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میکنند ۷۰درصد نمونههای آزمایشگاهی مثبت
میشــود !.این یعنی بحران جدید کرونا که دلیل
آن همین تجمعات آرامستانی ،جشن در تاالرها،
سفرهای آخر هفته به بندرعباس و قشم و یا ایاب و
ذهابهای غیربهداشتی در معادن است .میگویید
نه بروید از نفرات بستری شده بپرسید کجا بودهاند
و کجا مبتال شــدهاند؟ !.خودشان میدانند کجا
رفتهاند و حال که گرفتار شدهاند میگویند کاش
نمیرفتیم !.مراسم عقد وازدواج خانگی در منازل،
خانه باغهای خصوصی ،کافیشاپهای زیرزمینی
و باشگاههای ورزشــی هم از دیگر مراکز تولید و
تکثیر ویروس کرونا هستند.
اسدی میگوید « :در برخی از این نوع تجمعها
ما  ۸تا۱۰نفر مبتال داشــتهایم» !.او میگوید :آیا
میدانید گــردش ویروس جهش یافته بســیار
وحشــی و خطرناک انگلیســی که هم طغیان
زیاد و هم عوارض و درگیری شــدید ریوی را با
خود دارد ،در جای جای کشــور مشاهده شده
و جای خود را بازکرده اســت؟! این ویروس ۳۰
تا ۴۰درصد کشندگی بیشتر و سرعت همهگیری
باالتری دارد و اتفاقاً سنین نوجوان و جوان را هم
مبتال میکند.
پــس بیاییم این همه زحمات کادر بهداشــت
و درمان شهرســتان را که با همکاری خودتان
وضعیت شهرســتان را تا مرز آبــی برگرداندند
هدر ندهیم .پرســتارانی که شب و روز ماسک
از دهان و دســتکش از دستشــان نمیافتد و
بسیاری از روزها ،اعضای خانواده و فرزندانشان
را نمیبینند.

کانونهای ریزگرد کرونا در شهر ما کدامند؟

تشییع و خاکبندان ،
معادن و تاالرها
 آیا سیرجان به سمت وضعیت قرمز پیش میرود ؟

گروه حوادث:
تاکنون بیشترین مبتالیان کرونا در سیرجان در
این سه نقطه دچار کرونا شدهاند .تاالرها ،معادن
و مراسم تشییع و خاکبندان در آرامستان!
همیــن االن در معــادن گهرزمیــن و گلگهر
باوجود پیشــگیریها اما بیشترین مبتالیان را
داریم که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود.
انتشار یک عکس از نحوه ایاب و ذهاب کارکنان
گهــرروش در اتوبوسهایی که در آن کارگران،
کیپ تا کیپ نشســته بودند در فضای مجازی
واکنشهایی به دنبال داشت .یا ازدحام و نزدیک
به هم بودن کارگــران و کارکنان در گهرزمین
و گلگهر و سایر شرکتهای معدنی این مراکز
را به کانون انتشــار ویروس کرونا تبدیل کرده
است .تاالرها و عروسیها هم به هکذا.

اکبر اســدی رییس گروه بیماریهای دانشکده
علوم پزشــکی ســیرجان با اعالم برخی از این
مطالب گفت :متأسفانه حضور مردم در تشییع
و تدفینها و تجمع در مراسم خاکبندان ،بدون
واهمه از انتشــار کرونا مشــکل بزرگی ایجاد
میکند که صدایش چند روز بعد برایشان در
میآید!.
او گفت :جالــب اینکه اطالعیههای بلند باالی
تشییع و خاکبندان را به پیج رسانهها میسپارند
و زیرش مینویســند« :عدم حضور شــما قابل
درک اســت»! خب شــما دارید غیرمســتقیم
مردم را دعوت میکنید بعد مینویســید عدم
حضور شما قابل درک است؟ آیا شما میدانید
با این کار موجب ابتالی چند نفر میشــوید؟
مبتالیانی که ممکن اســت در میانشان مرگ
و میــر هــم اتفاق بیفتــد که مســئولیتش با

ندا حاج ابراهیمی
در شــماره هفته گذشته نگارســتان گزارشی از مشکالت
پیش روی بیماران بهخصوص در حوزه زنان و زایمان تهیه
و چاپ کردیم و در آن نوشتیم رییس نظامپزشکی به رغم
تماس و ارســال پیام و درخواست پاسخ به سؤاالت مردم و
خبرنگاران نه تنها پس از دوســه هفته هیچ پاسخ روشنی
نداد که هر بار نوشت «فع ً
ال وقت ندارم»« ،نیستم»« ،سرم
شلوغ است»و از این توجیهات!
درحالیکه گریز از پاســخگویی زیبنده سازمانی که بنا به
فلســفهی وجودیاش همیشــه باید جانب مردم بایستد
نیســت! رییس نظامپزشکی ســیرجان و شهربابک دو روز
پس از آن گزارش و انتقادها به رسم احتماالً «روکم کنی»
خیلی زود به نشریه دیگری رفت و آماری داد که متأسفانه
نقض غرض بود! .
مث ً
ال گفته بود در میزان شــکایتهای مردمی از پزشــکان

شماست! .متأسفانه تاالرها هم شرایط مناسبی
ندارند .عدهای با ماســک به تاالر میآیند اما به
محض شــروع پذیرایی ،همه ماسکها را دیگر
تا پایان مراســم میگذارند کنار و برادروار بیخ
گوش هم چای و میوه و شام میل میفرمایند.
موقــع حرکت کاروان عروس هم که دیگر هیچ
پروتکلی یاد مهمانان نمیافتد.
اسدی میگوید«:سیرجان با این شرایط به سمت
قرمز شدن پیش میرود و بر اساس آنچه داریم
مشاهده میکنیم و آنچه آمار فزاینده مبتالیان
در روزهای اخیر نشــان میدهد این سه محیط
یعنی «معادن ،آرامستان و تاالرها» به کانونهای
تولید و انتشار کرونا تبدیل شدهاند» .دوستان!،
مدیران! ،مســئوالن محترم! ،مدیــران تاالرها
و صاحبان مراســم تشــییع و خاکبندان! کمی
اندیشــه کنید و مســئول جان دیگران نشوید.

مردم عزیز!  ،همشــهریان گرامی! و شهروندان
محترم شما هم میتوانید این طلسم را بشکنید
به شــرط آنکه ارزش جان خودتــان را بدانید.
آخر چــه لزومی دارد در این شــرایط حتماً به
مراسم خاکبندان بروید! خب با یک پیام تسلیت
عذرخواهی بکنیــد .مگر نمیگویند عدم حضور
شــما قابل درک است .خب درک میکنند شما
چرا نرفتید! مهمانان محترم عروسی! شما دیگر
چرا رعایــت نمیکنید .تاالرها دنبال کاســبی
خودشــان هستند ،صاحبان جشــن هم دنبال
جشنشان ولی شــما که میتوانید برای حفظ
جانتــان نروید و یا اگر میروید ماســکتان را
در نیاوریــد و فاصله را رعایت کنید .چرا به قول
سیرجونیها قلوتو مینشینید! یا مسافر محترمی

حاشیهای بر یک مصاحبهی رییس نظامپزشکی

آدرسهای غلط

کاهش  45درصدی داشتیم! .کسی متوجه نباشد ابتدا فکر
میکند تالش برادران محترم ســازمان نظامپزشکی باعث
شده این میزان کاهش در شکایتهای مردم صورت گیرد
اما وقتی در ادامه او در پاســخ علت کاهش 45درصدی را
ذکــر میکند علت آن را وجود کرونا و مراجعه کمتر مردم
به مطب پزشکان و بیمارستانها بیان میکند!.
این پاسخ به معنای آن است که اگر مث ً
ال کرونا نبود و مردم
مثل قبل به پزشــکان مراجعه داشتند کاهش  45درصدی
از شــکایات هم رخ نمیداد !.در ثانی باید گفت مســئول

واگذاری مغازه آرایشی

محترم! شــما که از کاهش حجم پروندهها نام بردید ولو به
دلیل کرونا ،اما کاش تعداد و تعدد پروندهها در ســالهای
گذشــته را (حداقل سه سال گذشــته) به نسبت ده ماهه
اول امســال با عدد و رقم مشخص میکردید که چه میزان
بوده اســت !.کاش از آمار زیرمیزیها هم میگفتید که در
زمان مســئولیت شما چه رشدی داشــته و یک زن زائوی
روســتایی و کم درآمدکه به اجبار باید ســزارین شود باید
چه مبالغ ناقابلی قبل از عمل تقدیم پزشک جراح بکند تا
تحــت عمل جراحی قرار گیرد و اگر نپردازد تکلیفش چه

مفقودی کارت هوشمند

قابل توجه عالقمندان لوازم و آرایشی گالری مهتاب با کلیه

کارت هوش�مند کامیون کشنده انترناش مدل  8۷به شماره
پ�الك 6۷۷ع 3۱ایران  45و ش�ماره هوش�مند 4۲۰3۰85
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد

لوازم ودکوراسیون واگذار میگردد .باسابقه چندین ساله
آدرس :خ نصیری شمالی ،جنب چاپ خلیل ،گالری مهتاب

۰۹۱۷۲۰۹۲۱۷۱خواجویی نژاد
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کــه بدون هیچ واهمهای به مراکز تولید و تکثیر
کرونا در بندرعباس ،قشم و کیش میروید .برای
یکسال هم که شده قید سفر را بزنید .درسته که
تا حاال خانهنشین بودهاید و جایی نرفتهاید .مدت
دیگری هم دندان روی جگر بگذارید و نروید که
ویروس را بیاورید به جان بزرگترها و بستگانتان
بیاندازید .اگر میخواهید بیرون شوید به همین
فضای پاک و آزاد اطراف سیرجان بروید و ساعتی
بمانید و برگردید .ســفر و مسافرت بندر و قشم
همیشه هست اما آنچه نیست و ممکن است از
بین برود جان شما و بستگان است که اگر برای
آن ارزش قائل هستید امسال را به سفر نروید.
به گفته رییــس مرکز بیماریها در دانشــکده
پزشکی این روزها از صددرصد نفراتی که مراجعه

میشود ا ...اعلم!.
کاش میگفتید چرا در آییننامه طرح جامع ســامت که
زیرمیزیها حذف شــد چــرا دوباره برقرار شــد و آیا این
نشانه ضعف این ســازمان در برخورد با پزشکان خاطی و
نگرفتن جانب مردم نیست؟! از سویی نگفتند چه کسی باید
پاسخگوی تخلفات گسترده حوزه دارویی و غذایی باشد و
نگفتند چرا پزشــکان متخصص از بیمارانشان میخواهند
پس از دریافت دارو از داروخانههــا دوباره برگردند داروها
را چک کنند و آیا این نشانه بیاعتمادی پزشکان از برخی
داروخانههایی نیســت که یا مسئول ف ّنی ندارند یا تخصص
خوانــدن و پیچیدن دقیق نســخه را نمیداننــد( !.آنهم
درشرایط کرونا که پاس دادن بیمار میان مطب و داروخانه
چه عوارضی که ندارد!).
در همیــن گفتگــوی نیم بند هم توضیــح ندادند که چرا
نرخنامه ســونوگرافیها و سیتیاســکنها و دیگر مراکز
تشخیصی آزمایشــگاهی تهیه نمیشود و در دید بیماران

مفقودی

قــرار نمیگیرد تــا بدانند تعرفهها چیســت و پول اضافی
نپردازند !.البته ســؤال و پرسش در این زمینه فراوان است
و مثنوی هفتاد من کاغذ میشــود اما فقط با یک ســؤال
دیگر ،یادداشت را میبندیم و آن اینکه آیا رییس سازمان
نظامپزشــکی ســیرجان و شــهربابک میتواند بگوید چه
تعداد مردم و بیماران آدرس و شماره تلفن نظامپزشکی را
میدانند تا بیایند شکایات خودشان را مکتوب مطرح کنند؟
و آیا بسیاری از مردم از وجود چنین سازمانی اص ً
ال مطلعند؟
کدام ســامانه ،شــماره تلفن و یا کانال ارتباطی را به مردم
معرفی کردهاید تا نشــان و آدرســی از شما داشته باشند؟
گوشهنشــینی و گریز از گفتگو و پاســخ به سؤاالت افکار
عمومی یعنی گمنامی و بینشــانی که نتیجهاش جفاهای
بسیاری است که به مردم میشود .مردمی که بسیاری آنها
از وجود خارجی سازمان شما که مث ً
ال قرار است به تخلفات
پزشکی رسیدگی و کیفیت سالمت مردمان شهرش را رصد
کند بیاطالعند !.

مفقودی پاسپورت

گواهینام�ه پایه ی�ک ،کارت ملی ،کارت هوش�مند راننده  ،کارت

پاسپورت به نام مصطفی بارك زهی نام پدر:
عبدالستار شماره پاسپورت  ۲۲5۷۱۰6 :مفقود
گردیده است.

س�وخت ،کارت پای�ان خدمت ،پروانه س�اختمان ،کارت بانکی ،به
نام قنبر قاس�می ن�ژاد به کد مل�ی  3۰۷۰486۷46مفقود گردیده
از یابنده تقاضا می ش�ود با ش�ماره  ۰۹۱3۹56654۹تماس حاصل
نموده مژدگانی دریافت نماید
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احداث تقاطع اهی ر ح افز  4ر ی وا ع رد ه ل ر

شرکت توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انجام کلیه خدمات عمومی دفاتر

شرکت توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد احداث تقاطه های غیرهمسطح

نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه ازتاریخ ۱3۹۹/۱۱/۲۷

راه و باند می باشند واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد

اداری شرکت خود را به شرکت های واجد شرایط مندرج در اسناد مناقصه مذکور واگذار

به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

فاز  4شبکه ریلی واقع در منطقه گل گهر را به شرکت های پیمانکاری که دارای رتبه  3رسته
مناقصه ازتاریخ  ۱3۹۹/۱۲/۲به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

 _۱آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت ۱3:3۰مورخ ۱3۹۹/۱۲/6

 _۱آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت ۱3:3۰مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱۰

 _3سپرده شرکت درمناقصه 465،3۰۹،۲۷۱ :ریال

 _3سپرده شرکت درمناقصه ۱۰،35۲،3۰4،۷۰3 :ریال

_۲شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

 _4هزینه درج آگهي برعهده برنده مناقصه میباشد.

 _5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکرگردیده است.

_۲شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

 _4هزینه درج آگهي برعهده برنده مناقصه میباشد.

 _5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکرگردیده است.

_6محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان_کیلومتر  5۰جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت

 -6تاریخ بازدید از پروژه 5/۱۲/۱3۹۹ :

مدیریت منطقه گل گهر )

شرکت معدني وصنعتي گل گهرساختمانهاي هلدینگ مستقر برتپه ،بلوك (5شرکت

معدني وصنعتي گل گهرساختمانهاي هلدینگ مستقر برتپه ،بلوك (5شرکت توسعه،عمران و
_۷تلفن جهت هرنوع هماهنگي  ۰۹۱3۱4۲۰64۲:آقاي بلوردي(به غیر از ایام تعطیل) تلفن

ثابت۰344۱4۲38۹5 :

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

5

_۷محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان_کیلومتر  5۰جاده محور سیرجان _شیراز،
توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر )

_8تلفن جهت هرنوع هماهنگي  ۰۹۱3۱4۲۰64۲:آقاي بلوردي(به غیر از ایام تعطیل) تلفن

ثابت۰344۱4۲38۹5 :

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

