
ایسنا: رییس پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به اجرای طرح برخورد با تخلفات رانندگی 
به ویژه سرعت های ممنوعه، از اعمال قانون ۱۳۰۰ خودرو طی ۲۴ ساعت گذشته در جاده های 
شمال استان خبر داد. سرهنگ رضایی گفت: از این تعداد خودرو ، ۱۶۲ فقره آن عالوه بر اعمال 
قانون، در محل استقرار تیم گشت پلیس راه، چند ساعتی توقیف شدند و پس از استراحت راننده 
و کاهش هیجان سرعت، اجازه تردد دریافت کردند و  ۸۳ خودرو نیز به علت سرعت زیاد، عالوه 

بر جریمه و کسب نمره منفی در گواهینامه راننده، به پارکینگ منتقل شدند.

کنترل سرعت
 در جاده های 

کرمان

 عوارض خفیف پس از تزریق واکسن  کرونا، طبیعی است 
خبــر

دبیر علمی کمیته کشوری کووید۱۹، ایجاد عوارض جانبی واکسن های کرونا را طبیعی و نشانه ی ایجاد ایمنی در بدن فرد 
دانست و تاکید کرد که فواید واکسن ها بسیار بیشتر از عوارض احتمالی نادر آن ها است. وی تاکید کرد که افراد مختلف 

واکنش های متفاوتی نسبت به واکسن نشان می دهند. بسیاری ممکن است هیچ عالمتی پس از واکسیناسیون نداشته باشند. 
اما عدم بروز عوارض جانبی هرگز به معنی بی تاثیر بودن واکسن نیست زیرا هر شخص پاسخ ایمنی متفاوتی از خود نشان 
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»خانم یه آمپول تقویتی می خوای بزنی ها. 
آقا  این  جای  می کنی؟!  آشوبی  چه  ببین 
بی چاره  بدبخت  می کردی؟  کار  چه  بودی 

باید آمپول بیماران خاص رو بزنه«!
مریضی های  تو. چه  وای دختر حیف  »وای 
امیدی  چه  به  آخ.  آخ  آخ  مردم.  می گیرن 

زنده ای؟«!
سیرجان  ما  شهر  در  تلخ  جمله های  این 
که  می شود  شنیده  کسانی  زبان  از  گاهی 
شغل شان تزریقاتی است و قرار است آمپول 
را به بیماران بزنند اما فکر نکرده و از روی 
ترحم جمالتی به زبان می آورند که چه بسا بر 
روی روح و روان بیمار گران تر از تاثیر مخرب 

روانی خود آن بیماری باشد.
۳۰ می _روزجهانی ام_اس است. بیماری ای 
اعصاب  به  بدن  ایمنی  سیستم  آن  در  که 
تخریب  به  دست  و  می کند  حمله  مرکزی 
تا  روز  این  شعار  می زند.  خودی  سلول های 
برای  دیگران  و  با خود  »ارتباط  سال۲۰۲۲ 
با  روز  این  مراقب«است.  کیفیت  بردن  باال 
هدف مبارزه با تصورات نادرست رایج و باال 
بردن میزان درک و پشتیبانی از مبتالیان به 
نام گذاری شده است. بیماری ئی  این بیماری 
که به گفته ی متخصصان  به نوعی بیماری 
ابتالی  درصد  زیرا  است.  شده  تبدیل  زنانه 
زنان دو برابر مردان است تا جایی که ام اس 

را به بیماری زیبارویان مشهور کرده است.
این  درباره ی  رسانی  آگاهی  و  انگ زدایی 
روز  این  نامگذاری  مهم  اهداف  از  بیماری 
است برای جلوگیری از قضاوت های نادرست 

و ترحم های بی جا.
رفتار درست با بیمار و مراقبت نسبت به نزدن 
فرهنگی ست  آزاردهنده  و  بی جا  حرف های 
از  بخشی  میان  هنوز  حتا  سیرجان  در  که 
نیروهای درمانگاه ها هم نهادینه نشده است 

چه برسد به مردمی که در بخش بهداشت و 
درمان کار نمی کنند.

بیماری ام اس در جمله ی بیماری های خاص 
است. بیماری های مختلف بسته به نوعشان 
برای بسیاری تعریف مشخص دارند. به ویژه 
جزو  نوعی  به  و  باشند  خاص  نوع  از  اینکه 
ام  یافته.  شیوع  تازه  و  مدرن  بیماری های 
اس از همین نوع بیماری هاست که در میان 
بسیاری از سیرجانی ها به واسطه ی عملکرد 
پزشکی  علوم  سخنگوی  رسانه های  ضعیف 
در حوزه ی علوم پزشکی و  یک کالغ چهل 
کالغ شدن ها در میان مردم به نوعی بیماری 
دهشتناک تعریف شده که به جز نشستن بر 
روی ویلچر و راه رفتن با واکر تعریف دیگری 
ندارد. حال آنکه لزومن همه ی بیماران ام اس 
به نوع حاد آن دچار نیستند و با مراقبت های 
پزشکی و درمانی، بیماری شان قابل کنترل 
است و می توانند مانند افراد سالم به زندگی 

عادی برگردند.
و  و درمان  بهداشت  کارنامه ی مسووالن  اما 
مردم  آشنایی  حیطه ی  در  پزشکی  آموزش 
با این بیماری و آگاهی بخشی آن ها چندان 
قابل قبول نیست. تا جایی که این آموزش ها 
رفتار و گفتار درست با بیمار را نه تنها جامعه 
که حتا برخی نیروهای شاغل در درمانگاه ها 

و تزریقاتی ها نیز ندیده اند!
تجربه ی بیماران ام اس در سیرجان از ترحم 
نیروهای  و  پرستاران  برخی  آزاردهنده ی 

درمانگاهی این ادعا را ثابت می کند. 
گفته های نابجا و دل شکنانه در مقابل خود 
دلسوزی های  دیگران،  به  خطاب  و  بیمار 
»تو  مثل  جمالتی  گفتن  و  کننده  ناراحت 
مریضی ئی  همین  که  بدبختی  چقدر  دیگه 
گفتی« به بیمار هنگام تزریق و ایما و اشاره 
یا  بیمار  درمورد  درمانگاه  در  اطرافیان  به 
آمپول تزریقی اش، همه از  جمله گالیه های 
در  اس  ام  بیماران  سوی  از  شده   گزارش 

سیرجان است.
ناآگاهی مردم درباره ی این بیماری خودایمنی 
گاه تا جایی ست که با فهمیدن اینکه فالن 
و  ارتباط  از  بیماری شده  این  شخص دچار 
حتا دست دادن با او پرهیز می کنند و گمان 
می کنند این بیماری مسری است. حال آنکه 
افسردگی های  از  ناشی  بیماری ئی  ام اس 
زندگی مدرن شهری و قرار گرفتن مداوم در 
تنش های عصبی است و قابل سرایت نیست.

نبود  و  ای خصوصی  ار  ام  باالی  هزینه های 
ام آر آی دولتی و هزینه زیاد و وقتگیری رفتن 
دوره ای به کرمان برای گرفتن ام آر ی از دیگر 

مشکالت بیماران ام اس در سیرجان است.
الهام  دکتر  سراغ  به  بهانه  همین  به 
توفیقی زاهد متخصص مغز و اعصاب رفتم تا 
از او بپرسم به واسطه ی اینکه هنوز خیلی ها 
بد  برداشت  حتا  و  نمی دانند  اس  ام  درباره 
آیا  اس  ام  جهانی  روز  مناسبت  به  و  دارند 
در  رسانی  آگاهی  برای  برنامه ای  وقت  هیچ 
این رابطه و درباره این بیماری در سیرجان 

برگزار شده است؟

شهر  این  در  که  نیست  طوالنی ئی  زمان 
مناسبت های  به  کردیم  سعی  اما  مشغولم 
مجازی  فضای  در  کارهایی  حداقل  مختلف 
باره  این  در  بیشتر  مردم  تا  باشیم  داشته 
هم  قبل  ماه   ۴ حدود  کنند.  پیدا  اطالعات 
درمان  معاونت  همکاری  با  را  ام اس  انجمن 
برای  می تواند  که  دادیم  تشکیل  سیرجان 
ما  به  زیادی  کمک  عمومی  رسانی  اطالع 
بکند. البته هدف اصلی این انجمن حمایت 

همه جانبه از بیماران ام اس است.

چقدر این نکته که مبتالیان به ام اس با گذر 
زمان دچار ناتوانی می شوند، واقعیت دارد؟

دیر  افراد  بیماری  گذشته  در  نه.  قطعا 
زیادی  داروهای  و  می شد  داده  تشخیص 
نداشت  وجود  اس  ام  بیماری  کنترل  برای 
ناتوانی  دچار  بیشتر  بیماران  همین  برای 
می شدند اما درحال حاضر حدود ۱۰ درصد 
بیماران سیر پیشرونده دارند و ممکن است 
دچار ناتوانی بشوند اما بیمار ام اس که قدرت 
حرکت نداشته باشد، خیلی خیلی کم است 
و خداروشکر بیماران زیادی دارم که بیش از 
ده سال است دچار بیماری ام اس هستند اما 
هیچ مشکل حرکتی  و جسمی ندارند و کامال 

تحت کنترل هستند.

چه  اس  ام  بیماران  از  حمایت  بخش  در 
کارهایی شده و افق آینده چیست؟

هزینه  بیماران  این  مشکالت  از  یکی  مثال 
سیرجان  توی  که  است  ای  ار  ام  باالی 
خصوصی است و گران قیمت. انجمن ام اس 
هم که انجمن هیئت امنایی ست، در حد توان 
ام اس که  بیماران  ار آی  ام  اما  کار می کند. 
بیماری خاص محسوب می شود، هر سال یک 
بار طبق مصوبه دولت در مرکز بعثت کرمان 

رایگان انجام می شود.

مشکالت بیماران ام اس در سیرجان 

ترحم ممنوع
 ۳۰ درصد جمعیت استان نیاز

 به روان درمانی دارند 
سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به کمبود تخت های 
اعصاب و روان در استان، گفت: »۳۰ درصد جمعیت استان کرمان نیاز به 

روان درمانی دارند و ۳۳ هزار نفر آن ها نیازمند بستری هستند«.
به گفته ی وی، در حال حاضر ۴۸۰ تخت اعصاب و روان در کل استان وجود 
دارد و این در حالی است که فقط در شهر کرمان ۴۰۰ تخت بیمارستانی 

کمبود است.
رجبی زاده؛ رئیس بیمارستان اعصاب و روان نوریه در حاشیه ی بازدید استاندار 
از این بیمارستان، بیماری های روانی را یکی از معضالت کشور دانست و بیان 
کرد: »بیماران روانی تبعات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دارند و بسیاری از 
جنایات توسط افراد دارای بیماری روانی صورت گرفته که اگر آن ها را به 

موقع درمان می کردند بسیاری از جنایات اتفاق نمی افتاد«.
وی با بیان این که همیشه سعی داریم مشکالت را به گردن مردم بیندازیم اما 
این گونه نیست، اعتیاد را یکی از ابعاد تهدیدکننده ی امنیت اجتماعی بیان 

کرد و افزود: »متاسفانه در درمان این بیماران عقب هستیم«.
رئیس بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان بر لزوم درمان به موقع بیماران 
دارای اختالل روانی تاکید کرد و گفت: »در کل دنیا اعتباراتی برای درمان 

بیماران روانی اختصاص می دهند«.
وی ادامه داد: »در همه جای دنیا به بیمارستان های روانی توجه می شود و 

حمایت از بیمارستان روانی یک بعد امنیتی دارد«.
رجبی زاده با اشاره به فوت افراد به علت مصرف مشروبات الکلی اظهار کرد: 
باید  و  را هم می بینیم  تبعات آن  را زیرزمینی کنیم که  »نباید همه چیز 

مشکالت را بپذیریم و آن ها را ریشه ای و عاقالنه حل کنیم«.
استاندار کرمان نیز در این بازدید، بیمارستان اعصاب و روان نوریه را یک 
که  می کنم  درخواست  مسئوالن  »از  گفت:  و  دانست  حرفه ای  مجموعه ی 
راهکارهای حمایتی پیدا کنند تا بتوانیم بخشی از مشکالت این مجموعه 

را برطرف کنیم«.
سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان نیز با اشاره به آمار افراد دارای 
اختالالت روانی گفت: »طبق گزارشات ۲۳ درصد جمعیت کشور نیاز به روان 

درمانی و یک درصد آن ها نیاز به بستری دارند«.
وی ادامه داد: »۳۰ درصد جمعیت استان کرمان نیاز به روان درمانی دارند و 

۳۳ هزار نفر آن ها نیازمند بستری هستند«.
سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان شایع ترین بیماری روانی را 
افسردگی و اضطراب دانست و در ادامه به کمبود تخت های اعصاب و روان در 
استان کرمان اشاره کرد و افزود: »در حال حاضر ۴۸۰ تخت اعصاب و روان 
در کل استان داریم و این در حالی است که فقط در شهر کرمان به ۴۰۰ 

تخت دیگر نیاز داریم«.
بیمار  کرمان شش هزار  استان  در  که  شد  مطرح  همچنین  بازدید  این  در 

اعصاب و روان از دوران جنگ وجود دارد. 

   گوشزد  

        گروه  جامعه
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم 
است 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 1400/03/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز دو شنبـــه
 تاریخ 1400/03/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1400/03/27
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز شنبه  تاریخ 1400/03/29 

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:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400

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

را   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 9 اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400( به شماره 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 ۳ 1 4 1 0 1 2 9   - ۳ 2 6 5 8 ۳ 1 6 تلفــن: 

امیرحسین جان دلبندمان؛

ونفس هایت بهانه نفس کشیدنمان

ای عزیزترین تولدت تولد زیبایی ها بود 
صدایت زیباترین ترانه ی زندگـــی مان

لبخندهای شیرینت زندگیمان را قشنگ کرد

تولدت هزاران بار مبارک

مامان بزرگ و خاله ها

کارت ماشین، بیمه نامه و معاینه فنی 
سواری سمند مدل 1390 
پالک 72ب939 ایران 75 

به رنگ سفید 
بنام حمید بهرامی کوهشاهی ، 

با مالکیت فعلی سید مسلم قرشی 
مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشند
از درگاه احدیت برای آن عزیز از دست رفته، 
علو درجات و برای شما و دیگر بازماندگان صبر 

مسئلت داریم.
اتحادهی صنف 

صنایع چوب، فلز و   دکوراسیون داخلی  

شهرستان سیرجان

و  جنابعالی  به  را  وارده  مصیبــت 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

جناب آاقی

 مهندس کورش زینلی

همکار گرامی؛


