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2 ایسنا: طی روزهای اخیر شیوع کرونا افزایش یافته، هر چند روزهای قبل تعداد ابتالء در کرمان 
به تک رقمی شدن نزدیک می شد، اما ناگهان گزارش های ابتالء به کرونا روند صعودی به خود گرفت 
و در آخرین آمار در یک روز تعداد موارد بستری در استان به ۵۷ نفر رسید و تعداد فوتی ها نیز در 
حال نزدیک شدن به عدد ۱۰ است. سفرها و بازگشایی مدارس و بی توجهی مردم در رعایت نکات 
بهداشتی و پروتکل ها دلیل اصلی سیر صعودی کرونا در استان کرمان است، در حالی که کرونا در 
کرمان جوالن می دهد شیوع آنفلوانزا و کرونا در فصل پاییز وضعیت قرمز را تشدید کرده و این در 

حالیست که ۵۰ درصد از مردم کرمان ماسک نمی زنند. 

 مردم
 استان کرمان 

روی خط
 قرمز کرونا

خبــر

ایسنا: دکتر رهنما فر؛ متخصص بیماری های عفونی کرونا می گوید: تجربه ای از استفاده از واکسن هندی آنفلوانزا در ایران وجود ندارد و 
بهترین نوع این واکسن که ایمنی مناسبی به همراه دارد هلندی، فرانسوی و ایتالیایی است.وی با اشاره به اینکه کرمان مستعد شیوع 
آنفلوانزا است گفت: این واکسن در بهترین شرایط باید یک ماه قبل تزریق می شد تا در ابتدای پاییز و فصل شیوع بیماری ایمنی ایجاد 
کند. این متخصص بیماری های عفونی گفت: از مردم می خوام برای تزریق این واکسن مقابل داروخانه های صف نبندند چون در صف 

واکسن آنفلوانزا به کرونا مبتال می شوند که هیچ درمانی ندارد. 

مراقب باشید در صف واکسن آنفلوانزا، کرونا نگیرید

نتیجه عدم رعایت پروتکل ها 
در طی یک هفته اخیر بار دیگر با آمار 
روبرو  کرونا  مبتالیان  غریب  و  عجیب 
شدیم؛ وضعیتی که  قابل پیش بینی بود. 
وقتی که مسوولین براي اجراي پروتکل ها 
گیري  سخت  محرم  عزاداري  ایام  در 
همچنان  مدارس  برخي  اکنون  نکردند، 
باز است و معلمان و محصلین همچنان 
بهداشتي  نظارت  و  روند  مي  مدرسه  به 
همچنان  پارک ها  نمي گیرد،  انجام 
و  رفت  پر  و  است  روشن  چراغ هاي شان 

آمد و بالل فروش ها فعال. 
همچنان  فست فودها  و  کافي شاپ ها 
رعایت  برای  آنچنانی  نظارت  و  باز 
فروشندگان  و  ندارد  وجود  پروتکل ها 
ماسک  اکثرا  غذایي،  مواد  کننده  عرضه 
بانک ها  و  ادارات  برخي  در  نمي زنند، 
رعایت  بهداشتي  پروتکل هاي  همچنان 
براي خود  رعایت شود،  اگر  یا  نمي شود 
پرسنل همان اداره است. اطالع رساني و 
آموزش ها و نظارتی که الزم است توسط 
روابط عمومي دانشکده علوم پزشکی به 
نمي گیرد  صورت  اصال  شود،  داده  مردم 
اکنون  نتیجه اش  است.  ضعیف  کامال  و 
آمار مبتالیان به کرونا و به قول مسوولین 

شیوع موج سوم کروناست. 
خبری از واکسن آنفلوانزا نیست

و  پاییز  پزشکان  گفته  به  که  اکنون   
زمستان سختي در پیش داریم، همچنان 
واکسن  منتظر  جامعه  پرخطر  گروه هاي 
آنفلوانزا هستند، واکسنی که در سال های 
قرار  همشهریان  تمامی  اختیار  در  قبل 
ماه  اول  دهه  در  که  اکنون  می گرفت؛ 
همگانی  توزیع  از  خبری  همچنان  مهر 
به  مراجعه  با  مردم  و  ندارد  وجود  آن 

به  بنا  و   درمانی  مراکز  و  داروخانه ها 
قولی که مسوولین دادند؛ "در شهریورماه 
این  درخواست  می شود"  توزیع  واکسن 
واکسن را دارند اما باز هم خبرهاي ضد 
وعده  از  مي رسد؛  گوش  به  نقیضي  و 
واکسن  2۰۰هزار  و  میلیون  یک  توزیع 
تا محدویت تحویل فقط برای گروه های 

پرخطر.

در دوران طالیی تزریق،
 واکسن توزیع نشد

آنفلوانزاست،  واکسن  داغ  بحث  اکنون 
آنفلوانزایي که به گفته پزشکان نباید با 
بیماري کرونا یکي شود، واکسني که دوان 
طالیي تزریق آن را پزشکان ۱۵ شهریور 
تا ۱۵ مهر می گویند؛ و امسال به جرات 
مي توان پیش بیني کرد که درسیرجان 
نایاب است. در شماره6۱۷ نشریه  کامال 
سخن تازه طي صحبتي که با معاونت 
داشتیم،  کرمان  استان  داروی  و  غذا 
قابل  سهمیه ي  از  خوبي  خبرهاي  وي 
و  داد  کرمان  استان  به  واکسن  قبول 
گفت: "براساس جمعیت هر شهرستان 
و زیر نظر دانشکده ي علوم پزشکي این 
تعداد سنجیده و آخر شهریور ماه توزیع 
پرخطر  به گروه هاي  ابتدا  که  مي گردد 
براي  بعد  و  داده  بیشتري  فوریت  با 
بهداشت  وزارت  از طریق  گروه ها  سایر 
تحت سامانه اي بامدیریت مرکزي اقدام 
داروخانه ها  طریق  از  فقط  توزیع  به 

مي گردد."
فخریان؛  دکتر  گزارش  همان  در  و 
سیرجان  شهرستان  دارو  و  غذا  معاونت 
ماه  همین  در  و  بزودي  بود:   گفته  نیز 
)شهریورماه( قطعا به دست مردم خواهد 

رسید.
پرسید  مسوول  آقایان  از  باید  حال   
شما که مي گویید؛ بیماران قلبي عروقي، 
ریوي، کلیوي، دیابتي و همچنین بیماران 
خاص مثل سرطاني، دیالیزي، هموفیلي، 
آسم،  وي،  آي  اچ  اس،  ام  تاالسمي، 
کودکان  سال،   6۰ باالي  افراد  آلرژیک 
نقص  با  افراد  زمینه اي،  بیماري  داراي 
وکارکنان  باردار  زنان  ایمني،  سیستم 
مراکز درماني باید در اولویت دریافت این 
واکسن آنفلوانزا هستند، به کدام یک از 
آنها این واکسن تزریق شد؟ تکلیف کادر 
درمان دانشکده که در پرخطرترین گروه 

قرار دارند چه مي شود؟ 
مقدار محدود واکسن آنفلوانزا

 به سیرجان رسیده 
با  که  تماسي  طي  رابطه  همین  در 
دکتر  فخریان داشتیم؛ وی گفت: واکسن 
شده  توزیع  محدود  تعداد  به  آنفلوانزا 
موقری  دکتر  از  را  بیشتر  توضیحات  و 

سخنگوی ستاد کرونا بخواهید.
با دکتر موقري، سخنگوي ستاد کرونا 
مقدار  داشت:  اظهار  وي  کردیم؛  گفتگو 
به  آنفلوانزا  واکسن  از  محدودي  دوز 
سیرجان رسیده و در اختیار برخي مراکز 
است.   شده  داده  قرار  شهرستان  درماني 
بیماران  براي  این واکسن  تزریق  اولویت 
تاالسمي و دیالیزي و برخي زنان باردار 
و تعدادي پرسنل بخش هاي بیمارستاني 
پر خطر مانند ICU و بخش کویید است 
دارند  خاص  بیماری  که  همشهریانی  و 
وجود  بهداشتي  مراکز  در  آنها  پرونده  و 
دارد منتظر تماس از این مراکز باشند تا 
آنها  به  بهداشتي،  پروتکل هاي  رعایت  با 
تزریق مي شود. دکتر موقري تاکید کرد: 
مردم به این مراکز مراجعه نکنند و منتظر 
تماس مسوولین بهداشتي باشند و توزیع 
عمومي در داروخانه هاي سطح شهر نشده 

است.
2900 واکسن و 3000 خانم باردار!

در همین بحبوحه، یکی از کارشناسان 
ستادی مرکز بهداشت در گفتگو با یکی 
"اولین  داشته:  اظهار  خبری  سایت های 
سیرجان  وارد  آنفلوانزا  واکسن  محموله 
مرحله  این  در  سیرجان  سهمیه  شد. 

29۰۰ عدد است )عبارت "عدد"را ایشان 
منظورشان  نیست  معلوم  و  برده  کار  به 
لحظه- این  تا  که  دوز(  یا  است  ویال 

سیرجان  وارد  آن  عدد  هزار  دوشنبه- 
باردار  های  خانم  با  تزریق  اولویت  شده. 
در  باردار  خانم های  آمار  وی  است، 
و  کرده  عنوان  نفر   3۰۰۰ را  سیرجان 
افزوده: آن هایی که دارای پرونده مراقبت 
سه  از  هستند  بهداشت  مراکز  در  فعال 
شنبه می توانند جهت تزریق واکسن به 

مراکز جامع سالمت مراجعه کنند."

 نیاز به رعایت پروتکل ها 
حال با توجه به کمبود واکسن آنفلوانزا، 
مي طلبد که اطالع رساني جامع و کامل به 
همشهریان و سخت گیری به برخي صنوف 
مبنی بر اجبار رعایت پروتکل ها و از همه 
و  عمومي  اماکن  در  ماسک  زدن  مهم تر 
شهر  در  خطر  پر  گروه هاي  کمتر  تجمع 
از شیوع بیماري کرونا جلوگیري و انتقال 
بیماري به صفر برسانیم که این همکاري 
و اطالع رساني ستاد کرونا و دانشکده علوم 

پزشکي و مسوولین بهداشتي را مي طلبد.

دکتر موقری؛ سخنگوی ستاد کرونا در گفتگو با سخن تازه عنوان کرد: 

واکسن آنفلوانزا  توزیع  عمومی نشده
        ساره میرحسینی

کـرد:  تاکیـد  موقـري  دکتـر   
واکسـن  تزریـق  بـرای  مـردم 
درمانـی  مراکـز  بـه  آنفلوانـزا 
مراجعـه نکننـد و منتظـر تمـاس 
و  باشـند  بهداشـتي  مسـوولین 
توزیـع عمومـي در داروخانه هـاي 

اسـت. نشـده  شـهر  سـطح 

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  نژاد؛  رشیدی  مهر: 
کرونا  مدیریت  ستاد  استانی  جلسه  در  کرمان 
داشت:  بیان  آنفلوانزا  واکسن  در خصوص کمبود 
بخشی از واکسن مورد نیاز کشور خریداری شده و 
پیش بینی می شود سهم استان کرمان از واکسن 

آنفلوانزا 3۰۰ هزار دوز باشد. 
قرار  وی گفت: در حال حاضر در شرایط تحریم 
شده  آنفوالنزا  واکسن  کمبود  موجب  که  داریم 
در  وزارتخانه  سطح  در  بود  قرار  امروز  است؛ 
خصوص توزیع واکسن تصمیمات گرفته شود و به 
هر استان بر اساس جمعیت و تعداد افراد پرخطر 

واکسن آنفلوانزا توزیع شود.
وی در خصوص نحوه توزیع واکسن آنفلوانزا ادامه 
برای  درمانی  مراکز  در  واکسن  از  بخشی  داد: 
صورت  به  باردار  خانم های  مانند  پرخطر  افراد 
اختیار  توزیع می شود بخش دیگر آن در  رایگان 
داروخانه ها قرار می گیرد که از طریق معاونت غذا و 
دارو توزیع می شود و قیمت آن اعالم خواهد شد. 
تاکید می کنیم که در خصوص قیمت نظارت انجام 
شود و فروش باالتر از آن جرم است که باید از بازار 

سیاه جلوگیری شود.
اخیراً  رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
واکسن  داروخانه ها  از  برخی  در  که  شده  گفته 
تکذیب  را  مسئله  این  که  دارد  وجود  آنفلوانزا 
می کنم و اگر در جایی اقدام به فروش این دارو 
شده است اطالع دهند زیرا شاید کاالی قاچاق و 
احتماالً تقلبی است که مورد تأیید دانشگاه نیست.

از  درصد   2۰ برای  است  قرار  کرد:  تصریح  وی 
جمعیت کل کشور واکسن خریداری شود که در 
حال حاضر بخشی از آن خریداری شده که بر طبق 
پیش بینی سهم دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آن 

3۰۰ هزار واکسن است.
رشیدی نژاد با بیان اینکه برای تزریق این واکسن 
داریم،  فرصت  مهرماه  اول  هفته  سه  الی  دو  تا 
گفت: حتماً الزم نیست که همه واکسن آنفوالنزا 
را تزریق کنند چرا که واکسن آنفلوانز نیز مانند 
داروهای دیگر مضرات و مزایای دارد بنابراین بهتر 
است برای دریافت واکسن افرادی که الزم است و 

بیماری زمینه ای دارند، اقدام کنند.  

      خبر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

در داروخانه ها 
واکسن آنفلوانزا وجود ندارد  

پیام مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
همزمان با ورود اولین پمپـــاژ  آب خلیج فــارس به مخــزن ۴۵ هزار متر مکعبی گل گهر

جمشید مالرحمان - مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 همانطـور کـه مـردم عزیـز کشـورمان واقـف هسـتند، دیـار کریمـان بهشـت معـادن ایـران لقـب گرفتـه و صنایـع زیـادی همچـون فـوالد، ذغال سـنگ، مـس، 
کرومیـت و غیـره در ایـن اسـتان فعالیـت دارنـد کـه تامیـن آب آنهـا چالشـی بـر سـر راه توسـعه صنایـع ایـن اسـتان محسـوب می شـود و حـل آن زمینـه 
جهـش و رونـق تولیـد را در حـوزه صنعتـی و معدنی فراهم می سـازد. طـرح انتقـال آب خلیـج فـارس بـه صنایـع جنـوب شـرق کشـور از پروژه هـای بـزرگ 
آبرسـانی کشـور محسـوب می شـود کـه از سـال 9۵ در سـه قطعـه در مرحلـه اجـرا قـرار گرفتـه و آب گل گهـر در سـیرجان، مـس در سرچشـمه رفسـنجان و 
چادرملـو در یـزد را تامیـن می کنـد و بـا اجـرای ایـن طـرح، شیرین سـازی آب دریـا در کنـار خلیج فـارس انجـام می شـود و آب بـرای مصـرف صنایـع اسـتانهای 
یـزد و کرمـان تامیـن می شـود که اجرایی شـدن تامین آب از دریاهای آزاد توسـط شـرکتهای معدنی و صنایع معدنی، گامـی نـو و عملـی بـرای اسـتقالل آبـی بخـش 
معـدن از منابـع زیرزمینی و حفظ محیط زیسـت می باشـد. ابـر پـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس بـه نواحی مرکـزی ایـران و بـه ویـژه منطقـه عظیـم معدنـی و 
صنعتـی گل گهـر، آرزویـی چنـد سـاله بـود کـه در دولـت تدبیـر و امیـد بـه همـت مسـئوالن و همراهـی بخـش خصوصـی اجرایـی شـد و بـه یـاری خداونـد 
سـرانجام در سـال جهـش تولیـد و همزمـان بـا هفتـه دفـاع مقـدس شـاهد ورود اولیـن پمپـاژ آب خلیـج فـارس بـه مخـزن ۴۵ هـزار متـر مکعبـی گل گهـر 
بـه عنـوان مقصـد نخسـت پـروژه انتقـال آب هسـتیم. بنـده برخـود الزم میدانـم ایـن موفقیـت بـزرگ را بـه تمامـی مـردم عزیـز اسـتان کرمـان و شهرسـتان 
سـیرجان و تمامـی پرسـنل شـاغل در منطقـه گل گهـر تبریـک عـرض نمایـم و بـه طـور ویـژه از تالشهـا و فعالیت هـای شـبانه روزی مهندسـین و متخصصیـن 
و کارگـران عزیـزی کـه در این چند سـال در اجرای این پروژه مشـارکت داشـته انـد تقدیـر و تشـکر نمایـم. ان شا اهلل  ظـرف یکمـاه آینـده شـاهد آییـن افتتـاح 

رسـمی ایـن پـروژه با حضور مقامـات عالی رتبه دولتی در منطقـه گل گهـر خواهیـم بـود.

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 ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ 2 ۹   - ۳ 2 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 


