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به دنبال درج مطلبی در یکی از نشریات سیرجان، 
در مورد تجهیزات بالتکلیف مانده ی چشم پزشکی، 
و ابهاماتی که در این خصوص وجود داشت، سخن 
سقم  و  صحت  و  مساله  این  پیگیری  به  اقدام  تازه 
مباحث مطرح شده در این مورد، نمود. در ابتدا یداهلل 
قربانی؛ مدیر عامل مجمع خیرین سالمت سیرجان 
به خبرنگار ما چنین گفت: در رسانه ای عنوان شده 
است که گفته ام "تجهیزات چشم پزشکی که توسط 
مجمع خیرین خریداری شده درحال خاک خوردن 
است" الزم است بگویم چنین چیزی نبوده و صحت 
این حرف را می توانید از زبان چشم پزشکان شهر، 
مسوولین دانشکده ی علوم پزشکی سیرجان جویا 
مورد  این  داریم  پزشک  چشم  کمبود  اگر  شوید، 
باید دانشکده علوم پزشکی جوابگو باشد و من از 
بود  الزم  گفت:  وی  ندارم.  اطالعی  آنها  مشکالت 
دستگاه های چشم پزشکی قدیمی تعویض شوند و 
دستگاهای خریداری شده به روز و جدید هستند و 
این مواجه شد با شیوع بیماری کرونا که  پزشکان 
کردن  جراحی  و  آمدن  برای  رغبتی  تخصص  فوق 

نداشته باشند.
زیرنظر کارشناس تجهیزات خریدیم

قربانی در ادامه افزود: اینکه گفته شده است "خرید این 
تجهیزات غیرکارشناسی بوده است" اشتباه است، پس از 
اعالم نیاز علوم پزشکی سیرجان به دستگاههای پیشرفته 
درمان بیماری های چشم برای اطمینان خاطر با دوچشم 
نام کشور مشورت کردیم، دکتر سعداهلل  پزشک صاحب 
پویان و حسینعلی شهریاری که فوق تخصص چشم هستند 
و دراین امر مشاور خیرین سالمت سیرجان بودند. بخش 
فوق تخصصی  به دست دکتر پویان افتتاح و اولین جراحی 

قرنیه با موفقیت درسیرجان انجام شد. 
دستگاهای خریداری شده با تخصیص هزینه ی 12میلیارد 
تومان و برندهای کامال خارجی خریداری شده است که 
ازنمونه ی دستگاه نصب شده در بیمارستان امام رضا )ع(  
برای  آنها  از  یکی  که  باشد  می  موجود  کشور  در  5عدد 
سیرجان خریداری و در بخش قرنیه تجهیزات پاراکلینیک و 

بیمارستان راه اندازی شده است و در بخش شبکیه درحال 
تکمیل تجهیزات هستیم و لیستی از سوی دکتر شهابی 
نژاد داریم که اقدام به خرید آنها کرده ایم و تنها انتقادی که 
به علوم پزشکی داشته ایم استریل کردن وسایل بوده که 
الحمد اهلل حل شده است در بحث نیروی فوق تخصص بنده 
با بانک قرنیه ی شیراز قرارداد بسته ام و دکتر پویان قراراست 

بصورت رایگان همکاری کنند.
سیرجان در سطح فوق تخصص نیست

دکتر غالمرضا جهانشاهی، معاونت درمان  دانشکده علوم 
پزشکی در این خصوص چنین گفت: دانشکده و دانشگاه 
سطوح خدماتی متفاوتی دارند. دانشکده ی ما در سطح 
تخصصی است ولی فوق تخصصی نیست در حد تخصص 
خدماتی توسط پزشکانی نظیر دکتر مهدی زاده، شهابی 
نژاد، برفه ای و دیگران در حال انجام است ولی دوستان، 
سیرجان را با شهرهای بزرگی مانند شیراز، تهران، کرمان 
و غیره مقایسه می کنند مرکز استان با یک شهرستان که 
دارای دانشکده است نباید مقایسه شود ما درهمین سطح 
خدمات قابل قبولی داریم. براساس نیاز و سهمیه بندی در 
کل کشور 40نیروی متخصص توزیع شده است. بطور مثال 
سطح خدمات فرمانداری با سطح خدمات استانداری و آن 

نیز در مقایسه با وزارت کشور فرق بسیار دارد دوستان گفته 
اند خدمات سیرجان باید فوق تخصصی باشد بر چه اساسی 
این صحبت ها می گویند، "درسیرجان قراربوده کارفوق 
تخصصی انجام شود" به هیچ عنوان چنین قراری نداشتیم.

جراحی قرنیه نیاز به زیر ساخت دارد
در ادامه دکتر جهانشاهی در رابطه با دالیل عدم تداوم 
جراحی قرنیه در سیرجان گفت: قرار بر این بود دکتر سعداهلل 
پویان به طور منظم جهت جراحی قرنیه به سیرجان بیاید 
اما خب امکان پذیر نبود چون بانک قرنیه نداریم و برای 
تهیه ی قرنیه مشکالت زیادی داریم. درمجموعه ی درمان 
سیرجان باید همه چیز همگام باهم باشد و در تمامی رشته 
ها رشد متناسبی داشته باشیم چشم پزشکان شهر در همان 
زمینه تخصصی خودشان به بهترین نحو درحال خدمات 
رسانی هستند اما جراحی های قرنیه و شبکیه در بحث 
فوق تخصص است که امکان پذیر نیست. مجمع خیرین 
سالمت زحمت کشیدند و تجهیزات خوبی را تهیه کردند اما 
توقعات ما باید درحد شهرستان باشد درحال حاضر نسبت 
به شهرستان های مجاور سطح درمانی باالیی داریم و جذب 
چند متخصص کار بی سابقه ای بوده است اما دوستان این 
نقاط مثبت را نمی بینند. برای راه اندازی جراحی قرنیه 

ابتدا باید رشته ی پزشکی دانشکده راه اندازی و دانشکده 
احداث گردد که به فراخور آن نیروی فوق تخصص جذب 
کنیم. درحال حاضر نیازهای مهم تری درتخصص و فوق 
... داریم  تخصص های ماژور از قبیل ریه، غدد، گوارش و 
پس اولویت ما جذب این تخصص هاست و جذب تخصص 
های مینور مانند چشم پزشکی دراولویت دوم است بطور 
مثال یک فوق تخصص غدد ترجیح می دهد دریک شهر 
دانشگاهی ویزیت کند تایک شهر کوچک مثل سیرجان. 
به همین دلیل دکتر احمد زاده و حسین زاده بعداز اتمام 

طرحشان به شهرخود بازگشتند.
نیازهای باالتراز چشم پزشکی

نظر یکی از چشم پزشکان مطلع را نسبت به روند عملکرد 
محیط  و  درپاراکلینیک  پزشکی  علوم  و  خیرین سالمت 
 OCT دستگاه  گفت:  وی  شدیم،  جویا  نیز  بیمارستان 
درمان،  نه  است  بیماری  تشخیص  برای  پاراکلینیک  در 
در  مروارید  آب  درمان  و  جراحی  جهت  نیز  دستگاهی 
بیمارستان امام رضا )ع( موجود است، بااینکه بیمارستان 
عمل  هر  برای  دستگاه  مصرفی  وسایل  اما  است  دولتی 
جراحی300 هزارتومان است تعرفه ی دولتی آن را نمی 
دانم اما هزینه ی وسایل آن آزاد است. من از ابتدا با خرید 
این دستگاه ها موافق نبودم زیرا درموارد مهم تری  مثل 
جراحی چشم  عمل  اتاق  تجهیزات  قلب،  جراحی  بخش 
می  فکر  متاسفانه  داریم.  بیشتری  نیاز  احساس  غیره  و 
کنم خرید اینگونه تجهیزات جنبه ی تبلیغاتی دارد زیرا 
دکترپویان یک بار به سیرجان آمدند و بیماران را ویزیت 
کردند، تعرفه هم گرفتند؛ اما بنام خیریه بود اینکار چندبار 

تکرارشد؟
این چشم پزشک می گوید: این کارها نمایشی است زیرا 
ما درجهت نجات دادن برخی بیماران وخیم در نیازهایی 
مانند آمبوالنس کمبود داریم یا مثال برای بیماران قلبی 
تجهیزات بیشتری میخواهیم و حتی وسایل مصرفی چشم 
پزشکی مرغوب تری می توانستیم داشته باشیم بهتر بود، 
خیرین سالمت دراین موارد سرمایه گذاری کنند. من فکر 
نمی کنم این تجهیزات با مشورت دانشکده علوم پزشکی 
خریداری شده است صرفا فشاری ازسوی خیرین سالمت 
توانستند  می  که  است  بوده  تجهیزات  این  برای خریدن 

لیست نیازهای مهم تر را از دانشکده را مرتفع کنند.

گزارشی از  روند تهیه تجهیزات چشم پزشکی در سیرجان:

تجهیزات پیشرفته نیاز به زیر ساخت دارد 
       معظمه صادقی نژاد

بحران کرونا می تواند به یک 
فرصت تبدیل شود

    خبر

سیرجان نیوز: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: طی دو هفته گذشته روند ثابت و کاهشی در ابتالء به بیماری کرونا در استان 
داشتیم و عمال به نظر آمد موج دوم کنترل شده و در حال کم شدن موارد است اما افزایش هفته قبل نشان دهنده این است که احتماال اپیدمی 
به سمتی می رود که موج سوم را در استان تجربه کنیم.   وی بیان کرد: این شرایط خیلی به سطح مراقبت و رفتارهای پیشگیرانه مردم ارتباط 
دارد و به دلیل اینکه هیچ ابزاری به عنوان دارو و واکسن برای کنترل و مهار بیماری کروناویروس نداریم، تنها ابزار بحث پیشگیری است.  شفیعی 
افزود: ویروس هیچ تغییری نکرده و نه ضعیف تر شده و نه قوی تر. ماهیت ژنتیکی آن تغییر نکرده اما به نظر می آید ویروس بسیار هوشمندی 

است و سعی می کند خود را در محیط بیرون حفظ کرده و به راحتی از محیط حذف نشود.

موج سوم اپیدمی کرونا در راه استان ایسنا:  سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان گفت: در حال حاضر 3۶ بیمار قطعی کرونا در دو خبــر
بیمارستان امام رضا )ع( و دکتر غرضی شهرستان سیرجان بستری هستند که در شهریورماه بیشترین 
تعداد آمار بستری در یک روز بوده است. دکتر موقری پور گفت: متاسفانه در چند روز اخیر با افزایش 
شیوع کرونا در سیرجان و به تبع آن افزایش آمار مبتالیان به این بیماری در شهرستان مواجه هستیم. 
وی با اشاره به اینکه استان های همجوار که رفت و آمد همشهریان سیرجانی به آنجا وجود دارد، با 
افزایش بیشتری روبرو شده اند، ادامه داد: اگر روند افزایشی چند روز اخیر شهرستان ادامه پیدا کند، 

ممکن است با موجی از شیوع و مبتالیان در سیرجان مواجه شویم که نگران کننده است.

افزایش شیوع 
کرونا در 

سیرجان طی 
چند روز اخیر

  عکس ها: الناز پیشیار /سخن تازه

ایسنا: مدیر گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه در برخی از افراد، بحران سبب 
ایجاد مهارت های جدید شده و همین امر نیز موجب رشد خواهد 
شد، تصریح کرد: لزوما همیشه بحران نباید منجر به اختالل در 
افراد شود و بحران کرونا می تواند به یک فرصت نیز تبدیل شود.

دکترم بهرام نژادم با تشریح انواع استرس در افراد اظهار کرد: به 
طوری کلی در افراد سه نوع استرس زیاد )نامطلوب(، خیلی کم 
)نامطلوب( و تعادلی )مطلوب( ایجاد می شود که هرکدام از این 
نوع استرس ها می تواند سبب بروز اتفاقاتی در زندگی افراد و یا 

حتی جامعه شود.
بهرام نژاد با بیان ایتکه نداشتن و داشتن زیاد استرس به هیچ 
عنوان مطلوب نیست افزود: نداشتن استرس به نوعی به معنای 
داشتن استرس است که می تواند موجب اختالل در کارکرد 
افراد شود. در شرایط کنونی مانند شیوع ویروس کرونا، افرادی 
که بدون استرس بوده رعایت نکات بهداشتی را جدی نمی گیرند 
و همین امر سبب خواهد شد سالمتی دیگران را به خطر بیندازند 
به عبارت دیگر افراد بدون استرس هم سالمت خودشان و هم 

سالمت جامعه را تهدید می کنند.
علوم  دانشگاه  اعتیاد  و  اجتماعی  روانی،  سالمت  گروه  مدیر 
دارند،  زیاد  استرس  که  افرادی  اینکه  بیان  با  کرمان  پزشکی 
تنها خودشان را دچار مشکل می کنند اظهار کرد: در افرادی 
با استرس زیاد، به جای آنکه فرد سه اقدام اساسی در پیشگیری 
از ابتال به کرونا شامل »زدن ماسک«، »رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی« و »شست و شوی دست ها« را در یک حد نرمال انجام 
دهد، شروع به اقدامات بیشتر از حد معمول کرده و یا حتی 
اقداماتی انجام می دهد که به هیچ عنوان انجام دادن آنها در 
شرایط کرونایی نیاز نیست و به عبارت دیگر دچار یک وسواسی 

خواهد شد.
بهرام نژاد در تشریح برخی از فرصت های کرونا گفت: در ایام 
کرونایی بسیاری از اقدامات بهداشتی را یاد گرفته ایم به طوری 
که رعایت مسائل بهداشتی از سوی مردم در این ایام نسبت به 
سال قبل بیشتر شده و در پی این رعایت مسائل بهداشتی، سایر 
بیماری ها همچون آنفلوآنزا، سرما خوردگی و ... که در سنوات 

گذشته در این ایام تقریبا رایج بود خیلی کمتر شده است.
خوب  اگر  مجازی  های  شبکه  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
مدیریت نشود، می تواند تبدیل به یک معضل گردد اظهار کرد: 
الزم است مهارت هایی را در این دوران کسب کنیم که این 
بحران نه تنها تبدیل به اختالل نشود، بلکه تبدیل به یک رشد 

و فرصت گردد.

علیکافی نت و تایپ تکثیــر
درخشان  سابقه  با چندین سال  ینترنتی  ا کلیه خدمات  ئه  ا ر ا
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دریافت دفترچـــه شماره 2 کنکـــور
با قیمت استثنایـی از تاریخ امروز

ثبــت انتخـــاب رشتـــــه

فنـر زنـی انواع کتـاب و جزوه 
با قیمت مناسب - کیفیت عالی و در اسرع وقت
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/07/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز شنبه 
تاریخ 1399/07/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/07/22
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/07/23 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و احداث میــــدان و آب نمای پـــارک بلـــوار قائــم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و احداث 
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را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/07/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز شنبه 
تاریخ 1399/07/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/07/22
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/07/23 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای فاز یک کتابخانــه صفـــر انـرژی )سـازه(

و  مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

را از   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 اجرای فاز یک کتابخانه صفر انرژی» سازه«( به شماره 6

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

از یک نیروی پارکبان
 برای کار در

 پارکینگ پاساژ مرتضوی 
دعوت به عمل می آید.

 ساعات تماس:
 صبح ۱۰ تا ۱۳-عصر ۱۷ تا ۲۱

۰۹۱۳۳۷۹۱۲۳۶

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 
جهت تکمیل کادر خود طبق جدول ذیل نیرو می پذیرد:

مدرک تحصیلیتعداد  نیروی مورد نیازجنسیتعنوان شغلی
لیسانس۱ نفرآقا / خانمحسابدار

فوق دیپلم۲ نفرآقا / خانمانبار دار

-۱5 نفرآقا / خانمنیروی خط تولید

-۲ نفرآقا نگهبان

4 تماس حاصل نمایند. 2 3 8 2 4 0 9 متقاضیان با شماره تلفن: 


