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پيامك300099004806 :
 ناصر صبحی
وضعیت شیوع ابتال به کرونا در سیرجان طی
هفتههای اخیردرمقایسه با سایرشهرهای استان
کامال متفاوت است .شرایط سیرجان به گونهای
است که استاندار کرمان ضمن اشاره به وضعیت
مطلوبشهرستانهایدیگراستان،تلویحاسیرجان
را عامل نقض عملکرد مطلوب مسئوالن استانی
ارزیابی کرده و با خطاب قرار دادن مسئوالن
سیرجانی خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر و برای رفع
مشکالتناشی ازبروکراسی اداری،بهنوعیخواستار
عملکرد هوشمندانه و مبتکرانه مسئوالن سیرجان
برای کنترل شیوع ویروس کرونا شده است.
دراین میان ،سفرنماینده دانشگاه علوم پزشکی
استان و همچنین سفرنماینده ویژه وزیربهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به سیرجان گویای شرایط
خاص این شهر است .سفر این دو هرچند تحت
عنوان بررسی وضعیت سیرجان عنوان شد اما هیچ
خبری از دستاوردها یا نتایج این سفرها در اخبار
منتشرنشد.تنهانمایندهدانشگاهعلومپزشکیکرمان
طی یک مصاحبه تصویری تقریبا 2دقیقهای به بیان
یک سری مسایل کلی پرداخت و از اشاره به دالیلی
کهمنجربهوضعیتفعلیشدهاند،خودداری کرد.
بنابراین برای مردم سیرجان این سؤال باقی
مانده که چرا در یک استان ،تنها وضعیت یک
شهر متفاوت است و دلیل یا دالیل این اتفاق
چیست .روز شنبه ،در پایان جلسه ستاد مدیریت
پیشگیری از کرونا ،فرصتی دست داد تا با دکتر
غالمرضا جهانشاهی؛ معاونت درمان دانشکده
علوم پزشکی و رییس بیمارستان امام رضا در این
مورد گفتوگو کنیم .جهانشاهی دراین گفتوگو،
عواملی نظیر؛ عادیانگاری وضعیت توسط برخی
مردم ،سفر بخشی از مردم سیرجان به هرمزگان،
تردد فراوان در سیرجان به سبب قرار گرفتن در
لونقل کشور ،دورهمیها،
چهارراه اقتصادی و حم 
حضوردرمراسم شادی یا ختم و ...را ازجمله دالیل
به وجود آمدن وضعیت فعلی درسیرجان دانسته
است .وی همچنین پیشبینی میکند؛ در صورت
رعایت نکردن مردم در ایام عید و رفتن به مسافرت
و یا دید و بازدید ،ممکن است سیرجان با پیک حاد
دیگری مواجه شود .نکته مهم در مورد وضعیت
خاص ویروس فعلی کرونا از منظر جهانشاهی،
چرخش سریع آن و درگیر کردن افراد زیر 20سال
و به خصوص کودکان زیر 5سال است .او با اشاره
به آمارهامیگوید کهخانوادههابایدبیش ازگذشته
مراقب کودکانخودباشند.
 در سفر نماینده دانشگاه علوم پزشکی
کرمان به سیرجان با هدف بررسی وضعیت

نقــاشی
ساختمان

09223194846

گفتوگو با معاون درمانی دانشکده علوم پزشکی و رییس بیمارستان امام رضا(ع)

رازافزایش آمارمبتالیان بهکرونا درسیرجان
سیرجان چه نتایجی به دست
آمد؟
ما دو سفر در این رابطه
داشتیم .یکی از این موارد ،سفر
دکتر صاف یزاده؛ معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان و در
سفر دوم ،دکتر رضایی؛ نماینده
ویژه وزیر بهداشت به سیرجان
تشریف آوردند و از نزدیک اوضاع
را بررسی کردند .با توجه به اینکه
در طی سه ،چهار هفته گذشته
سیرجان روند رو به رشدی را از
لحاظ موارد ابتال به کرونا داشت،
همکارانی که تشریف آوردند ،پس
از بررسی موضوع پیشنهاداتی در
جهت کنترل اوضاع داشتند که
ازجمله آنها؛ تشدید طرح شهید
سلیمانی ،افزایش نمونهگیریها،
کنترل ورودیهای شهر،
کنترل ورودیها به آرامستان و
بهشتزهرا،تعطیلیتاالرهاومراکز
تجمعوهمچنینتعطیلیمشاغل
رده سه و چهار ،به ویژه باشگاههای
ورزشی ،آرایشگاههایزنانهومراکز دکتر غالمرضا جهانشاهی؛ معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و رییس بیمارستان امام رضا(ع) /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
تجمع بود .همچنین توصیه اکید
اینموضوعمیتواندچندعلتداشتهباشد.یکی است .با توجه به اینکه سیرجان یک شهرصنعتی تعداد زیادی از افراد دور هم جمع شده و فاصله
داشتند بر رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،ماسک
زدن ،دوری از تجمع توسط مردم و خودداری از از این علتها ،همین موضوع سفرمردم سیرجان استوشهرهایصنعتییاتوریستیمیتوانندخیلی اجتماعیرارعایتنمیکنند.شایدبیشترینمشکل
آوردن نوزادان و کودکان به مراکزتجمع .این نکته به استان هرمزگان در پی تعطیالت چند روزه بود .سریع گرفتارشوند .عادیانگاری مردم و عدمرعایت ما همین موضوع و تجمعات باشد.
 اما در شهرهای اطراف مانند بافت یا بم
از این لحاظ اهمیت دارد که با توجه به جهش در حقیقت این سفرها ناشی از عادیانگاری مردم پروتکلها خیلی سریع میتواند شهررا وارد حالت
همباهمینموضوععشیرهایروبهروهستیم.
کرونا ،مقداری درگیری افراد زیر بیست سال و به نسبت به مسئله کرونا و رعایت نکردن پروتکلها حاد و پیک بیماری کند.
مهمترینش یکی سفربه هرمزگان بود و دیگری،
 آیا سخنان شما به این معنی است که
ویژه نوزادان و کودکان زیرپنج سال بیشتراست که بود .همچنین بازبودن تاالرها درچند هفته گذشته
یکی ،دو مورد از ایشان نیزبیماریشان بسیارشدید موجب بیشترشدن تجمعات شد که این موضوع میانگینرعایتپروتکلهاتوسطمردمسیرجان این است که سیرجان محل گذربسیاری از افرادی
است که میخواهند به هرمزگان بروند .درحالیکه
و وخیم بود و متاسفانه یک مورد فوت نیزداشتیم .خود باعث ایجاد مشکالتی شد .از طرفی مردمی پاییناست؟
شاید نتوانیم چنین نتیجهای بگیریم .شاید شهرهایی مثل بم یا بافت این وضعیت را ندارند.
بنابراین توصیه اکید داریم که خانوادهها بسیار که به خانهباغها میرفتند و در مراسمها شرکت
 پس سیرجان هم مقصر است و هم
رعایت کنند و به خصوص مراقب بچهها باشند .میکردند ،از جمله مواردی بود که باعث چرخش نتیجه این باشد که مردم مقداری نسبت به قضایا
متاسفانه عادیانگاری مردم و سفری که طی سه ،بیشترویروس و افزایش مبتالیان شد .یکی دیگراز عادیانگاری کردند .زیرا وقتی میزان استقاده از قربانی؟
عمال به نوعی قربانی ترددهای زیادی است
چهارهفته قبل به سمت هرمزگان داشتند ،باعث دالیل این موضوع ،بودن سیرجان دریک چهارراه ماسک را درسطح شهربررسی میکنیم ،میبینیم
تشدید و افزایش روند بیماری کرونا درسیرجان شد .استراتژیک است که مسافران زیادی برای رفتن به که باالی هشتاد تا نود درصد مردم رعایت کرده و از که از این شهر انجام شد .همچنین عدم رعایت
 یعنی سفر مردم سیرجان به هرمزگان سمت هرمزگان یا شیرازباید ازسیرجان بگذرند .این ماسک استفاده میکنند .سیرجان حالت عشیرهای پروتکلهای بهداشتی توسط عدهای که موضوع را
موجب افزایش شدید آمار ابتال به کرونا شده موضوع نیزمیتواند مزید برعلت باشد و چرخش دارد و جمعیت خانوادهها زیاد است ،با توجه به عادیانگاشتند.
 اخیرا گفته شده که حدود  10مورد مبتال
ویروس را بیشتر کند .مورد بعدی بحث معادن سنتها درمراسم عقد و عروسی ،شادی و یا ختم
است؟

رومـالیــن

ضایعات و آهن دست

نقاشی ساختمان

دوم و غیره شما را با

09139477334

09132797295

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

بهترین قیمت خریداریم

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520
20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

به کرونا داریم که مشکوک به
کرونای موسوم به انگلیسی
هستند .آیا نتیجه آزمایش این
افرادمشخصشده است؟
آنچه که تا االن شخص
است ،ما یک مورد قطعی ابتال به
ویروس کرونای انگلیسی داشتیم
اما تاکنون از مواردی که برای
آزمایش ارسال شده ،فقط همین
یک مورد به صورت قطعی اعالم
شده که کرونای انگلیسی دارد و
گزارش باقی موارد ،منفی بودند،
اما ما نباید به سادگی از کنار این
قضیه بگذریم .به این دلیل که به
طورقطع ویروس درحال چرخش
درجامعه ماست و میتواند خیلی
خطرناک باشد .بنابراین باید تمام
افراد و خانوادهها رعایت کنند و از
تجمعاتپرهیزکنند.
 درحالیکه در طول
هفته گذشته ،آمار مبتالیان
در سیرجان باال بود ،ناگهان در
آخرینمورد،شاهدپایین آمدن
شدید آمار بودیم .آیا این یک
اتفاق و تصادف است یا حامل
پیامیبهمردم است؟
با آمار یک روزه چندان نمیشود قضاوتی کرد.
این موضوع میتواند تصادفی باشد یا نمونههایی
که به آزمایشگاه ارسال میشود ،کمترمثبت شده
باشند .این کاهش آمار دلیلی بر کم شدن میزان
بیماری نیست .در دو یا سه روز گذشته ،روند
افزایش ابتال کمی کندترشده اما هنوزروند منفی
نشده است .بار دیگر تاکید میکنم عادیانگاری
نکنیم و قضیه را جدی بگیریم.
 با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال
و افزایش عبور و مرورها ،چه پیشبینیای از
وضعیتوچهتوصیهایدارید؟
اگر بخواهیم بدبینانه قضیه را بررسی کنیم،
در روزهای آخر سال و اوایل فروردین ،اگر مردم
رعایت نکنند و بیپروا به بازاربرای خرید بروند یا در
مراکزی با فضای بسته تجمع کنند ،قطعا میتوان

دعوت به همکاری

به دو نفر نیروی خانم و آقا ،حداقل سن  25سال
جهت کار در کافه و قهوهسرا نیازمندیم.
آدرس :شهرک سمنگان،بعد از زیرگذر

09139473201
دعوت به همکاری

نمایندگی سایپا واقع در بلوار امام رضا از یک
نفر مکانیک دعوت به همکاری مینماید.
42232929
09136216676

گفت که روزهای بدی را تجربه خواهیم کرد اما
این امیدواری را داریم با توجه به اینکه مردم
ما بسیار فهیم و همراه سیستم سالمت هستند،
قطعا میتوانیم با تعامل وضعیت را کنترل کنیم.
امیدواری ما این است که با رعایت پروتکلهای
بهداشتی و پرهیز ازتجمعات بتوانیم روند بیماری
را کنترل کنیم تا ایام عید خوبی را داشته باشیم
و مردم با آرامش بیشتری به زندگیشان برسند و
با فامیل خود ،بدون نیاز به تجمع یا نیاز به دید و
بازدید ،بتوانند ازطریق فضای مجازی ارتباط داشته
باشند .توصیه اکید من در درجه اول ،رعایت
پروتکلها ،زدن ماسک ،رعایت فاصله اجتماعی
و پرهیز از تجمعات است .نکته دوم ،نرفتن به
مسافرت است .امیدواریم مردم امسال نیز مانند
سال گذشته درمنازل خود بمانند تا بتوانیم چرخه
انتقال ویروس را قطع کنیم .نکته آخر این است
که با توجه به اینکه در این سری ویروس ،بیشتر
نوزادان ،کودکان و نوجوانان درگیر میشوند و
در عین حال از آنجا که این گروهها توانمندی
الزم را جهت استفاده از ماسک و رعایت فاصله
اجتماعی ندارند؛ به خصوص در مورد کودکان زیر
پنج سال ،خانوادهها بیشتر مراقبت کنند و به
بچهها در زدن ماسک و شستن دستها کمک
کنند .من خوشبینم چون مردم فهیم و همراهی
داریم و از ایشان خواهش میکنم در طرح شهید
سلیمانی شرکت فعال داشته باشند تا بتوانیم
موارد مشکوک یا مبتال را سریعترتشخیص دهیم
تا بتوانیم اقدامات درمانی به موقع را داشته باشیم.
 آیا تعطیالت عید میتواند افزایش
شدیدتریدرپیداشتهباشد؟
اگر مردم رعایت نکنند و بخواهند بیپروا
مسافرت کنند و تجمعت و دورهمیها را برگزار
کنند ،ممکن است با یک بحران خیلی جدی روبهرو
شویم.همانطورکه امروزمیبینیمخوزستاندچار
یک پیک بسیارشدید شده است .هرجامعهای که
پروتکلها را رعایت نکند ،با هرزیرساخت بهداشتی
و درمانی که داشته باشد ،درگرداب این پیک گرفتار
و مشکالت زیادی ایجاد میشود.
 گفتید کودکان بیشتردرگیرکرونا خواهند
شد ،آیادرحال حاضرچنینوضعیتیداریم؟
در حال حاضر ما وضعیت بستری اطفال و
نوزادان را داریم .از ابتدای پیک جدید نزدیک به
 20مورد بستری اطفال ،نوزادان و ردههای سنی زیر
 12سال را داشتیم .درحالیکه درپیک قبلی موارد
ابتالی زیر 10سال خیلی کم و عددی تک رقمه بود.
اما در شرایط فعلی  20مورد ابتالی کودکان زیر10
سال داریم.

به چند نفر بازاریاب
جهت همکاری در
فروشگاهاینترنتی

15 kala.ir

دعوت به عمل میآید.
09139565992

به دو نیروی ساده
جهت شیفت روز در
کبابی و بریانی نیازمندیم
۰۹۱۳۵۰۱۶۰۳۰
۰۹۱۳۶۳۷۰ ۸ ۲۰

امتیاز آموزشگاه
آرایش زنانه
(با  30سال سابقه کاری)
به فروش میرسد
09374428873

دعوت به همکاری
به یک شاگرد ،نصاب

کابینت و منشی نیازمندیم.

ترجیحا چهارراه عباسپور
09130246848

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید و نصب یک دستگاه اویل
هیتر(روغن گرمکن) هشتصد هزار کیلو کالری سال ( 99نوبت اول)
ـیرجان در نظــر دارد از طریــق مناقصــه عمومــی شــرح مختصــر :خریــد و نصــب یــک
ـهرداری سـ
شـ
دســتگاه اویــل هیتر(روغــن گرمکــن) هشــتصد هــزار کیلــو کالــری بــا شــبکه و اتصــاالت مربوطــه
ســال  1399بــه شــماره  2099090467000003را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا ارایه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)
بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم
عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکــی را جهت
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/11میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1399/12/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/01/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1400/01/15
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه
و ارائــه پاکتهــا
الــف :آدرس :ســیرجان -میــدان انقــاب -شــهرداری مرکــزی -امــور قراردادهــا شــماره تمــاس:
034 - 41325000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

