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 هدی رضوانی
بیش از یک سال است که با کرونا درگیر هستیم
و نوروز  ،۱۴۰۰دومین نوروزی بود که مردم با کرونا
سپری میکردند .سال قبل در یک اتحاد همگانی مردم
سال جدید را در خانه ماندند ،به مسافرت نرفتند ،دید
و بازدیدها را قطع کردند و به خاطر حفظ فاصلهگذاری
اجتماعی قید تمامی سنتها و مراسمی را که مربوط به
سال جدید بود ،زدند تا سالی به دور از کرونا را داشته
باشند .اما در نوروز  ۱۴۰۰شاهد تغییراتی بودیم؛ هم
مردم خسته شده بودند و مایل بودند به مسافرت بروند
و به دید و بازدید عزیزانشان بروند و هم مسئوالن در
ایجاد محدودیتهای کرونایی سختگیری کمتری انجام
دادند .راهها برای مسافرت ،دید و بازدید و خریدهای
قبل از عید تا حدودی باز شده بود و این زنگ خطر
کرونا را به صدا درمیآورد که نتیجه آن طی روزهای
آینده مشخص خواهد شد .در سیرجان هم مثل سایر
شهرهای کشور شاهد این عادیانگاریها در مواجهه با
کرونابودیم.دکترمحمدموقریسخنگویستاد کرونادر
گفتوگو با پاسارگاد ازوضعیت کرونا درسیرجان پس از
عادیانگاریهای عید نوروز ۱۴۰۰میگوید.
 وضعیت فعلی کرونا در سیرجان چگونه
است؟
وضعیتنسبتبهچندروزگذشتهتغییرینداشته.
افزایش آمارمبتالیان یک افزایش خیلی جزیی بوده ولی
ً
قطعا
در کل کشور روند ابتال به کرونا افزایشی است.
درسیرجان هم افزایشی خواهد بود .تعداد بستریها در
سیرجان هم دارد باال میرود .تازه تعطیالت عید تمام
شده و مردم به مرورمراجعه میکنند برای آزمایش کرونا.
امیدواریم پیشبینیها غلط از آب دربیاید ولی احتمال
اینکه وضعیت سیرجان رو به بدترشدن برود خیلی خیلی
زیاد است.
 رفتارمردم سیرجان درایام عید چگونه بود؟
آیاهمچنانبهرعایتمواردبهداشتیپایبندبودند؟
به طورکلی رعایت پروتکلهای بهداشتی درسطح
کشور در ایام عید و حتی خریدهای قبل از عید خیلی
پایین آمده بود .قبل از نیمه اسفند این آمار حدود ۸۰
درصد بود به طورمیانگین ولی کمکم خیلی پایین آمد.
درایام عید هم دورهمیها زیاد شد .مسافرتها افزایش
یافت و فاصلهگذاریها کم شد .عادیانگاری که مدام از
آن صحبت میشد اتفاق افتاد .درحالی که عید سال قبل
ً
تقریبا عید پاکی را پشت
مردم خیلی مراعات میکردند و
سرگذاشتیم .با توجه به اینکه ویروس نوع انگلیسی هم
در اکثر استانها درحال چرخیدن و توسعه است کمی
نگرانی بیشتر میشود .چون میزان ابتالی آن بسیار باال
است و میتواند خیلی خطرناک باشد .رعایت پروتکلها
کمرنگترشده .مردم کمتر ازماسک استفاده میکنند.
خانهنشینی و مراعات مردم خیلی پایین آمده .هر

سخنگوی ستاد کرونا درگفتوگو با پاسارگاد:

تبعات عادیانگاری نوروزدرراه است
چقدر هم مسئوالن و رسانهها
میگویند ،مردم توجه نمیکنند.
البته این اتفاق پیشبینی هم
میشد .کرونا طوالنی شده و
مردم خسته شدهاند و کرونا را
ً
تقریبا عادی تلقی میکنند .البته

با اینکه مسئوالن هم راه را برای
مسافرتها و دورهمیهای عید
بازگذاشتند اثرموافق نیستم.
 ستاد کرونا برنامهای
دارد برای اینکه دوباره به کرونا
جدیت ببخشد و آن را پررنگ
کند؟
همه چیز بستگی به
رنگبندی دارد و اینکه آیا
رنگبندی سیرجان تغییرخواهد
کرد؟ بر اساس رنگبندی
میتوان وضعیت را تشخیص
داد .پس ازتعطیالت ،رفسنجان
و شهربابک به رنگ نارنجی تغییر
وضعیت دارند .کرمان به رنگ
زرد تغییر وضعیت داده و چه
بسا به سمت رنگ نارنجی و قرمز
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
برود .بندرعباس در مجاورت
ماست که اصال وضعیت خوبی ندارد و سیرجان با محدودیتها برداشته شود .ستاد کرونای کشورهم بر
همه این شهرها مراوده دارد .ما یک جزیره جداگانه اساس رنگبندیها محدودیت را اعمال میکند .تعیین
نیستیم .برای سیرجان هم ممکن است این اتفاق رنگبندی هم بر اساس آمار و تحلیلهای آماری انجام
بیفتد .نمیشود رنگ زرد باشد و یک سری محدودیتها میشود و این باعث میشود محدودیتها کم و زیاد
گذاشته شود ،یا برعکس رنگ قرمز باشد و یک سری شود .درحال حاضرمحدودیتها درسیرجان بر اساس

رنگبندی وضعیت زرد در نظر گرفته شده و هرگاه
وضعیت تغییر کند ،محدودیتها هم تغییر خواهد
کرد.
 وضعیت کرونای انگلیسی در شهر چگونه
است؟تعدادمبتالیانتغییری کرده؟

در سیرجان به جز همان
یک مورد ثابت شده کرونای
انگلیسی که تقریبا دو هفته
قبل از عید اعالم شد ،مورد
جدیدی به ثبت نرسیده است.
البته یک نکته وجود دارد که
آزمایش کرونای انگلیسی ازهمه
افراد گرفته نمیشود .عالیم آن
محدود و انجام آزمایش آن
مشکل است .در حالت کلی
کارشناسان معتقدند در حال
حاضرویروس کرونای انگلیسی
درسراسرکشوردرحال چرخش
است و ویروس غالب در کشور
همان ویروس کرونای انگلیسی
است که نوع جهش یافته
کرونای اولیه است و جای نگرانی
بسیاری دارد.
 شنیدهها حاکی از آن
است که از هر تست کرونا
در سیرجان  ۵تای آن کرونا
انگلیسی است .این ادعا را
تاییدمیکنید؟
خیر .بر چه اساسی چنین
آماری اعالم میشود؟ در کل کشور معتقدند ویروس
ً
تقریبا یک
غالب ،ویروس کرونای انگلیسی است.
پیک کوچکی را قبل از عید در سیرجان سپری کردیم و
نارنجی بودیم .شاید بتوان گفت تعداد آمارباال است اما
نمیتوان این ادعا را تایید کرد .احتمال اینکه وضعیت

پس ازتعطیالت عید  47شهرستان قرمزو  126شهرستان نارنجی
 ایرنا ۴۷ :شهرستان قرمز۱۲۶ ،
شهرستان نارنجی ۲۴۷ ،شهرستان زرد و ۲۸
شهرستان آبی هستند .روند بستری در اکثر
نقاط کشور به سرعت افزایشی است و به
زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران ،کرج
و اصفهان قرمز خواهد شد .سخنگوی ستاد
ملی مقابله با کرونا گفت ۱۵ :هزاربیمار کرونا
که تست مثبت داشتند در ایام نوروز به سفر
رفتند ،همه این افراد به ازای هر روز سفر۲۰۰
هزار تومان جریمه می شوند و برخوردهای

قانونی با این افراد انجام می شود.علیرضا
رئیسی روزشنبه پس ازجلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا که با حضوررئیس جمهوری برگزارشد،
افزود :ازهمه مردمی که به توصیه های وزارت
بهداشت توجه کردند و به سفر نرفتند تشکر
می کنیم اما عده ای ازمردم هم توجه نکردند
و به سفررفتند از این افراد گالیه داریم و طبق
قانون با این افراد برخورد می شود.
وی افزود :با توجه به پیش بینی هایی
که از عید دیدنی ها ،خریدهای شب عید،

افزایش دورهمی ها ،عدم توجه به پروتکل ها
و ازدحام ها داشتیم ،شاهد شروع خیزجدید
بیماری در بسیاری از استانهای کشور هستیم
و به طور کلی روند اپیدمی کرونا در کشور
صعودی است .در الگوهای وزارت بهداشت
از نظر اپیدمی کرونا الگوی صعودی مشاهده
می شود که بیشتر نشان دهنده افزایش
بیماران مبتال به ویروس جهش یافته است.
رئیسی گفت :براساس گزارش نیروی انتظامی
ترددهای جاده ای نیز در عید نوروز امسال

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه تراکتور دو دیفرانسیل (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :خرید یک دسـتگاه
تراکتـور دو دیفرانسـیل) بـه شـماره  2000005674000001را از طریـق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  14:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1400/01/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 1400/02/06
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز سهشنبه تاریخ 1400/02/07
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
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید دو دستگاه مینی غلطک دوچرخ آهنی کمرشکن (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
مینـی غلطـک دوچرخ آهنی کمرشـکن) به شـماره  2000005674000004را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران(حقوقی) و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1400/01/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/02/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1400/02/05
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

نسبب به سال گذشته  ۱۰۰درصد افزایش پیدا
کرد .در حالی که سال گذشته با رعایت مردم
ترددهای جاده ای بسیار کم بود دربرخی جاده
ها نزدیک به صفر شده بود اما امسال افراد
زیادی رعایت نکردند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت ادامه
داد :البته تعداد افرادی که به توصیه ها توجه
کردند و به سفرنرفتند ،بیشتربودند اما رعایت
نکردن پروتکل ها و افزایش سفرها باعث
تشدید روند صعودی اپیدمی در کشور شده

است .وی گفت :اکنون در کشور خیز بسیار
بلند کرونا در حال شروع شدن است .این
خیز جدید در بسیاری از استانها شروع شده
است و اگرپروتکل ها به خوبی رعایت نشود.
شاهد خیزبسیاربلندی ازبیماری خواهیم بود
همان طور که قبال در خوزستان دیده شد و
این استان چندین ماه گرفتاراین بیماری و خیز
شدید بود بقیه استانها هم گرفتار می شوند
البته درخوزستان روند نزولی بیماری مشاهده
می شوند.

سرکار خانم سارا پورمختار
جناب آقایان حامد نورینسب
و بابک حسینی زحمتکش
بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت
شــادروان معیــن پورمختــار را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عرض نمــوده ،از
خداونــد متعــال برایتــان صبــر آرزومندیــم.
مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.

حمل اثاثیه منزل

سیرجان رو به خراب شدن برود و آمارافزایش یابد خیلی
زیاد است.
 عالیم جدیدی ازویروس کرونا درمبتالیان
مشاهده شده است؟
ویروس کرونای انگلیسی تغییرعالیم زیادی نداده
است .کمی عالیم گوارشی را در کنار سایر عالیم قبلی
نشان میدهد .رنج سنی پایینتری را هم درگیر میکند.
خیلی یک دفعه عالیم در فرد شدید میشود .این حاد
ً
تقریبا برجستهترین عالمت است.
بودن عالیم گوارشی
اما با قطعیت نمیتوان گفت هرکس این عالیم را دارد
مبتال به کرونای انگلیسی استً .
مثال قبال آبریزش بینی
جزو عالیم کرونا محسوب نمیشد ولی االن میگویند
جزو عالیم کرونای انگلیسی هست .یا تب جزو عالیم
غالب بود اما االن میگویند نیست و فرد حتی با عالیم
ساده سرماخوردگی هم میتواند مشکوک به کرونا باشد.
 برنامه واکسیناسیون در سیرجان چگونه
پیشمیرود؟
طبق برنامه وزارتخانه ابتدا کادر درمان و سپس
افراد در معرض خطر واکسینه میشوند .سرعت
واکسیناسیون امیدواریم بیشتر شود چون در حال
حاضرزیاد باال نیست .واکسن مرتب میرسد و ما تزریق
میکنیم .تاکنون  ۸۹۳دوز واکسن تزریق کردیم۲۰ .
دوز به خانواده جانبازان و شهدا ۱۰۱ ،دوز به پاکبانان،
 ۱۵۷دوز به بیماران خاص ۵۹۵ ،دوز به کادر درمان،
 ۲۰دوز به پرسنل اورژانس  ۱۱۵و ...امیدواریم سرعت
واکسیناسیون باالتر برود .اگر تعداد واکسیناسیون به
حد قابلتوجهی نرسد موثر نخواهد بود .مسئوالن در
تالش هستند واکسن بیشتری وارد کنند و واکسن
داخلی را هم زودتر به نتیجه برسانند و چرخه انتقال را
قطع کنند .وزارت بهداشت معتقد است تا پایان شهریور
افراد قابلتوجهی واکسینه خواهند شد.
 سهمیه واکسن شهرستانها به چه صورت
درنظرگرفته میشود؟ آیا به رنگبندی بستگی دارد؟
خیر .ربطی به رنگبندی ندارد و بر اساس جمعیت
شهرستان تعداد دوز مشخصی واکسن اختصاص داده
میشود .برای کادر درمان بر اساس تعداد پرسنل ،برای
بیماران خاص هم بر اساس تعداد این بیماران در هر
ً
معموال یک ضریبی
شهرواکسن درنظر گرفته میشود.
ازجمعیت را برای اختصاص واکسن درنظرمیگیرند.
 بین افرادی که تاکنون در سیرجان واکسن
دریافت کردهاند کسی بوده که عالیم خاصی نشان
دهد؟
خیر .عوارضی که پدیدار شده در بین کادر درمان،
جزو عوارض طبیعی تزریق واکسن بوده .مثل تب
خفیف ،کبودی خفیف و درد خفیف .اما تاکنون هیچ
عوارض حادی که نگران کننده باشد در هیچ فردی در
سیرجان و پس ازدریافت واکسن مشاهده نشده است

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

هفتهنامه پاسارگاد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تامین  25دستگاه
خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و
سازمانهای تابعه (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :تامین 25
دسـتگاه خودروی سـواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شـهرداری سـیرجان و سـازمانهای تابعه)
بـه شـماره  2000005674000002را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران(دارای
پروانـه اعتبـاردار از سـازمان حمـل و نقـل درونشـهری) و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت
مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/16میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تا سـاعت 18:00
روز سهشـنبه تاریـخ 1400/01/24
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز شـنبه تاریخ
1400/02/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1400/02/05
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و
ارائـه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس:
034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

