مردم
بیخیال کرونا
نشوند

فارس :رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد :االن در شرایطی هستیم که از گام چهارم و بسیج
ملی مبارزه با کووید  19بیش از  70درصد از بیماران در بیمارستان کم شدند و بیش از  80درصد مرگ و میرها
کم شد و در حال عبور و رو به نزول هستیم ولی جای نگرانی است .وی اظهار کرد :مردم تاکنون همکاری
خوبی داشتند اما در برخی فواصل همینکه تعداد بیماران بستری و ...کم میشود و خبری خوبی داده میشود،
عادی انگاری میشود ولی به این معنا نیست به راحتی بتوانیم از شر این بیماری خالص شویم و مردم هم
سبکتر میگیرند و دوباره موج جدید شروع میشوند که توصیه میکنیم مردم جدی بگیرند و بی خیال نشوند.

شهر
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رفع مشکالت واحد تولیدی در سیرجان

شماره 634
 1بهمن 1399

باشگاه خبرنگاران جوان  :یداهلل موحد ،رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و رفع موانع تولید استان کرمان با تاکید بر این مطلب که در شرایط اقتصادی کنونی باید بر مبنای منافع ملی و فرمایشات رهبر معظم
انقالب اسالمی بر حمایت از تولید اقدام کرد ،گفت :مشکالت موجود در روند احداث یک واحد تولیدی که با  ۳۰میلیارد تومان سرمایه
گذاری شخصی در سیرجان احداث و در ادامه کار خود با مشکالتی مواجه شده و در آستانه فسخ قرارداد بود ،با تدابیر قضایی و با صرف ۳۰
دقیقه زمان برای بررسی تخصصی راهکارهای موجود رفع شد .او افزود :سرمایه گذار این واحد تولیدی متعهد شده تا پایان امسال نسبت
به نصب تجهیزات و راه اندازی آن اقدام کند.

خبر

بررسی مشکالت شارژ کپسول های اکسیژن طبی بیماران حاد تنفسی؛

معظمه صادقی نژاد

نفسِ ایرانی وابسته به کپسولِ چینی

با شیوع بيماري کرونا متوجه اهميت اکسيژن طبي
براي بيماران تنفسي قرنطینه در خانه و کاستي
هايي براي کپسول گاز اکسيژن شدیم .هر چند به
همت شرکتهاي اقماري ،مشکل گاز اکسيژن در
بيمارستانهای شهر رفع شد اما مدتي است مخاطبان
نشريه از شارژ نشدن کپسولهاي ايراني و کم فروشي
شرکت های شارژ اکسیژن گاليهمند بودند .بعد از
بررسيهاي ميداني به اين نتيحه رسيديم که سيرجان
در حال حاضر داراي يک کارخانه اکسيژن طبي است
که مردم را با اين چالش رو به رو کرده از جمله تعدادی
میگویند این کارخانه کپسول های ایرانی را پر نمیکند
و فقط کپسولهای چینی پر میشوند و یا میزان گاز
موجود در کپسول ها به میزان مشخص شده و استاندارد
نیست؛ بر آن شدیم این مشکل را پیگیری کنیم؛
اکسيژن درماني

اکسيژن يکي از گازهاي مهم و ضروری در تنفس
بيماران مبتال به بيماريهاي حاد تنفسي است .برخي
از بيماران به منظور تامين اکسيژن مورد نياز به درمان
با اکسيژن نياز دارند .اکسيژن درماني در اين بيماران
باعث افزايش سطح انرژي و کيفيت خواب آنها ميشود.
تشخيص اينکه آيا بیمار به اکسيژن درماني نياز دارد يا
نه ،با پزشک است .گفته ميشود که اکسيژن ،درماني
ارزان و قابل دسترس است اما تهيه آن در شهر ما به اين
آساني هم نيست .اکسيژن جايگزيني براي درمان نيست
و فقط در مواقع الزم بايد استفاده شود.
توليد کپسول اکسيژن در سيرجان

در سيرجان ،تنها کارخانهي توليد کپسول اکسيژن زير
نظر اداره استاندارد فعاليت میکند .اين شرکت توسط
خطوط مخصوص که فشارقوي دارند ،اکسيژن را از هوا
میگيرند و آن را به مايع تبديل ميکنند ،سپس مايع
توليدشده را بهوسيلهي يک پمپ اکسيژن به گاز تبديل
و آن را وارد مخزن مخصوص کپسول اکسيژن ميکنند.
کپسول توليدي اين شرکت ،بيشتر براي مصارف
بيمارستان توليد ميشود ،البته الزم است بگوييم اين
شرکت محصوالت خود را به صنايع ديگر نيز ميفروشد.

شرکت گاز اکسيژن در هر ساعت حدودا  8کپسول
اکسيژن را توليد ميکند و اين حجم از توليد توانسته
عالوه بر تامين نياز اکسيژن شهر سيرجان ،به شهرهاي
اطراف مانند شهربابک ،بافت ،حاجيآباد و نيريز فارس
صادر شود .يکي از ويژگيهاي اين شرکت ،تحت نظر
ادارهي استاندارد بودن آن است زيرا بايد خط توليد
آن به بهترين نحو ممکن فعاليت کند تا اين اداره آن
را تاييد کند.
کپسول ايراني يا خارجي؟

کپسولهاي اکسيژن طبي در ظرفيتهاي مختلف
هستند .کپسولهاي بزرگ اکسيژن  40ليتري تا کوچک
 1ليتري .معمولترين ظرفيتي که در بيمارستانها
استفاده ميشود  40ليتري يا  50ليتري هست .البته
بايد اين نکته را هم بدانيم که حمل و نقل سيلندرهاي
اکسيژن طبي تمهيدات و وسايل مخصوصي را الزم دارد.
ظرفيتهاي کوچکتر  20ليتر هست 30،ليتر و  10ليتر
و  5ليتر هم هست .ولي آن چيزي که بيشتر بيماران
در ايران به صورت خانگي و يا به اصطالح تک نفره
استفاده ميکنند در کپسولهاي اکسيژن  10ليتري
هست که عمدتا مصرف خانگي دارند و مدتي است که
در ايران توليد ميشوند و گفته شده کيفيت بسيار خوبي
هم دارند که تا قبال از خارج از کشور وارد ميشدند.
چند شرکت در کشور اين کپسولها رو زير نظر اداره
استاندارد و با مجوز وزارت صنايع توليد ميکنند.
کپسولهاي ايراني ،باعث انفجار

سيد مهدي موسوي؛ رييس کارخانه اکسيژن طبي
سيرجان به خبرنگار ما گفت :با توجه به استانداردها،
شرکتهاي توليد کننده کپسول ايراني آلياژشان مشکل
دارد و باعث انفجار ميشود و در سيرجان به دليل
نبود آزمايشگاه تست ،اين کپسولها بايد براي تست
به کرمان فرستاده شوند و متاسفانه حتي برخي از
کپسولها با اينکه نو هستند در تست استاندارد مردود
ميشوند و آزمايشگاه ،تست کپسول را مردود اعالم
ميکند به همين ما دليل کپسولهاي چيني را شارژ
ميکنيم.
وي افزود :حتي بيمارستانهاي سيرجان هم که

عکس :سید محسن فروزنده

کپسول ايراني استفاده ميکردند ،متوجه عدم استاندارد
آنها شدند.
موسوي در ادامه افزود :اکسيژن در دماي منفي 178
درجه توليد و با فشار  135بار وارد کپسول ميشود که
فشار بااليي است ،اگر کپسولها مشکل داشته باشند
باعث انفجار ميشوند .در سال  96در کارگاه خودمان
دو انفجار خيلي وحشتناک داشتيم .اين کپسولها به
صورت  16تايي در  50دقيقه شارژ ميشوند .کپسول
 10ليتري بين  130تا  35بار و کپسول40ليتري تا
 130مرتبه شارژ ميشود و شارژ شدن آنها دستور العمل
خاصي دارد و بستگي به بيمار و تجويز پزشک است،
کپسول 10ليتري  1ساعت و  10دقيقه و  40ليتري
طي حدود  6ساعت براي بيمار استفاده ميشود.
موسوي افزود :این که در هر دقيقه چقدر اکسيژن
بايد به بيمار برسد طبق دستور پزشک است .بيماراني
هستند که کپسول  10ليتري براي آنها 4ساعت استفاده
ميکند و بيماراني هم داريم که  45دقيقه استفاده مي
کنند .وي ميگويد :کارخانه ما قبل از شيوع بيماري
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خبــر

کرونا روزي  220کپسول توليد داشت اما در دوران
کرونا توليد ما به  400کپسول رسيد وقتي که بحران
نباشد يک کارخانه کفاف سيرجان را مي دهد.
واحد نظارت کجاست؟

مدت زيادي است در پي اين گزارش از اداره صنعت و
معدن سيرجان خواستهايم که اين موضوع را پيگيري و
مشخص کند ،چرا کارخانه گاز اکسيژن کپسولي که نو
است و مهر استاندارد دارد را شارژ نميکند و در تست
استاندارد مردود ميشود؟ و چرا ميزان گاز در کپسولها
کم است و آيا این اداره بر اين کم فروش نظارتي دارد؟
اينکه بيمار بايد هزينه کپسول چند ميليوني چيني را
چگونه تامين کند؟
مسوولين اداره صمت قول مساعدت و نظارت را به
خبرنگار سخن تازه داده اند ولي متاسفانه تا اين لحظه
هنوز گزارشي از نظارت بر اين موضوع به تحريريه سخن
تازه ارسال نشده است .اي کاش اداره صمت بداند اينجا
گر صبر کنيم ز غوره حلوا به دست نمي آيد بلکه با جان
انساني را از دست مي دهيم.

سفرهاینوروزیمحدودمیشود؟

ایسنا :ستاد کرونا تبلیغ سفر برای نوروز  ۱۴۰۰را ممنوع کرده است،
حاال انگشت اتهام به سمت مردم نشانه رفته و هشدار داده شده که
اگر سفرهای زمستانیشان مخاطرهآمیز و پیک چهارم سختتر شود،
ممنوعیتها و محدودیتها برای سفرهای نوروزی برمیگردد.
منع تردد بین شهری از  ۲۰دیماه برداشته شد ستاد کرونا اعالم کرد
ممنوعیت و جریمههای تردد فقط بین شهرهای زرد و نارنجی برقرار
است ،اما بعد از گذشته یک هفته ستاد کرونا گزارش کرد سفرهای مردم
به شمال و جنوب کشور نگرانکننده شده است.
رییس ستاد مقابله با کرونا گفت :در روزهای گذشته با توجه به حجم
گسترده خروجیهای شهرها و همچنین ورود بیش از  ۵۰هزار نفر به
جزیرهای کوچک و مسافرت به شهرهای قرمز ممکن است با بازگشت
فرمهای جدیدی از بیماری را شاهد باشیم .نمکی؛ وزیر بهداشت اظهار
کرد :عادیپنداری در شرایطی که سیستم بهداشت و درمان به صورت
شبانهروزی نهایت تالش خود را کرده تا آمار ابتال و فوتیها را پایین
بیاورد ،قطعا دوباره ما را به شرایط خطرناک همهگیری کرونا بازمیگرداند.
علیرضا رئیسی؛ سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،پس از جلسه روز
شنبه این ستاد در  ۲۷دیماه ،نسبت به وضعیت استانهای مازندران،
گیالن و گلستان ابراز نگرانی کرد و گفت که در چند روز گذشته در
برخی نقاط کشور شاهد عدم رعایت پروتکلها بودیم .مسافرتهایی به
جنوب به ویژه قشم صورت گرفته و مسافرتهای زیادی به سمت شمال
داشتیم .هشدار بسیار جدی است که اگر رعایتها ضعیف شود متاسفانه
موج چهارم میتواند اواخر بهمن و اوایل اسفند شکل بگیرد و هر موجی
شکل بگیرد برابر  ۸تا ۱۰هزار فوت بیشتر است.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد که اگر در منطقهای اعالم میشود
وضعیت کمخطر شده به معنای از بین رفتن ویروس یا ضعیف شدن آن
نیست که بار سفر را ببندیم .اگر این اتفاق بیفتد با توجه به اینکه تجربه
اردیبهشت و خرداد و تیر را داشتیم و ممکن است پیک سهمگینی
تکرار شود ،به همین دلیل درخواست میکنیم مردم این هشدار را جدی
بگیرند که اگر رعایت نکنیم متاسفانه موج چهارم شکل خواهد گرفت و
دوباره محدودیتها اواخر اسفند و تعطیالت عید نوروز برخواهد گشت.
حدود یک سال است که هشدار میدهند «سفر نروید» اما هر بار
که محدودیتها برداشته میشود حجم سفرهای مردم ،مسؤوالن
را شگفتزده میکند .تکرار این وضعیت ناشی از نداشتن استراتژی
ِ
سیاست توصیه و هشدار است .در این
برای «مدیریت سفر» و تکیه بر
مدت نیز تنها عامل بازدارنده و یا کنترل سفرها ،اعمال تردد فقط برای
خودروها و جریمه نقدی ،تعطیلی مراکز اقامتی و پذیرایی ،محدودیت
 ۶۰درصدی مسافر برای حمل و نقل عمومی و استعالم بیماران کرونایی
بوده که صرف نظر از چگونگی اجرای آنها ،به نظر میرسد بیشتر نقش
سوپاپ را داشته تا راهکار ،چون به محض برداشته شدن ،انفجاری رخ
داده است.
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انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که نشان

اینروبسیارخرسندیمکهیکمدیرتوانایبومیتوانستهاستچنینجایگاهیکسبنماید.

از درایت ،لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق

امیدواریم که در روزهای آتی با مدیریت شایسته ی جنابعالی شاهد پیشرفت هر چه

داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع

بیشتر شهر صنعتی معدنی سیرجان باشیم.

پیشرفت و توسعه خواهد بود.

جناب آاقی

ی عتی
ق
مهندس ا مان ی

انتصاب شایسته جنابعالی به مسئولیت مدیر عامـل شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر را تبریک

عرض نموده ،بدون تردید ،ثمره تجربيات گرانبهاي جنابعالي در چندين دهه فعاليت در عرصههاي

مختلف مديريتي ،خصوصا در عرصه صنعت و معدن می تواند راهگشاي مسير رو به پیشرفت این
مجموعه عظیم معدنی و صنعتی کشور باشد .توفیق و سربلندی تان آرزوی قلبی ماست

هفت سخ
ه انهم ن اتزه

دمری عامل و اعضای هیات دمریه رشکت کاوند نهان زمین
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انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیر عامـل شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر که
نشان از درایت ،لیاقت و توانمندی شما دارد را تبریک عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و
کارآمدی های برجسته شما نوید بخش دستیابی به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود.

ح نق
رشکت تعاونی مل و ل و خدمات گل گهر

