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 زهرا خواجویینژاد
بنا به اعالم وزارت بهداشت ،درحال حاضرچهار
هزارو  ۶۹۴نفر ازمبتاليان كوويد ۱۹دربخشهای
مراقبتهای ويژه بيمارستانها بستری هستند
و هماكنون  ۲۵۷شهرستان ،در وضعيت بسيار
پرخطر و قرمز و  ۱۲۹شهرستان در وضعيت خطر
و نارنجی قرار دارند .عالوه بر اينكه  ۵۱شهرستان
در وضعيت زرد و فقط  ۱۱شهرستان در وضعيت
آبي قرار دارند .ديروز و به دنبال تداوم  16روزه
افزايش صعودی آمار سه رقمی مرگ كرونا در
كشور ،مسعود مردانی؛ عضو كميته علمی ستاد
ملی مقابله با كرونا در گفتوگو با ايرنا ،در يك
هشدار جدی خطاب به ستاد ملی مقابله با كرونا،
ضمن اعالم پرشدن تمام تختهای بستری در
بيمارستانها توسط مبتاليان كوويد  ،19وضعيت
كنونی شيوع بيماری در كشوررا فاجعهآميزخواند
و تنها راه برونرفت از اين بحران را تعطيلی كامل و
الزام شهروندان به خانهنشينی عنوان كرد.
این بحران شامل استان کرمان و شهرستان
سیرجان هم شده است .متاسفانه طی  24ساعت
گذشته یعنی از ظهر شنبه تا ظهر یکشنبه 145
نفر دیگر در سیرجان به کرونا مبتال شدهاند و با
احتساب این رقم جمع کل مبتالیان تا به امروز
به عدد  10710نفررسیده است .همچنین درحال
حاضر  80نفر در دو بیمارستان بستری هستند و
 146نفردربخشهای حاد تنفسی بستری هستند.
همچنین تا امروز  216نفر در اثر کرونا فوت
کردهاند.
 تابحالچنینوضعیتیراتجربهنکردهایم
دکترعلی امجدی متخصص بیماریها عفونی
در این باره گفت :از ابتدا کرونا تا االن هیچوقت
چنین وضعیتی را تجربه نکردهایم .در حال حاضر
در بیمارستان غرضی که دو بخش برای بیماران
کرونایی در نظر گرفته بودند ،پر هستند .سپس
یک بخش سرپایی هم راه انداختهایم که بیماران
میآیند دارو میگیرند و میروند .یعنی عمال باید
بستری شوند اما چون تخت نداریم با گرفتن دارو
درخانه قرنطینه میشوند .او با بیان اینکه این روزها
میزان مراجعه مردم به پزشکان و بیمارستانها
بیشترشده است ،گفت :افراد بدحال تعدادشان
زیادترشده است .اکثرا ریههایشان درگیر است و
به درمان متاسفانه جواب نمیدهند .دکتر امجدی
با بیان اینکه عالیم تغییری نکرده است ،گفت:
عالیم همان عالیم قبلی است فقط تنها تفاوتش
این است بیماری سریعتر پیشرفت میکند و اگر
دیرمراجعه کنند ویروس سریع پخش میشود.
او در پاسخ به این سؤال که کرونایی که
االن در سیرجان است کرونای انگلیسی است؟

متخصصان عفونی سیرجان از بحران کرونا میگویند

مسافرتها و دورهمیها باالخرهکاردستمان داد
گفت :بعضی ازموارد کرونای انگلیسی هستند اما
قابل اثبات نیست که چند درصد از افراد کرونای
انگلیسی دارند و چند درصد کرونای معمولی.
مسلما همان کرونای قبلی هم جهش پیدا کرده
است .چون ویروس به مرور زمان جهشهای
مختلف پیدا میکند .یعنی درصدی از این بیماری
کرونای انگلیسی است اما نمیتوان گفت چند
درصد ،چون ازلحاظ انگلیسی بودن یا نبودن مورد
آزمایش قرارنمیگیرند .به خاطرهمین هم خیلی
چیزهایش فرق کرده است .او گفت از لحاظ رنج
سنی تغییری در بیماران رخ نداده و مانند گذشته
است و نمیتوان گفت االن بین جوانان یا کودکان
بیشتر شده است .مثال کرونا را همیشه بین
کودکان داشتهایم اما خفیفتر است و خطرش
کمتر است .او معتقد است تنها راه پیشگیری از
کرونا؛ « عدم حضوردرجمعیت و مهمانی است و
تا جایی مردم میتوانند مسافرت و جاهای شلوغ
نروند ،مرتب ماسک بزنند و پروتکلهای بهداشتی
را رعایت کنند».
دکتر محمد ندیمی،متخصص بیماریها عفونی دکتر علی امجدی ،متخصص بیماریها عفونی دکترعلی حاجعلیزاده ،متخصص بیماریها عفونی
دکتر امجدی با تاکید به اینکه عبور از پیک
سنگین بستگی به رفتارمردم و دولت دارد ،گفت :خودشان را به دردسر میاندازند و هم کادر درمان جوری است که تختهای بیمارستانیمان تقریبا پر اینکه درگیری خیلی شدید ریه درسیتیاسکنشان
معموال یک ماه طول میکشد تا یک پیک بخواهد را».
هستند و برای اینکه بتوانیم سرویسدهی خوبی به دارند .او در مورد تغییر عالیم هم گفت :عالیم
بخوابد .اگر همه چیز رعایت شود ،محدودیتها
او گفت :اینکه برخی افراد میگویند سرما بیماران بدهیم ،طرح درمان سرپایی بیماران را راه نسبت به قبل یک مقدار تغییر کرده ،مثال ما
مانند آبانماه اجرا شود و مردم هم رعایت کنند خوردیم یا حساسیت بهاری داریم ،شاید چنین انداختهایم .در این طرح بیمارمیآید همان داروی اختالل بویایی را کمتر داریم و بیشتر با بدندرد،
یک ماهه جمع میشود وگرنه همچنان ادامه دارد .مواردی هم وجود داشته باشد اما باید همه را بیمارستان را میگیرد و اگر شرایطش را داشته عالیم سرماخوردگی و در موارد پیشرفته عالیم
او در مورد وضعیت مر 
گومیر هم گفت :کرونا قلمداد کنیم ،چون کرونا همه این عالیم باشد و نیاز مبرم به بستری شدن نداشته باشد ،در ریوی ظاهر میشود .االن دیگر با توجه به شرایط
وقتی یک پیک یا بحران ایجاد میشود ،ابتدا را میتواند داشته باشد؛ ازعالیم حساسیت فصلی خانه درمان را ادامه میدهد .اینجوری تختهای جامعه سرماخوردگی نداریم و اگر بیماری عالیم
تعداد مبتالیان باال میرود ،دو سه هفته بعد آمار گرفته تا عالیم سرماخوردگی ،عالیم گوارشی و بیمارستانخالیمیمانندتابیمارانبدحالتربستری سرماخوردگی را پیدا کرد ،این بیماری کروناست
مگر اینکه خالف آن ثابت شود .هربیماری درخانه
بیمار بستری در آی سییو و سپس آمار مرگ و هرچه کهشمافکرکنید .االننهفصل آنفلوانزاست شوند.
میر باال میرود .من از بیمارستان امام رضا اطالع و نه فصل سرماخوردگی و این موارد را کم داریم
او ادامه داد :انتقال بیماری این روزها بیشتربه عالیم سرماخوردگی پیدا کرد ،خواهشا خوددرمانی
ندارم اما بیمارستان غرضی که آیسییو ندارد و در اما تا دلتان بخواهد کرونا زیاد داریم .او با بیان اینکه شکل خانوادگی است .درهمین بیمارستان غرضی نکند و سریعا مراجعه کند چون فرد هرچه دیرتر
بخشهایمان حداقل 7-6مریض داریم که نیازبه افراد فکر نکنند با یک بار مبتال شدن دیگر ایمن من بیمارانی دارم که اعضای کل یک خانواده درگیر مراجعه کند ،پیشرفت بیماریاش بیشتر است و
آیسییو دارند که چون آیسییو نداریم فعال توی هستند گفت :بعد از یکی دوماه سطح آنتیبادی شدهاند که این هم بخاطردورهمیها ،مهمانیها ،پاسخ به درمانش کمتراست.
پایین میآید و امکان ابتالی مجدد وجود دارد.
بخش آنها را نگه داشتهایم.
عروسیها ،تولدها و مسافرتهایی است که در
او درمورد کرونای انگلیسی هم گفت :کرونای
این متخصص بیماریهای عفونی به مردم
دکتر امجدی درمورد تاثیربخورو غرغره گفت :ایام عید و بعد از آن رفتهاند.
انگلیسی قدرت سرایتش خیلی بیشتر است و
توصیه کرد« :اوال افراد به محض داشتن عالیم تاثیر این روشها درپیشگیری ازکرونا ثابت نشده
دکترندیمی با بیان اینکه میزان مراجعه بیماران بیشتربه صورت خانوادگی افراد را درگیرمیکند و تا
سریع به پزشک مراجعه کنند و در خانه نمانند تا اما شاید هم تاثیر داشته باشد و بهترین راه این به مطبها و بیمارستانها به شدت زیاد شده است ،حدودی مرگ و میرش هم باالتر است .وی افزود:
عالمتدارشوند و پس ازمراجعه اگرکوچکترین است که افراد درمعرض ویروس قرارنگیرند.
گفت :االن ما از آمار مثبت شدن تستهایمان افرادی که در سیرجان به کرونا مبتال میشوند
عالمتی در هفته دوم دیدند ،سریع سیتیاسکن
 انتظارم این است که طی یکی دو هفته میتوانیم ببینیم وضعیتمان چه شکل است .االن مشخص نیست به کرونای معمولی مبتال شدند یا
درطول روزبالغ بر 140-130نفرتست مثبت داریم .کرونای انگلیسی و خیلی هم مهم نیست که چه
بگیرند و اگرقراربه بستری شدن بود حتی با درگیری آیندهوضعیتبدترشود
کم بستری شوند .چون اگر سهلانگاری و تعلل
دکتر محمد ندیمی دیگر پزشک متخصص هم تعداد مریضهایی که مراجعه میکنند بیشتر نوع کرونایی گرفته است .مهم این است که االن
کنند این بیماری پیشرفت میکند ،آن وقت هم بیماریهای عفونی به پاسارگاد گفت :وضعیتمان شده و هم خیلی ازبیمارانمان جوان هستند و هم قدرت شیوع بیماری خیلی زیاد شده است .اینکه
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

همه اینها کرونای انگلیسی باشند ،نمیشود به
یقین گفت اما چون درسیرجان کرونای انگلیسی
داشتیم و قدرت شیوعش باالست ممکن است
مواردی هم باشد .دکتر ندیمی معتقد است؛
«کودکان کرونا میگیرند و با عالیمی مثل اسهال،
تب ،عالیم سرماخوردگی ،بیماری را نشان میدهند
و معموال عالیم خیلی شدیدی نشان نمیدهند
گومیر در بینشان به اندازه بالغین نیست
ولی مر 
ولی خطری که دارند خودشان منبع سرایت بیماری
هستند و باعث انتقال بیماری به دیگران میشود.
در واقع خطری که برای دیگران دارند بیشتر از
خطری است که برای خودشان دارند».
او گفت :من انتظارم این است که طی یکی
دو هفته آینده وضعیت بدتر شود .با توجه به
مسافرتهای عید و عدم رعایت پروتکلها ،بعد
از گذشت دو هفته از مسافرتها اول بیماران
سرپاییمان زیاد میشوند ،سپس بیماران بستری.
بنابراین انتظارم این است که طی این هفته حداقل
وضعیت بیماران یک مقدار بحرانیتر شود و تا
اواسط اردیبهشت این بحران را خواهیم داشت ولی
همه اینها منوط بر این است که مردم رعایت
کنند و در شبهای احیا رعایت کنند و اینجور
نباشد که ما مجددا بعد از اردیبهشت دوباره یک
پیک جدید درخرداد داشته باشیم .این متخصص
عفونی گفت :در پیشگیری از کرونا تنها چیزی
که واقعا موثر است فقط رعایت پروتکلهای
بهداشتی است؛ شستن دستها ،حفظ فاصله،
استفاده منظم و دایم از ماسک! متاسفانه چیزی
که در سیرجان زیاد رعایت نمیشود استفاده از
ماسک است .در خیابان هم که بروید میبینید
افراد زیادی هستند که ماسک نزدهاند .او گفت:
نمیتوانیم قطعی بگوییم ابتال در بین شاغالن در
معدن بیشتراست اما چون درمعادن تجمع است
و هرکجا که تراکم جمعیت بیشتر است آمار هم
بیشتراست .ازنظردکترندیمی؛ «میتوانستیم وارد
این پیک نشویم اگر رعایت میکردیم .تنها چیزی
که کمککننده است اینکه پروتکلهای بهداشتی
را رعایت کنند .از ماسک حتما استفاده کنند ،در
دورهمیها و تجمعات اصال حاضر نشوند و این
موضوع را باور کنند .چون خیلی ها هنوز به این
باورنرسیدهاند و ازمردم خواهش دارم یک مقداری
دلشان به حال ما هم بسوزد واقعا کادر درمان

بدون تعطیلی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

محمود سلطانی

امـالک امیـرکبیـر
آپارتمان  185متر زیربنا مجتمع  3واحدی خیابان تختی متری  12میلیون
منزل  12قصب درب ساختمان دو حیاطه نوساز  175متر زیربنا تکمیل کلید نخورده  3/500م شهرک صدف
با تخفیف کارشناسی
زمین  16قصب  2کله بر بلوار قائنی
زمین درب حیاط  24قصب با سند و کلیه امتیازات محدوده  M1خیابان تختی

منزل  10قصب درب ساختمان روبروی فضای سبز تمیز و شیک شهرک نصر معاوضه با آپارتمان و نقدی
زمین  3نبش  15قصب با بهترین چشمانداز شهر پاریز  200م
منزل 10/5قصب دوبلکس شنارژدار  175متر زیربنا خیابان امیرکبیر درب حیاط خیلی تمیز
زمین  24قصب دو نبش بر خیابان مولوی

منزل  10/5قصب  3خوابه شنارژدار روبروی فضای سبز باسفهرجان
زمین  8قصب درب ساختمان  165متر پروانه فاز  1بهرامی
منزل  17قصب  170متر زیربنا  17متر بر کوچه بین خواجو و بروجردی  2/800میلیارد
آپارتمان  195متر زیربنا پزشکان  1توافقی
آپارتمان  100متر طبقه سوم دارای نور شمال و جنوب پارکینگ انباری آسانسور خیلی تمیز رهن کامل 150م
منزل ویالیی  300متر زیربنا  4خوابه دارای زیرزمین بلوار دکتر صادقی  200میلیون رهن کامل
 150قصب زمین با حصار دور دهیادگار نزدیک جاده اصلی جهت انبار یا کارگاه

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال ( 1400نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
کارهای فوالدی سـطح شـهر سـال  )1400به شـماره  2000005674000010را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/30میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریـخ 1400/02/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/02/18
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1400/02/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 –41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

بسیارخسته شدهاند .من خودم همین امروزصبح
بیش از 20بیمار کرونایی را دیدم که نیازبه بستری
یا در خانه قرنطینه شوند داشتند اگر مردم یک
مقدار همکاری کنند ،امیدوارم که مشکلی پیش
نیاید و بتوانیم این پیک را پشت سربگذاریم».
 تستهای pcrتا 40درصد منفی کاذب
دارند
دکترعلی حاجعل یزاده یکی دیگرازمتخصصان
بیماریهای عفونی نیز گفت :االن یک هفته ده
روزی است تعداد بیمارانمان خیلی زیاد شده
است .چون آزمایش  pcrهم نسبت به چندماه
قبل بیشتر گرفته میشود ،تعداد موارد مثبت
هم خیلی بیشتر است .شیوع و درگیری ریه در
بین افراد بسیار زیاد است اما به نظر من باز هم
مثل شرایط در آبان و آذر نیست .پیک آن دوره
شدیدتر بود .چون آن زمان آزمایش  pcrبه این
فراوانی گرفته نمیشد حتی اگرچند بیمارزیادتر از
معمول میفرستادیم میگفتند نفرستین ما کیت
نداریم اما االن با این فراوانی کیت آزمایشات
بیشتری گرفته میشود و به تبع تعداد بیشتری
هم مثبت میشوند .االن درگیری ریه کمتر شده،
سیستم ایمنی افراد قویترشده ولی شیوع بیماری
بیشتراست.
او با بیان اینکه ابتالی مجدد افراد را داریم،
گفت :در بین بیماران افراد با ابتالی مجدد هم
داریم اما من خودم بیماری نداشتم که قبال ریهاش
درگیرشده باشد و االن دوباره گرفته باشد و ریهاش
باز هم درگیر شده باشد .بیمارانی داشتهام که دو
بار تستشان مثبت شده و دوباره هم تستاش
مثبت شده است اما بیمارانی که بیمارستانی شدند
و درگیری ریه داشتند ،دیگردربینشان فعال ندیدم.
یعنی به نظرم هرچه در بار اول فرد سختتر مبتال
شود کمتر شانس مجدد ابتال را دارد ،چون فرد
واکسینه میشود .واکسیناسیون هم همین کار
را میکند؛ یعنی وقتی فرد واکسن م یزند سیستم
ایمنی را تحریک میکند که با این ویروس آشنا
شود و بتواند دفاع کند.
او معتقد است عالیم تغییر آنچنانی نداشته
و فقط نوع گوارشی مثل دلدرد و دلپیچه،
اسهال ،استفراغ ،اضافه شده وگرنه بدندرد و تب
و ضعف و بیحالی همچنان وجود دارد .دکتر
حاجعل یزاده گفت :تستهای  pcrتا  40درصد
منفی کاذب دارند و برای همین همه افرادی که
مراجعه میکنند ابتدا درمان را برای فرد شروع
میکنیم و مبنا را بر این میگذاریم که این فرد
مبتال به کروناست و میگوییم اگرضعف و بیماری
درهفته دوم بیشترشد یک سیتیاسکن بگیرتا
خیالمان راحت باشد.

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

به تعدادی شاگرد و
استادکار جهت کار در
کارگاهکابینتبهصورت
توافقینیازمندیم.
09105461700

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی شماره  1سال ( 1400نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
پـروژه هدایت آبهای سـطحی شـماره  1سـال  )1400بـه شـماره  2000005674000009را از
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید .کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/30میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریـخ 1400/02/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/02/18
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1400/02/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

