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پرونده
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پيامك300099004806 :

 هدی رضوانی
کرونا درحال یکهتازیست .این بارنعلهایش
را تازه کرده تا دراستانهای جنوبی و گرمسیربتازد.
مردم هم عین خیالشان نیست و دیگرمثل قبل
رعایتنمیکنند.چندروزاستشهرستانسیرجان
وارد وضعیت قرمز شده و تعداد مبتالیان از مرز
سیصد نفرهم گذشته است .تنها درفاصله ده روز
دو فوتی کرونا داشتیم و آمارمبتالیان شهرستانی
را هم دیگر اعالم نمیکنند .سیرجان در وضعیت
بحرانی قراردارد و بیتوجهی مردم به رعایت نکات
بهداشتی میتواند اوضاع را خارج ازکنترل کند.
 نوسان آمار دلیلی بر عادی بودن شرایط
نیست
محمدموقریمعاونتبهداشتیدانشکدهعلوم
پزشکی و سخنگوی ستاد کرونا بعد از گذشت
حدود چهار ماه از شیوع این ویروس؛ تست
کرونایش مثبت شده و خود درزمره مبتالیان قرار
گرفته است .او نیزوضعیت شهررا چندان مناسب
نمیداند و در خصوص آمار مبتالیان میگوید:
بیشترین آمار سیرجان  ۴۴نفر ابتال در روز بود.
روزهای دیگر کمتر از این تعداد آمار داشتیم اما
نوسان آماردلیلی بر این نیست که بگوییم شرایط
عادی است .مردم باید خیلی مواظب باشند .وی
به تاثیرمثبت اعالم آمارمبتالیان برمردم و رعایت
نکات ایمنی ازسوی آنها اشاره کرده و میگوید:
در چند روز گذشته که آمار باالی سیرجان اعالم
شد به نظر میرسید ترس مردم بیشتر شده و
متاسفانه ابالغ کردند که آمار اعالم نشود و این
باعث شد مردم کمی آسودهخاطر شوند .وی در
پاسخ به این سوال که آیا شرایطی وجود ندارد که
آماررا به گونهای به گوش مردم رساند؟ میگوید:
سعی میکنیم به طریقی اگر ممکن باشد آمار را
به اطالع مردم برسانیم که تلنگری باشد تا مراقب
باشند و میزان ابتال درسیرجان کمترشود.
 نبود نظارت دقیق درسیرجان؛ اوضاع را از
کنترلخارجمیکند
علی امجدی ،متخصص بیماریهای عفونی به
شدت و افزایش درگیری این بیماری در سیرجان
اشاره کرده و میگوید :درروزهای اخیرپیک کرونا
در سیرجان را شاهد هستیم ،هم تعداد مبتالیان
در اورژانس ،بیمارستان و تعداد بستریها زیادتر
شده و هم متاسفانه شدت این بیماری افزایش
یافته است .تعداد بیماران بدحال که نیازبه نصب
دستگاه تنفسی دارند و سطح اکسیژن خون
آنها پایینتر است یا با کاهش سطح هوشیاری
بیشتری همراه هستند ،رو به افزایش است .وی
در خصوص عدم اعالم آمار مبتالیان میگوید:
این ابالغیه به صورت کشوری بود .متاسفانه مردم

وضعیت عمومی شهر در این روزها؛

طفل به حال خود رها شده
این
ِ
حین اعالم آمار هم نسبت به
رعایت نکات بهداشتی بیتوجه
بودند اما این امر به بیتوجهی
آنها دامن زد .امجدی اضافه
میکند :دوران پیک کرونا در
شهری مثل سیرجان مصادف
شده با زمانی که مردم
حساسیتشان کم شده است.
پیک برخی استانها در زمان
عید بود که آن زمان ما مردم
سیرجان را آگاه کردیم و همه
رعایت میکردند ولی االن همه
صنوف درحال فعالیت هستند
ً
اصال به رعایت نکات
و مردم
بهداشتی و طرح فاصلهگذاری
اجتماعی توجهی ندارند .اکثر
شهرهایاستانکرمانوضعیت
قرمزدارند .وی شرایط سیرجان
را خاصتر میداند و میگوید:
سیرجان متاسفانه چند
خصوصیت دارد که پتانسیل
منفی این شهر به حساب
میآید .اگرقرارباشد این شیوه
درسیرجان کنترل شود اوضاع
خیلی خراب میشود .به خاطر
شهروندانی که هم با ماسک و هم بدون ماسک در رفتوآمد هستند /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
اینکه جمعیت افغانی خیلی
زیاد است .من خودم یک بیمار افغانی بستری در سوال که چگونه میتوان شرایط بحرانی سیرجان را داریم و همچنین به خاطربخشی ازکادردرمان که
بخش کرونا دارم .این افراد را به خاطر ساختاری کنترل کرد؟میگوید:بایدبرگردیمبهجایی کهقبل مبتال شدهاند و کمبود نیرویی که داریم ،جوابگوی
که در زندگی دارند ،زیاد نمیتوان کنترل کرد .ازعید بودیم .اگرواقعا میخواهیم آمارمبتالیان و این پیک نخواهیم بود .مردم باید بسیار مراقب
همچنین به خاطر وجود معدن گلگهر ،منطقه فوتیها شدت پیدا نکند ،باید سیاستهایی را که باشند و برای حفظ جان خود و سایر شهروندان
ویژه اقتصادی و به خاطر اینکه سیرجان درشاهراه قبل از عید اجرا میکردیم ،مجددا اعمال کنیم .پروتکلهای بهداشتی را به شدت رعایت کنند.
 پذیرش سازگاری ،نشان عادی شدن
عبوری چند استان قرار دارد و رفت و آمد افراد به باید بعضی ازصنوف دوباره بسته شوند ،تردد افراد
این شهرخیلی زیاد است ،اگرنظارت دقیقی نباشد؛ کنترل شود تا دو سه هفتهای در انتشار ویروس شرایطنیست
شرایط بحرانی سیرجان مصادف شد با زمانی که
در این شرایط بحرانی کنترل اوضاع ازدست خارج وقفه بیفتد ،وگرنه با پیک خیلی شدیدتری روبهرو
خواهیم بود .از او در خصوص اجرای اپیدمی مسئوالن جدیت و دقت خود برای کنترل بیماری
میشود و شرایط ما مثل گیالن خواهد شد.
این متخصص بیماریهای عفونی اضافه گلهای در کشور میپرسم و اینکه آیا اجرای این کرونا را کم کردند و مردم ازرعایت نکات بهداشتی
میکند :در سیرجان و شهرهای اطراف مثل خبر و کارتئوری درستی برای کنترل بیماری کرونا است؟ و حضوردرقرنطینه خسته شدند .علی سوندرومی
گوغر مسافران زیادی از بندرعباس داریم که هیچ پاسخ میدهد :اجرای این طرح هزینه مربوط به دکترایجامعهشناسیوپژوهشگرحوزهخانوادهدر
نظارتی نه برحضور آنها ،نه روی رفت و آمد آنها خودش را دارد و هزینه آن هم تلفاتی است که پاسخ به این سوال که چه شد که از آن مراقبت
و نه بر سالمت آنها نمیشود و این نقش خیلی پیش میآید .شهری مثل سیرجان اگر یک دفعه شدید به اینجا رسیدیم؟ میگوید :وقتی وضعیت
بزرگی در انتقال ویروس دارد .وی در پاسخ به این وارد پیک شود به خاطر امکانات محدودی که بحرانی به وجود میآید اگر ادامهدارباشد ،پیامدها

با مجوز رسمی

ن

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

اتوبار

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران
09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

تعمیر یخچال فریزر

تعمیر در محل کار و منزل شما

 0 9 1 3 9 4 7 0 5 3 5کورکی

فروش امتیاز

وام رسـالـت

09103792289

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان

ساخـت تیـرچه و اجـرای سقـف

م
جهزتری

خریدار ضایعات
آهن و غیره هستیم

09132476144
09133470520

مهندس نـادری نیا

آدرس :شهرک صنعتی شماره یک اولین
خیابان ،سمت چپ
 0 9 1 3 3 4 5 4 3 4 9جواد عسکری

09133455472

ابتدای بلوار دکتر صادقی 100 -متر بعد از تقاطع دهخدا

قابل توجه کلیه
وانتبارها و خودروهای سنگین و تاکسیها

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

جهت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی میتوانید با برگ سبز خودرو به
دفتر پیشخوان خیابان انقالب مراجعه فرمایید.
آدرس :میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان طبقه باال
دفترپیشخوان نوین ارتباط 42235099

09917665969

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

خـریـد و فــروش
آهـنآلـات

دسته دوم و ضایعات در محل

09133791899
09396176997

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

09139473880 - 42252330 - 09136473880

سلطانی(قدیم)

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری،
صنـعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر
خدمات خاص ،تفاوت ماست

و تبعاتی دارد و اختاللهایی ایجاد میکند .این
ادامهداربودن بحران پس ازمدتی ،سازگاری ایجاد
میکند .از لحاظ روانی جامعه و گروههایی که
درگیر هستند ،با موضوع سازگار میشوند .گاهی
مواقع ما سازگاری را با عادیشدن شرایط یکی
میدانیم ،در حالی که اینگونه نیست .برای مردم
هم این اتفاق میافتد .قبل از عید کامال موازین
بهداشتی را رعایت میکردند و مراقب بودند .ناگفته
نماند که دراین شرایط نظام رسمی یک مسئولیت
دارد و نظام غیررسمی و مردم هم یک مسئولیتی
دارند .دردوره شروع کرونا نظام رسمی کارخودش
را میکرد ،سیستم درمان وظیفه خودش را
انجام میداد و مردم هم قرنطینه و فاصلهگذاری
اجتماعی را رعایت میکردند .بعد از این که
سازگاری اتفاق افتاده ،مردم فکر میکنند شرایط

عادی شده و سیستم درمان
هم ضمن این که کارخودشان
را انجام میدهند اما دیگر آن
توان اولیه را ندارند و مستهلک
میشوند .لذا عملکرد اولیه
آنها کم میشود .سیستم
مسئوالن هم همینطور .همه
این اقشار با موضوع سازگار
شدند و میخواهند زندگی را
به روال عادی برگردانند چرا
که جوامع کارکردهای دیگری
هم دارند و نمیتوان جامعه را
تعطیل کرد .قرنطینه یک دوره
مشخصی دارد ولی بحران باید
کنترلشود.
وی با تاکید بر اینکه پذیرش
سازگاری ،نشان عادی شدن
شرایط نیست؛ ادامه میدهد:
سازگاری در جامعه ما اتفاق
افتاده و اینکه ما بدانیم در
شرایط سازگاری باید مراقب
باشیم و پروتکلها را رعایت
کنیم .در شرایط سازگاری هم
مسئولیتهای سیستم رسمی
و غیررسمی مشخص است.
باید بگویم ترس اولیه و شرایط
خاصی که بر ذهن مردم حاکم بوده که جرات
بیرون آمدن ازخانه را نداشتند تمام شده ولی اصل
مسئله به قوت خود باقی است.
سوندرومی در پاسخ به این سوال که آیا عدم
اعالم آمار مبتالیان پاک کردن صورت مسئله
است؟ میگوید :در زمان اوج کرونا هم یک دوره
آمار را اعالم نکردند .مردم االن میدانند وضعیت
قرمز است و باید درشرایط اضطراری وظایف خود
را انجام دهند .شما شبها وضعیت پارکها را
ببینید! سازگاری چیز بدی نیست ولی باید بدانیم
شرایط عادی نیست .اتفاقا در دوره سازگاری
راحتتر میتوان اوضاع را کنترل کرد ،به شرط
آنکه به وظایف هر حوزه واقف بود .این مسئله
مخصوص سیرجان هم نیست.
 رعایت مردم نفی کننده مسئولیتهای
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ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

دولتنیست
سیرجان در شروع بیماری از کانونهای درگیر
فاصله داشت و مردم هم به دلیل ترس ،بهداشت
ً
دقیقا
را رعایت کردند و بیماری کنترل شد .االن ما
مجاور کانون موج دوم هستیم و به خاطر فاصله
کمی که با استان هرمزگان داریم ،درمعرض خطر
توآمد مردم سیرجان به هرمزگان در
هستیم .رف 
ابعاد مختلف جریان دارد و هرمزگانیها هم برای
درمان و سایر اموربه سیرجان میآیند .حساسیت
مردم نسبت به بیماری و ابتال مثل قبل نیست.
دیگرمردم سراغ قرنطینه نمیروند ،فقط باید ملزم
شوند به رعایت پروتکلهای بهداشتی .دولت هم
نمیتواند مردم را با زورمجبوربه این کار کند .این
برمیگردد به فعالیت رسانهها ،گروههای اجتماعی
و تشکیالت فرهنگی که آگاهی مردم را برگردانند.
وی خاطرنشان میکند :داستان کرونا به این
زودی تمام نمیشود .باید با رعایت پروتکلهای
بهداشتی آن را به حداقل رساند .البته رعایت مردم
نفیکننده مسئولیتهای دولت در پیشگیری؛
نظارت؛ کنترل؛ تشخیص و درمان نیست .آنها
هم باید کارخود را انجام دهند .از او میپرسم چرا
مسئوالن به این نتیجه رسیدند که آمار مبتالیان
را اعالم نکنند؟ پاسخ میدهد :وقتی شرایط از
حالت قرمز عبور میکند ،آمار شروع میکند به
شوک ایجاد کردن و بهداشت روانی جامعه را بر
هم م یزند و مسئوالن تصمیم میگیرند آمار را
اعالمنکنند.
وی افزود :بحث دیگری که مطرح است ،بحث
ایمنی جمعی است .یعنی مردم با وجود شیوع
کرونا زندگی طبیعی خودشان را داشته باشند و
گومیرناشی از آن مثل سوانح ترافیکی هرچند
مر 
وقت یک بار عدهای را قربانی کند .درست مثل
وضعیتی که حاال شاهدش هستیم .ازسوندرومی
در خصوص اپیدمی گلهای میپرسم :اگر کرونا
ضعیف شود و موج اول آن تبعات گسترده
نداشته باشد شاید جوابگو باشد .در بیماریهای
دیگرهم کاربرد دارد .اپیدمی گلهای درواقع همان
ن کرونا قرار است
واکسیناسیون است .واکس 
همین کار را انجام دهد و اگر شرایط فراهم شده
باشد یعنی تاثیرگذاری ویروس آنقدرضعیف شده
باشد که تاوان آن غیرقابلکنترل نباشد این روش
معقول است .وی معتقد است هنوز تا اپیدمی
گلهای فاصله زیادی داریم و این اپیدمی هنوز
در ایران ایجاد نشده و میگوید :در موج سوم
یا چهارم؛ خواسته یا ناخواسته این اتفاق خواهد
افتاد ً -
مثال سال آینده  -البته بعضیها هم
معتقدند این اپیدمی همان روز اول اتفاق افتاده و
عده زیادی مبتال شدهاند.
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
بدون تعطیلی

شبانه روزی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

امـالک امیـرکبیـر

زمین  7/5قصب دوکله کوچه و فضای سبز آخر قاآنی شهرک امام علی موقعیت عالی برای ساخت و ساز وزندگی  1/400میلیارد

 4هکتارزمینباسندوموقعیتدسترسیعالیجادهعمادآبادوحوالیترمینالحمزهمحمودآبادیهرقصب 1/200میلیارد

9قصب  2طبقه بر خیابان شهید شفیعی  3میلیارد
 16قصب دو طبقه اجارهای مسکونی لب یبلوار امام رضا  3/100میلیارد
 12قصب درب حیاط  2طبقه  3واحدی شهرک سمنگان  1/600میلیارد
منزل  10/5قصب درب ساختمان  3طبقه خیابان سعدی  2/5میلیارد
زمین  10قصب درب ساختمان با سند و پروانه  180میلیون نصرت آباد
زمین  100قصب دونبش کاربری ورزشی شهرک صدف توافقی

زمین  300قصب با آب برق و ساختمان موقعیت عالی قابل تفکیک مناسب برای خانه باغچه اکبر آباد هر قصب  9م

زمین 14/5قصب شهرک سمنگان با پروانه  1/100میلیارد
آپارتمان  100متر دوخوابه آسانسور پارکینگ  2سال ساخت شمالی نصیری جنوبی  530م
منزل  10قصب درب ساختمان بسیار شیک و نوساز معاوضه یا نقدی  1/600میلیارد
مغازه  36متر با تمام دکوراسیون و گاوصندوق خیابان امام پاساژ علی دایی  360م
اجارهای:طبقه باال منحصر برای ادری،مسکونی ،درمانی بر خیابان امیرکبیر
اجارهای:مغازه شیک خیابان امیرکبیر
اجارهای:منزل رهنی طبقه باال  200متر زیربنا نوساز آخر مالک اشتر  100م رهن کامل
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن  -افتخاری
09923963619-09132799667-09217593889-42205360

حمل اثـاثیه منـزل
شبانهروزی ،بدون تعطیلی
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با یک بار امتحان
مشتری دائمی ما
خواهید شد

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی
 09136342007 - 42252330سلطانی(قدیم)

