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پيامك300099004806 :

 نجمه محمودآبادی
کرونا حدود شش ماه است که مهمان
ما شده است .و ازدحام زیادی را در مراکز
درمانی به راه انداخته است ،کادر درمانی
شبانهروز در حال ارایه خدمت به بیماران
مبتال به کرونا هستند .در این اوضاع بحرانی
و سخت آنها دل به دریا زدهاند و خطر را به
جان خریدهاند ،پزشکانی که با وجود خطرناک
بودن این بیماری به همراه پرستاران و خدمه
بیمارستانی شبانهروز در خط مقدم مبارزه با
کرونا انجام وظیفه میکنند .آنها مجبورند در
شیفتهای چندساعته لباسهایی را بپوشند
که هیچ روزنهای به بیرون ندارد و ماسک
و عینکهای مخصوصی بر صورت داشته
باشند .شرایط برای کادر درمان به قدری
سخت و پیچیده شده که حتی برخیها
ترجیح میدهند به دلیل تماسهای مکرر
با بیماران با اطرافیانشان کمتر رفت و آمد
کنند تا مبادا عزیزانشان درگیر کرونا نشوند.
هر چند اخبار رسیده از سازمان نظام پزشکی
حکایت از فوت گروهی از جامعه درمان
کشور در اثر ابتال به ویروس کرونا دارد
اما با وجود این آنها برای ارائه خدمت در
بیمارستان ها داوطلب شده اند.
درروزپزشک درتماس تلفنی با دکترعلی
امجدی متخصص بیماریهای عفونی آخرین
وضعیت کرونا در سیرجان را جویا شدیم
و او همچنان معتقد است مردم رعایت
نمیکنند وگرنه وضعیتمان قرمز نبود .او
از سختیهای این شش ماه میگوید .اینکه
همهی سختیهای دوران طبابتش یک طرف
این ششماه هم یکطرف .او مثل همیشه
با طمأنینه پاسخ سواالت را میدهد:
 شنبه اول شهریور روز پزشک بود.
از سختیهایی که این شش ماه پزشکان
ی متحمل
مخصوصا متخصصین عفون 
شدندبگویید؟
همه استرسی که در کل دوران پزشکی
و تحصیل داشتیم یک طرف ،استرس این

توگو با د کتر علی امجدی متخصص بیماریهای عفونی
گف 

آمار بیماران بدحالمان بیشتر شده است

 ۶ماه هم یک طرف .واقعا من
و همکارانم شش ماه سخت و
فرسایشی را داشتیم و امیدوارم
هر چه زودتر این ویروس
ریشهکن شود و ما به زندگی و
فعالیت عادی خود برگردیم.
 سیرجان هم چنان در
وضعیت قرمز قرار دارد .فکر
می کنید چرا  ۲ماه است در
این وضعیت قرارگرفتهایم؟
چرا نباشیم؟ مگر چه کار
کردیم که نباشیم؟ کی رعایت
میکند؟ کجا تعطیل است؟
کجا طبق پروتکل عمل
میکنند؟ اگر کنترل میشد و
همچنان در وضعیت قرمز قرار
داشتیم باید تعجب میکردیم.
متاسفانه هیچکس رعایت
یزنند و کسی
نمیکند .ماسک نم 
هم گوش به حرف نمی کند.
 قبال از اطرافیان بیمار
تست کرونا گرفته میشد .اما
االن گرفته نمیشود چرا؟
قبال تعداد مریضها کمتر
بود و هرکسی که مبتال میشد عکس :پاسارگاد
از همه کسانی که با فرد بیمار
در ارتباط بودند چه افراد خانواده و چه مجبورند اولویت برای کسانی باشد که بیمار
همکارانش تست کرونا میگرفتند .اما االن هستند و پزشکان برای تست میفرستند .یا
با توجه به تعداد زیاد بیماران ،حقیقتا هم کسانی که عالمت دارند .سیاست بیماریابی
از نظر تعداد کیت در مضیقه هستند هم فعال متوقف شده است.
 وضعیت ابتال و بستری درسیرجان به
پرسنلی که زحمت انجام تست و نمونهگیری
را میکشند و تستها را بررسی میکنند حجم چه شکل است؟
روزهایی زیادتر است و روزهایی کمتر
کاریشان باال رفته است .به همین دلیل

ولی متاسفانه چیزی که به صورت ثابت در
حال بیشتر شدن است آمار بیماران بدحال
است .مثال در اردیبهشت و خرداد و حتی تا
تیرماه من و همکارانم هفتهای یک یا دو
مریض بدحال داشتیم االن روزی یا دو روزی
یک مریض خیلی بدحال داریم که ریهشان
بسیار درگیر است و نیاز به بستری دارد و باید

ـر دارد اجــرای ســقف کاذب ثابــت یکــی از پروژههــای خــود را بــه شــرکت
ـاختمانی در نظـ
ـرکت سـ
ـک شـ
یـ
ذیصــاح واگــذار نمایــد.
* مصالح به صورت جداگانه خریداری شده و قیمت پیشنهادی فقط شامل اجرا میباشد.
* تمامی گروه اجرا باید دارای گواهینامه کناف باشند.
09133454654
*(ارائه رزومهی تمام گروه اجرا جهت شروع کار الزامی است)
09133792014
مهلت ارائه قیمت  5روز از تاریخ انتشار میباشد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای موزاییک فرش معابر
سطح شهر شماره  2سال ( 1399نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجـرای
موزاییک فرش معابر سطح شهر شماره  2سال  )1399به شماره  2099005674000046را از
طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/27میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/06/06
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/06/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1399/06/17
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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید یک دستگاه غلطک دو چرخ آهنی
(نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دسـتگاه غلطک
دو چـرخ آهنـی) بـه شـماره  2099005674000047را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران
و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرسwww.setadiran.ir :
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و
دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/06/05
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  19:30روز یکشنبه تاریخ 1399/06/16
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

داروهای قویتری هم تجویز شود .از این
رو هم فشار و استرس روی پزشک معالج
خیلی زیاد شده است هم روی کادر درمان
و پرستاران.
 اخیرا صحبتهایی مبنی برتاثیرمس
شنیده میشود ،اسپری مس چیست؟ آیا
استفاده از اسپری مس موثر است؟

ببینید اگرسطحی آلوده باشد
و شما از اسپری الکل استفاده
کنید میکروب و ویروس از بین
میرود .ولی با توجه به اینکه
الکل زود اثرش از بین میرود
اگر بعد از مدتی ویروس روی
آن سطح بنشیند دوباره ایجاد
آلودگی میکند .ولی مس نه.
مس چون فلز و سنگین است
عالوه بر اینکه ضد عفونی
میکند تا ساعتها و حتی
روزها اگر ویروس و میکروب
روی سطح اسپری شده بنشیند
آن را از بین میبرد .یک محقق
هموطن مس را به صورت
ذرات نانو مس محلول در آب
تولید کرده است و تولیدش
اولین بار در ایران صورت گرفته
است .در اردیبهشت اسراییل
و در خردادماه کره جنوبی هم
به دنبال این قضیه رفتند .اما
این محقق ایرانی در اسفندماه
این تئوری را ارایه کرد و ثبت
اختراعاش هم کرد .االن هم در
حال تولید است.
 فکرمی کنید این ویروس
تا کی مهمان ماست؟
این ویروس جزو زندگی ما آدمها شده
است مثل ویروس آنفوالنزا و نمیتوان
زمانبندی خاصی برای پایانش متصور شد.
آدمها باید زندگی با این ویروس را یاد بگیرند.
 فکر میکنید واکسن کرونا امسال
میرسد؟

مسلما میرسد .اما چه واکسنی و با چه
میزان اثرو طول اثری ساخته میشود معلوم
نیست .دانشمندان آلمانی خیلی خوشبین
نیستند که واکسن موثری ساخته شود.
 امسال با توجه به شیوع کروناواکسن
آنفلوانزا را به همه توصیه میکنید؟
اگرکسی ممنوعیتی برای دریافت واکسن
ندارد توصیه میکنم امسال همه این
واکسن را حتما بزنند.
 از ابتدای شروع بیماری تا االن چند
بیمارکرونا داشتید؟
دقیق نمیدانم اما باالی صد نفر بودند.
کوچکترینشان  ۶ساله و بزرگترین شان ۹۳
ساله بود.
 بیماری داشتید که سناش باال باشد
و بهبود یابد؟
بله همان فرد  ۹۳ساله که گفتم پس
از تکمیل دوره درمان بهبود پیدا کرد.
همچنین بیمار دیگری داشتم که  ۹۲سال
داشت و حتی به دستگاه هم وصل شد که
خوشبختانه بهبود یافت و مرخص شد.
 اوایل توصیه زیادی به مصرف
مکملها میشد اما االن توصیه میکنند
خودسرانه مصرف نشود ،چرا؟
تاکید میکنم همهی همشهریها از
مصرف ویتامین دی ،آمپولهای نوروبیون
و روی در صورتی که بدنشان کمبود ندارد
اجتناب کنند و فقط با تجویز پزشک از این
داروها استفاده کنند .چون برخالف تصورات
اولیه که فکرمیکردند مصرف ویتامین دی و
روی باعث تقویت سیستمایمنی بدن و ایجاد
مقاومت دربرابر کرونا میشود این طورنبود.
حتی به صورت ویژه در مورد کرونا مصرف
ویتامین دی ،روی ،کلسیم و ویتامین ب۱۲
موجب تشدید بیماری خواهد شد .تنها
ویتامینی که هم درپیشگیری و هم دردرمان
ثابت شده که موثر است فقط ویتامین سی
است .روزانه یک تا دو عدد میتوانید مصرف
کنید.

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکیآباد
واقع در شهرک فدک (نوبت دوم)

سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح
مختصـر :عملیـات احـداث پـارک کتابخانـه مکیآبـاد واقـع در شـهرک فـدک) بـه شـماره
 2099090549000002را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت 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 عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/06/06
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1399/06/17
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  11:00روز سهشنبه تاریخ 1399/06/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید یک دستگاه غلطک
چرخ الستیکی چرخ پهن (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :یک دسـتگاه غلطک چرخ
الستیکی چرخ پهن) به شماره  2099005674000048را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران
و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرسwww.setadiran.ir :
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و
دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/06/05
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/06/16
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

