثالچهمعایناتی انجامنمیشود؟
دست میدهد ،یا ممکن است بیماری زمینهای بودند ،تستشان مثبت درآمده است یا بیماری
همه شرکتهای گلگهرپزشکان طب کاردارند وزارت بهداشت خارج از برنامه خودش آزمایش
داشته باشد مثال دیالیزمیکند یا دیابت دارد ،یا آسم حادتنفسیدارند؟
نه این افراد جواب آزمایش  pcrشان مثبت که میلیونی ازمجموعهی گلگهرحقوق میگیرند و قبول نمیکند ،و تا االن هیچ مورد شرکتی نداشتیم
دارد یا سابقه بیماری سرطانی دارد و شیمیدرمانی
میشود،یاحساسیتفصلیدارد،ماهرتنگینفسی درآمده است .روش مولکولی pcrدقیقترین شکل اکثرا همه تهرانی هستند .معاینات کارگری را خیلی که بخواهند خودشان پول پرداخت کنند و بدون
را نمیتوانیم مشکوک به کرونا اعالم کنیم .بیماران آزمایش است که در سیرجان به جز آزمایشگاه دقیق انجام نمیدهند ،مثال فرض کنید شرکت داشتن عالیم بخواهند آزمایش بدهند .فقط یک
قطعی کرونا  5عالمت دارند که باید متخصص تخصصی کرونا هیچ آزمایشگاهی دستگاهش را گهر[600 ]...تا نیرو دارد این پزشک در ماه یک روز شرکتی به نام شرکت آبرسانی پروژه انتقال آب از
عفونی همهی این عالیم را در بیمار ببیند ،تا آن را ندارد .این افراد درگلگهرکه تستشان مثبت شده میآید آنجا مینشیند ،یک گوشی روی ریه این افراد خلیجفارس بود که مدیرهایش در کرمان بودند و

 85مورد مثبت فقط در  20روز

فراخوانمناقصهعمومیدومرحلهایانجامعملیاتتنظیفورفتوروبمعابر
و جمعآوری زباله در محدوده منطقه یک شهرداری سیرجان (نوبت اول)

شـهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :انجام عملیات تنظیف و رفت
و روب معابر و جمعآوری زباله در محدوده منطقه یک شـهرداری سـیرجان به شـماره  2099005674000015را
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/03/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز سهشنبه تاریخ 1399/03/20
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/03/31
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/04/01
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواجرایپروژهتکمیل
هدایتهای آبهای سطحی بلوار شاهد و بلوار والیت (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
پـروژه تکمیـل هدایتهـای آبهـای سـطحی بلـوار شـاهد و بلـوار والیـت بـه شـماره 2099005674000013
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/03/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1399/03/20
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/03/31
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/04/01
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مبلغ خیلی خوبی را به ستاد کرونای استان
کمک کردند ،اینهایکجمعیت400-300
نفرداشتند ،کهستاد کرونای استانمصوب
ن افراد نمونه رایگان بگیرند که از
کرد از ای 
بینشان  3نفرشان آزمایششان مثبت
اعالم شد .به غیر از این مورد دیگری
نداشتنیم که کارگر یا کارمندی به اختیار
خودشبخواهدپولبدهدو آزمایش کرونا
ازشانبگیرند.
 در حال حاضر هزینه آزمایش
چقدراست؟
هزینه اش  700خوردهای است .ولی
حتما باید ازطریق ما به آزمایشگاه معرفی
شود .یعنی افراد میتوانند به کلینیکهای
 16ساعته ما مراجعه کنند و اگرآنجا دارای
عالیم بودند ،تست رایگان ازشان گرفته
میشود.
 روزانه چه تعداد نمونه به
آزمایشگاهارسالمیشود؟
آزمایشگاه در هر شیفت و ساعت کاری
حدود 50تا نمونه را انجام میدهد .روزانه بین
 30تا 50نمونه به آزمایشگاه ارسال میشود
و جواب  24ساعت بعد مشخص میشود.
 تعداد فوتیهای ناشی از کرونا
دونفربودندامابسیاریمعتقدندهمان
افرادی که بیماری حاد تنفسی داشتند
هم کروناداشتند اما اعالمنمیکنند
تا االن تعداد بیمارانی که جواب آزمایششان مثبت
شده و فوت کرده باشند دو مورد بودند ولی نزدیک به33
موردمرگمشکوکبهکروناداشتیمکهنتیجهتستشان
منفی شده است ولی با شرایط کرونایی دفن شدند.
 شرایط دفن کرونایی چه شرایطی است؟
براساس نظرمقام معظم رهبری این افراد باید در
قبورعمومی قبرستانها دفن شوند و تنها تفاوتشان
ن افراد با  5درصد مایع پروکلرین
این است ای 
ضدعفونی و داخل یک پالستیک توی یک کاوردوباره
داخل یک کاور دیگری گذاشته و دفن میشوند و
دیگر هیچ چیز اضافی ندارد .شهرداری روز اول دچار
دستپاچگی شد و رفتند قبرهایی با ارتفاع زیاد احداث
کردند و سپس در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد .به
هیچ عنوان نه نیاز به کندن گودال است ،نه آهک
ریختن .امواتی که مشکوک به کرونا بودند باید در
قبرهای عادی مثل مابقی اموات دیگردفن شوند.
 بسیاری معتقدند به دلیل رایگان بودن
درمان بیماران کرونایی بسیاری ازافراد با عالیم
حاد تنفسی اعالم میشوند ،تا درمانشان رایگان
نشود؟

نه هربیمارحاد تنفسیبه عنوان بیمارمشکوک
به کروناتلقینمیشود.بهپزشکمیگوییمهرکسی
که حاد تنفسی بود ،کرونا ندارد .شاید سیگارکشیده
باشد ،چپق کشیده باشد و ...ریهاش را خراب کرده
باشد .در کنارهمه این عالیم باید تب ،تنگینفس،
سرفه خشک ،درد عضالنی داشته باشد آن زمان
میتوان او را به عنوان بیمارحاد تنفسی تلق ی کرد.
 تاالرها باید تا کی بسته باشند؟
تاالرهاوباشگاههایورزشی کهتجمعجمعیت
درآنهازیاد استبایدرعایتپروتکلهایبهداشتی
را رعایت کنند .رعایت دستورالعملهای بهداشتی
میگوید تاالری که تا قبل از کرونا مثال  1000نفر
پذیرش داشته است و اگر میزهایش  6نفره
است ،االن باید آنها را سهنفره کند و این موضوع
پذیرش را 50درصد پایین میآورد .اگرپروتکلها را
رعایت کنندمشکلیبرایبازگشاییندارند امارعایت
نمیکنند .همین موارد مثبتی که اخیرا داشتیم
مربوط به رفتن درجاهای شلوغ بوده است.
 تا قبل از این میگفتند کرونا با گرم شدن
هوا از بین میرود اما هوا گرم شد و از بین
نرفت ،در کل پیشبینیتان درمورد آینده کرونا
چیست؟
بزرگترین مشکلی که االن درسیرجان و کل کشور
داریم کسانی هستند که درریههایشان ویروس دارند
ولی عالیم بیماری را بروز نمیدهند و خیلی راحت به
بقیه منتقل میکنند .تا روزی که تمام افراد آلوده به
ظاهر سالم در جامعه شناسایی نشوند این وضعیت
را داریم .از اول مهرماه هم وضعیت حادتر میشود
چرا که با وضعیتی که سال گذشته درزمینه آنفلوانزا
داشتیموحدودنهصدخردهایبیمارآنفلوانزاوتعدادی
هم مرگ داشتیم .در پایان با توجه به مبتال شدن
برخی کارکنان ادارات وسازمانهای شهرستان به کرونا،
مدیران ادارات و کارکنانشان حتما در محیط کار از
ماسک استفاده کنند .خواهش میکنیم که حسب
پروتکلهای کشوری کرونا وستاد کرونای شهرستان
تصمیمبگیرندوازبرنامههایی کههیچتاثیریدرکشف
موارد مشکوک ومثبت ندارد وبعضا توسط بخشهای
تشخیصیخصوصیوفقطبهمنظورسودجویی تبلیغ
میشود امتناع کنند .مردم بدانند اگرمسایل مربوط
به پیشگیری ازکرونا را جدی نگیرند ،درهفتههای پیش
رو اوج بیماری کرونا را درشهرستان شاهد خواهیم
بود .بنابراین اگرسالمندان و بزرگان خانواده و افراد در
معرض خطر را دوست داریم آنها را باخود به اماکن
پرجمعیت نبریم .بدترین وخطرناکترین جاهایی که
میتواند به راحتی کرونا را به ما منتقل کنند اماکن
شلوغ مثل :پیشخوان فروشگاههای مواد غذایی،
فروشگاههایزنجیرهای،بانکها وپمپبنزینهاست.

«آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیش ارزیابی » (نوبت دوم )
ـیرجان در نظــر دارد انجــام خدمــات ایــاب و ذهــاب
ـوالد سـ
ـان فـ
ـع جهـ
ـرکت مجتمـ
شـ
پرســنل کارخانــه احیــاء خــود واقــع در شهرســتان ســیرجان ،کیلومتــر  50جــاده ســیرجان
– شــیراز ،کیلومتــر  2جــاده اختصاصــی گل گهــر بــه وســیله خودروهــای ذیــل الذکــر را
بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
بدینوســیله از کلیــه شــرکت هــای واجــد صالحیــت کــه دارای خودروهــای مــورد نیــاز بشــرح ذیــل و
شــرایط منــدرح در آگهــی مــی باشــند ،دعــوت بعمــل مــی آیــد حداکثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ
چــاپ آگهــی ،تمایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس
ایمیــل  DKMSJSCO@gmail.comارســال نماینــد.
شماره فراخوان

99-01

شرایط

موضوع فراخوان

انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه احیاء

پروانه حمل و نقل مسافر بین شهری از اداره کل راهداری و حملل و
نقل جاده ای استان کرمان

دارای حداقل دو سال سابقه کار مشابه ( از نظر حجم و شرایط کار )

ردیف

خودرو

نوع خودرو

تعداد دستگاه پیش بینی شده

مدل

0

خودرو تشریفات جمعی

هایس-فیات-اچ وان-فولکس و ...

0

سال  91به باال

2

مینی بوس  01نفره

3

سال  91به باال

3

اتوبوس

7

سال  91به باال

ایویکو -هیوندا-فیات

ولوو  B7تیپ دو و تیپ سه-
اسکانیا

مدارک:
 -1درخواست رسمی( .ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است).
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی( .کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و )...
 -3پروانــه حمــل و نقــل مســافر بیــن شــهری از اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان.
(مهم)
 -4رزومــه ،ســوابق و نمونــه قراردادهــای انجــام شــده بــا موضــوع فــوق الذکــر( .ســوابق و روزمــه هــای
ارســالی مــی بایســت مربــوط بــه ســال  94تــا کنــون و بــا موضــوع مرتبــط باشــند).
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوق الذکر.
 -6مدارک و مستندات توان مالی و لیست خودروهای در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
-7گواهیصالحیتایمنیپیمانکاران.
شرایط:
شــرکت هــای متقاضــی بایــد دارای پروانــه حمــل و نقــل مســافر بیــن شــهری از اداره کل راهــداری و حمــل
و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان و حداقــل دو ســال ســابقه کار مشــابه ( از نظــر حجــم و شــرایط کار ) باشــند.
توضیحات :
 -1ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 -2جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 03442273806تماس حاصل نمایید.
 -3هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد قراردادهای شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

