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ریزش ساختمان مسکونی و حبس دسته جمعی یک خانواده

درسی که از حادثه شیراز
باید گرفته شود

گروه حوادث نگارستان

ریـزش یـک سـاختمان مسـکونی البتـه
قدیمـی در خیابـان لطفعلـی خـان زنـد
شـیراز کـه هفتـه گذشـته رخ داد  ،حبس
تـوأم بـا خطر مـرگ  6نفـر از اعضای یک
خانـواده را بـه دنبـال داشـت  .اگرچـه بـا
حضـور بـه موقـع گـروه امـدادی سـازمان
آتشنشـانی افـراد محبـوس نجـات یافتند

امـا تاخیـر در نجـات آنهـا مـی توانسـت
مـرگ دسـته جمعـی اعضـای ایـن
خانـواده را بـه دنبـال داشـته باشـد .ایـن
حادثـه سـاعت  ۱۴:۵۶روز چهارشـنبه
رخ داد و طـی آن سـاختمان مذکـور بـر
سـر سـاکنانش فروریخـت اما طـوری بود
کـه  6عضـو خانـواده در زیـر یـک سـقف
از هـم پاشـیده حبـس شـدند .در جریـان
ایـن اتفاق همسـایگان با صـدای هولناک

فرو ریختن آوار سراسـیمه با سـامانه ۱۲۵
تمـاس گرفتنـد.
مامـوران آمـاده آتـش نشـانی شـیراز نیـز
بالفاصلـه پـس از دریافـت خبـر ،زنـگ
ایسـتگاههای خـود را بـه صـدا درآوردنـد
و آتشنشـانان بـه همـراه تیـم سـگ های
تجسـس عازم کوچـه  ۷۰خیابان لطفعلی
خـان زنـد شـدند.رییس سـازمان آتـش
نشـانی شـیراز در ایـن بـاره اظهار داشـت:

پـس از رسـیدن نیروهـای عملیـات بـه
محـل حادثه مشـاهده شـد کـه این ملک
بـا توجـه بـه قدمـت بـاال ،فرسـودگی و
تـرک هـای متعـدد در دیوارههـای آن
از قسـمت مشـرف بـه کوچـه ،بـه داخـل
کوچـه آوار شـده بـود .محمدهـادی قانـع

پاسخی بر یک سوال فراگیر این روزهای مردم

سرماخوردهام ،آنفلوآنزا گرفتهام یا کرونا ؟
قبل از ابتالی به کرونا از ترس آن جان ندهید!

با باالرفتن تب ویروس کرونا در کشــور و به تبع
آن در شــهرها و از جمله شــهرما که هم اکنون
قریب یکصــد بیمار کرونایــی را روی تختهای
بیمارســتانهایش جای دادهاند ،بحــث آنفلوانزا
هم مزید بر علت شــده تا نام این دو ویروس که
اشتراکاتی هم با هم دارند ِورد زبان مردم باشد .به
ت ََبع آن سوال این روزهای مردم مربوط به همین
موضوع است که اگر سرما بخورم نشانه کدام یک
از این دو بیماری است.؟

  کرونا یا آنفلوانزا؟
قبل از ورود به این بحث یک نکته را به خوانندگان
عزیز یــادآوری کنیــم که خیلی هــم ترس به
جدی
خودتــان راه ندهید .بله ،کرونا یک بیماری ّ
اســت که ســایهاش را بر دنیا و از جمله کشور ما
پهن کرده ولی قرار نیســت از ترس کرونا قبل از
ابتالی به آن جان بدهیــم !.باید البته مراقب بود
ولی نگران نبود چون «کرونا هراسی» بدتر از خود
«کروناویروس» است .پس بنابراین با وجود همهی

هشدارها احتیاط کنید ،ماسک بزنید ولی کارتان را
با رعایت شیوه نامههای بهداشتی انجام دهید اما
مراقبت کنید و بهترین مراقبت هم زدن ماسک و
فاصلهگیری از جمع است.
امــا در موضوع عنــوان این یادداشــت به نقل از
کارشناسان علوم پزشکی الزم است اطالع داشته
باشــید که اگر ســرما خورده یــا آنفلوآنزا گرفته

باشید ،ممکن اســت در کنار عالئم دیگر ،سرفه
هم بکنید .عالئــم آنفلوآنزا معموالً ناگهانی ظاهر
و مبتالیان دچار بدندرد ،لرز ،ســردرد ،خستگی،
ســوزش گلو یا گلودرد ،آبریزش یا گرفتگی بینی
و سرفه میشوند .حال فرد مبتال در آنفلوآنزا بدتر
از سرماخوردگی شدید است .ویروسهای متفاوتی
عامل سرماخوردگی ،آنفلوآنزا و کرونا هستند ،ولی

افـزود :آتـش نشـانان بالفاصله بـا توجه به
ازدیـاد جمعیـت داخل کوچه به کشـیدن
نـوار احتیـاط و ایمن سـازی محـل حادثه
و همزمـان نیـز بـه تخلیـه ملکهـای
مجـاور اقـدام کردنـد.وی بیان کـرد :طبق
اسـتعالم از همسـایگان مبنـی برحضور ۶

این بیماریها عالئم مشابهی دارند که تمایزشان
میتواند سخت باشد .اما در مورد این بیماریها که
ممکن است در ماههای آینده به آنها مبتال شویم،
باید چه نکاتی را بدانیم؟ بسیاری از افرادی که به
کرونا مبتال میشوند ،حداقل یکی از عالئم اصلی
زیر را دارند :تب ،سرفه مدام که تازه ایجاد شده ،از
دست رفتن یا تغییر حس بویایی یا چشایی.
 الف) تب
اگر تب کنیــد یعنی کرونا گرفتهاید؟خیر ،ممکن
اســت تب یکی از عالیم این بیماری باشــد ولی
داشتن تب دلیل محکمی برای کرونا نیست .تب
یعنی باال رفتن دمای داخل بدن به بیش از 37/8
درجه سانتیگراد .تب ممکن است وقتی ایجاد شود
که بدن با هر نوع عفونتی مبارزه میکند نه فقط
با ویروس کرونا .برای اندازهگیری دمای بدن بهتر
است از تبسنج اســتفاده کنید .اگر تبسنج در
دسترس نیست سینه یا پشت خود یا فردی را که
نگرانش هستید لمس کنید و ببینید احساس داغی
میکنید یا نه .تب یکی از عالئم اصلی کروناست،
اما آنفلوآنزا و عفونتهای دیگر هم میتوانند باعث
تب شوند ،اما تب در سرماخوردگی بعید است.
 ب) اگر سرفه میکنید؟
اگر سرما خورده یا آنفلوآنزا گرفته باشید ،ممکن است
در کنار عالئم دیگر سرفه هم بکنید .عالئم آنفلوآنزا
معموالً ناگهانی ظاهر و مبتالیان دچار بدندرد ،لرز،

نفـر از اعضـای خانواده در منزل مسـکونی
و بـا توجـه بـه مسـدود شـدن راه خروجی
منـزل و احتمال تخریب کامـل این ملک،
آتش نشـانان به سـرعت و بـا ایمنی کامل
عملیـات آواربرداری را به جهت رهاسـازی
اعضـای خانـواده آغـاز نمودند.
وی اظهـار کـرد :در ادامـه ایـن عملیات،
نیروهـای آتش نشـانی بـا رعایت تمامی
نـکات ایمنـی از چند قسـمت مشـغول
آواربرداری شـدند و با تالش بسـیار پس
از ارتبـاط کالمـی بـا اعضـای خانـواده
جهـت کاهـش اسـترس آنها ،سـرانجام
در مـدت زمـان کوتاهـی موفـق شـدند
خانـواده  ۶نفـره را از منـزل بـه سلامت
خـارج کنند.رییـس سـازمان آتـش
نشـانی شـیراز با اشـاره به جستوجوی
سـگهای تجسـس در میان آوار از نبود
شـخصی در آوار بـه جـا مانده خبـر داد
و افـزود :بعـد از قطـع گاز و بـرق منـزل

سردرد ،خستگی ،سوزش گلو یا گلودرد ،آبریزش یا
گرفتگی بینی و سرفه میشوند .حال فرد مبتال در
آنفلوآنزا بدتر از سرماخوردگی شدید است .عالئم
ســرماخوردگی معموالً بهتدریج بروز میکنند و
شدتشان کمتر است :سرفه و گاهی هم عطسه،
ّ
گلــودرد و آبریزش بینی .در ســرماخوردگی تب،
لــرز ،بدندرد و ســردرد بهندرت بــروز میکنند.
ســرفه در کرونا یعنی سرفهکردن زیاد برای بیش
از یک ساعت یا سه حمله سرفه یا بیشتر در طول
 ۲۴ساعت.
کسانی که به دلیل بیماریهای مزمن مثل بیماری
مزمن انسدادی ریه ســرفه دارند ،در صورت ابتال
به کرونا ،سرفهشان بدتر میشود .در صورت سرفه
مدام که تازه ایجاد شــده ،آزمایش کرونا بدهید.
براســاس برخی گزارشها ،کــودکان در صورت
ابتال به کرونا کمتر دچار عالئم تنفسی میشوند.
در آنها تب و ســردرد بیشتر شایع است و دچار
خستگی و بثورات پوستی میشوند.
 ج) در صورت بروز عالئم اصلی کرونا چه
کنیم؟
در صورت بروز عالئم اصلی کرونا آزمایش بدهید.
این عالئم ممکن اســت در سرماخوردگی عادی
و آنفلوآنــزا هم بروز کنند ،ولی حتی اگر حالتان
بد هم نباشد ،برای جلوگیری از انتشار ،آزمایش
کرونا بدهید و خود را ایزوله کنید.
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مسکونی با درخواسـت عوامل شهرداری
بـرای جمـع آوری خـاک و نخالـه ،آتش
نشـانان پـس از ایمنسـازی کامل محل
حادثـه و تحویـل بـه عوامـل انتظامـی و
شـهرداری به عملیات خود پایـان دادند.
اصـوال سـاختمان هـای قدیمـی کـه
در همـهی شـهرها از جملـه شـهر مـا
نیـز وجـود دارنـد جـای مطمئنـی برای
اقامـت نیسـتند و هـر آن ممکـن اسـت
بـا یـک گودبـرداری در کنار سـاختمان
هـا یـا هـر تـکان دیگـر فـرو ریزنـد و
بـرای سـاکنانش حادثـه درسـت کنند..
از ایـن رو شـهرداری هـا بـرای احیـای
بافـت فرسـوده و قدیـم بیـش از قبـل
بایـد حساسـیت داشـته باشـند .احیای
بافت فرسـوده هـم از خطـرات احتمالی
بـرای جـان افـراد کـم مـی کنـد و هـم
زیباسـازی و بهسازی محله های قدیمی
را بـه دنبـال دارد.
اگر عطسه میکنم ،یعنی کرونا گرفتهام؟ عطسه
عالمت کرونا نیســت و احتیاجی نیســت تست
بدهید مگر اینکه تب هم کرده باشــید ،ســرفه
کنید یا حس بویایی و چشــایی خود را از دست
داده باشــید .قطرههایــی که با عطســه پخش
میشوند میتوانند باعث انتقال عفونت شوند ،به
همین دلیل موقع عطســه با دستمال دهانتان را
بپوشانید ،بعد دستمال را دور بیندازید و دستتان
را بشویید.
 د) اگر آبریزش یا گرفتگی بینی داشته
باشم چه؟
آبریزش یا گرفتگی بینی در سرماخوردگی شایع
است ،اما در کرونا بعید است و اگر عالمت دیگری
ندارید شاید الزم نباشد تست کرونا بدهید.
 ه) اگر حالم خیلی بد باشد...؟
در پایان یادآور میشــویم کرونا طیفی از عالئم
خفیف تا شدید دارد .برخی افراد بدون عالمتند،
امــا میتوانند این ویــروس را منتقل کنند .این
عالئم ممکن اســت تا دو هفتــه بعد از تماس با
ویروس بروز کنند ،ولــی معموالً حدود پنج روز
بعد ظاهر میشوند .تنگینفس نیز میتواند نشانه
عفونت شــدید کرونا باشــد .اگر نفس کشیدن
برایتان سخت شده با پزشک مشورت کنید .اگر
تنگینفس ناگهانی و شدید است حتماً با اورژانس
تماس بگیرید /.مجله سالمت
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آگهی دعوت هب جلسه ع و ی عادی هب ور وق العاده سالیاهن و ت دوم
نش
کانون باز ست گان اتمین اجتماعی شرکت سنگ آهن گل گهر هب شماره ثبت 200
و شناهس ملی  10862099399شهرستان سیرجان استان کرمان

به اطالع کلیه اعضا محترم کانون می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

سالیانه نوبت دوم این کانون در ساعت  16روز چهارشنبه مورخ  1399/8/14در سیرجان به

عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحله ای

ل
تهیه مصا ح و احداث افز اول سوله اهی کارخاهن بازیافت زباله

آدرس خیابان فرمانداری کوچه فرمانداری  4دبیرستان نمونه دخترانه اندیشه تشکیل می
گردد .از اعضا دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

( نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( شرح مختصر :تهیه مصالح و احداث فاز اول سوله
های کارخانه بازیافت زباله به شماره  2099005674000069را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/7/12می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز
شنبه تاریخ 1399/7/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز سه شنبه
تاریخ 1399/7/29
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17روز چهارشنبه تاریخ 1399/7/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه

پاکت ها :آدرس سیرجان میدان انقالب ،شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن034-41325077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند

روزهای  11و  12آبان ماه به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل

سیرجان بلوار فاطمیه منازل ایساکو بلوک  85دفتر کانون مراجعه نمایند و حضور توام

عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است .ضمنا بررسی وکالتنامه ها یک ساعت قبل از
برگزاری مجمع توسط مسئولین جلسه بررسی و تایید می گردد.
دستور جلسه:

 -1استماع گزارش عملکرد هیات مدیره سال 98

 -2استماع گزارش بازرس سال 98

 -3تصویب صورت های مالی سال 98

 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی ()1399

 -5انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال

 -6سایر مواردی که در صالحیت این مجمع باشد.

هیات مدیره کانون بازنشستگان
تامین اجتماعی
شرکت سنگ آهن گل گهر

