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5 مهر: مهدی شفیعی گفت: در حال حاضر موارد بستری قطعی ۶۸۶ نفر است که از این تعداد 
در کرمان ۳۸۵ نفر، رفسنجان ۲۷ نفر، جیرفت ۹۸ نفر، بم ۶۱ نفر و سیرجان ۱۱۵ نفر بستری 
هستند. وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان را ۳۷ هزار و ۸۸۱ نفر ذکر و 
اعالم کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۷۰ مورد جدید مبتال به کرونا در بیمارستان های سطح استان 
بستری شدند. به گفته شفیعی موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته شامل کرمان ۲۹ 

مورد، رفسنجان یک مورد، جیرفت ۱۷ مورد، بم هشت مورد و سیرجان ۱۵ مورد است. 

آمار قربانیان کرونا 
در استان کرمان به 

4۵00 نفر رسید

پیک پنجم کرونا در کرمان تمام نشده است
ایسنا: در موج پنجم سرایت و گسترش ویروس کرونا و پرخطر شدن وضعیت تمامی شهرهای کشور، شهر کرمان نیز با ابتالی 
روزانه، بستری و فوت چندین برابر موج های گذشته در وضعیت قرمزکرونایی قرار گرفته است .در این شرایط عادی انگاری های مردم 
و عدم توجه به پروتکل های بهداشتی و عدم اعمال نظارت  و رسیدگی شدیدتر مسئوالن، مردم کرمان حاال نگرانتر از روزهای قبل و 
موجهای دیگر ویروس کرونا در صورت بروزهستند. به نظر میرسد این شرایط با واکسیناسیون گسترده ،زدن ماسک و رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی و عدم حضور در مکانهای پر رفت وآمد قابل حل است . 

خبــر

مخالفت با واکسن پدیده جدید وعجیبی نیست؛ 
زیرا از آغاز اولین واکسیناسیون برخی افراد با 
آن مخالف بودند، بدون آنکه دلیلی برای اثبات 
ادعای خود داشته باشند برخی افراد هم با دامن 
زدن به این شایعات و سو استفاده از اعتقادات 
مذهبی مردم، منافع خود را تضمین می کردند. با 
گذشت دو سال از شیوع بیماری کرونا و آرزوی 
مردمان برای واکسن این بیماری و واکسیناسیون 
عمومی؛ همچنان این نوع مخالفت ها وجود دارد 
و هنوز هم برخی از افراد با شنیدن نظرات بقیه 
از  مجازی  فضای  در  مطالبی  خواندن  و یا  مردم 
دریافت آن خودداری می کنند. مطالبی که گاهی 
نیز  افرادی منتشر می شود که خودشان  توسط 
گاهی  و  هستند  بی اطالع  آن  بودن  نادرست  از 
نیز با آگاهی از نادرست بودن آن، عامدانه برای 
پیش برد اهداف خود آن را به افراد عامی پخش 
دست به دست  حالی  در  شایعات  این  می کنند 
حل  راه  متخصصین  از  بسیاری  که  می شود 
واکسیناسیون  را  عادی  زندگی  به  بازگشت 

عمومی می دانند.
تصادفی  صورت  به  را  شهروندان  از  تعدادی 
جامعه هدف انتخاب می کنم و از آن ها می پرسم 
می گویند  کثیری  عده ی  اید؟  زده  واکسن  آیا 
کمی نیز  عده ی  جامعه  هر  طبیعت  طبق  و  بله 
می گویند خیر.  از آن ها علت عدم رغبت شان را 
میپرسم  یکی می گفت: سازمان بهداشت جهانی 
اعالم کرده واکسیناسیون جلوی پاندمی کرونا رو 

نمی گیرد دیگه باقیش بماند.
 دیگری نیز می گفت: من به کرونا اعتقادی ندارم 
گفت:  خنده  با  خانمی نیز  واکسنش،  به  برسد 
نمی زنم چون سری که درد نمی کنه را دستمال 
واکسن  می گفت:  نیز  جوانی  پسر  نمی بندند . 
بزنی باز هم می گیری پس چه کاریه که بزنی!  
و دوستش نیز گفت: به خاطر عدم اعتمادم به 
مسوولین نمی زنم. حرف ها و بهانه های شان از سر 

باور غلط و مطالعه پیج های زرد بود.
حرف های بی پایه و اساس 

برای این تفکرات من درآوردی و فیک شان اشاره 
جهانی  سازمان  مثل  سازمان ها  معتبرترین  به 
بهداشت می کنند. سازمان جهانی بهداشت هیچ 
گاه نگفته است واکسیناسیون جلوی پاندمی  را 
تزریق  به  را  جهان  مردم  مداوم  بلکه  نمی گیرد 
واکسن و رعایت همزمان پرتکل های بهداشتی فرا 
می خواند. حال در رابطه با اهمیت واکسیناسیون 
سوال های همشهریان  و  اطراف مان  و  کشور  در 

گزارشی تهیه شده است که در پی می آید.
 روندکلی واکسیناسیون سیرجان و حومه 

مقابله  ستاد  سخنگوی  موقری پور؛  محمد 
مهم  این  با  رابطه  در  سیرجان  کرونای  با 
سرعت  اخیر  روزهای  در  خوشبختانه  می گوید: 
مردم  استقبال  و  افزایش  یافته  واکسیناسیون 
نیز از ابتدا خوب و چشمگیر بوده است و جای 
و  سنی  گروه های  اعالم  با  دارد.  تشکر  و  تقدیر 
و  فرهنگیان  اساتید،  دانشجویان،  جدید  شغلی 
اکثر پرسنل گل گهر به سرعت واکسینه شدند. 
این سرعت ادامه دارد به طوری که در روزهای 
تا  بوده،  بیشتر  مردم  استقبال  که  تعطیل  غیر 
۷۰۰۰دوز نیز تزریق کرده ایم. امید داریم همین 
منوال سرعت را و حتی افزایش هم داشته باشیم. 
اما  است  شده  بهتر  بیماری  کنترل  وضعیت 
با  باشد.  این معنا نیست که خطر رفع شده  به 
رعایت پروتکل ها و انجام به موقع واکسیناسیون 
می توان این بیماری منحوس را کنترل کرد. این 
عضو ستاد کرونا می افزاید: برای روستاها برنامه 
واحد  نیز  عشایر  برای  و  داریم  تزریق  هفتگی 
برای  خواهشمندم  مردم  از  و  فرستادیم   سیار 
جلوگیری از ازدحام زیاد قبل از حضور در محل 

واکسیناسیون حتما در سامانه ثبت نام کنند.
برای کاهش تلفات الگو برداری کنیم

یک متخصص عفونی می گوید: اگر به نقشه های 
کشوری نگاه کنیم در ماه گذشته استان سیستان 
از نظر  و بلوچستان جزو خطرناکترین استان ها 
با  ولی  بود  کرونا  بیماری  به  مبتالیان  و  شیوع 
شروع واکسیناسیون، تعداد موارد فوت، بستری 
برخی  در  حتی  و  کاهش یافت  آنجا  در  ابتال  و 

است.  رسیده  صفر  به  فوتی ها  تعداد  شهرها 
کرونایی  بیمار  از  خالی  کیش  بیمارستان های 
شدند این مسرت بخش ترین خبر روزهای اخیر 
این  در  کیش  سالمت  شورای  سخنگوی  بود. 
با ترخیص بیماران بستری در  رابطه گفته بود: 
بخش مبتالیان به کرونا، بیمارستان این جزیره 
خالی از بیمار کرونایی شد. وی گفت:  به لطف 
خدا و تالش مداوم کادر درمان پس از حدود  یک 
سال بیمارستان کیش روز بدون بیمار کرونایی را 
سپری کرد. گفته شده است در این جزیره اکثر 

سنین باالی ۱۸واکسینه شده اند.
واکسن های کرونا چگونه عمل می کنند؟

ویروس،  عفونی  عامل  یک  تقلید   با  واکسن ها 
باکتری  یا دیگر میکروارگانیسم های عامل بیماری 
عمل می کنند. این کار به سیستم ایمنی ما »یاد 
می دهد« که چگونه به طور سریع و مؤثر به این 
معموال یک  واکسن ها  دهد.  نشان  واکنش  عامل 
ارائه  را  عفونی  عامل  از یک  ضعیف شده  نوع 
می کنند که به سیستم ایمنی ما اجازه می دهد تا 

آن را در حافظه اش ضبط کند. بدین ترتیب، قبل 
از اینکه ویروس ما را بیمار کند، سیستم ایمنی 
ما می تواند سریعا آن را شناسایی کرده و مقابله 
این صورت  به  از واکسن های کرونا  برخی  کند. 

طراحی شده اند.
دیگر انواع واکسن های کرونا با روش های جدیدتر 
ساخته شده  و با نام واکسن های پیام آور آر ان ای 
خوانده    )mRNA( ام آر ان ای  )RNA( یا 
می شوند. این نوع واکسن ها به جای معرفی عامل 
آنتی بادی  بدن شما  می شود  باعث  که  )ماده ای 
ارائه  بدن  به  را  الزم  ژنتیک  کد  کند(،  تولید 
را  آنتی ژن  بتواند  ما  ایمنی  سیستم  تا  می کند 
خودش تولید کند.        تمام واکسن های تأیید شده 
در  که  داده اند  نشان  بهداشت  جهانی  سازمان 
ناشی  شدید  بیماری  برابر  در  شما  از  محافظت 
واکسن  بهترین  هستند.  اثرگذار  بسیار  کرونا  از 
دست  به  سریع تر  که  است  واکسنی  شما  برای 

شما برسد!
واکسن های کرونا ایمن هستند

تولید  سرعت  به  که  واکسن هایی  حتی  بله،  
می شوند نیز باید تحت آزمایش های بالینی دقیق 
قرار بگیرند تا ثابت شود که استانداردهای مورد 
توافق در سطح بین المللی برای حفظ ایمنی و 
اثرگذاری را رعایت می کنند.  یک واکسن تنها در 
صورتی که مطابق این استانداردها باشد می تواند 
اجازه سازمان جهانی بهداشت و سازمان های ناظر 

ملی را دریافت کند.  
متأسفانه،  اطالعات آنالین نادرست بسیاری درباره 
ویروس و واکسن های کرونا وجود دارد. اطالعات 
می تواند  سالمت  حوزه  بحران های  در  نادرست 
بشود.  انگ زنی  و  ترس  توهم،  اشاعه  به  منجر 
بدون  افراد  امر همچنین منجر خواهد شد  این 
ویروس  برابر  در  بیشتر  مانده یا  باقی  محافظت 
توصیه های  یا  و   واقعیات  باشند.  آسیب پذیر 
تأیید شده را از منابع مورد اعتماد مثال مقامات 
بهداشتی کشور، سازمان ملل،  یونیسف یا سازمان 

جهانی بهداشت دریافت کنید.
همشهریان  آگاهی  برای  تنها  گزارش  این 
سیرجانی است زیرا معتقدیم عدم آگاهی موجب 
است.  زندگی  در  اشتباه  تصمیمات  و  ترس 
آشنایی صحیح با هر موضوع می تواند بینش هر  
فرد و تمیز دادن خوب و بد را برایش رقم بزند و 
این آگاهی سازی از وظایف خطیر رسانه ها است. 
آگاهی شما  به  نسبت  گزارش  این  با  امیدواریم 
می گویند  که  افرادی  و  باشیم  قدمی برداشته 
به  سری  کاش  نداریم  اعتقادی  واکسن  به  ما 
بیمارستان ها می زدند و می دیدند افرادی که در 
اطرافیان شان  بستری هستند  کووید  بخش های 
چه می کنند کادر درمان چقدر باید تاوان ندانم 
پزشکان  که  حالی  در  بدهد  را  انسان ها  کاری 
معتقدند دریافت واکسن باعث کاهش اضطراب 
و  بیماری شدید  احتمال  که  افراد می شود چرا 
مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا به طرز قابل 
تنها  این  البته  و  می کند  پیدا  کاهش  توجهی 
معجزه واکسن نیست بلکه با واکسینه شدن افراد 
توجهی کاهش  قابل  میزان  به  را  مبتالیان  آمار 

می دهد.

 گزارشی از تفکرات غلط افراد درباره واکسن گریزی

فـرار از واکسـن ، به سـوی مـرگ
    معظمه صادقی نژاد

 

اوج رسید و  به  تیر ماه  از  با سویه دلتا  همه گیری کرونا 
مرگ  مورد  از ۷۰۰  گذر  با  ماه  مرداد  در  تلفات  باالترین 
افزایش واکسیناسیون عمومی  با  اما  در کشور رقم خورد، 
و واکسینه شدن ۳۵ میلیون و ۴۷ هزار و ۱۴۳ ُدز، تلفات 

کرونایی روند نزولی به خود گرفته است.
اکنون روزانه حدود بیش از یک میلیون دز واکسن علیه 
کرونا در کشور تزریق می شود و بسیاری از گروه های سنی 
سالمندان، بیماران خاص، فرهنگیان، اساتید دانشگاه، کادر 
بیماری  این  برابر  در  غیره  و  جانبازان  درمان،  و  بهداشت 
چموش واکسینه شده و در حال حاضر روند واکسیناسیون 

دانشجویان و متولدان ۵۸ به قبل در حال انجام است.
مطالعات نشان می دهد احتمال ابتال به کرونا در افرادی 
افرادی که به طور کامل  به  که واکسینه نشده اند، نسبت 
واکسینه شده اند ۴.۵ برابر بیشتر و احتمال بستری شدن 
این افراد و مرگ ناشی از کرونا نیز به ترتیب ۱۰ و ۱۱ برابر 

بیشتر است.
بر اساس این مطالعات، واکسن های کووید ۱۹ علیه گونه 
دلتا موثر هستند و از بستری شدن و مراجعه اورژانسی به 

بیمارستان بر اثر کرونا جلوگیری می کنند.
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی چندی پیش گفته بود با سرعت روند واکسیناسیون 
در کشور ۱۰ درصد از موارد سرپایی و حدود پنج درصد 
موارد بستری ابتال به کرونا روند کاهشی داشته است و مرگ 
و میر تا سه هفته آینده با کاهش چشم گیری همراه می 

شود. 
وی افزود: هنوز برای پوشش واکسیناسیون راه قابل توجهی 
پیش رو داریم اگر قبال برای گونه های ووهان و سایر گونه ها 
پوشش ۷۰ درصدی را مدنظر داشتیم برای نوع اخیر این 
بیماری یعنی واریانت دلتا، پوشش ۹۰ درصدی مورد نظر 
قرار دارد و از زمان ورود ویروس دلتا به کشورمان، سرعت 

واکسیناسیون در ۲ ماهه اخیر افزایش داشته است.
را  واکسیناسیون  اثرات  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  حریرچی 
مطالعه کنیم باید بدانیم اگر واکسیناسیون انجام نمی دادیم 
بی شک تعداد فوتی های کشورمان بیش از اینها بود االن 
خوشبختانه با توجه به اینکه پوشش سنین باالی ۶۰ سال 
در کشورمان باالی ۸۰ درصد است و پوشش واکسیناسیون 
در رده سنی ۶۵ تا ۷۰ سال ۹۶ درصد است، از این رو آمار 
مرگ و میر در افراد باالی ۶۰ سال به میزان قابل توجهی 

کاهش یافته است.

    خبر

روند نزولی تلفات کرونایی
 با افزایش واکسیناسیون عمومی

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

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

خانم فاطمه پرموز با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 23081 فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  خانم فاطمه پرموز ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این 

صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
  1218  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای جهانگیر حیدری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 23082 فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  آقای جهانگیر حیدری ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. 
در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 

  1217  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم مهناز سعیدی نژاد  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 493 فرعی از 939  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  خانم مهناز سعیدآبادی نژاد  ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. 
در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.   

1219  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه شش دانگ خانه دارای پالک 631 فرعی از یک اصلی بخش 12 کرمان به مساحت 200 متر مربع واقع در پاریز مورد تقاضای 
خانم بتول پور امینایی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مورخه 
1400/05/31  مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره 5 قانون مزبور  منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز 
سه شنبه  مورخه 1400/7/20  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک و یا )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که 
در موعد مقرر د راین اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود.  1222  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

رسکار خانم رابعه ستوده نیا

رسکار خانم مهدهی اکبری

)مسئول بخش زنان و زایمان بیمارستان غرضی(

)مامای زحمتکش بخش زنان و زایمان بیمارستان غرضی(

 مامایی حس باشکوه ترین لحظه هاست
 دیدن زیباترین اشکها و دلنشین ترین لبخندهاست

 مامایی لمس ثانیه های با شکوه یک تولد است
 در آغوش گرفتن هدیه پاک خداوند است

مامایی چیزی نیست به جز عشق

بر خود الزم دانستیم از زحمات شما عزیزان در این 

بخش کمال تشکر و قدردانی را به عمل آوریم.

آنیسا و  آردین خدا رپست


