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مبتال   ۱۹ کووید  بیماری  به  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  امروز  به  تا 
شده اند، واکسن کرونا و اخبار آن در سراسر جهان امید هایی را زنده کرده 
پیام طبرسی، رئیس بخش  اثر واکسن کرونا چقدر است؟ دکتر  اما  است، 
است؛   گفته  رابطه  دراین  دانشوری  مسیح  بیمارستان  عفونی  بیماری های 
نمی توان برای کنترل اپیدمی منتظر واکسن ماند! وی با توجه به این موضوع 
نمی توان  ندارد و روی واکسن هم  دارو  و  که کرونا در حال حاضر درمان 

حساب کرد تنها راه چاره را پیشگیری دانست.
در  نیز  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  زالی  علیرضا  دکتر 
تشریح وضعیت قرمز جامعه ایران، گفت: وضعیت قرمز به معنای آن است 
که ویروس به طور کامال فعاالنه در محیط اطراف ما در حال چرخش است. 
بر حساسیت زدایی مردم شاهد کم  افزود: در پیک سوم کرونا عالوه  وی 
رنگ تر شدن همراهی و حضور برخی از دستگاه ها و سازمان ها نیز هستیم.

زالی در رابطه با اعمال جریمه برای افرادی که رعایت نمی کنند بر اهمیت 
قوه قهریه از این طریق تاکید کرد و افزود: براساس این قانون درخصوص 
توجه  ها  شیوه نامه  رعایت  به  و  می کنند  بازی  مردم  جان  با  که  افرادی 
نمی کنند در مرحله اول جریمه نقدی، در مرحله بعدی محرومیت اجتماعی 

و در مرحله سوم مجازات و جریمه های بیشتری باید اعمال شود.
هفت بخش فعال و ظرفیت تکمیل 

پزشکی سیرجان  علوم  دانشکده  درمان  معاون  دکتر غالمرضا جهانشاهی 
به خبرنگار سخن تازه گفت:  در دو هفته اخیر چهار بخش جدید به بخش 
های قبلی، مخصوص درمان بیماران کووید  ۱۹ در دو بیمارستان غرضی 
و امام رضا علیه السالم سیرجان اضافه گردید و در حال حاضر بیمارستان 
امام رضا علیه السالم با پنج بخشARD مخصوص درمان بیماران کرونایی 
بدون در نظر گرفتن بخش آی سی یو مجهز به ۱۱۰ تخت می باشد که آی 
سی یو آن با ۳۵ تخت مجهز به ونتیالتور در حال تجهیز است. بیمارستان 
دکتر غرضی نیز در حال حاضر با دو بخش عادی مجهز به ۶۶ تخت جهت 
بیماران  به  رسانی  خدمت  حال  در  آی سی یو  تخت  چهار  و  کرونا  درمان 

کووید می باشد. 
راه اندازی بیمارستان صحرایی

دکتر جهانشاهی افزود: امیدواریم که اوضاع به گونه ای نباشد که مجبور به 
استفاده از بیمارستان صحرایی باشیم اما متأسفانه با تداوم اوضاع فعلی در 
آینده ای بسیار نزدیک مجبوریم از ظرفیت بیمارستان صحرایی که با کمک 
 ۱۰۰ ظرفیت  با  پزشکی  علوم  دانشکده  و  گهر  گل  معدن  دریایی،  نیروی 
تخت خواب در حال تجهیز و تهیه است، استفاده کنیم .خوشبختانه در حال 
حاضر کمبود از نظر دستگاه ونتیالتور نداریم و در مورد جایگاه بیمارستان 
است.  کرونا  با  مقابله  ستاد  با  تصمیم گیری  موردنظر  زمان  در  صحرایی 

بیمارستان  تختخواب   این ۱۰۰  بر  نیز عالوه  بیمارستان والیت  همچنین 
صحرایی با ۳۲ تخت به عنوان پشتیبانی آماده درمان بیماران می باشد.

با شروع پاییز ویروس تهاجمی تر شده است
 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سیرجان در ادامه گزارش گفت: رفتار 
این ویروس غیر قابل پیش بینی است و از شروع فصل پاییز در سیرجان 
تابستان نوع خفیف آن را نداریم و  برابر شده است و مانند  سرایت آن ۹ 
آمار  بیشترین  و  مبتال می شوند  آن  نوع شدید  به  مبتالیان  نسبی  به طور 
پایین  سن  در  درگیری  و  است  جوانان  به  مربوط  حاضر  حال  در  بستری 

بیشتر گزارش می شود. 
وی افزود: میزان مرگ و میر ارتباط مستقیمی با تعداد بستری دارد و با این 
وضع به دلیل بیشتر شدن مبتالیان بستری قطعاً باید شاهد میزان مرگ و 

میر باالتری در چند روز آینده باشیم.
 وی خاطر نشان کرد؛ شدیدا مخالف هرگونه تجمع از هر قشر و با هر بهانه 
هستیم و صد در صد به مردم توصیه می کنم که فرزندان خود را در این 
موقعیت به مدرسه نفرستند و از رفتن به هرگونه کالس، آموزشگاه، باشگاه 

و غیره خودداری فرمایند. 
 بازارگردی و پاساژگردی را کنار بگذارند و نظر ما این است که مدارس و 
بازارها چند هفته تعطیل شوند تا شیب شیوع این بیماری کنترل شود. پیک 

سوم با شدت بیشتری نسبت به دو پیک گذشته در حال پیشروی است و 
اجرای قوه قهریه ای نسبت به ماسک نزدن توسط مردم در جامعه نیاز است 
و تجربه نشان داده است که دیگر با خواهش و تمنا از مردم نباید انتظار 
رعایت فاصله اجتماعی را داشت و معتقدم جریمه ماسک نزدن باید میلیونی 
باشد.  اما متاسفانه اعمال جریمه، برخورد و محدود و محروم کردن مردم در 
کشور هنوز اجرایی نشده است شاید جریمه یک میلیونی به جای ۵۰ هزار 

تومانی به روند کاهش شیب پیک سوم کمک شایانی کند. 
عدم ابتالی مجدد به بیماری کرونا باوری غلط است 

محمد موقری پور سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان در رابطه با 
ابتالی  از  گزارش هایی  اخیر  روزهای  در  گفت:  بیماری  این  مصونیت  عدم 
تعدادی از همشهریان برای بار دوم به بیماری کرونا را داشتیم که حدود 
۳ الی ۴ ماه گذشته به این بیماری مبتال شده اند و بهبود یافته اند. وی با 
اشاره به اینکه نتایج تحقیقاتی در دنیا نشان داده که بیماری کووید ۱۹ در 
کسانی که برای بار دوم مبتال می شوند می تواند سخت تر باشد و عفونت 
شدیدتری را به دنبال داشته باشد، گفت: الزم به ذکر است که عدم ابتالی 
مجدد به بیماری کرونا باور غلطی است و این اشتباه نبایستی موجب شود 
تا در ماسک زدن، رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی کوتاهی 

صورت گیرد.

با کمبود کادر درمان مواجهیم
علی زیدآبادی رئیس نظام پرستاری سیرجان و شهر بابک با شروع پیک سوم 
این بیماری نیز گفت: اغلب بخش های بیمارستان امام رضا و دکترغرضی درگیر 
مبارزه با این بیماری هستند. به صورتی که ۵۰ درصد بیمارستان غرضی و ۸۰ 
درصد ظرفیت بیمارستان امام رضا )ع( زیر فشار درمان کووید ۱۹ قرار دارد و 
به دلیل مبتال شدن کادر درمان به ویژه پرستاران با کمبود نیرو مواجه هستیم 
و مجبوریم با غیر فعال و نیمه فعال کردن برخی بخش ها مانند اطفال و روان 
از کادر درمان آنها برای بخش های کرونایی استفاده کنیم. علی ایحال اگر در 
ساعات شلوغی شهر چرخی در خیابانهای سیرجان  بزنید. در کمال ناباوری 
شاهد عدم استفاده از ماسک و عدم فاصله گیری اجتماعی در اغلب مردم جامعه 
هستیم و متاسفانه مردم دست از خیابان گردی ها و گردش در مراکز خرید بر 
نمی دارند و اعمال قانون جریمه نقدی برای افراد خاطی فقط بر روی کاغذ باقی 
مانده است و مسوولین شهری در مورد اعمال قانون صحبت و عملی ندارند. 
متاسفانه عدم وجود فروشگاه های خرید آنالین و عدم فرهنگ سازی جهت 
خرید آنالین نیز بر حضور نا به جای مردم در جامعه تاثیر گذاشته است. که 
وظیفه رسانه ها تبلیغ برای خرید آنالین و نیز انجام کارهای بانکی به صورت 

آنالین جهت کمتر شدن مراجعات به مراکز خرید و بانک ها می باشد.

کرمان نو: طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۳ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های استان بستری 
شدند. بر این اساس تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان به ۷۶۹۲ نفر رسید.    هم اکنون ۳۷۵ نفر به دلیل ابتالی 
قطعی به کرونا در بیمارستان های استان بستری اند.از ۱۰۳ مورد جدید بستری ۴۷ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان بستری اند. 
همچنین ۴ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و ۱۲ نفر در حوزه علوم پزشکی رفسنجان هستند. ۳۰ نفر نیز در حوزه دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان حضور دارند.طبق این گزارش در ۲۴ ساعت گذشته ۷ نفر به دلیل ابتال به کووید۱۹ در استان کرمان جان خود را از 

دست داده اند.از این ۷ مورد، ۵ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده اند.

خبــر بستری های کرونایی استان سه رقمی شدند
 ظرفیت تخت 
بیمارستان های 

سیرجان 
 تکمیل شد

ایلنا: دکتر  جهانشاهی؛ معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان با هشدار درباره بی توجهی 
به خطر کرونا و رعایت نکردن فاصله اجتماعی تاکید کرد: به خاطر خودتان و کسانی که دوست شان 
دارید و همه مردم عزیز دو هفته از خانه بیرون نیایید و مدارس را تعطیل کنید چون ویروس کرونا 
به کسی رحم نمی کند. رئیس بیمارستان امام رضای سیرجان گفت : یک بخش بستری کرونا  به 
۵ بخش افزایش یافته و حاال در تدارک  آماده کردن راهروها نیز هستیم ؛ کادر درمانی ما نمی تواند 
جوابگو باشند؛ واقعا مردم رعایت کنند.زید آبادی مسئول تدارکات بیمارستان هم گفت : در شرایط 

بحرانی قرار داریم و با کمبود امکانات روبرو هستیم و از خیران و مسئوالن تقاضای کمک داریم .

عرض اندام کرونا در سیرجان؛

روزهای سیاه تر از قرمز

جناب آاقی
 دکتر  مجتبی صادقیان

بخش پاریز سالها به وجود گوهری ارزشمند از جنس فرهنگ به خود 
می بالید. قطعا شخصیت عالیقدر و فعال جنابعالی هر کجای این دیار که 
مشغول خدمت گردد بی شک موجب مباهات است. قدردان تالشهای 
شما برای دیارمان ُکران هستیم و آرزوی پیشرفت های روزافزون را 

از حضرت دوست خواستاریم. 

هل خان ستوده نیا کرانی خانواده دکتر اسدا

»عبادت به جز خدمت خلق نیست«
دوست عزیز؛

جناب آاقی
 دکتر  مجتبی صادقیان

و  عمومی  روابط  مدیر  عنوان  به  شما  شایسته  و  بجا  انتصاب 
از  نشان  که  زمین  گهر  آهن  سنگ   شرکت  الملل  بین  امور 
از  و  نموده  عرض  تبریک  را  باشد  می  جنابعالی  ساالری  شایسته 
خواهانم. را  شما  بیشتر  چه  هر  بهروزی  و  پیروزی  بزرگ   خداوند 

حسین اسکندری  نسب

دوست گرامی؛

جناب آاقی
 دکتر  مجتبی صادقیان

عمومی  روابط  مدیر  عنوان  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
نشان  که  زمین  گهر  آهن  سنگ   شرکت  الملل  بین  امور  و 
نموده  عرض  تبریک  را  باشد  می  شما  کاردانی  و  لیاقت  از 
دارم. مسئلت  را  روزافزونتان  توفیق  متعال  خداوند  از   و 

مهدی رعب زاده
مدریعامل شرکت همیار دهیار بخش  پارزی

سرور گرامی؛

فروش، نصب، سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

4 2 3 3 8 7 8 8 -  0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5 نقد و اقساطفروشگاه اسپلیت صالحی 

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

ایام تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیمهمگی یکجا : 17/800/000 تومان

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

     معظمه صادقی نژاد

   غالمرضا جهانشاهی، معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی   علی زیدآبادی، رئیس نظام پرستاری سیرجان و شهر بابک    محمد موقری پور، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا


