
کنترل  برای  اینکه  بیان  با  اپیدمیولوژیست  یک 
کرونا با واریانت های جدید حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد 
مصونیت در جامعه نیاز است، گفت: آنچه که می توان 
به طور دقیق اعالم کرد این است که احتمال بروز 
قابل  واکسیناسیون  زمانیکه  تا  بیماری  مجدد  پیک 

مالحظه ای نداشته باشیم، وجود دارد.
که  واکسنی  میزان  درباره  یونسیان  مسعود  دکتر   
باید تزریق شود تا بتوان گفت که بیماری کرونا در 
کشور کنترل شده است، گفت: در ابتدا برای واریانت 
بود،  شده  مطرح  مصونیت  درصد   ۷۰ بحث  چینی 
واریانت  خصوص  به  جدید  واریانت های  این  با  اما 
دلتا که اکنون در دنیا غالب شده است، حدود ۸۵ 
آنجایی  از  حال  می خواهیم.  مصونیت  درصد  تا ۹۰ 
که واکسن ها به صورت ۱۰۰ درصد مصونیت ایجاد 
بخواهیم  که  است  زود  مقداری  بنابراین  نمی کنند، 
درباره بازگشت به شرایط عادی قضاوت کنیم. البته 
ابتالی افراد هم مصونیت ایجاد می کند. بنابراین افراد 
واکسن دریافت کنند،  بهبودی،  از  بعد  مبتالیی که 
مصونیت شان قوی تر می شود. با این حال باید بپذیریم 
که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مصونیت، به این معناست 

که همه جامعه باید مبتال شده باشند یا اینکه همه 
جامعه باید واکسن بسیار موثری دریافت کرده باشند.

در  مثال  عنوان  به  گفت:  همچنین  یونسیان 
سال   ۷۰ باالی  افراد  از  درصد   ۸۰ از  بیش  فرانسه 
واکسینه شده اند و هرچه سن پایین تر می آید، درصد 
با این وجود در  واکسیناسیون کاهش پیدا می کند. 
افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله که در رده جوانان هستند، در 
این کشور ۵۰ درصد افراد واکسینه شده اند. بنابراین 
یک دامنه وجود دارد و ما در کشور هنوز با این میزان 

فاصله زیادی داریم.
احتمال بروز پیک جدید در پاییز؛ آری یا خیر؟

یونسیان در ادامه صحبت هایش درباره احتمال بروز 
پیک ششم در کشور در پاییز، گفت: در این زمینه 
بروز  که  افرادی  نمی دانم  کرد.  پیش بینی  نمی توان 
بر  را مطرح می کنند،  ماه  آبان  یا  ماه  پیک در مهر 
چه اساسی صحبت می کنند. باید اگر مبنایی دارند 
دقیق  طور  به  می توان  که  آنچه  کنند.  اعالم  را  آن 
اعالم کرد این است که احتمال بروز پیک تا زمانیکه 
باشیم،  نداشته  مالحظه ای  قابل  واکسیناسیون  ما 
جمعیت  که  هرچقدر  حال  عین  در  دارد.  وجود 

مسن و میانسال مان را واکسینه کرده باشیم، 
کمتری  شدت  بعدی  احتمالی  پیک های 
خواهد داشت و با سهولت بیشتری از آن عبور 

می کنیم.
 تزریق دز بوستر

وی درباره وضعیت تزریق دز بوستر و میزان 
اثرگذاری آن، گفت: سازمان جهانی بهداشت 
دز  برابر  در  را  موضع خود  به صورت شفاف 
می کنم  تاکید  است.  کرده  اعالم  بوستر 
و  بزرگترین  بهداشت  جهانی  سازمان  که 

معتبرترین مرجع بین المللی اطالعات بهداشتی است 
که هیچگونه تعارض منافعی ندارد؛ به طوری که نه 
به ملیتی وابسته است و نه به صنعتی وابسته است و 
نه اصوال تعارض منافع را تحمل می کند. این سازمان 
اعالم کرده است که فقط در افرادی که نقص سیستم 
ایمنی دارند و شواهد نشان داده این افراد با دریافت 
دو دز واکسن ممکن است ایمنی کافی برایشان ایجاد 
نشود و دز سومی را نیاز داشته باشند، تزریق شود. 
بر این اساس در حال حاضر در سایر موارد نیاز به 
تزریق دز بوستر یا یادآور وجود ندارد.یونسیان ادامه 

داد: حال منظور سازمان جهانی بهداشت از بیان این 
موضع این است که تا زمانیکه تمام جمعیت نیازمند 
اخالقی  اوال  نکنند،  دریافت  را  دزشان  دو  واکسن 
نیست، دوما مطالعات کافی درباره اثربخشی و عوارض 
احتمالی سه دز واکسن نداریم و سوما واکسن کافی 
اگر قصدمان  بنابراین حتی  نداریم.  این کار  برای  را 
محافظت از پرسنل بهداشتی و درمانی کشور در برابر 
بیماری است، باید سعی کنیم حجم بار ورودی بیمار 
را کاهش دهیم، نه اینکه با تزریق دز سوم بخواهیم 

آنها را بیشتر مصون کنیم.       

تجلیل  سیرجان  در  نقاشی  هنر  پیشکسوتان  از 
شددنیای معدن -آئین تجلیل از پیشکسوتان هنر 
شرکت  توسط  گذشته  شب  سیرجان  در  نقاشی 
گل گهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان 
و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاون  حضور  با  و 
فرماندار،  معاون  کرمان،  استان  اسالمی  ارشاد 
معاون  شهر،  شورای  رئیس  نماینده،  دفتر  رئیس 
از  کثیری  جمع  و  گل گهر  مجتمع  پشتیبانی 

هنرمندان و مسئوالن شهر برگزار شد.
اجرایی  دبیر  کامکار  معصومه  مراسم  ابتدای  در 
این آئین درباره هنر نقاشی صحبت کرد و گفت: 
و  ارزش هاست  تکریم  هنر،  پیشکسوتان  تکریم 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به خاطر دیدگاه 
شرکت  مدیران  و  مدیرعامل  فرهنگی  ارزشمند 
همواره در راستای فعالیت های فرهنگی و هنری 

بزرگی  های  گام  هنرمندان  حمایت  و  تکریم  و 
برداشته اند.

معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر نیز در این آئین 
عظیمی  پروژه های  گهر  گل  توسط شرکت  گفت: 
تعریف  منطقه  در  معدن  و  صنعت  توسعه  برای 
شده که بر این اساس شاید در ۲۰ سال آینده در 
سیرجان با یک شبه کالنشهر مواجه شویم لذا این 
سطح از توسعه ممکن است حوزه فرهنگ شهر را 
با  است  نیاز  همین  برای  دهد  قرار  اثر  تحت  نیز 
درایت و مشارکت مسئوالن و هنرمندان فرهیخته 
مهم  مساله  این  برای  گهر  گل  شرکت  حمایت  و 

برنامه ریزی کنیم.
که  همانطور  افزود:  فریدونی  جواد  محمد  دکتر 
شرکت گل گهر رتبه یک کنسانتره و گندله کشور 
صاحب  دیگر  محصوالت  در  آینده  در  و  دارد  را 

رتبه خواهد شد، باید با شهر سیرجان جایگاه های 
تئاتر و هنرهای تجسمی  نقاشی و  برتر موسیقی، 

هم داشته باشد.
تجسمی  هنرهای  پیشکسوت  رضاپور  مهران 
استان کرمان و عضو هیات مدیره انجمن هنرهای 
از  یکی  گفت:  مراسم  این  در  نیز  استان  تجسمی 
است  خودگذشتگی  از  هنرمند  مهم  ویژگی های 
ادا  شهرش  فرهنگ  پیشبرد  در  را  خود  سهم  تا 
از  آگاهانه  سیرجانی  هنرمندان  از  بسیاری  کند. 
داشته  می توانستند  پایتخت  در  که  موقعیت هایی 

باشند، گذشته اند تا در شهر خود فعالیت کنند.
به  احترام  ضرورت  زمان  هر  اینکه  بیان  با  وی 
برای  بهتری  جای  شهرها  شده،  درک  هنرمندان 
جامعه  یک  داشتن  برای  گفت:  شده اند،  زندگی 
داشته  ویژه  توجه  فرهنگ  و  به هنر  بایستی  بهتر 

باشیم و دیده ایم که شرکت گل گهر در این مقوله 
خوب عمل کرده که جای تشکر دارد. معاون امور 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  هنری 
این  سخنرانان  از  دیگر  یکی  عنوان  به  کرمان 
نقش  ایفای  با  گل گهر  شرکت  گفت:  مراسم 
مسئولیت اجتماعی خود سیرجان را سرآمد اخبار 

و رویدادهای فرهنگی استان کرده است.
وحید محمدی افزود: صدایی که از جامعه هنری 
رضایت  ابراز  صدای  می رسد،  گوش  به  سیرجان 
و  رشد  زمینه ساز  اقدامات  این  امیدواریم  و  است 
از  تجلیل  باشد.  هنر  و  فرهنگ  عرصه  شکوفایی 
فرهنگ  و  هنر  به  نسبت  قدرشناسی  هنرمندان 

است.
 در پایان این مراسم از دوازده نفر از پیشکسوتان 

هنر نقاشی سیرجان تجلیل شد.

چقدر واکسن باید تزریق کرد تا کرونا کنترل شود؟

از پیشکسوتان هنر نقاشی در سیرجان تجلیل شد
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سخِن همشهریان:انعکاس
سالم وقت بخیر . خواهشاً این مطلب رو مطرح کنید شاید پاسخی از راهنمایی رانندگی شما گرفتید!!!همسایه ما راننده اتوبوس 
معدن است و ایشون اتوبوس رو جدای از اینکه ساعت ۶ صبح و ۲ نصفه شب روشن و خاموش می کنه جلو ورودی ساختمان پارک 
می کنه و تا حاال صد بار تذکر دادیم . چون ماشین از خودشون نیست چند بار هم با راهنمایی رانندگی تماس گرفتم و جریمه 
براشون اهمیتی ندارد  و یا اصال راهنمایی رانندگی نیامدند در ضمن هر موقع از روز هم تشریف بیاورید انتهای بلوار ابن سینا پشت 
پمپ گاز اتوبوس رو مشاهده می کنید در ضمن عکسش رو هم خدمتتون ارسال می کنم آقایون راهنمایی رانندگی واقعا فکری 

برای این اتوبوس های معدن بکنید بعضی از راننده های محترم اینجا رو با پیست مسابقات رالی و فرمول یک اشتباه گرفته اند . 
#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

  فوت ۲۰ کرمانی در ۲۴ ساعت گذشته  در اثر کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت ۲۰ کرمانی طی ۲۴ ساعت گذشته 
به دلیل ابتالء به کرونا خبر داد. مهدی شفیعی اظهارداشت: وضعیت استان کرمان 

بسیار شکننده است و همچنان آمار فوتی ها در استان باالست و به ثبات نرسیده است. 
وی گفت: متأسفانه با وجود کاهش افرادی که طی روز گذشته بستری شده اند اما 

۲۰ نفر در کرمان طی ۲۴ ساعت اخیر فوت کرده اند و مجموع جان باختگان کرمانی 
ناشی از کرونا به ۴ هزار و ۶۱۸ نفر رسیده است. وی از مردم خواست با توجه به 
فراخوان های داده شده بالفاصله نسبت به نوبت گیری و تزریق واکسن اقدام کنند 
و افزود: اکثر افرادی که در کرمان فوت کرده اند دو دوز واکسن را دریافت نکرده اند. 

شفیعی از مردم خواست همچنان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

رفع محدودیت سنی واکسیناسیون از هفته آینده/
نماینده مردم کرمان و راور گفت: از هفته آینده در استان کرمان محدودیت سنی در 
زمینه واکسیناسیون نخواهیم داشت. محمدرضا پورابراهیمی  گفت: مسئله حائز اهمیت 
کنونی تحت تأثیر قرار گرفتن سالمت و معیشت مردم از کروناست که تأثیر زیادی روی 
اقتصاد مردم گذاشته است. اولین و اصلی ترین مطالبه مردم در حوزه مسائل معیشتی و 
اقتصادی است.پورابراهیمی بیان کرد: آمارها نشان می دهد ۵۰ درصد از جمعیت هدف 
)افراد باالی ۱۸ سال( حداقل یک نوبت از واکسن را دریافت کرده اند و ۲۵ درصد از آنها 

هر دو نوبت را دریافت کرده اند.

زنگ شروع سال تحصیلی، سوم مهرماه نواخته می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان این که بازگشایی مدارس در سال 
تحصیلی جاری در وهله ی نخست ممکن است با آموزش مجازی همراه باشد گفت که 
در ادامه ی سال، با شرایط خاص، امکان حضور دانش آموزان در کالس های درس وجود 
دارد. اسکندری نسب تاکید کرد که مدارس پرجمعیت استان در صورت برگزاری کالس 
حضوری شیفت بندی می شوند. به گفته ی وی، ۹۸ درصد دانش آموزان استان کرمان 
تاکنون در مدارس نام نویسی کرده اند و کتاب های درسی تا پایان هفته ی جاری بین 

دانش آموزان توزیع می شود.

وقوع بارش های رگباری در جنوب و جنوب غرب استان

 رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان از وزش تندباد های لحظه ای 
و بارش های رگباری و پراکنده در ارتفاعات جنوب و جنوب غرب استان خبر داد و گفت 
که این شرایط جوی تا روز چهارشنبه ادامه دارد.به گفته ی وی، در روز های پایانی هفته، 
دمای هوا در استان کرمان کاهش خواهد یافت. حبیبی  گفت: »برای امروز افزایش ابر، 
وزش تندباد  و بارش های رگباری باران در ارتفاعات جنوب و جنوب غرب استان کرمان 

پیش بینی می شود«. 

سخِن همشهریان:
فرستادم  براتون  عکسی  بخیر.  وقتتون  سالم 
امروز  که  هست  نیا  زندی  خیابان  آسفالت  به  مربوط 
آسفالت  های  تیکه  ببینین  بود.   انجام  حال  در  صبح 
میریزن. دارن  کیفیتی  چه  با  و  ریختن  رو  نخاله   و 

مسئوالن شهرداری باید نظارت بیشتری روی کار پیمانکاران 
داشته باشند. 

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن  

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

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

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 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

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

09135320842-09132794372

مهرسام جان؛
ای عزیزترین تولدت تولد زیبایـی هاست
و لبخند شیرینت

زندگی مان  را قشنگ کرد
تولدت هزاران بار مبارک

آقاجون و عمه ها

ان
رج

سی
د 

اح
- و

ی 
الم
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اد 

آز
اه 

شگ
دان

ده 
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م

آگهی زمایده اجاره تعدادی از ساختمان اهی 

واقع رد مجتمع بلوار دکتر صادقی
دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان در نظر دارد تعدادی از ساختمان های واقع در مجتمع بلوار 
دکتر صادقی به شرح ذکر شده در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره 

یکسال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند، جهت دریافت اطالعات و اسناد مربوطه به دانشگاه 
مراجعه و تا تاریخ 1400/7/10 پیشنهادات خود را به آدرس سیرجان بلوار هجرت، بلوار شهید 

فخری زاده پردیس دانشگاه آزاد اسالمی ساختمان مرکزی،  دفتر حراست تحویل نمایند.
*ضمناً دانشگاه در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی ها به 

عهده برنده مزایده خواهد بود
گاه آزاد اسالمی سیرجان روابط عمومی دانش


