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مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  گفت: 
»روند ابتال به بیماری کرونا در استان کاهشی شده است و با توجه به این که کرمان 
موج هفتم را زودتر از استان های دیگر آغاز کرده است، انتظار می رود که زودتر از آن ها 
نیز سیر نزولی به خود بگیرد«.سعید صحبتی با بیان این که هنوز برای اعالم پشت سر 
گذاشن موج هفتم کرونا زود است، افزود: »طی یکی  دو هفتۀ آینده، برآورد دقیق تری 

از وضعیت پیک هفتم خواهیم داشت.  

 روند ابتال به کرونا 
در استان نزولی 

شده است 

نوزاد ۵ ماهه در کرمان قربانی کرونا شد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت ۴ نفر طی ۲۴ ساعت اخیر به دلیل ابتال به کرونا خبر داد و گفت: در بین این 
افراد یک نوزاد ۵ ماهه وجود دارد. صحبتی  بیان کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر متأسفانه ۴ نفر به دلیل ابتالء به کرونا در استان 
کرمان فوت کردند که ۵ ماه، ۴۲، ۶۶ و ۷۷ سال سن داشتند.وی همچنین از ابتالء و بستری ۵۲ مورد جدید در کرمان خبر 
داد و گفت: مجموع بستری ها ۱۴۲ نفر است.وی مجموع تعداد فوت شدندگان کرونا ر استان را ۵ هزار و ۷۸۳ نفر اعالم 

کرد و گفت: عدم رعایت نکات بهداشتی و عدم تزریق واکسن مهمترین دالیل بستری و حاد شدن وضعیت بیماران است.

دارد  وجود  همواره  که  مشکالتی  از  يکي 
پزشکي  امور  در  غیرمتخصص  افراد  دخالت 
است و متاسفانه مردم ناآگاهانه و بدون تحقیق 
سمت اين افراد میروند و هرچه میگويند را باور 
متخصص  کار  می خواهد  که  بیطاری  میکنند. 
داروهای  با  که  عطاری  دهد.  انجام  را  ارتوپد 
پردازد.  می  بیماری ها  برخی  درمان  به  گیاهی 
انجام  را  دندان پزشک  کار  که  سازی  دندان 
و  زنان  متخصص  وظیفه  که  مامايی  و  دهد  می 
زايمان را انجام می دهد. به مناسبت روز پزشک 
با دکتر رضوی ريیس نظام پزشکی سیرجان به 

نشستیم. گفتگو 
حال  در  بفرمايید  شروع  برای  دکتر  جناب   
پزشکی  جامعه  در  پزشک  تعداد  چه  حاضر 

سیرجان خدمات ارايه مي کنند؟ 
 ۵۷۶ حدود  سیرجان  در  پزشکي  جامعه  تعداد 
شامل  سیرجان  در  پزشکی  جامعه  است  نفر 
پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص دندان 
دار،  پروانه  کارشناسان  ماما،  ساز،  دارو  پزشک، 
درمان،  گفتار  درمان،  کار  فیزیوتراپ،  تغذیه 
شنوایی سنجی هستند و جزو شهرهایی هستیم 
که هیات مدیره نظام پزشکي مان ۱۷ نفره است. 
یعني مثل کالن شهرها هستیم. نظام پزشکي ما از 
لحاظ تیپ کاري در حد یک کالنشهر کار مي کند. 
کسانی  چه  شامل  نفره   17 مديره  هییت   

می شود؟ 
هییت مدیره ای در نظام پزشکی داریم که شامل 
۱ نفر رییس، ۲ نفر نماینده دارو ساز، ۱ نماینده 
پاتولوژی، ۱ نماینده ماما، ۱ نماینده کارشناسان 

پروانه دار و  ۱0 پزشک فعالیت دارند.
بخش  در  پزشکی  جامعه  از  تعداد  چه    

خصوصی)مطب( و دولتی مشغولند؟ 
دولتی  سیستم  در  تعدادی  عمومی  پزشکان 
مانند اورژانس های بیمارستان های امام رضا)ع( 

بیمارستان غرضی و پزشک خانواده مشغولند  و 
می  خصوصی)مطب(کار  سیستم  در  تعدادی  و 
کنند. ۱۳۵ نفر پزشک متخصص داریم که ۱۱0 
ها  بیمارستان  در  بقیه  و  دارند  مطب  نفرشان 
که۳0  داریم  عمومي  دندانپزشک   ۶0 مشغولند. 
کار  ها  درمانگاه  در  بقیه  و  دارند  مطب  نفرشان 
هستند  داروخانه   ۵۳ فعال  داروخانه  کنند.  می 
که ۵0 داروخانه خصوصی و ۳ داروخانه دولتی 
و ۵ داروخانه شبانه روزی درسیرجان فعالند. ۵۵  
بخش  در  بقیه  و  داریم  دار  مطب  ماما  هم  نفر 
سیرجان  در  می گویم  جرات  به  فعالند  دولتی 
پزشکی خودش  اینکه  مگر  نداریم  بیکار  پزشک 
بخواهد بیکار باشد. پس تعداد افرادي که دارند 
زیاد  میدهند  ارایه  درماني  سیرجان خدمات  در 

است.
پزشکي  تخلفات  با  رابطه  در  نظرتان   

)قصورات( در سیرجان چیست؟
در نظام پزشکی در بحث قصورات دو مجموعه 
و  پزشکی  نظام  انتظامی  و  دادیاری  دادستان 
یک  مجموعه  این  داریم.  بدوی  هییت  مجموعه 
و  پزشکی  نظام  انتظامی  دادیار  دو  و  دادستان 
دادستان  است  نفر   ۱۳ از  متشکل  بدوی  هییت 
جامعه  منتخبین  و  قانوني  پزشکي  رییس  شهر، 
حال  در  ما  بدوي  هیات  رییس  هستند  پزشکی 
بیهوشی  متخصص  عسکری  دکتر  آقاي  حاضر 
ثابت  سال  چهار  طول  در  نفر   ۱۳ این  هست. 

هستند.
شکايات  و  پزشکی  قصورات  با  رابطه  در    
در  به شکايات مردمي  فرآيند رسیدگي  مردمي 

نظام پزشکي به چه صورت است؟ 
اگر کسي از سیر نحوهي درمان توسط پزشک 
مي کند،  مراجعه  نظام پزشکي  به  دارد  شکایت 
شکایتش را کتبي مي نویسد، ابتدا شکایت توسط 
دادیارها رسیدگي مي شود، پرونده بررسي و کار 
کارشناسي انجام مي شود. یعني از تمام مواردي 
که در پرونده مورد بحث است کارشناس دعوت 

براساس  نظر دهند،  کارشناسان  باید  و  مي کنند 
اینکه به هیات  یا  یا پرونده مختومه  این نظرات 
حضور  با  بدوي  هیات  در  شود.  فرستاده  بدوي 
بر اساس نظر  قانونی  دادستان و رییس پزشکی 
محرز  قصور  اگر  و  بررسي  پرونده  کارشناسان 
باشد براساس آن درصد دیه قصور تعیین میشود. 
است(  درصد   ۱00 تا  درصد   ۵ از  دیه  )درصد 
اعتراض  مهلت  روز  ارسال ۲0  دادگاه  به  پرونده 
نباشد  اعتراض  اگر  دارد  وجود  طرف  دو  برای 
پرونده به پاسگاه و بعد از آن جهت تعیین میزان 
ریالی دیه به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. 
حکم  به  نسبت  طرفین  از  کدام  هر  هم  اگر 
اعتراض داشته باشند  پرونده به هیات تجدیدنظر 
باز هم یک  استان کرمان ارجاع و در آن هیات 
گروهي از پزشکان براساس آنچه نظام پزشکي ما 
به آنها اعالم کرده یک چیدماني دارند، اگر باز هم 
بیمار از راي هیات تجدیدنظر استان ناراضي باشد 
پرونده به هیات عالي انتظامي کشور میرود، یکي 
هیات  این  رییس  کل  پزشکي  نظام  معاونین  از 
کامل  بررسي  پرونده  آنجا  که  دارد  عهده  بر  را 
مطمئن  اما  است  روال طوالني  بنابراین  میشود. 
ضایع  پروسه  این  در  بیمار  از  حقي  هیچ  باشید 

نمیشود. 
االن  تا  امسال  ابتداي  از  پرونده ها  تعداد    

چقدر است؟
تعداد پرونده هاي ما در سال گذشته ۳۵ پرونده 
بوده که ۳0 پرونده مختومه و ۵ پرونده به هییت 
بدوی ارسال شده است. در ۵ ماهه سال ۱۴0۱ 
پرونده   ۵ که  داشتیم  قصور  پرونده   ۱۱ حدود 
پزشک مقصر بوده و ۶ پرونده مختومه شده است.
  در اين سال هايي که شما ريیس نظام پزشکي 
کار  از  تخلف  اثر  در  پزشکي  داشتید  هستید 

محروم شود؟
محروم از کار نداشتیم اما تعلیق پروانه مطب از 

۳ ماه تا ۱ سال داشتیم. 
  تعلیق پروانه يعني چه؟

دوسال  یکي  تا  پزشک  یعني 
نمیتواند مطبش را باز کند. 

باورند   اين  بر  مردم  بسیاری    
اينکه  از  بیشتر  نظام پزشکي  که 
پزشکان  طرف  باشد  مردم  طرف 

است چون همه همکار هستند؟
توجه  نظام پزشکي  قوانین  در 
اینکه  است  موضوعات  همین  به 
مردم فکر نکنند طرفشان نیستیم 
در هیات بدوي دادستان و رییس 
اینجور  هستند.  پزشک قانوني 
ما  کنند  فکر  مردم  که  نیست 

معموال  می گیریم.  را  پزشک  طرف  صددرصد 
هم  هستند؛  اصلح  هستند  اینجا  که  پزشکاني 
مدافع پزشک هستند و هم مدافع حق مردم. اگر 
با هم کسی فکر کند حقش ضایع شده مي تواند 
بازهم شکایت کند و پرونده به هیات تجدیدنظر 

ارجاع شود. 
 در حیطه پزشکي بیشتر شکايات در خصوص 

کدام تخصص هاست؟
است.  جراحي  رشته هاي  از  بیشتر  ما  شکایات 
جراحي شامل جراحي عمومي، ارتوپدي و زنان و 

دندان پزشکان مي شود. 
بعدي  تخلفات  جلو  ديه  پرداخت  واقعا  آيا   

پزشک گرفته شود؟ 
چون روال بررسی پرونده روال سختي است؛ و 
از طرفي اعتبار پزشک هم از بین مي رود. وقتي 
پزشکي درصد قصور مي خورد ممکن است تذکر 
پرونده  و درج در  تذکر کتبي  یا  بگیرد،  شفاهي 
بگیرد، یا حتي ممکن است محروم از کار شود یا 

پروانه اش تعلیق شود. 
چنین  بر  پزشکی  نظام  آيا  لیزر  بحث  در    

مشاغلي نظارت دارد؟
یکی  است  مطرح  موضوع  دو  لیزر  بحث  در 
آرایشگاه ها و افرادی که در منزل که این خدمات 
را ارائه می کنند کامال خالف است و دخالت در امر 

درمان و غیر قانونی است و در صورت مشاهد با 
آنها برخورد می شود.طبق مجوز وزارت بهداشت 
به پزشکان عمومی در صورت گذراندن دوره های 
انجام کارهای زیبایی آن هم  پوست و مو اجازه 
در مطب ها و کلینیک ها  داده شده است البته 
الزم است بگویم حیطه کاریشان کامال مشخص 
نظام  و   است  متفاوت  متخصص  پزشکان  با  و 
پزشکی بر آنان نظارت کامل دارد.  کلینیک های 
زیبایی باید حتما مسوول فنی داشته باشند که 
مسوول فنیشان پزشک عمومی دوره دیده است 
و دستیارهای دوره دیده و مدرک دار می توانند 
در این  مکان ها کار زیبایی را انجام دهند. در 
و  توان  لیزر کم  داریم  لیزر  نمونه  لیزر دو  بحث 
دیده  دوره  افراد  توسط  توان  کم  لیزر  توان.  پر 
انجام می شود و لیزر پرتوان را حتما متخصصین 

پوست انجام می دهند.  
 در مورد زيرمیزي پزشکان بفرمايید؟

در  و  است  غیرقانوني  کامال  زیرمیزي  بحث 
بررسی  از  بعد  باشد  مردمي  صورتی که شکایت 
مي گیرند  را  پول  درمان  معاونت  یا  نظامپزشکي 
برخورد  با پزشک هم  و  به فرد پس مي دهند  و 
مي شود. البته تعداد کمی پرونده در این خصوص 

داشتیم.
خدمات  ساير  و  لیزر  از  ناشي  صدمات  آيا   

نظام  به  متخصص  غیر  افراد  توسط  زيبايی 
پزشکي ارجاع داده مي شود؟

یکي از مشکالتی که همواره وجود دارد دخالت 
و  است  پزشکي  امور  در  متخصص  غیر  افراد 
اگر  مي شوند.  حمایت  مردم  سوي  از  متاسفانه 
شکایتی در این زمینه باشد طبق قانون  پرونده 
به تعزیزات ارجاع و حکم صادر میشود.  ولي در 
سیرجان بزرگترین مشکلمان این است که مردم 
ناآگاهانه و بدون تحقیق سمت این افراد مي روند 
و هرچه مي گویند را باور مي کنند. همین جا از 
مردم می خواهم برای انجام هر کاری  اول ببیند 
دهد  می  انجام  را  کار  این  که  فردی  یا  پزشک 
مجوز و پروانه دارند یا نه، این فرد پزشک هست 
یا خیر اگر  لیزر توسط فرد غیر متخصص انجام 

شود عوارض پوستي را به دنبال دارد. 
در سیرجان  ای  برنامه  پزشک چه  روز  برای   

داريد؟ 
توسط  صادقی  دکتر  منزل  درمانگاه  افتتاح 
این  گذاران  بنیان  از  که  مجمع خیرین سالمت 
است  الزم  شود  می  انجام  زودی  به  بودند  مهم 
این  افتتاح  مراسم  در  داریم  تصمیم  بگویم 
درمانگاه که درمانگاه تخصصی عمومی و دندان 
پزشکی می باشد از پیش کسوتان پیش کسوتان 

جامعه پزشکی تقدیر کنیم. 

در گفتگوی اختصاصی سخن تازه با دکتر رضوي؛ رييس نظام پزشکي سيرجان مطرح شد؛ 

در پرونده های شکایت بی طرف هستیم 
      ساره میرحسینی

خبــر

صفحه  4 و5
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/26  ساعت 14:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/06/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/06/20 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مزایده عمومی  اجاره پارکینگ های تحت نظارت

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)اجاره  3 باب پارکینگ تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان( 
5001091287000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی اصالحیه اسناد و تمدید مهلت تحویل 
پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/28/ع

به اطالع کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه با موضوع

 » انجام خدمات نظارت کارگاهی بر احداث نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی «

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می رساند اسنـــــاد مناقصـــــه اصـــــالح شــــــده از وب سایت این شرکــت به نشانی

 WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. الزم به ذکر است شرکت های مهندسین مشــــــــاور 

می باید گواهي نامه صالحیت خدمات مشاوره با رتبه حداقل 2 در یکی از رشته های انرژی تجدید پذیر، تولید نیرو، توزیع 

نیرو یا انتقال نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارا باشند. همچنین مهلت تحویل پاکات از روز یکشنبه 

مــورخ 1401/06/06 به روز یکشنبه مورخ 1401/06/13 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران موکول گردید. ضمناً بازدید مجدد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 

مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در 

اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


