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 بتول باللی
سیرجان باز هم قرمز شد .در رنگبندی جدید
کرونا که شنبه این هفته اعالم شد؛ سیرجان در
وضعیت قرمزیا بحرانی درانتهای نقشه درکنارچند
شهر جنوبی کشور قرار گرفت تا بار دیگر آژیر خطر
کرونا درسیرجان به صدا درآید .بعد ازگذراندن پیک
چهارم هنوز سیرجان به وضعیت زرد نرسیده بود
که باز هم قرمز شد .رنگبندی که با توجه به آمار
اعالمی ازسوی دانشکده علومپزشکی برای خیلیها
سوالبرانگیزشده است .اینکه با توجه به اینکه طی
روزهای اخیر آمار مبتالیان به  80نفر نرسیده است
و حتا بعضی روزها مثل شنبه این هفته آماربه 28
نفر هم رسید ،چرا وضعیت سیرجان پرخطر اعالم
شده است؟ همین عامل باعث شایعاتی در بین
مردم شده است اینکه آمارواقعی را اعالم نمیکنند،
یا آمارها را دستکاری میکنند ،یا درهفته منتهی به
انتخابات همه کشورو سیرجان زرد خواهد شد .در
کنار این دغدغهها بسیاری ازسیرجانیهای سالمند
و فرزندانشان دغدغهی دیگری به نام واکسن
دارند .طرح واکسیناسیون کرونا در سیرجان مانند
دیگر نقاط کشور در حال اجرا است و هماکنون
واکسیناسیون ردهی سنی  70سالهها نیز انجام
میشود .این اتفاق درحالی رخ میدهد که گروهی
برای واکسینه شدن مشتاقاند و گروهی دودل
هستند ،ازواکسن زدن هراس دارند و تصمیمگیری
برایشان دشوار است .یا عدهای دوست دارند نوعی
دیگر از واکسن را بزنند مثال نمیخواهند واکسن
کرهای را بزنند و معتقدند عوارض این واکسن بیشتر
است .دکترمحمد موقری سخنگوی ستاد کرونا و
معاون بهداشت دانشکده علومپزشکی شهرستان
توگو با پاسارگاد به همه این
سیرجان در گف 
دغدغهها جواب داد.
 چرا دوباره وضعیت سیرجان قرمز شده
است؟
براساسمیزانبستریهاوروند استانیکمقدار
روند رو به افزایش است و کاهشی نشده است و دو
هفته است یک روز کمترو یک روزهم آمار کمی
بیشترشده است.نمودارتقریبا ثابتوروند کاهشی
نیست .طبق اپلیکیشنی که هست احتمال اینکه
یکسری محدودیتها بیشترشود ،وجود دارد.
 با توجه به اینکه تعداد مبتالیان حدود65
نفر است و فوتی نداریم؛ درکل آمار زیر 100نفر
ابتالدررنگبندی کرونا ،قرمزاعالم میشود؟
کار به تعداد مبتالیان نیست و این وضعیت
را در یک برههی زمانی دوهفتهای میدانند .االن
وضعیت بستریها براساس جمعیت دردو هفتهی
اخیرباالی  10نفردر 100هزارنفر است .این خودش

یک مالک است .در دو هفته اخیر هم این
تعداد مبتالیان اصال پایین نیامده و کمی رو به
افزایش بوده است.
 این آمار را دانشکده علوم پزشکی
اعالممیکند؟
آمار را به نرمافزار میدهند و براساس
آماری که در سامانه سیامسی ثبت میشود
(سامانهای که بستریها و موارد مثبت در
آن ثبت میشود) یک میانگین دوهفتهای
میگیرند .بنابراین این نمودار کاهشی نبوده
است.
 این شبهه ایجاد شده که درهفتهای
که منتهی به انتخابات ریاستجمهوری
است رنگبندی زرد میشود و آمار
دستکاری میشود و اکنون باتوجه به
اینکه دراین هفته تعطیالت دوسه روزهای
درپیشداریمبههمیندلیلوضعیتقرمز
اعالم شده است؟
االن مسافرتها را ممنوع کردهاند حال
چه رنگبندی قرمز باشد یا آبی .این آمار
و رنگبندی ربطی به انتخابات ندارد .آمار
مختصری افزایشی است و چون در دوهفته
گذشته آمار کاهشی نبوده قرمز شده است.
پیشبینیهای اپیدمیلوژی این است که عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
بیماری اوجمیگیرد.
 بیمارانی که مشکل قلبی عروقی دارند
 شرایط سیرجان ازنظرآماربیماران سرپایی
یا عمل قلب باز انجام دادهاند و بیمارانی که
و بدحال چگونه است؟
هیچکدام باال نیست و فرقی نکرده است .آمار فشارخون و قند خون باال دارند ،چطور؟
اینها جزو بیماران خاص محسوب نمیشوند
ثابت مانده است .بحث اپیدمیولوژی را در نظر
بگیریم .وقتی که آمار ثابت میماند و رو به کاهش و جزو بیماریهای زمینهای هستند .این گروه در
مرحلهی بعدی جزو برنامه واکسیناسیون هستند.
نیست یعنی دارد اوج میگیرد.
 چند روزی یک باراعالم میشود کدام گروه سرعت انجامواکسیناسیوندرحالباالرفتن است.
ن بزنند.
احتماال درخردادماه اعالم میکنند که واکس 
سنیواکسنبزند؟
 پیشگیریهای قبل و بعد از انجام
بستگی به تعداد سالمندان دارد .مثال سالمندان
 70تا  60سال تعداد بیشتری دارند و بستگی دارد هر واکسیناسیونچیست؟
هیچ کار خاصی الزم نیست انجام شود .فقط
هفته یا  10روزی یک بار اعالمکنند .درواقع  5سال
به  5سال جلو میرود اما وقتی اعالم میشود که از کسانی که عالیم دارند سؤال میشود .اگر افراد
 70سالهها میتوانند واکسن بزنند اینطور نیست عالیمی مثل تب ،بدندرد ،سردرد خاص و یا عالیم
که فقط  70سالهها واکسن بزنند بلکه به  80و  85مشکوک به کرونا دارند باید اعالم کنند که واکسینه
نشوند .واکسن در اینگونه موارد ایمنی نمیدهد
سالهها و تمام مراجعان واکسن تزریق میشود.
بیمارانخاصچهزمانیواکسینهمیشوند ،و ممکن است در روند بیماری اختالل ایجاد کند.
اما کسانی که دوران بیماری کرونا را طی کردهاند،
همزمانباسالمندانیا اینکهدرنوبتاند؟
بخشعمدهای ازبیمارانخاصواکسینهشدهاند .میتوانندواکسنبزنند.
 عالیم هنگام تزریق واکسن کرونا و بعد از
بیماران خاص شامل دیالیزیها ،هموفیلیها،
تاالسمی ،اماس ،بیماران مزمن کلیوی(پیوندیها) ،آنچیست؟
شوک و ایجاد عالیم هنگام تزریق واکسن
سرطانهای خاص (که در حال شیمیدرمانی
خیلی نادر است .در هر تزریقی احتمال ایجاد
هستند)میشوند.

دکتر محمد موقری:

خوشبختانه استقبال مردم در سیرجان
خوب است .اگراستقبال خوب نبود که مرکز
دومواکسیناسیونکروناراراهاندازینمیکردیم
اما سرعت مراجعهی مردم باید بیشترشود.
 مرگ در اثرتزریق واکسن کرونا چند
نفردرهزارنفراست؟
درمورد برخی ازواکسنها هنوزمطالعهی
زیادی انجام نشده است اما در مورد واکسن
آسترازنکا که دراروپا تزریق و درباره آن مطالعه
شده است نسبت دو دریک میلیون نفراست.
 گروهی از سالمندان نگران هستند
واکسن به آنها نرسد و یا اینکه واکسن
ایرانی به آنها تزریق شود؟
هیچ جای نگرانی نیست .چه واکسن
ایرانی و چه واکسن خارجی همه مورد تایید
هستند .همهی واکسنهایی که در کل دنیا
زده میشود تا تاییدیه نگیرند اجازه تزریق پیدا
نمیکنند .چهبسا که واکسن ایرانی بهتر هم
باشد.
 آیا واکسن ایرانی با واکسنهای
خارجی برابری میکند ؟
قطعا برابری میکند و اگربهترنباشد بدتر
هم نیست .مدتها دارند روی این قضیه کار
میکنند و قطعا همهچیزرا درنظرگرفتهاند تا
با اطمینان به تولید انبوه برسد .واکسن باید
استانداردهایی را داشته باشد و تائیدیههایی را بگیرد.
ایران در زمینه ساخت واکسن از قدیم کار کرده
است و االن هم با مشارکت کشورهای دیگر دارد
روی چند پروژه واکسن کار میکند .هر واکسنی را
که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تایید کند،
قطعا خوب است.
 با توجه به اینکهواکسن طیدو سری تزریق
میشود ،گروهی که واکسن خارجی زدهاند برای
دوز دوم در صورت نبودن واکسن خارجی باید
واکسن ایرانیتزریق کنند؟
واکسنی کهتزریقمیشودبرایدودوزپیشبینی
شده است .کسی که بار اول و هرنوع واکسنی
تزریق کرده است برای دوز دوم هم همان واکسن
پیشبینیشده است.
 آیا یک نوبت تزریق واکسن کافی است؟
نه .اینجوری نیست که فرد خودش تصمیم
بگیرد یک نوبت واکسن بزند .هرچند که تزریق یک
نوبت واکسن هم ایمنی میدهد اما دو نوبت باید
تزریقشود.
 اهمیت دوز دوم واکسن از چه لحاظ
است؟
تزریق دوز دوم واکسن کرونا ،سطح ایمنی را

هرواکسنی به دستتان
رسید ،تزریقکنید
 کسانی کهواکسن میزنند
ت کنند
بایدپروتکلهایبهداشتیرارعای 

حساسیت وجود دارد .بعد از تزریق ،درد در محل
طبیعی است .ممکن است در سالمندان به دلیل
کم بودن تودهی عضالنی مقداری تورم و کبودی
در محل تزریق بهوجود آید .بنابراین کیسهی آب
یخ و سپس کمپرس آب گرم بگذارند .امکان بروز
تب و بدندرد خفیف وجود دارد که با خوردن
قرص مسکن (استامینوفن) برطرف میشود .اما
یربط ،تهوع شدید
اگر عالیم شدید و تب و لرز ب 
و سردردهای خیلی طوالنی و لکههای غیرمعمول
روی پوست پیدا شود ،باید مراجعه کنند و فرمی در
رابطه با عوارض واکسن پر کنند که درصورت لزوم
با وزارت بهداشت در مورد عوارض واکسن تماس
گرفته میشود .ممکن است فرد عالیم معمولی و
خفیف مثل ضعف و بیماری تا یکیدو روز داشته
باشد.البته این عالیم خیلی کم گزارش شده است.
گومیردراثرتزریق واکسن نداشتید؟
 مر 
نه .درسیرجان اصال نداشتیم .هرتزریقی ممکن
است یک عارضهای داشته باشد .حتی اگر تزریق
آمپول بکمپلکس باشد اگر شوک بدهد ممکن
است مرگ و میر ایجاد شود.
گومیرسالمندان درسیرجان در
 شایعه مر 
اثرتزریقواکسن کرونا را تایید میکنید؟

«آگهی مزایده فروش پسته»
ـیرجانبنیاد در نظــر دارد حــدود  300تــن انــواع پســته از محصــول تولیــدی خود
ـاورزی سـ
ـرکت کشـ
شـ
را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند .بدینوســیله از اشــخاص حقیقــی و حقوقی کــه تمایل به
خریــد دارنــد دعــوت بهعمــل میآیــد جهــت رویــت نمونــه محصــوالت ارائــه شــده بــرای فــروش و اخــذ

ـخ  1400/03/11هم ـهروزه بجــز ایــام تعطیــل در
ـا تاریـ
ـر تـ
بــرگ شــرایط شــرکت در مزایــده حداکثـ
ســاعات اداری بــه دفتــر شــرکت واقــع در ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -حــد فاصــل
چهــارراه قاآنــی و سـهراهی کرمــان -شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفنهــای
 034 - 42304403 - 42305430واحــد بازرگانــی شــرکت و شــماره همــراه  09131456552مدیر
بازرگانــی تمــاس و یــا بــه وبســایت  www.pistachio-tooka.irمراجعــه و پیشــنهادات خــود را
ـنبه  1400/03/12تحویــل دبیرخانــه شــرکت نماینــد.
ـاعت  14روز چهارشـ
حداکثــر تــا سـ
زمــان برگــزاری مزایــده روز چهارشــنبه  1400/03/12راس ســاعت  15در محــل دفتــر مرکــزی
شــرکت میباشــد.
ـورخ 1400/03/08
ضمنــا لیســت اقــام پســته مــورد مزایــده و همچنیــن بــرگ شــرایط فــروش در مـ
در ســایت درج گردیــده اســت.

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /1400/2ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «انجــام
مطالعــات جامــع ژئوتكنيــك و پايــداري شــيب در معــدن شــماره  »1خــود را از طريــق برگــزاري
مناقصــه عمومــي بــه شــرکت مهندســین مشــاور بــا پایــه حداقــل  2در رشــته هــای زیرمجموعــه
معــدن واگــذار نمایــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابي
تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي
 14روز یکشنبه مــــورخ  1400/3/23در محــــل دفتر كميسيون معـــامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمن ـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز سهشــنبه
مــورخ  1400/3/18مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر
يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

خیر .برخی سالمندان دراثرمرگ طبیعی فوت
کردند .آمار هم کامال واضح است .به عنوان
گومیر سالمندان
مثال دو یا چهار هفته آمار مر 
باالی  70سال را از پزشک قانونی بگیرید .بعد از
شروع واکسیناسیون هم آمارفوتی را بگیرید .اگر
این افزایش چشمگیر بود ،قابل بررسی است.
ممکن است خانوادههای این سالمندان بگویند
دراثرواکسیناسیون فوت صورت گرفته اما مرگ
اینها ربطی به واکسیناسیون نداشته و این افراد
بیماری قلبی و زمینهای داشتهاند .یک مورد ازاین
سالمندان حتا عالیم بیماری کووید داشته است.
معموال اگر سالمندان کرونا بگیرند بهبودی پیدا
نمیکنند.
مرگ دراثرکرونا را با مرگ دراثرعوارض واکسن
را مقایسه کنید .مرگ در اثر کرونا بسیارباال و مرگ
دراثرعوارض تزریق واکسن کرونا بسیارناچیزاست.
بنابراین سود تزریق واکسیناسیون کرونا را بسنجید
تا ضررآن را .درفضای مجازی بعضی تبلیغات سوء
انجام میشود .اگر میخواهیم وضعیت به حالت
عادی برگردد و مدارس و دانشگاهها و حتی تاالرها
و مراکزاقتصادی بازشوند ،باید واکسیناسیون کرونا
انجامشود.

باال میبرد تا شخص دریافتکننده واکسن به ایمنی
مطلوب برسد و دچاربیماری نشود.
 فاصله تزریق بین دوز اول و دوم واکسن
چند روزاست؟
بستگی به نوع واکسن دارد؛ بعضی واکسنها
 84روز و بعضی  21و  28روز.
 سالمندان روستایی همچنان باید برای
واکسیناسیونکرونابهشهربیایند؟
االن هر هفته به صورت چرخشی یک تیم
واکسیناسیون به روستاها میروند و مرتب این
چرخهتکرارمیشود.
 چه تمهیدی برای تزریقواکسن سالمندان
و بیمارانی که حسی -حرکتی هستندو نمیتوانند
مراجعهبهمرکزداشتهباشند،دارید؟
به صورت معدود و در موارد خاص این
واکسیناسیون در منزل انجام میشود .تزریق
واکسن درمنزل ریسکهایی دارد و باید تیم درمانی
باشد که اگردرمواردیشوک آنافیالکسی ایجادشد،
برطرف شود .با این حال مواردی بوده که توسط تیم
پزشکی واکسن درمنزل تزریق شده است.
 در سیرجان چه نوعی از واکسن تزریق
میشود و چرا همه به دنبال واکسن روسی
هستند؟
اصال به این قضیه وارد نشوید .این یک بحث
انحرافی است .واکسنها هیچ فرقی با هم ندارند .در
شبکههای مجازی عدهای اصل واکسیناسیون را زیر
سؤال میبرند .اینها بحثهای علمی و تحقیقاتی
و مقالهای است و در بحث عموم هیچ جایگاهی
ندارد .سازمان بهداشت جهانی میگوید دراپیدمیها
اولین واکسنی که به دستتان میرسد ،بهترین
واکسن است .حال هرواکسنی به دستتان رسید،
تزریق کنید .مطمئن باشید ایران تا تائیدیههای
جهانی و بینالمللی واکسنی را نگرفته باشد ،آن را
وارد و تزریق نمیکند .ایران دربحث واکسیناسیون
اززمان قدیم باسابقه و مطرح است.
 چهمدتبعد ازتزریقواکسن کرونا ،ایمنی
شخصتامینمیشود؟
از لحظهای که واکسن تزریق میشود سیستم
ایمنی شروع به واکنش و ترشح آنتیبادی میکند.
تا دوزدوم واکسن تزریق نشود نمیتوان گفت که
ایمنی خیلی باال است .ایمنی کمکم باال میرود.
افراد باید تمام نکات بهداشتی را رعایت کنند .وقتی
درصد واکسیناسیون باال رفت و به حدود  70درصد
جامعه رسید ،میتوان محدودیتها را کم کرد.
مراکزتفریحی را بازکرد و ماسکها کمکم کناربرود
و زنجیرهی انتقال کم شود... .
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آگهی مناقصه عمومی شماره /1400/003م.ع
ـعه در نظــر دارد «حمــل و تخلیــه آب در مخــازن و فضــای ســبز واقــع در
ـت توسـ
ـرو صنعـ
ـز پیشـ
ـرکت پاریـ
شـ
ســایت جهــت آبرســانی فضــای ســبز مجتمــع گلگهــر و محــدوده آن ،خطــوط تولیــد کنســانتره  5و  6گلگهر،
کارخانــه گندلهســازی شــماره دو ،هماتیــت و پــروژه بازیابــی آب و کارخانــه اموالیــت بــه شــرح ذیــل» را از
طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی در ســطح شهرســتان ســیرجان بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
لــذا کلیه متقاضیــان میتواننــد جهت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــی www.parizpishro.
 irمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد .مهلت تحویــل پاکات روز پنجشــنبه
مــورخ  1400/03/20بــه نشــانی :ســیرجان-مجتمع معدنــی و صنعتــی گلگهــر -جنــب رســتوران رز -حــوزه
مدیرعامــل شــرکت پاریــز پیشــرو -واحــد امــور حقوقــی و قراردادها-تلفــن 034 - 41424328 :میباشــد.
میــزان تضمیــن شــرکت در مناقصــه  200.000.000 :ریــال (دویســت میلیــون ريــال) در قالــب چــک بانکــي رمزدار
يــا چــک تضميــن شــده بانکــي /ضمانتنامه بانکــی معتبــر /واریــز وجه نقــد بــه شــماره حســاب 10/3309211/2
بانــک رســالت به نــام شــرکت پاریــز پیشــرو صنعت توســعه
زمان بازدید :روز دوشنبه تاریخ1400/03/17
دستگاههایموردنیاز:
 -1پنــج دســتگاه تانکــر تــک  12000لیتــری مجهز بــه پمپ کفکــش ،شــلینگ خرطومــی  20متری و شــیرفلکه
از طرفین جهــت آبگیــری و تخلیه آب
 -2یــک دســتگاه تانکــر  28000لیتــری مجهــز بــه پمــپ کفکــش ،شــیلنگ خرطومــی  20متــری و شــیرفلکه
از طرفیــن جهــت آبگیــری و تخلیه آب
سایرشرایط:
* آبگیــری از سنگشــکن گلگهــر (اســمیران) و علمــک فاضــاب گندلــه دو بــه تشــخیص کارفرمــا (توجــه:
علمــک گندلــه دو حــاوی فاضــاب تصفیــه شــده میباشــد ).هزینــه حمــل بــه تناســب مســافت پرداخــت
میگــردد.
* ســاعت آبگیــری تانکرهــا از ســاعت  6صبــح لغایــت  15در ایــام کرونــا و ایــام غیــر کرونــا از ســاعت  6صبــح
لغایت 17
* تانکرهای تک روزانه حداقل 3سرویس و ماهیانه 78سرویس موظفند تحویل و تخلیه نمایند.
* تانکر 28000لیتری روزانه حداقل 2سرویس و ماهیانه 56سرویس موظف است تحویل و تخلیه نمایند.
* تخلیــه آب در فضاهــای ســبز مجتمــع گلگهر ،خطوط تولیــد  5و 6کنســانتره و کارخانه شــماره  2گندلهســازی
گلگهــر ،کارخانــه هماتیــت و پــروژه بازیابــی آب و اموالیــت گلگهــر و در صــورت نیــاز شــهرک و مهمانســرا و
پــارک مرکــزی گلگهر
مدارک الزم:
 -1ارائه رزومه کاری مرتبط
 -2اسناد مالکیت یا استیجاری دستگاهها
شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات بــه تنهایــی بــدون احتیــاج بــه ذکــر دالیلــی مختار
میباشــد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ( 09135401855آقــای مهنــدس تاتلــی)
تمــاس حاصــل نماینــد.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

