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 ناصر صبحی
«انتظارداریم  10الی  15روزدیگر ،مرگ و میر کرونا در
استانبیشترشود».اینگفتهیرییسدانشگاهعلومپزشکی
کرمان وقتی برای ما هشداربرانگیزترمیشود که بدانیم وی
در ادامه گفته« :آمار کرونا در کرمان ،سیرجان و رفسنجان
 2.5برابرشده است».
حمیدرضا رشیدینژاد درمصاحبه با خبرگزاری مهربه
افزایش شدید کرونا دراستان طی روزهای گذشته نیزاشاره
داشته است« :بیماران تنفسی ما به دو گروه تست مثبت
کرونا و منفی یا مشکوک تقسیم شدهاند که آمار آنها
نسبت به  3هفته گذشته بین  70تا  89درصد افزایش
داشتهاست».
روزشنبه ،موارد مثبت بستری کرونا دررفسنجان 43
و در سیرجان  106نفر بوده است و همچنان بیشترین
آمارمتعلق به کرمان با  204نفر است .اگرمعیاررا نسبت
تعدادبیمارانبهجمعیتقراردهیم،سیرجاندارایبدترین
وضعیت درکل استان است.
زمانیکه سیرجان ازنظرموارد ابتال به کرونا درشرایط
بهتریقرارداشت،محدودیتهاوسختگیریهایبیشتری
اعمال میشد اما امروز که در حادترین شرایط هستیم،
تقریبا هیچیک ازمحدودیتهای پیشین وجود ندارند .در
اینمیانخبرمیرسدستادمقابلهباکرونایشهرستانبرخی
محدودیتهارابهاستانپیشنهاددادهامااستانهنوزحاضر
به موافقت نشده است .این موارد منجر شد تا به سراغ
دکترغالمرضا جهانشاهی؛ معاونت درمان دانشکده علوم
پزشکیبرویم.
 رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از احتمال
افزایش مرگو میربیماران کروناییدر 10تا 15روزآینده
گفتهاست.آیاچنینحالتیواقعاممکناسترخدهد؟
متاسفانه بله .با توجه به روند افزایشی بیماری کرونا
در سطح شهرستان و مرکز استان ،با افزایش مراجعه به
بیمارستان روبهرو هستیم و هرچه تعداد بیماران بستری
گومیر
دربخش عادی و آیسییو باال برود ،قطعا میزان مر 
هم باالترخواهد رفت .متاسفانه در 24ساعت گذشته ما
 7مورد بستری در آیسییو داشتیم که حال یکی دو نفر
از ایشان وخیم است .این نکته میتواند زنگ خطر را به
صدا دربیاورد.

گفتوگو با معاون دانشکده علوم پزشکی در مورد وضعیت کرونا در سیرجان

مدارس باید تعطیل شوند

 اگر معیار را نسبت تعداد بیماران به جمعیت قرار دهیم ،سیرجان دارای بدترین وضعیت در استان است
 در ابتدای شیوع کرونا محدودیتها
و سختگیریها بیشتر بود .به نظر میآید
تصمیمهاتناسبیبامیزانخطرندارند.
جای تاسف دارد .روزهای اول مردم و مسئوالن
پابهمیدانگذاشتندولی اکنونبهدلیلسادهانگاری
و عادینگری موضوع پیک کرونا را داریم .تا
زمانیکه مردم اصول بهداشتی و فاصلهگذاری
اجتماعی رعایت نکنند ،ماسک نزنند ،ازتجمعات،
شبنشینیها ،جمعها و دورهمیهای خانوادگی
پرهیزنکنند ،قطعا روزبه روز آمار افزاینده کرونا و
بستری را خواهیم داشت .به نظرم سربازان اصلی
میدان مبارزه با کرونا ،مردم هستند نه مسئوالن.
مسئوالن کمک و همت میکنند اما تا مردم نیز
کمک و رعایت نکنند ،افزایش روزانه بیماری ،و
گومیرراخواهیمداشت.
مر 
 اما برخی ازمسایل ازدست مردم خارج
است.مانندمدرسهو کالسدرس.
بهعنوان معاون درمان ،توصیه اکید من حداقل
به همشهریان این است که به میدان بیایند .آنها
اختیار بچههایشان را دارند و به هیچ عنوان و در
هیچیک ازردههای سنی به مدرسه نفرستند .درست
دکتر غالمرضا جهانشاهی؛ معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
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میرساند اماحداقلپدربزرگ،مادربزرگووالدینشر
ابتالی کارکنانشانشنیدهمیشود.میزان ابتالبه کرونا
درسالهای آتینیزببیندوحسرتینداشتهباشد .اگرخانوادهها بود اما درغیرآن ،جامعه دراثرتبعات ناشی ازافزایش ابتالی درمعادنظرف 2ماه اخیر 2،برابرکلمدتشیوع کرونا
میخواهند بچهها یا نوهها حسرت دیدن بزرگترهایی مانند به کرونا قطعا مشکالت اقتصادی و ناهنجاریهای اجتماعی شده است .آیا اینشنیدهصحتدارد؟
پدربزرگ و مادربزرگ را نداشته باشند ،آنها را به مدرسه زیادی را تجربه خواهد کرد .هچنین بحث از هم پاشیدگی
ببینید،بیماری کرونا،بیماریهمه افرادومناطق است.
نفرستند .سالح مردم درمبارزه با کرونا ،رعایت کردن اصول خانوادهها و دیدن داغ عزیزانی که تا سالها بردل خانوادهها اینگونه نیست که مختص معادن باشد و اتفاقا معادن
اولیه بهداشتی است؛ نرفتن به بازار ،مدارس ،باشگاهها ،خواهدماندوپشیمانیکهدیگرسودینخواهدداشت،ازدیگر بیشترین رعایت را دارند .البته ،درست است که در میان
محلهایتجمعوبانکهایشلوغوهمچیناجتنابجدیاز تبعاتاست.
پرسنل معادن گرفتاری داریم و حتی درردههای باال و میان
تجمع است.منمعتقدم اجتماعبیش از 2نفرممنوع است.
 اخباری مبنی برپنهانکاری برخی معادندرمیزان مهندسان و مدیران نیزمواردی ازگرفتاری به کرونا و بستری

تجربه خانوادهای که کرونا گرفتند
 پاسارگاد :هنوز هم پشت تلفن آرام حرف م یزند و
گاهی سرفه میکند .او که چهل روزاست زایمان کرده است ،پس از
زایمانش به کرونا مبتال میشود و هنوزهم درقرنطینه به سرمیبرد.
او اینچنین کالمش را آغاز میکند؛«باتوجه به اینکه باردار بودم از
اسفندماه کهمدرسههاتعطیلشدندبههمراهپسرمدرخانهماندیم
و خودمان را قرنطینه کردیم .جزدرموارد ضروری مثال دکتررفتن از
خانه بیرون نمیرفتم آن هم با رعایت کامل تمام موارد بهداشتی.

اگرچه من و پسرم درخانه قرنطینه بودیم اما همسرم که کارمند
منطقه گلگهراست باید سرکارمیرفت و دراین مدت تمام موارد
بهداشتیرارعایتمیکرد.
تمام مدت بارداریام هیچ مشکلی پیش نیامد و به این باور
رسیده بودیم که چون رعایت میکنیم امکان اینکه مبتال شویم
صفراست.
شهریورماه زایمان کردم و باز هم همه موارد را رعایت کردیم

و نپذیرفتیم حتی یک نفرهم برای مهمانی و دیداربه خانهمان بیاید
و تمام تبریکها تلفنی بود .درطول یک ماه بعد اززایمان همسرم
چندباربرایماموریت کاریبهسفررفت.به گفتهخودشتمامطول
مسافرت ماسک داشته جزدرمواقعی که برای غذا خوردن مجبور
بودهماسکشرابرداردو گویاهمانزمان کوتاهبرایمبتالشدن کافی
بوده است .باردوم که همسرم به ماموریت رفت ازآنجایی که اصال
فکرنمیکردممبتالباشیمبههمراهپسرمبهخانهپدرشوهرمرفتیم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید سرچراغیهای  240 ،150و  60وات (نوبت دوم)

سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی
خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد سـرچراغیهای  240 ،150و  60وات) بـه شـماره
 2099090549000005را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1399/07/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/07/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/07
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 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه فینیشر چرخ الستیکی (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصر:خریـد یک دسـتگاه
فینیشـر چـر خ السـتیکی) بـه شـماره  2099005674000072را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقوقی) و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام 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 مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/07/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/07/23
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/08/03
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
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

را داریم اما به نظرم در مناطقی مانند معادن که کنترل
شده هستند ،بیماری را میتوان راحتترکنترل کرد اما در
مکانهایی مثل بانک یا محل تجمعی که کنترلی روی آن
نیست ،بیشتر کانون آلودگی وجود دارد .درحال حاضرما
فصل پستهچینی را داریم .هیچگونه کنترلی برپستهچینان
نیستوهمینموضوعباعث افزایشبیماری است.بله،در
معادن نیزآلودگی وجود دارد .دربحث حم لونقل ،مواردی
مثل استفاده ازفقطیکسومظرفیت اتوبوسهاحتماباید

چند روز بعد یکی یکی عالیممان شروع شد .اول از همه خودم و
همسرمهمزماندردعضالنی،خستگیوتبولرزمانشدتگرفت.
ناگفتهنماندعالیمخیلیخفیفی ازهفتهقبلداشتم کههمه آنهارا
به خستگی و کمخوابی بعد اززایمان نسبت میدادم و همسرم هم
سردرد و سرگیجه داشت که دلیل آنها را تعداد زیاد پروازهایی که در
هفته قبل داشته میدانست .بعد ازشروععالیم شدید و مراجعه به
پزشکتست کرونامامثبتشد.پس ازآنپسربزرگمهممبتالشد
اماباعالیمیخفیفوخوشبختانهبراینوزادمانمشکلیپیشنیامد.
متاسفانه همان چند ساعتی که ندانسته به خانه پدرشوهرم رفتیم

رعایت شود و یا تا جاییکه ممکن است ازدورکاری
استفاده کنند و یا درمحلهایی که تجمع وجود
دارد،فاصلهگذاری اجتماعیرارعایتکنند.
گفتهمیشودمواردیشاملپیشنهادها
و محدودیتها به ستاد استان پیشنهاد شده
است .موارد مورد نظرستاد شهرستان چیست
وموارد اصلح ازنظرشما کداماند؟
با توجه به وضعیت فوق حادی که درسیرجان
پیش آمده ،وضعیت شهر کامال قرمز است و
ظرفیتبیمارستانهانیزکامالمحدود،توصیهاکید
ما بربستن مراکزعمومی ،رعایت مسایل مربوط
به جلوگیری ازشیوع کرونا ازسوی اصناف و حتی
بستن بسیاری ازاصناف است .درست است که بار
اقتصادی ،بسیاری از اصناف را زمینگیر کرده و ما
نیز این نکته را میدانیم ولی در مجموع ،به نظرم
ضرری که کرونا با بستری کردن کسبه ،مراجعان یا
خانوادهشانمیتواندوارد کند،خیلیبیشترازضرر
اقتصادی بستن محل کسب است .یکی دیگر از
توصیههای اکیدما،تعطیلیکاملمدارسحداقل
به مدت  3یا  4هفته است .بازار حداقل باید 2
یا  3هفته تعطیلی کامل داشته باشد و بانکها
باید رعایت کنند و افرادی را که ماسک ندارند و
فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت نمیکنند ،مجبوربه رعایت
کنند .در مجموع اگر اجتماعات پراکنده شود و افراد در
فضای آزاد به سرببرند ،میزان ابتال بسیارکم میشود.
جریم هبرایعدماستفادهازماسکمیتواندکمک
کند؟
به نظرم یکی از راهکارهای مبارزه با کرونا ،اعمال زور
است .متاسفانه با خواهش ،تمنا و التماس نمیتوان در
جنگپیروزشد .اینجنگی است کهنیازبه گذاشتنقوانین

کافی بود تا آنها را هم مبتال کنیم .چند روزبعد ازبیماری ما عالیم
مادرشوهرم با سرفههای شدید بروزکرد .و روزبعد ازهم پدرشوهرم
اکسیژن خونش به ۷۶رسید و دربیمارستان بستری شد .یک لحظه
غفلت تا االن ۶نفررا مبتال و یک نفررا بستری کرده است و ممکن
است همین یک لحظهغفلت یکعمرپشیمانی به باربیاورد .بعد از
گذشت دو هفته ازشروع بیماری هنوزدرگیرآن هستیم و به زندگی
عادی برنگشتیم .بیماری هم سختترازآن چیزی بود که فکرش را
میکردیم.با اینکهماهمگیهمزمانمبتالشدیم امایکسریعالیم
مشترکداشتیموهرکداممانیکی ازعالیمروبیشترداشت.همگی

سفت و سخت دارد .افرادی که ماسک نم یزنند ،حتما
باید جریمه شده و شامل محدودیت شوند .حتی وسیله
نقلیهشان توقیف شود و یا از ورودشان به ادارات و مراکز
جلوگیری شود .به نظرم اگر برای عدم استفاده از ماسک،
جریمهیکمیلیونتومانیبگذارند،قطعاتماممردمماسک
م یزنند.اگروقتیفاصلهاجتماعیرارعایتنمیکنند،جریمه
شوند،قطعارعایتمیکنند.بنابراینموافقوجودجریمهها،
محرومیتها و محدودیتها هستم .حتی کارکنان ادارات
اگررعایت نکنند ،باید شامل جریمهها و محدودیتهای
کاری شوند .شاید اینگونه بتوانیم به کاهش روند بیماری
کمککنیم.
گفتوگویکوتاهبادکترغالمعباسمحمدی؛
رییسدانشکدهعلومپزشکیسیرجان
 چرا وقتی شیوع کرونا در سیرجان زیاد نبود
محدودیتهای زیادی اعمال شد ولی حاال که شیوع
بسیارزیاد شده ،خبری ازآن محدودیتهاو تعطیلیها
نیست.
اینگونهنیستکهخبرینباشد.بیشتربحثمالحظات
اقتصادی و معیشتی مردم است .انتظار میرود به خاطر
مالحظهای که ازطرف مقامات برمعیشت مردم میشود،
مردمنیزمواردبهداشتی،زدنماسک،فاصلهگذاریاجتماعی
و ...را رعایت کنند .از طرفی ما تابع استانداری هستیم.
پیشنهاد ستاد مقابله با کرونای شهرستان این بود که برخی
اصنافکالتعطیلشوندمنتهااستانموافقتنمیکند.قرار
براینشده کهصنوفبازباشندورعایت کنند اما اگرهریک
رعایت نکردند ،دیگربسته خواهند شد .البته ،این رند دارای
چند مرحله است .مرحله اول تذکر است و مراحل بعدی
 300و 500هزارتومان جریمه و درنهایت پلمپ است.
رییسدانشگاهعلومپزشکی کرمان استناد کرده
بودندحدود80درصدازکسانیکهزیردستگاهونتیالتور
میروند،فوتمیکنند.
بله .این آمار در همه جای دنیا وجود دارد .وقتی کار
فردی به لولهگذاری در ریه و دستگاه ونتیالتور برسد85 ،
درصد احتمال فوت وجود دارد.
 در سیرجان چند نفر در زیر دستگاه ونتیالتور
هستند؟
به نظرم فقط دو نفر.

کوفتگی و دردعضالنی و تب و ازدست دادن حس بویایی و چشایی
رو داشتیم.خیلی ازداروها برای من چون شیرده بودم منع مصرف
داشتویا اینکهبایدبادوزپایین استفادهمیکردم کههمینتحمل
بیماری را برام سختترکرده بود .واقعا در این مدت وحشت زیادی
داشتیم و بیشترین نگرانیام برای بچهها مخصوصا نوزادم بود چون
بایدمرتب کنارشباشموازاینترسداشتم کهبهواسطهشیردادن
نوزادمهممبتالشود امابامشورتباپزشکو اینکههنگامشیردهی
ماسک بزنم و قبل از آن دستهایم را بشویم توانستم این دوران
سخترابگذرانموخوشبختانهنوزادممبتالنشد».

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر سال ( 1399نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
پـروژه ترمیـم نوارهای حفاری سـطح شـهر سـال  )1399بـه شـماره 2099005674000071
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری 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
مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/07/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/07/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 17:00روز سهشنبه تاریخ 1399/08/06
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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
حمل قیر از پاالیشگاه به مقصد کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :حمـل قیـر از
پاالیشگاه به مقصد کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان) به شماره 2099005674000070
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه مراحـل برگزاری 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 اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/07/14میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/07/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30سهشنبه تاریخ 1399/08/06
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

