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به  رسیدن  سوی  به  پاییز  آنچه  هر 
زمستان می تازد بیماری کرونا نیز وخیم 
تر پیش می رود و پیکان رسانه ها هر روز 
سیبل کرونا را نشانه می رود، روز گذشته 
پور؛ سخنگوی ستاد  موقری  دکترمحمد 
نشست  در  سیرجان  کرونا  با  مقابله 
رسانه  اهالی  با  مجازی   مطبوعاتی 

سیرجان این گونه مطرح نمود؛
بیمار  بالینی  عالیم  شدن  بستری  مالک 
بیماری  قرمز  وضعیت  در  کرمان  استان 
شهر  ترین  وخیم  سیرجان  و  کروناست 
است.   مبتالیان  تعداد  نظر   از  استان 
در  کرونایی  ۱۴۵بیمار  حاضر  حال  در 
رضا)ع(  امام  و  غرضی  بیمارستان  دو 
شهرستان تحت درمان هستند که از این 
بین ۸۷نفر با تست مثبت قطعی و مابقی 
با تشخیص های بالینی مانند عالیم بسیار 
سینه   قفسه  اسکن  تی  سی  نیز  و  حاد 
که  است  ذکر  شایان  اند.  شده  بستری 
نبود  دلیل  به   PCR تست  خطای  دلیل 
و  گیری  تست  لحظه  در  کافی  ویروس 
تجمع ویروس ها در ریه فرد مبتال به کرونا 
ممکن است تست مخاطی بیمار به صورت 
بستری  مالک  پس  گردد  منفی  کاذب 
شدن، مثبت بودن قطعی تست نیست و 

شرایط بالینی تعیین کننده است.

آمار فوتی ها بیشتر از آمار رسمی است
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای شهرستان 
 ۱۱۱۵ امروز  به  تا  افزاید؛  می  ادامه  در 
قطعی،  یافته  بهبود   ۲۰۲۵ قطعی،  بستری 
۱۹۹۰ سرپایی قطعی و متاسفانه ۶۳ مورد 
فوت  دلیل  به  که  داشته ایم  قطعی  فوتی 
درصد   ۴۰ احتمال  منزل،  در  افراد  برخی 
و   PCR بودن در تست  خطا کاذب منفی 
عدم تست دهی این آمار قطعا بیشتر از این 

میزان می باشد.

ساده انگاری مسوولین و مردم
عامل تشدید کننده کرونا

برودت هوا باعث ماندگاری و انتقال بیشتر 
باعث  امر  این  که  شود  می  ویروس  این 
افزایش بسیار باالی مبتالیان و فوتی ها در 
سه هفته اخیر شده است که یکی از دالیل 
پروتکل های  که  مذهبی  مراسم های  آن 
مسافرت های  نکردند،  اجرا  را  بهداشتی 
عاشورا  و  تاسوعا  روزهای  در  همشهریان 
سیرجان  جاده  ترافیک  های  کلیپ   که 
روزها  آن  از  حکایت  نیز  بندرعباس   -
،تولدها،  باغ ها  خانه  در  مراسم هایی  دارد، 
پست  و  بانک ها  در  ازدحام  دورهمی ها، 
بانک ها و نیز مراکزی چون تعویض پالک،  
اشتباه جبران ناپذیر بازگشایی مدارس، آن 
هم پانزده روز زودتر از موعد مقرر، همچنین 
در راس این موارد عادی انگاری مسوولین و 

مردم می باشند. 
و  ماه  اسفند  در  که  بیاورید  خاطر  به  اگر 
وضعیت  در  کرونا  تقریبا  شهر  که  بهار  نیز 
سفید و زرد به سر می برد، قرنطینه ها بهتر 

ایجاد  و  مردم  توسط  پروتکل ها  رعایت  و 
محدودیت ها از سوی مسوولین چه میزان 
بیشتر بود. لذا از مردم خواهشمندیم برای 
کادر  خستگی  و  فرسودگی  از  جلوگیری 

توجه  میزان  به  درمان 
شان در اسفندماه نزدیک 
بهداشتی  اصول  و  شوند 
رعایت  قبل  از  بیشتر  را 
های  دورهمی  از  و  کنند 
جد  طور  به  ضرروی  غیر 

خودداری کنند.
مردم  سالمت  و  معیشت 

در خطر است
در  پور  موقری  دکتر 
معیشت  گفت:  ادامه 
و  است  خطر  در  مردم 
از مشاغل همچون  خیلی 
ترین  متضرر  داران  تاالر 
طرفی  از  بودند.   صنوف 
در  حمایتی  هیچ  دولت 
پس  ندارد  رابطه  این 
نمی توان بعد از هشت ماه 
نادیده  را  ضرر  همه  این 
که  است  ذکر  گرفت.الزم 
صنوف  برخی  تعطیلی  با 

خطر  به  پذیر  آسیب  قشر  شغلی  وضعیت 
تزریق  با  بایست  می  دولت  و  است  افتاده 
کمک  آنها  به  معیشتی  حمایتی  بسته های 
در  تاالرها   بازگشایی  از  جلوگیری  کند. 

پزشکی  علوم  دانشکده  اختیارات  حیطه 
سیرجان نیست و تصمیم ستاد استان است 
شد  مقرر  استانداری  به  ما  نامه  از  بعد  اما 
از نظر کاهش  تر  با پروتکلی سخت گیرانه 
زمان مراسم و استفاده از ۲۰الی ۳۰درصد 
به  تاالرها  مراسم  هر  در  تاالر  یک  ظرفیت 
کارشان ادامه دهند. وی ر ادامه عنوان کرد: 
در صورت عدم رعایت پروتکل جدید، بدون 
پلمپ خواهند شد. الزم  قطعا  قبلی  اخطار 
به ذکر است که ستاد مقابله با کرونا که در 
از  و  باشد  فرماندار شهرستان می  راس آن 
اکثر اعضای شورای اداری شهرستان مانند 
پزشکی،  علوم  دانشکده  اصناف،  شورای 
با  مرتبط  ارگان  هر  و  دامپزشکی  شبکه 
سالمت مردم، نیروی انتظامی تشکیل شده 
نیاز  اقتضای  به  مختلف  فواصل  در  و  است 

این ستاد خواهند  نیز عضو  ها  ارگان  سایر 
شد.

 عدم رعایت پروتکل ها صنوف پلمپ می شوند
پلمپ  با  رابطه  در  موقری همچنین  محمد 
را  پلمپ  بیشترین  گفت:   متخلف  صنوف 
کرونا  دوران  در  اخیر  سال های  به  نسبت 
درصد  نود  باالی  خوشبختانه  و  داشته ایم 
در  رهگیری  کد  دریافت  به  موفق  اصناف 
از  بعد  کد  این  شده اندکه  سالمت  سامانه 
مطالعه پروتکل ها و امضای الکترونیکی آن 
توسط واحدهای صنفی همیشه در معرض 
مردم  از  پایان  در  ما هستند. وی  بازرسین 
شریف و رسانه ها که کادر درمان را حمایت 
به معروف  امر  می کنند، می خواهیم که در 
برای ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی 

کوشاتر باشند.

هجوم مردم برای فروش دالر
ادامه  دالر  قیمت  کاهشی  روند  ظاهرا  نیوز:  تجارت 
دارد. آخرین قیمت دالر صرافی ملی تا ظهر دیروز سه 
شنبه نسبت به آخرین قیمت روز قبل ، دو هزار و ۷۰۰ 
تومان افت را تجربه کرده است. فعاالن بازار معتقدند 
کاهش قیمت ربطی به فعالیت های بازارساز ندارد بلکه 
ریشه آن را باز هم باید در اخبار خارجی و تاثیر آن در 

انتظارات بازار جستجو کرد.
  دو روز قبل در کمتر از ۴ ساعت، دالر حدود هزارتومان 
دالر  ریزش  هم  امروز  داد.  دست  از  را  خود  ارزش  از 
همچنان ادامه یافت، تاجایی که این اسکناس آمریکایی 
از  بیش  دیروز  قیمت  آخرین  به  نسبت  امروز  ظهر  تا 

دوهزار و ۷۰۰ تومان ریزش را تجربه کرد.
برخی افراد سقوط دالر در روزهای اخیر را حاصل سفر 
اخبار  از  ناشی  مثبت  سیگنال های  و  عراق  به  همتی 
را  آن  بعضا  حتی  یا  و  می خوانند  شده  بلوکه  ارزهای 
به اعالم حجم تزریق شده توسط بانک مرکزی به بازار 

متشکل مربوط می دانند.
در حالی که ظاهرا علت ریزش این روزهای دالر ریشه 

در جای دیگری دارد.
موجب  آنچه  معتقدند  ارز  بازار  فعاالن  و  معامله گران 
بازار  در  عرضه  افزایش  است  شده  دالر  قیمت  سقوط 
است اما نه از طریق تزریق و تالش سیاست گذار بلکه 
به گفته آن ها این مردم هستند که ارزهای خود را به 
تقویت  را  عرضه  طرف  و  آوردند  بازار  به  فروش  برای 

کرده اند.
کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز، اعالم می کند 
نظرسنجی های  در  »بایِدن«  افتادن  جلو  با  اخیرا  که 
پی  در  دالر  قیمت  کاهش  انتظار  آمریکا  انتخابات 
مردم  بنابراین  است،  کرده  پیدا  افزایش  او  انتخاب 
به  شروع  حاال  از  بگیرند  را  زیان  جلوی  که  این  برای 
فروش ارزشان در بازار کرده اند. همین امرتردید برخی 
از معامله گران برای نگهداری دالر بیشتر شده است و 

همین روند قیمت دالر را نزولی کرده است.
نوعی  ریزش  این  که  معتقدند  فعاالن  برخی  البته 
نوسان  گیری موقت است و قیمت تا هفته دیگر دوباره 

افزایشی خواهد شد.
در کنار فروشنده شدن بازار در در پی اخبار خارجی، 
پایین آمدن نرخ حواله درهم در دو روز اخیر نیز عامل 
به  که  می شود  محسوب  ارز  قیمت  کاهش  در  مهمی 

راحتی نمی توان از آن چشم پوشید.

    خبر

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجموع آمار فوتی های ناشی از کرونا در استان کرمان را یک هزار و هشت نفر اعالم کرد. 
وی گفت: موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان کرمان ۴۱۰ است که در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان ۲۳۷ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۵۸ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۲۴ نفر، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم ۱۵ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۷۶ نفر است. وی گفت: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در 
استان کرمان از ابتدا تاکنون ۸ هزار و ۱۹۱ مورد است.     وی تعداد فوتی های قطعی ابتالء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته را ۹ 

نفر ذکر کرد.

شمار فوتی های کرونا در کرمان از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشت خبــر
فیروزآبادی نماینده انجمن حمایت از حیوانات سیرجان خبر داد: طی قراردادی با  یکی از اعضای 
انجمن حمایت از حیوانات سیرجان، در خصوص زنده گیری و انتقال سگ های بالصاحب به 
پناهگاه واقع در کیلومتر۲۰جاده بندرعباس منعقد گردید که ان شاهلل بزودی تمامی سگ های 
بالصاحب جمع آوری و به محل مذکور منتقل می شوند.  وی از زحمات و همکاری آقایان مهندس 
سروش نیا)شهردارمحترم( مهندس افصحی)معاونت خدمات شهر( مهندس رضایی)رییس سازمان 

مدیریت پسماند( در خصوص ساماندهی سگها تشکر و قدردانی کرد.
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سالمت و معیشت مردم، روی لبه تیغ کرونا

 دالیـل افزایـش بسـیار بـاالی مبتالیان و فوتـی ها در سـه هفته اخیر: مراسـم 
هـای مذهبی کـه پروتکل هـای بهداشـتی را اجرا نکردنـد، مسـافرت های مردم در 
روزهـای تاسـوعا و عاشـورا، مراسـم هایـی در خانـه باغ هـا ،تولدهـا، دورهمی ها، 
ازدحـام در بانک هـا و پسـت بانک هـا و نیـز مراکزی چـون تعویض پالک،  اشـتباه 
جبـران ناپذیـر بازگشـایی مـدارس، آن هـم پانـزده روز زودتـر از موعـد مقـرر، 

همچنیـن در راس ایـن مـوارد عـادی انـگاری مسـوولین و مردم می باشـند. 


