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گفتوگو با اکبر اسدی رییس گروه بیماریهای دانشکده علومپزشکی

 9نکته به بهانهی 99.9.9
 مهرداد خدیر

امروز 9آذر 1399خورشیدی است .یک روز مثل همۀ
روزهایدیگرکهساعاتی ازآننیزسپریشده استوعقربههای
ساعت که درشامگاه و روی عدد  12مماس شوند به تاریخ و
خاطرهمیپیوندد.
با این حال شکل عددی این روز 99.9.9و رواج اصطالح
رُند پس از همهگیری رسانههای اجتماعی و فضای مجازی و
تلفن همراه توجهها را به این روز ،خاص کرده است .چندان
که زنان باردارکه با عمل سزارین (رستمینه) فرزند خود را به دنیا
میآورند و یکی دو روز قبل یا بعد از نهم آذر برای آنها نوبت
تعیین شده بود خواستاروضع حمل در 99.9.9شدند تا تاریخ
تولدفرزندشاندرشناسنامه 99.9.9باشدوساعت 9:09بامداد
امروزنیزکسانی این زمان فرخنده را به هم تبریک گفتند و آرزو
کردندطلیعۀروزگاریخوشباشد.
خوشبختانه سازمان ثبت احوال در اقدامی ستودنی و
فراتر از ابتکار و عقل مدیریت ایرانی اعالم کرده برای آن که
دربیمارستانها ازدحام نشود و به خاطرتولد زودرس ،نوزادان
تمایل والدین شناسنامههای
مشکلی پیدا نکنند ،درصورت
ِ
متولدین 5تا 15آذر 1399را به تاریخ 99.9.9صادرمیکند.
واقعیت اما این است کهنمیتوانبربرخیعرصههاتوقف
کرد و جامعهشناسی ُخرد هم ماجراها دارد.
از این رو خالی از لطف نیست به  9نکته دربارۀ 99.9.9
بپردازم.شایدنظرمنتقدانتغییرکند:
 .1اصراربرزایمان دراین روزخاص ازترجیحغالب زنان باردار
ایرانی بروضع حمل به این صورت خبرمیدهد وگرنه اگرمانند
 50سال قبل تا هزارها سال قبلتر ،زایمان ها طبیعی بود کی و
کجامیشد ازپیشتاریخدقیقتعیین کرد؟جالب این کهنرخ
سزارین درایران ازبسیاری ازکشورهای اروپایی هم باالتراست!
ولو مطابق روایت شاهنامه رستم به این صورت به دنیا آمده
باشد و بهتراست به رستم خودمان نسبت دهیم تا سزارروم!
ً
خصوصا
 .2تمایل به عدد رُند به خاطرتبلیغات رسانهها و
خرید و فروش شماره تلفنهای رُند به قیمت باالترو ذکرتاریخ
کامل تولد درغالب فرمها و کارتهای شناسایی است .حال
آن که 20سال پیش این وضعیت نبود و بخشی از تمایل و
شاید تمایزناشی ازاین امراست.
 11 .3سال قبل روز  88.8.8یا هشتم آبان 1388
خورشیدی با زادروزامام هشتم شیعیان مقارن شد و به همین
خاطرتبلیغاتگستردهایدرصداوسیماصورتپذیرفتو این
تقارن به فال نیک گرفته و درحافظۀ جمعی ثبت شد.
 22 .4سال قبل گفته شد که درتاریخ  77.7.7یا هفتم
مهر 1377خورشیدیومطابق آمارتارنمایرسمیسازمانثبت
احوال،جمعیت ایران ً
دقیقابه 77.777.777یا 77میلیون
و  777هزار و  777نفر رسید! نمی دانم این هم یک کار

تبلیغاتی بود یا ترجیح دادند بعد از77.777.77نفرزاد و ولد
جدید را درآن روزثبت نکنند .اما جالب بود!
 .5اگردرسال  1366این اتفاق نیفتاد چند دلیل داشت:
اول این که رسانههای مدرن هنوزپا نگرفته بود و صدا و سیما
این گونه اموررا ُخرافیمیدانست .ثانیا کشورهنوزدرگیرجنگ
بود و این جور کارها زیاده از حد فانتزی به حساب میآمد و
دهههفتادیهاودهههشتادیهاهنوزچشمبهجهاننگشوده
بودند.مهمتراین که اینجورکارهاریشۀغربیداردودرغرب از
عدد 666بهعنوان «عدد وحش» و نماد بدشانسی یاد میشود و
درکتاب مکاشفۀ یوحنا (عهد جدید) اینعدد ذکرشده و برخی
اشارۀ آن را متوجه «نرون» امپراتور روم و بعضی شناسۀ ویژۀ
«کالیگوال» دیگر امپراتورروم میدانند و این رو دلیلی نداشته
برای ثبت 66.6.6سرودستبشکنند!بهعکس گریزانبودند.
 .6دربارۀ  55.5.5هم میدانیم در تصمیمی که در واقع
خودزنی شاه و تحریک سنتیهای غیرسیاسی هم بود درپایان
سال 1354تاریخهجریخورشیدی(کهبهخاطرتفاوتباهجری
قمری کامال ایرانی است)بهشاهنشاهیتغییریافتیعنی1355
به صورت رسمی شد 2535شاهنشاهی .بنا براین امکان صدور
شناسنامه به تاریخ 55.5.5نبود .درحالی که درآن زمان به خاطر
امکان ثبتنامیکسالزودترمتولدیننیمۀدومسالدرمدرسه
وبرپایۀگواهیماماهایخانگیترجیحخانوادههاتغییرتاریختولد
به مرداد یا شهریوربود و ازاین رو متولد شهریوردردهۀ 50فراوان
است درحالی که درماه های بعد به دنیا آمدهاند.
 .7چنانکه در صدر گفتار هم آمد بخشی از این تمایل
به خاطرفراوانی عمل سزارین وتبلیغ شمارۀ رُند تلفن همراه
و افزایش ناگهانی ضریب نفوذ شبکههای اجتماعی و فضای
مجازی و به حاشیه رانده شدن صدا و سیماست .هرچند مردم
به سبب رایگانی ودردسترس بودن و نیازبه کسب خبرهای
رسمیهمچنانتلویزیونمیبینندورادیوگوشمیکنند.
 .8اگرچه از سال  88تا  99یازده سال فاصله افتاد اما
از سال  1400این اتفاق هر سال قابل تکرار است 01.01.01 :یا
 02.02.02و سال های بعد نیز .ازاین رو این عطش فروخواهد
نشست.
 .9به هرباوری ولو کامال غیرعلمی نباید انگ خرافه زد .چه،
گاههمینلطیفههاتوجه افرادرابه امورمهمترجلبمیکند.
شیُمن باشد و بالی
از این رو امیدواریم  99.9.9خو 
کرونا را ازسرمان دورکند تا به زندگی عادی بازگردیم .فیلم
را در سینما ببینیم ،در دفتر و اداره و کارخانه کار کنیم و
از دورکاری و دورآموزی به درآییم ،همدیگر را در آغوش
دل سیرغرق بوسه
بکشیم ،کسانی را که دوست داریم یک ِ
انتظاراعالم هرروزۀ اعداد قربانیان از
کنیم و به جای مرگ و
ِ
زندگیسخنبگوییم...
منبع:عصرایران

 45نفر در سیرجان
ایدز دارند

 گروه جامعه
«ويروس نقص ايمنی انسانی  HIVعامل
بيماری ايدز است .از زمان ورود ويروس به بدن
تا بروز ايدز ۶ ،ماه الی  10سال يا بيشتر ،دوران
نهفتگی بيماری است .در چنين شرايطی ،بيمار
با وجود آن كه هيچ عالمتی ندارد اما يك ناقل
فعال برای انتقال ويروس به سايرين است ».این
را اکبر اسدی رییس گروه بیماریهای دانشکده
علومپزشکیمیگوید .اومیگویددرحالحاضرراه
انتقال بیماری ایدز ازراه سرنگ مشترک به سمت
انتقال ازطریق روابط جنسی رفته است و به دلیل
تابو بودن مسایل جنسی درکشورآمارفعلی آمار
واقعی نیست و آمارواقعی سه چهاربرابربیشتراز
توگوی پاسارگاد با اسدی به
آمارفعلی است .گف 
مناسبتهفتهجهانی ایدزانجامشده است.
 ایدز یا اچآیوی چه نوع بیماری
است؟
ایدزیا اچآیویبیمارینقصسیستم ایمنی
اکتسابی است که سه تا حرف اول آن به انگلیسی
میشود.HIV
 عالیم این بیماری چیست؟
ما دو حالت دربیماری ایدزداریم؛ حالت اول
فرد بیمار است و درحالت دوم فرد ناقل بیماری.
ناقل کسی است که عامل بیماری ایدزدرخونش
دارد ولی عالیم بیماری ایدزرا ندارد .درواقع هنوز
سلولهای دفاعی بدن فرد با ویروس ایدز درگیر
نشده است .ممکن است  5سال دیگر یا حتی
ده سال دیگربه دلیل ضعیف شدن بدن ویروس
با سیستم دفاعی و ایمنی بدن درگیرشود و عالیم
بروزکند.وقتیبدندفاعنداشتهباشدعفونتهای
ثانویه به سراغش میآید .حاالعالیم بیماری زمانی
که بروزمیکند شامل؛ برفک و جوشیدن دهان،
تورم پادگانهای دفاعی بدن مثل کشاله ران ،زیر
بغل و ناحیه گردن ،تبخالهای ماندگارو بزرگ و...
هستن .د
آزمایش ایدزازطریق خون نشان داده
میشود؟
بله آزمایش خون میگیرند البته االن

کیتهای تشخص خیلی راحت و سریع جواب
میدهند و دیگرنیازبه طی مراحل طوالنی نیست.
انتقال ایدزازطریق ظروف مشترک یا
همکالمی ،یا دریک خانه زندگی کردن امکان
دارد؟
ظرفمشترک اصال انتقالدهندهیویروس
ایدز نیست .حتی گزش حشرات ،همسفره
شدن ،همغذا شدن ،همخانه بودن ،هیچکدام
انتقالدهندهی این ویروس نیست .این بیماری
مثلدیابت است االن اگریکی ازنزدیکانشماقند
داشتهباشد کنارشمینشینیدیا اورامیبوسید از
او قند میگیرید؟ فقط در صورتی که فرد ارتباط
خونی یا ارتباط جنسی با کسی بگیرد یا پیوند اعضا
بکند یا خون اهدا کند یا حین عمل جراحی یا
دندانپزشکی امکان آلودگی وجود دارد .انتقال
جنسی هم بسته به تعداد ارتباط جنسی فرد دارد
یعنی کسی که تنفروش است اگر سه یا چهار
شریکجنسی تعویض کند و از کاندوم استفاده
نکنددررابطهجنسیبافردپنجمقطعا آنبیماریرا
دارد و ناقل بیماری محسوب میشود.
مادر بارداری که ایدز داشته باشد به
نوزادشاینبیماریرامنتقلمیکند؟
از مادر به جنین معموال انتقال انجام
میشود.
شاید یکی ازمشکالت ایدزاین است
فردتامدتهانمیداندبیماراست؟
بزرگترین مشکل ایدز این است که دوره
کمون اینبیماریطوالنی است.دوره کمونبسته
به نوع ایمنی افراد ممکن است از  6ماه تا 20
سال طول بکشد .ما االن مواردی داریم که طرف
مثال راننده ترانزیت بوده و در کشورهای دیگر با
یکی ارتباطجنسی گرفتهوچونوسیلهپیشگیری
هم استفاده نکرده است فکرمیکرده که مشکلی
برایش پیش نمیآید و بعد از 6-5سال عالیمش
بروزکرده است.
 بیماری ایدز دارو درمان خاصی هم
دارد؟
بله دارو و درمان هم دارد البته بیماران

اچآیوی صددرصد که خوب
نمیشوند .اما ازسیرپیشرفتبیماری
پیشگیریمیکند.
 درحال حاضرچه تعداد
بیمار مبتال به ایدز در سیرجان
وجود دارد؟
در سیرجان در حال حاضر
 45مبتال به ایدز وجود دارد .که از
این تعداد  8نفرشان جدید هستند
یعنی امسال بیماریشان تشخیص
داده شده است 3 .تا فوتی امسال
داشتیم .از این تعداد  24نفرشان
مرد و  14نفرزن و  4نفرشان کودک
هستن .د
 ازاین بین بیماران اچآی
ویداشتیمکسیکهکرونابگیرد؟
نهخوشبختانه .این افرادنقص
سیستم ایمنی دارند و باید خیلی
مراقب باشند چون درمعرض خطر
هستند ،البته واکسن آنفلوانزا به
ایشانتزریقشدهومشکلیندارند.
 فکرنمیکنید درشهر
 300هزارنفری این تعداد مبتال به عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
ایدزآمارواقعینیست؟
دررابطه با بیماری ایدزهنوزپنهانکاری وجود ارتباط با زنان تنفروش توسط مردان متاهل است
دارد و افراد هراس دارند ازاینکه بدانند به ایدزمبتال که این خطر آلودگی همسران و فرزندانشان
هستند و علیرغم رفتارهای پرخطرشان نمیروند را تشدید میکند .آنها باید بدانند اگر ارتباط
آزمایشبدهند.بچههای کادردرمانومرکزمشاوره جنسیشان حفاظتشده نباشد در معرض خطر
رازدارمردمهستند.هرکسی که ارتباطجنسیخارج کامال جدی قراردارند و میتوانند ناقل ایدزباشند.
 تا کنون طرحهایی مثل گرفتن
ازرابطه همسردارد ،میتوانند به بیماری ایدزمبتال
شدهباشند.ممکن استبهخاطرطوالنیبودندوره آزمایشدردانشگاههایادبیرستانهایا اززنان
کمون فکر کنند این بیماری را ندارند ،درحالی که تنفروشانجامشدهاست؟
در کشور این طرح را در دبیرستانها
هیچ راهی به جز آزمایش قابل اثبات نیست و در
صورت سریع فهمیدن کمک زیادی به درمانشان و دانشگاهها اجرا کردندو آمارهایش موجود
میشود .ما روزی میتوانیم آمارواقعی را دربیاوریم است .اما درسیرجان تابهحال اجرا نشده است.
که از همهی شهروندان آزمایش ایدز گرفته شود به مناسبت هفته جهانی ایدزبه خودمان کمک
که این هم ازنظرعلمی و عملی امکانپذیرنیست .کنیم و با مراجعه به مرکزمشاوره بیماریهای
جالب است بدانید طبق آمارها  30تا  35درصد رفتاری اجتماعی خیال خودمان را راحت کنیم.

افرادی که فکرمیکنند رابطه پرخطرداشتهاند
میتوانند با مراجعه به مرکزمشاوره بیماریهای
رفتاری واقع دربلواردکترصادقی روبروی پارک
 ۱۷شهریورجنب پایگاه بهداشتی سیدالشهدا با
انجام آزمایش خیال خودشان را راحت کنند یا
با شماره  ۴۲۲۰۴۰۲۲تماس بگیرند و مطمئن
باشند بچههای مرکزرازدارشان هستند و هیچ
مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد .با توجه
به وضعیت فعلی بطور قطع آمار واقعی سه
چهاربرابرآمارفعلی است که متاسفانه به دلیل
هراس از بیماری و خوردن برچسب خیلیها
از دادن آزمایش امتناع میکنند .در حالی که
با شناسایی اولیه بیماری میتوان دردرمان آن
بسیارموفقبود.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری
امور مربوط به پروژه تکمیل مرکز بهداشتی درمانی هماشهر

دانشـکده علومپزشـکی سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری امور حمل و نقل دانشکده
علومپزشـکی و واحدهـای تابعـه بـه شـماره  2099092962000024را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصهگران و
بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت (سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و
دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  99/09/10میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 99/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روز شنبه تاریخ 99/09/29
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 99/09/30
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 99/09/24
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علومپزشکی و تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

آگهــی تغییــرات شــرکت گهــر موتــور ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4502و شناســه ملــی
 14007868370بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ :1398/03/21
 بــه موضــوع فعالیــت شــرکت :تعمیــر انــواع گیربکسهــایصنعتــی و االیمنــت ماشــینآالت دوار صنعتــی اضافــه گردیــد و
در نتیجــه مــاده دو اساســنامه بــه شــرح مذکــور اصــاح گردیــد.
 -ســرمایه از مبلــغ  1.000.000ریــال منقســم بــر  100ســهم

 10.000ریالــی بانــام بــه مبلــغ  1.500.000ریالــی منقســم بــر
 150ســهم  10.000ریالــی بانــام از محــل آورده نقــدی طــی
فیــش  98/3/1-4627645بانــک ملــت شــعبه مهیاشــهر
پرداخــت گردیــده افزایــش یافــت و مــاده  4اساســنامه بــه
شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان
()1044743

