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 هدی رضوانی
درمانهای اضطراری یا
انتقال مصدوم در خارج
از محیط بیمارستان در
کوتاهترین زمان ممکن بر
عهده اورژانس  115است که
در سراسر کشور به نام مرکز
فوریتهای پزشکی شناخته
میشود .بسیاری از افراد
زندگی دوباره خود را مدیون
امدادرسانی به موقع اورژانس
گذشته
هفته
هستند.
اورژانس هوایی در سیرجان
راهاندازی و بهانهای شد برای
گفتوگو با نبیاهلل حیدرپور
رییس اورژانس  115سیرجان
که از نظر میگذرانید:
 از راهاندازی اورژانس
هوایی سیرجان بگویید.
اورژانس هوایی یکی از
ضروریترین و حیاتیترین
تجهیزاتی است که در
نبیاهلل حیدرپور رییس اورژانس سیرجان  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
مجموعه اورژانس هر
شهرستان باید وجود داشته
باشد تا بتوان خدمترسانی
مصاحبه با رییس اورژانس سیرجان به مناسبت راهاندازی اورژانس هوایی:
به افراد حادثهدیده و نیازمند
را به بهترین شکل ممکن
انجام داد .مدتها ضرورت
راهاندازی اورژانس هوایی
در سیرجان احساس میشد
و اقداماتی هم در راستای
راهاندازی اورژانس هوایی
انجام شده بود .چند باری هم بازرسان سایر خدمات اورژانس هوایی ،تقویت توانستیم جان یک مادر باردار را نجات این اتفاق خاطرنشان میکند که وجود
برای بررسی استاندارد امکانات در نظر و افزایش بالگرد را برای ارایه خدمات به داده و در به دنیا آمدن فرزندش موثر اورژانس هوایی به شدت ضروری است
و چه بسا بتواند از وقوع حوادث ناگواری
واقع شویم.
گرفته شده به سیرجان آمدند اما هر همشهریان در دستور کار داریم.
 جریان نجات جان این مادر باردار که در کمین است ،جلوگیری نماید.
 چندی قبل باند فرود هلیکوپتر به
بار بنا به دالیلی امکانات ما مورد تایید
 چند روز قبل چند جوان به
قرار نگرفت و نتوانستیم اورژانس هوایی این دلیل که درمجاورت ساختمانهای چه بود؟
چند روز قبل یکی از خانمهای باردار آمبوالنس اورژانس حمله کرده و
را راهاندازی کنیم تا اینکه خوشبختانه بلند واقع شده مورد تایید بازرسان قرار
هفته گذشته عوامل متعددی دست نگرفت .محل جدید این باند را کجا در سیرجانی در وضعیت اورژانسی قرار موجب مصدوم شدن یکی از نیروهای
گرفت و باید بالفاصله فرزندش را به دنیا اورژانس هم شدهاند .این اتفاق
به دست هم دادند تا پس از مدتها نظر گرفتهاید؟
در حال حاضر و به صورت موقت میآورد و عمل زایمان او در سیرجان چگونه رخ داد؟
شهرستان سیرجان هم بتواند به جمع
آمبوالنس اورژانس در حال انجام
شهرستانهایی بپیوندد که میتوانند محوطه بیمارستان امامرضا(ع) قدیم مقدور نبود .با استفاده از اورژانس
از مزیتهای وجود اورژانس هوایی سیرجان را به منظور فرود هلیکوپتر هوایی این مادر باردار را در کوتاهترین وظیفه بود که در چهار راه فرهنگ
بهرهمند شوند .به منظور افزایش توان ،در نظر گرفتهایم اما به دنبال در نظر زمان ممکن به یکی از بیمارستانهای مورد حمله چند جوان قرار گرفت .این
سرعت و پاسخگویی به ماموریتهای گرفتن مکان مناسبی هستیم که از کرمان رساندیم و خوشبختانه پزشکان جوانها با پرتاب سنگ و آجر به سمت
جادهای و ترافیکی ،بیماران حاد قلبی و استانداردهای باالیی برای این منظور توانستند بهموقع فرزند را به دنیا آورده و آمبوالنس اورژانس هم صدماتی را به
مغزی ،انتقال به موقع مادران باردار و برخوردار باشد .با همین اورژانس هوایی مادر و نوزاد را از خطر مرگ نجات دهند .ماشین وارد نمودند و یکی از همکاران ما

اولیننجاتبااورژانسهوایی

که داخل آمبوالنس بود دچار
مصدومیت شد .خوشبختانه
مصدومیت سطحی است و
با جدیت به دنبال پیگیری
پرونده این اتفاق هستیم.
 انگیزه افرادی که به
ماشین اورژانس حملهور
میشوند ،چه میتواند
باشد؟
به احتمال زیاد این افراد
ممکن است در خانوادههای
خود دچار مشکالت روحی
روانی باشند و از تربیت
خانوادگی مناسبی برخوردار
نیستند .خوشبختانه با
همراهی و همکاری ماموران
نیروی انتظامی این افراد خاطی
و متجاوز بالفاصله شناسایی
شده و پرونده آنها در دست
پیگیری است .در این اقدام
ناشایست ،جنبه عمومی جرم
مطرح است و افرادی که به
حریم اورژانس تجاوز کردهاند
باید طبق قانون مجازات شوند
تا همگان در جریان قرار بگیرند
که ضربه زدن به منافع عمومی
جامعه میتواند عواقب
ناگواری به دنبال داشته باشد.
در حال حاضر در تحریم قرار
داریم .تامین قطعاتی که این
افراد به آن ها صدمه زدهاند
میتواند هم هزینهبر باشد و
هم زمانبر و تا وقتی که این آمبوالنس
بخواهد به چرخه خدمت برگردد بسیاری
از افراد نیازمند از دریافت خدمات امدادی
محروم خواهند شد .از طرفی در شرایط
کرونا قرار داریم و افراد بسیاری به
آمبوالنس اورژانس احتیاج دارند .افرادی
که به خود اجازه میدهند به آمبوالنس
اورژانس حملهور شوند باید عالوه بر
اینکه در محضر قانون حاضر میشوند،
پاسخگوی حقالناسی هم باشند که بر
گردن آنهاست .تاکنون بهندرت شاهد
چنین اقداماتی بودهایم .سال  98هزاران
نفر را با خدمات اورژانس آشنا کردهایم.
بعید بود چنین اتفاق دور از تصوری برای
آمبوالنس اورژانس در سیرجان بیفتد.

گزارش
گفتوگو با دکتر نصیرزاده ،داوطلب دریافت واکسن روسی در سیرجان

زدن واکسن هیچ ترسی ندارد

 پاسارگاد
«واکسن کرونا» دغدغه مشترک امروز همهی
دنیاست و همهی کشورها به دنبال این هستند مهر
تایید بر واکسن کشور خود بزنند تا بتوانند ضمن
بهبودی مردمانشان درآمدی هم کسب کنند .کشور
ما هم از این قافله عقب نماند و اقدام به ساخت
واکسن کرد و تزریق آزمایشی واکسن ایرانی چندی
پیش انجام شد .حاال بسیاری ازافراد با داغکردن تنور
هشتگ«واکسنبخرید»درفضایمجازیسعیکردند
دولت را وارداربه خرید واکسن تایید شدهای بکنند و
واکسن را حق طبیعی خود میدانستند ،پس از آن
دولت اقدامبهوارد کردنواکسنروسی کرد.واکسنی
که مخالفان زیادی داشت و مخالفان آن معتقد بودند
واکسنموثرینیستبا اینحالدولتمردانمرغشان
یک پا داشت و معتقد بودند واکسن روسی یکی از
بهترین واکسنها است .حال با همهی این تفاسیر
واکسیناسیون کادرپزشکی درکشورازهفته گذشته
آغاز شد و در این طرح تعدادی از کادر پزشکی
داوطلبدریافتواکسنروسیشدند.
چهاشنبه هفته گذشته مقارن با روز 22بهمن
اولین محموله واکسن کرونای روسی به سیرجان
رسید و اولین مرحله از واکسیناسیون انجام شد.
در این مرحله  18نفر از پرسنل بخش آیسییو
بیمارستانهای امام رضا و غرضی داوطلب شدند
این واکسن را دریافت کنند و به گفته دکترغالمرضا
جهانشاهی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی تا
االن دریافتکنندگان واکسن مشکلی ندارند و بطور
مستمر و مداوم دریافتکنندگان را رصد میکنند تا
عوارض احتمالیراپایش کنند.
یکی از افرادی که در این طرح داوطلب شد
توگوباپاسارگاد
یزادهبود .اودرگف 
دکترمژگانبصیر 
یزادهمتخصصبیهوشی
گفت:مندکترمژگانبصیر 
هستم .اصالتا یزدی هستم و همان جا هم زندگی
میکنم اما طرحم سیرجان افتاده است و باید 4سال
در این شهرخدمت کنم .بنابراین تصمیم گرفتم به
عنوان داوطلب در این شهر تزریق واکسن داشته
باشم .او در مورد تصمیمش هم گفت :به نظرم
زدن واکسن هیچ ترسی ندارد و چون دیدم بسیاری
ازاستادانم دریزد داوطلب شدند و این واکسن را زدند
وهمچنین آقایدکترجهانشاهی گفتندخطریندارد
بنابراین من هم تصمیم خودم را گرفتم و آن روزی

که داشتند واکسن میزدند من شیفت بودم و رفتم
زدم .او درپاسخ به این سوال که همسرو خانوادهتان
مخالف نبودند ،گفت :در این راه نه تنها همسرم
مخالف نبود بلکه یکی ازمشوقانم هم بود .به هرحال
برای پایان این بیماری باید ازیک جایی شروع کرد .او
گفت :من هیچ ترس و هراسی ازعوارض احتمالی
واکسن روسی ندارم و تا االن هم هیچ اتفاقی برایم
نیفتاده است .اوبابیان اینکه اینبیماریبه اینراحتی
دستبردارنیست گفت« :درسیرجان یک مدتی آمار
ابتالی افراد به این بیماری خیلی باال بود و یک مدتی
بهترشده بود اما متاسفانه دوباره دارد سیرصعودی
پیدا میکند ».وی افزود« :به هرحال یکی از راههای
کنترل این بیماری زدن واکسن است و در پروتکل
واکسن روسی کرونا نوشته بودند؛ تا  96/1درصد

ایمنیمیدهد.حاالدقیقنمیدانمچقدرموثرخواهد
بود .البته این واکسن درسه دوره  21روزه باید تزریق
شود ،یعنی 21روزدیگرباید دوزدوم را تزریق کنم و21
روزبعد به صورت پاف ازطریق بینی انجام میشود».
او گفت« :مراقبت خاصی بعد از تزریق واکسن نیاز
نیست .فقط مانند قبل باید پروتکلهای بهداشتی را
رعایت کنیم».وی افزود«:منخودمتابهحالبه کرونا
مبتال نشدهام و برای همین توانستم واکسن تزریق
کنم .چون یکی ازشروط تزریق واکسن عدم ابتال به
کرونا است ».او در پاسخ به این سوال که درصورت
بروزعالیموبیمارشدن آیاهزینهدرمانشماپرداخت
میشود،گفت«:نمیدانمچیزیبهمانگفتهاند».

«فراخوان تجدید مزایده عمومی فروش  7قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان» (نوبت دوم)

دهیـاری باسـفهرجان در نظـر دارد  7قطعـه زمیـن تحـت اختیـار خـود را از طریق مزایـده عمومی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایده با
بهرهگیـری از سـامانه تـداراکات الکترونیکـی دولـت ( )www.setadiran.irو بـا شـماره مزایـده  2099093173000005را بـه صـورت
الکترونیکـی به فروش برسـاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/11/20 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/12/06ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/11/21 :تا تاریخ 1399/12/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1399/11/21ساعت  9:00تا تاریخ  1399/12/09ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکتها 1399/12/10:ساعت9:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/12/11 :ساعت 8:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت میباشـد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خریـد و دریافت
اسـناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شـرکت در مزایده(ودیعه) ،ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیت
برنـده بـودن مزایدهگـران محتـرم از این طریق امکانپذیر میباشـد.
 -2کلیه اطالعات امالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده قابل مشـاهده ،بررسـی
و انتخاب میباشـد.
 -3عالقهمنـدان بـه شـرکت در مزایـده میبایسـت جهـت ثبتنـام و دریافت گواهـی الکترونیکی (توکن) با شـمارههای ذیـل تماس حاصل
نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 – 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبتنام /پروفایل مزایدهگر» موجود است.

آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

«فراخوان مزایده عمومی فروش  6قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان» (نوبت دوم)

دهیـاری باسـفهرجان در نظـر دارد  6قطعـه زمیـن تحت اختیـار خـود را از طریـق مزایـده عمومی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایده با
بهرهگیـری از سـامانه تـداراکات الکترونیکـی دولـت ( )www.setadiran.irو بـا شـماره مزایـده  2099093173000006را بـه صـورت
الکترونیکـی به فروش برسـاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/11/20 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/12/06ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/11/21 :تا تاریخ 1399/12/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1399/11/21ساعت  9:00تا تاریخ  1399/12/09ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکتها 1399/12/10:ساعت9:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/12/11 :ساعت 8:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت میباشـد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خریـد و دریافت
اسـناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شـرکت در مزایده(ودیعه) ،ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیت
برنـده بـودن مزایدهگـران محتـرم از این طریق امکانپذیر میباشـد.
 -2کلیه اطالعات امالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده قابل مشـاهده ،بررسـی
و انتخاب میباشـد.
 -3عالقهمنـدان بـه شـرکت در مزایـده میبایسـت جهـت ثبتنـام و دریافت گواهـی الکترونیکی (توکن) با شـمارههای ذیـل تماس حاصل
نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 - 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبتنام /پروفایل مزایدهگر» موجود است.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860:

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /99/55ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خوراكدهــي ،حمــل
محصــول کنســانتره ســنگ آهــن ،حمــل باطلــه و بارهــای ریجکتی خطــوط توليــد  5و 6و7
كنســانتره ســنگ آهــن» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط
واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان
از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه
مــــورخ  99/12/6در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران
ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/12/2مقــرر شــده
اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر
دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اصالح هندسی مسیر دسترسی
شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و اصالح
هندسی مسیر دسترسی شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد) به شماره 2099005674000140
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید .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  1399/11/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/12/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/12/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/12/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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

