اکثریت
شهرستانهای
کرمان در وضعیت
قرمز کرونایی

مهر :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :در حال حاضر اکثریت شهرستانهای استان کرمان
دارای وضعیت قرمز و چند شهرستان محدود نارنجی هستند .شفیعی بیان کرد :وقتی آمار بیماران مبتال به کرونا
باال میرود تعدادی از مبتالیان به علت درگیری زیاد بافت ریه نیازمند خدمات آی سی یو میشوند .وی بیان
کرد :علیرغم اینکه کرونا یک بیماری ویروسی است و جزو بیماریهای عفونی طبقه بندی میشود اما آن عاملی
که باعث مرگ و میر میشود ،درگیری ریه در فاز التهابی است .وی گفت :وضعیت جسمی ،شرایط سیستم
ایمنی و وضعیت پاسخ سلولهای ایمنی به این التهاب است که وضیعت فرد را رقم میزند.
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تعطیلی شرکتها و ادارات بی اعتنا به شیوه نامههای بهداشتی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان این مطلب که اگر نتوانیم شرایط موجود را کنترل کنیم شاید نتوانیم پاسخگوی مراجعه کنندگان
باشیم و درنتیجه شاهد افزایش تلفات خواهیم بود ،عنوان کرد :نظارتها در گام قبل خروجی خوبی داشت اما در مرحله جدید عالوه بر نظارت قبل ،تشدید
فعالیتها انجام شد و تیمها متشکل از گروههای مختلف در سطح استان در حال فعالیت هستند .صافی زاده با اشاره به اینکه برخی از افراد رعایت شیوه نامه
را نمیکنند و متأسفانه گاهاً افرادی که تست شأن مثبت میشود ،همانهایی بودند که با همکاران خود در ادارات و شرکتها همکاری داشتهاند در نتیجه
تعداد زیادی از کارمندان آلوده شدهاند ،اظهار کرد :ادارات و شرکتها باید شیوه نامهها را رعایت کنند درغیراین صورت شاهد تعطیلی این ادارات و شر کتها
به دلیل افزایش افراد مبتال خواهیم بود.

واکسن کرونا ،بایدها و نبایدها

خبر

واکسیناسیون حدود  19هزار نفر در
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کننده پیوند عضو هستند.

معظمه صادقی نژاد

از همان ابتدایی که صحبت ساخت واکسن کووید
۱۹به میان آمد واکنشهای مثبت و بیشتر منفی هم
در پی داشت .اما آنچه بیش از ویروس و واکسناش به
مردم و زندگی آنها صدمه میزند ،شایعات و بحثهای
غیرعلمی و نامعتبری است که در شبکههای اجتماعی
انتشار مییابد و جامعه را دچار سردرگمی ،یاس و
ناامیدی میکند؛ در این میان ،آگاهی از دادههای
علمی تا یافتن راهکاری نهایی ،حافظ جان و سالمت
مردم خواهد بود .این روزها سواالت بسیاری پیرامون
واکسیناسیون و شفاف سازی آن در سیرجان توسط
مخاطبان رسانهها پرسش می شود که در حد توانمان
از طریق همین گزارش به آنها پاسخ داده ایم که در
پی می آید.
فروش آزاد واکسن کرونا تکذیب شد

علیرضا رییسی ،سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
در واکنش به زمزمههایی که پیرامون پولی شدن
واکسیناسیون کرونا ،مطرح میشود ،با بیان اینکه در
این خصوص دو مساله مطرح است و باید از یکدیگر
تفکیک شود ،گفت :در برنامه ملی واکسیناسیون
گروههای هدف در کشور تعیین شدند و در این برنامه
واکسیناسیون چه با واکسن خارجی چه ایرانی رایگان
خواهد بود.
معاون وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
بیان اینکه برخی عجله دارند و صبر نمیکنند تا طبق
سند ملی واکسیناسیون واکسن را دریافت کنند ،افزود:
این افراد برای دریافت واکسن کرونا به خارج از کشور
مراجعه میکنند که ممکن است از آنها کالهبرداری
شود و یا اصال واکسن تقلبی به آنها تزریق شود ،بر
همین اساس ،ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده تا
افراد و یا شرکتها با ارز نیمایی ،واکسن وارد کنند تا
افرادی که نمیتوانند طبق سند ملی واکسیناسیون،
منتظر دریافت واکسن باشند از واکسنهای وارد شده
توسط این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت
کنند.
همچنین جمعیت هالل احمر در اطالعیهای اعالم کرد:
«این جمعیت در روزهای آتی واکسن کرونا وارد می
کند اما این واکسنها رایگان نخواهد بود ».در همین

بیمارانی چون دیابت و قلبی عروقی شامل این الویت
بندی نمی شوند

این کارشناس پرستاری در ادامه گفت :الویت اول
تزریق بیماران دیالیزی هستند که باز هم از روی سن
و مدت زمان بیماری الویت بندی می شوند.همچنین
بیماران  MSکه در مرحله سوم درمان هستند و
بیماران سرطانی که تحت پوشش شیمی درمانی
هستند ،افرادی که عضو پیوندی دارند هم چون بخش
پیوند اعضا نداریم باید به بیمارستان جواداالئمه کرمان
مراجعه کنند.
سهمیه پیوندی نداریم و سهمیه آنها در بیمارستان
است.

عکس :آرشیو سخن تازه

حینی که اخبار ذکر شده منتشر گردید حیدر محمدی
از مدیران سازمان غذا و دارو نیز در گفت و گویی
با رادیو گفت« :احتماال واکسن برای شهروندان بی
اولویت ۳۰۰هزار تومان آب بخورد».
این اخبار ضد و نقیض از سوی وزارت بهداشت باعث
شد صحت آن را از دکتر محمد موقریپور معاونت
بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان جویا شدیم.
وی گفت از سه شنبه واکسیناسیون مجدد در سیرجان
آغاز شده است و فروش آزاد واکسن کرونا تکذیب
میشود و چنین چیزی امکان پذیر نیست و در صورت
واردات یا تولید واکسن در کشور به صورت رایگان به
مردم تزریق خواهد شد.
سیرجان از برنامه عقب نیست

دکتر موقری پور عنوان کرد :سیرجان از برنامه
واکسیناسیون کشوری عقب نیست و همزمان با کشور
سهمیه خودش را تا االن دریافت کرده است .سخنگوی
ستاد مقابله با کرونای شهرستان سیرجان گفت :تا
کنون  ۱۲۸۴نفر را واکسینه کردهایم که اغلب این
تعداد پرسنل بهداشت و درمان بودند .از این تعداد
 ۳۲۸نفر کادر درمان بیمارستان امام رضا(ع)۲۴۳ ،نفر
کادر درمان بیمارستان دکتر غرضی۱۷۰ ،نفر پرسنل
بهداشت۱۴۸ ،نفر نظام پزشکی۷۰ ،نفر اورژانس،۱۱۵

۱۶۵نفر بیماران خاص۱۳۱ ،نفر پاکبانان۲۰ ،نفر بنیاد
جانبازان و امور ایثارگران و ۹نفر آزمایشگاه کرونا
واکسینه شدند.
از سی و یکم فروردین ماه نیز واکسیناسیون ۱۷۰۰نفر
دیگر از پرسنل بخش درمان آغاز شده است و پس از
اتمام کلیه پرسنل مشغول در مراکز بهداشتی و درمانی
از فاز بعدی بقیهی بیماران خاص را واکسینه خواهیم
کرد.
بیماران خاص چه بیمارانی هستند

این مقام مسوول در ادامه در رابطه با وضعیت
واکسیناسیون مبتالیان به ایدز گفت :کسانی که HIV
مثبت هستند بیماران خاص محسوب می شوند که
در نوبت دوم واکسیناسیون با نظر متخصص عفونی
واکسن خود را دریافت می کنند چون برخی از این
بیماران نباید واکسن دریافت کنند و ممکن است
واکسن زدن به ضررشان باشد.
محبوبه صالحی مدیر اجرایی برنامههای سرطان
دانشکده علوم پزشکی سیرجان در رابطه با نحوه
واکسیناسیون بیماران خاص گفت :یکی از الویتهای
تزریق واکسن کووید نوزده بیماران خاص هستند که
شامل :تاالسمی ،دیالیزی ،هموفیلی ،بیماران صعب
العالج مانند پروانه ای و  MSو همچنین دریافت

خبــر

صالحی افزود :تعدادی از بیماران پیوندی که مبتال
به سرطان هم بودند را خودمان واکسینه کردیم و به
کرمان راهی نکردیم .در حال حاضر۴۶بیمار تاالسمی،
۵۰بیمار هموفیلی۱۳۰ ،بیمار دیالیزی۳۰۰ ،بیمار
 ،MSکمتر از سی بیمار صعب العالج و میانگین
۲۰۰۰بیمار سرطانی را هستند که باید واکسینه
شوند .از بیست و یکم بهمن که بخش سرطان را در
بیمارستان امام رضا (ع) راه اندازی کرده ایم توصیه
می شود تمامی بیماران سرطانی سیرجانی به بخش
شیمی درمانی این بیمارستان مراجعه کنند و در
سامانه سیمای سرطان وزارت بهداشت ثبت نام شوند
تا سهمیه دارویی و یارانه درمانی شامل سیرجان شود
اما متاسفانه بیماران جهت درمان فقط به شهرهای
اطراف می روند و االن ۲۰۰۰تا بیمار سرطانی داریم
فقط ۲۰عدد واکسن برایشان آمده است.
وی افزود :با وزارت خانه مکاتباتی انجام دادیم که
بیماران سرطانی بتوانند پرونده درمانی شان را
به سیرجان بیاورند و بعد از راستی آزمایی سهمیه
واکسن را دریافت کنند .ولی متاسفانه هنوز سهمیه
اش به ما تعلق نگرفته است.
کارشناس مسوول درمان بیماریها در رابطه با فرآیند
واکسیناسیون افزود :مسوول واکسیناسیون بهداشت
است که لیست بیماران را از ما دریافت میکنند و
هنگام دریافت واکسن خودمان نظارت میکنیم .و به
هیچ عنوان تخلفی صورت نمیگیرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :محموله جدید واکسن
کرونا که بیش از  11هزار و  200واکسن است ،فردا به کرمان
می رسد که با واکسن های جدید مابقی کادر بهداشت و درمان
و تعدادی از جانبازان واکسینه خواهند شد و در مجموع فاز یک
واکسیناسیون تا هفته آینده در کرمان به اتمام می رسد.
حمیدرضا رشیدی نژاد درباره تعداد افرادی که واکسن کرنا دریافت
کرده اند اظهار کرد :در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکنون
حدود  7000نفر واکسینه شده و هر دو دوز واکسن را دریافت
کرده اند.
وی افزود :محموله جدید واکسن کرونا که بیش از  11هزار و 200
واکسن است ،به کرمان می رسد که با واکسن های جدید مابقی
کادر بهداشت و درمان و تعدادی از جانبازان واکسینه خواهند شد
و در مجموع فاز یک واکسیناسیون تا هفته آینده در کرمان به
اتمام می رسد.
رشیدی نژاد با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکلی برای دریافت
کنندگان واکسن کرونا در کرمان پیش نیامده ،تصریح کرد :از همه
ارقام واکسن هایی که وارد کشور شده ،در کرمان استفاده کردیم
که شامل واکسن روسی ،هندی و  ...است و مجموله جدید واکسن
آسترانزکا است که از سوئد وارد می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایان گفت :توصیه ما این
است مردم و گروه هایی که واکسن برای آنها اختصاص یافته ،در
رابطه با واکسن تردید نداشته باشند چراکه بهترین واکسن ،واکسن
هایی است که در دسترس است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :تاکنون حدود 7000
نفر واکسن کرونا تزریق کرده اند و فردا  11هزار و  400واکسن
وارد استان می شود و تا  10تا  15روز آینده حدود  19هزار نفر در
کرمان واکسیناسیون می شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود :تاکنون در استان کرمان
واکسن کرونا به کادر بهداشت و درمان ،تعدادی از جانبازان،
تعدادی از بیماران سرطانی ،تعدادی از بیماران خاص و بخشی
نیز به خانه سالمندان و پاکبانان اختصاص داده شده و همه واکسن
ها عینا همانگونه که وزارتخانه اعالم کرده به افراد مشمول تزریق
شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اعالم این هشدار که اگر
موضوع را جدی نگیریم و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نکنیم،
ممکن است با کمبود تخت روبه رو شویم ،تصریح کرد :این مهم
در برخی از نقاط کشور رخ داده است و امیدواریم که در کرمان
رخ ندهد.

جناب آاقی دکتر ابورذ خواجویی نسب

انتصاب شایسته جنابعالی به مسئولیت مدیـر روابــط عمومــی
باشگـــاه فرهنگــی ورزشـی گل گهـر راصمیمانه تبریک عرض نموده،

از درگاه ایزد متعال موفقیت و سربلندی شما را در این عرصه آرزومندیم .همچنین جا دارد از زحمات و
تالشهاي خستگيناپذيرجناب آقای مهندس علیرضا پوررضا كه در طول مدت تصدی گری اين سمت ،تعامل و

سخ
هفته انهم ن اتزه

همکاری در خور شأن و شایسته ای با نشریات داشتند ،قدردانی نماییم.

آگهی دعوت مجمع عمومی( عادی سالیانه نوبت دوم)
پیرو شماره 1400/1/14 -3/4/629بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت تعاونی کشاورزی تولید
کنندگان پسته سیرجان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت در ساعت 10
صبح دوشنبــه  ،مورخ  1400/02/06در محل شرکت تشکیل می گردد .خواهشمند است راس ساعت
تعیین شده در جلسه حضور بهم رسانید.

دستـور جلســـه :

 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت مبنی بر فعالیتهای انجام شده در طول سال 98-99
 -2تایید و تصویب اوراق ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال 98-99
-3انتخاب بازرس

 -4تعیین خط مشی شرکت
 -5سایر موارد

هیئت دمریه و دمریعامل رشکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان پسته سیرجان

شرکت کرمان ریسه(معدن )3

از یک نفر خانم

از افراد ذیل جهت همکاری

برای کارهای خدماتی

 ۱۰نفر راننده لودر
 ۱۰نفر راننده بیل
 ۳۰نفر راننده کامیون

و نظافت

دعوت به عمل می آورد:

گواهینامه و ویژه الزامی است
تلفن:

0913 050 5096

ساعت تماس ۸:۰۰ :الی 17:00

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

با حقوق ماهیانه مناسب
دعوت به عمل می آید.

0910 477 9236

