
 اومیکرون خفیف نیست 
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان این که در حال حاضر در ایران هم 
بستری ناشی از اومیکرون داشته ایم، گفت: »بسیاری از بیمارانی که اکنون بستری 
شدند و دارند بررسی می شوند و حتی در آی سی یو هستند، مبتال به اومیکرون هستند، 
بنابراین نباید با ساده انگاری فکر کنیم که اومیکرون فقط منجر به یک بیماری خفیف 
می شود«. به گفته ی حمیدرضا جماعتی، تقریبا ۲۷ درصد از کل تست هایی که در 

هفته ی گذشته انجام شده، مربوط به اومیکرون بوده است.
 وی  درباره ی خطر جمعیت واکسن نزده در کشور برای بروز پیک ششم کرونا در کشور 
که گفته می شود، جمعیتی هشت میلیونی را شامل می شود، گفت: »افرادی که واکسن 
تزریق نکرده اند، هم احتمال گرفتاری خودشان و هم احتمال گرفتاری خانواده هایشان 
وجود دارد. در عین حال این احتمال وجود دارد که در صورت گرفتاری این افراد، منجر 
به ایجاد چرخه ی ویروس در جامعه شوند و احتمال انتشار ویروس در جامعه از سوی 
آن ها بسیار زیاد است. بر همین اساس توصیه ی ما این است که حتما واکسیناسیون را 
در این افراد انجام دهیم. به خصوص این که واکسیناسیون به میزان باال، منجر به کند 

شدن چرخه ی ویروس در جامعه و تا حدود زیادی کنترل پاندمی می شود
»این  گفت:  اومیکرون،  بودن  خفیف  بر  مبنی  جامعه  در  غالب  تصور  درباره ی  وی 
ساده انگاری است که فکر کنیم اومیکرون خفیف است و بنابراین همه چیز را رها کنیم. 
اکنون در بسیاری از کشورها تعداد بستری های ناشی از ابتال به اومیکرون به میزان 
زیادی افزایش یافته است و میزان مرگ ومیر هم افزایش یافته است. بنابراین با توجه 
به اینکه اومیکرون سرایت زایی باالیی دارد و تعداد افراد زیادی درگیر می شوند،  همین 
تعداد زیاد باعث می شود که حتی اگر درصد بستری شان هم نسبت به دلتا کمتر باشد، 
اما از آنجایی که سرایت زایی بسیار زیاد است و تعداد زیادی از افراد گرفتار می شوند، 
تعداد مرگ ومیر هم  و  باشد  بیشتر  تعداد بستری ها می تواند خیلی  به همین دلیل 

افزایش یابد«.
جماعتی تاکید کرد: »در عین حال باید توجه کرد اینکه بگوییم با تزریق دو دوز 
واکسن،   دیگر نیازی به رعایت پروتکل ها وجود ندارد، ساده انگاری محسوب می شود، 
بلکه پروتکل های بهداشتی حتما باید رعایت شوند. در کشورهایی مانند کشورهای 
اروپایی و آمریکا که مجددا شاهد پیک بیماری با اومیکرون هستیم،   بحث عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی یکی از عواملی بود که منجر به پیک مجدد بود. دومین موضوعی 
که در آن کشورها وجود داشت، این بود که فاصله ی بین دوز دوم تا ایجاد اومیکرون 
بسیار زیاد بود و بیش از شش تا هشت ماه فاصله بود که منجر شد که سطح آنتی بادی 
کاهش یافته و با توجه به افزایش سرایت پذیری ویروس منجر به گرفتاری افراد شد. 
سومین دلیل هم عدم وجود محدودیت های اجتماعی بود. به طوری که در ورزشگاه ها 
و سینماها و ... شاهد بودیم که حتی افراد ماسک هم نزدند و کنار هم به تعداد زیاد 

نشسته اند.
وی درباره ی وضعیت افزایش اومیکرون در کشور نیز گفت: وقتی در عرض یک هفته 
اینقدر افزایش یافته، می تواند در چند هفته دیگر به پیک خودش برسد. باتوجه به اینکه 
پیش بینی ما این است که طی چند هفته ی آینده احتماال با پیک اومیکرون مواجه 
باشیم،  بنابراین پیشنهاد کمیته علمی این است که مدارس، دانشگاه ها و مجامع اعم از 
کنسرت و ... حداقل تا چند هفته ی آینده، برای بازگشایی شان تعجیل نشود و  با رعایت 
پروتکل ها و تکمیل واکسیناسیون و تزریق دوز سوم واکسن، از ایجاد پیک اومیکرون در 

کشور تا حد زیادی پیشگیری کنیم«.
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وزیر بهداشت گفت: »حدود ۹۰ درصد از جمعیت هدف، یک دوز و حدود ۷۹ درصد نیز دو دوز واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند«. عین اللهی گفت: »امروز برخی کشورها در آتش کرونا می سوزند، اما در ایران، 
چتر واکسیناسیون، با تالش مردم، امداد الهی و کمک های همکاران ما در وزارت بهداشت، گسترده شد 
و صحنه های تاریخی به نمایش درآمد، در حالی که دشمنان هنوز دست از تحریم های ظالمانه ی خود 
برنداشته اند، اما دشمنان بدانند شکست قطعی آن ها در تحریم ها، کامال نمایان است و تحریم ها هیچ اثری 

بر روی مردم نداشته و مردم در مقابل آن ها ایستاده و پایداری کرده اند«. 

7۹ درصد دوز دوم 
واکسن را زده اند

 نگران اوج گیری دوبارۀ کرونا هستیم
فردای کرمان: وزیر کشور گفت: »متاسفانه با آمدن سویه اومیکرون به کشور نگران اوج گیری دوباره ی کرونا هستیم«.وحیدی 
افزود: »تالش ما این است که محدودیت های جدیدی اعمال نشود، اما همه چیز منوط به رفتار مردم و میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی است«. وی اظهار کرد: »اگر مردم پروتکل ها را رعایت کرده و ماسک بزنند و نسبت به تزریق واکسن اهتمام داشته 
باشند، احتمال وقوع پیک ششم کاهش یافته و محدودیت جدیدی اعمال نمی شود«.  وی بیان کرد: »البته امیدواریم با رعایت 

پروتکل های بهداشتی از سوی مردم گرفتار موج جدیدی نشویم«.

روزهای سختی را پشت سر گذاشته ایم. درست دو 
گرفت  را  زمین  کره  گریبان  کرونا  ویروس  قبل  سال 
و دنیا را در بهت و خاموشی این ویروس فرو برد. از 
آن زمان تاکنون مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر 
گذاشته ایم. افراد بسیاری را براثر ابتال به این ویروس 
از دست داده ایم. اما مقاوم تر شده ایم و تجربیات مان 
در برابر این ضایعه بزرگ جهانی بیشتر شده. تا آنجا 
که اینک شهرهای ایران در حالت آبی به سر می برند و 
تعداد فوتی ها و مبتالیان به کرونا به شدت کاهش یافته. 
تا بدن ها در  ُدز سوم واکسن است  تزریق  حاال وقت 
سراسری  ایمن سازی  و  شده  بیمه   ویروس  این  برابر 
همه  تا  است  همگانی الزم  پذیرد. یک همت  صورت 
واکسن  سوم  ُدز  دریافت  برای  سیرجانی  شهروندان 
مراجعه کرده و جامعه را برای مقابله هرچه بیشتر با 

ویروس کرونا آماده کنند.

انتخاب نوع واکسن ُدز سوم 
را به مسوولین بهداشت بسپارید

در  کرونا  ستاد  سخن گوی  موقری  محمد  دکتر 
سیرجان در خصوص تزریق ُدز سوم واکسن می گوید: 
برای  ما  مراجعان  عمده  سیرجان  در  حاضر  حال  در 
تزریق ُدز سوم واکسن هستند و خوشبختانه با استقبال 
بسیار خوبی روبرو هستیم. توصیه می شود همه افراد 
برای تزریق ُدز سوم واکسن اقدام نمایند. وی از مردم 
بهداشت  وزارت  به  را  تزریقی  واکسن  نوع  می خواهد 
از مردم  بهداشتی  پروتکل های  براساس  واگذار کنند: 
می خواهیم خودشان برای نوع واکسن تصمیم نگیرند. 
هر واکسنی که در پروتکل های وزارت بهداشت بگنجد 
قابل تزریق است. طبق آخرین به روزرسانی های who؛ 
کمیته واکسیناسیون اقدام به تزریق واکسن می کند و 

دستورالعمل مشخصی دارد. 
کنند  مراجعه  امر  این  برای  به موقع  همشهریان 
ُدز سوم آن قدر میزان  چرا که تحقیقات نشان داده 
در  بدن  در  که  می برد  باال  را  بدن  داخل  آنتی بادی 
می شود.  ایجاد  مقاومت  کرونا  جهش های  انواع  برابر 
با  سوم  ُدز  حتماً  که  دارد  لزومی  آیا  می پرسم  او  از 

اگر  می دهد:  پاسخ  باشد؟  متفاوت  دوم  ُدز  و  اول  ُدز 
شهروندان از پروتکل های وزارت بهداشت پیروی کنند 
نوع  هر  در دستورالعمل مشخص شده است هر کس 
واکسنی که در ُدز اول و ُدز دوم تزریق کرده؛ باید چه 

نوع واکسنی در ُدز سوم استفاده کند. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا عوارض تزریق ُدز 
سوم واکسن بیشتر از دو ُدز دیگر است؟ می گوید: خیر، 
چنین چیزی مصداق ندارد. ممکن است در برخی از 
افراد شدت داشته باشد. یا ممکن است دو ُدز اول را 
از ویروس کشته شده دریافت کرده باشند و ُدز سوم را 
از ویروس ضعیف شده که باعث می شود تاثیر بیشتر و 
واکنش شدیدتری در فرد پدید آورد اما عمومیت ندارد. 

 موردی از اُمیکرون در سیرجان گزارش نشده
طبق خبری که از سوی دانشکده علوم پزشکی کرمان 
و ستاد کرونای این شهرستان اعالم شد؛ ۳ مورد مبتال 
از  شناسایی شده.  کرمان  استان  کل  در  اُمیکرون  به 
به  مبتال  مورد  هم  سیرجان  در  آیا  می پرسم  موقری 
اُمیکرون داشته ایم یا خیر؟ می گوید: مشخص نکرده اند 
که این ۳ نفر از کدام شهرهای استان هستند. ما در 
ولی  کرده ایم  ارسال  را  مشکوک  نمونه های  سیرجان 
به  بود  اگر مورد مثبتی  نکرده اند.  اعالم  ما  به  چیزی 

ما می گفتند. موارد مشکوکی داشتیم و تعدادی نمونه 
گزارش  موردی  تاکنون  خوشبختانه  ولی  فرستاده ایم 

نشده. 
سخنگوی ستاد کرونا در سیرجان از مردم می خواهد 
هرچه سریع تر برای تزریق ُدز سوم واکسن اقدام کنند 
هم  سیرجان  در  خوشبختانه  می کند:  خاطرنشان  و 
تعداد فوتی ها و بستری ها خیلی کم شده و هم بیماران 
سرپایی. فقط نگران جهش هایی مثل اُمیکرون هستیم 

که در کشور شایع شود. 
خصوصا در شهرهای اطراف سیرجان مثل بندرعباس 
از  زیاد است  بسیار  این سویه  تکثیر  و... چون قدرت 
کرده؛  رعایت  را  پروتکل ها  می خواهم همچنان  مردم 
سوم  ُدز  تزریق  برای  و  باشند  خود  سالمت  مراقب 
واکسن اقدام کنند چرا که ُدز سوم، افراد را به شدت 

در برابر ابتال به این بیماری مقاوم می کند.
ُدز سوم ایمنی بسیار خوبی ایجاد می کند

که  است  کرونا  جهش های  از  یکی  اُمیکرون  سویه 
دغدغه مسووالن وزارت بهداشت را بیش از پیش شدت 
بخشیده چرا که سرعت انتشار آن از سویه های دیگر 
بیشتر است و همین امر می طلبد تا افراد برای تزریق 
ُدز سوم مراجعه کنند. محمد محیاپور معاونت بهداشتی 

خصوص  این  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده 
می گوید: معموالً افراد ۳ ماه پس از دریافت نوبت دوم 
واکسن می توانند برای تزریق ُدز سوم اقدام کنند. در 
سویه جدید اُمیکرون افرادی که به این ویروس مبتال 
می شوند جزو دسته افرادی هستند که یا اصال واکسن 
نزده اند و یا هنوز ُدز سوم را تزریق نکرده اند. ُدز سوم، 

ایمنی بدن را نسبت به دو ُدز دیگر باالتر می برد.
از تزریق واکسن و به مرور   وی اضافه می کند: پس  
به همین  هستیم  شاهد  را  بدن  در  ایمنی  افت  زمان 
دلیل نوبت های بعدی واکسن تزریق می شود تا مجدداً 
مقاومت  بدن  و  کند  پیدا  افزایش  بدن  ایمنی  سطح 
خود را بازیابد. در واقع ُدز سوم تاثیر گذار است برای 
مواجهه با ویروس کرونا و توصیه می شود شهروندان 

هرچه سریع تر برای دریافت آن اقدام کنند. 
و  و عالیم  است  و دوم  اول  ُدز سوم هم مشابه دوز 
عوارض متفاوتی ندارد. وی در پاسخ به این سوال که 
آیا حتما باید ُدز سوم واکسن متفاوت از نوع ُدز اول و 
دوم باشد؟ می گوید: این مساله بیشتر در مورد واکسن 

آسترازنکا مطرح است. 
و  است  ویروس  آدونو  نوع  از  واکسن  این  محیط 
سیستم بدن عادت کرده به شناسایی این نوع ویروس و 
از شناسایی ویروس کرونای اصلی غافل شده. به همین 
دلیل می گویند تزریق نوع ُدز سوم متفاوت باشد تا بدن 
بتواند ویروس کرونا را نیز شناسایی کند. در مورد سایر 
واکسن ها هم اگر ُدز سوم متفاوت از دو ُدز اول تزریق 
شود بهتر است چرا که ایمنی را بیشتر افزایش می دهد.

همه می دانیم در حال حاضر تنها راه مقابله با ویروس 
کرونا در وهله اول تزریق واکسن و در وهله دوم حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
باید به این  بنابراین کلیه شهروندان سیرجانی  است. 
نکته مهم توجه داشته باشند که تزریق واکسن در هر 
۳ نوبت می تواند حافظ جان خود و اطرافیانشان باشد. 
حتی اگر افراد به سویه های جدیدی مثل اُمیکرون هم 
مبتال شوند چون بدن آن ها مجهز به واکسن و به ویژه 
واکسن ُدز سوم است؛ می توانند این بیماری را با شدت 
کمتری پشت سر گذاشته و از مرگ ومیر رهائی یابند. 
بنابراین برای تزریق ُدز سوم واکسن کرونا باید از همین 

لحظه اقدام کرد؛ شاید فردا دیر باشد...

با توجه به شیوع سریع سویه اُمیکرون در کشور؛

مهار ویروس کرونا با تزریق دوز سوم 
      هدی رضوانی

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

قبل از خرید قیمتها را مقایسه کنید

تعداد محدود و مدت محدود

سرویس خواب و مبلمان اقساطی بدون پیش پرداخت

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

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  

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها 
به شماره 1400/12/ف )نوبت دوم(

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور» بومي سازي رابط گیربکس 

پمپ دیافراگمی« مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی، اقدام به شناسایی و ارزیابی سازندگان 

واجد شرایط نماید. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی 

را  مذكور  اسناد  و  WWW.GEG.IRمراجعه  الكترونيكي  آدرس  به  سازندگان  و  شركت ها 

از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت 

دفتر  نشاني  به  مورخ 1400/11/3  یكشنبه  تاریخ  تا  حداكثر  مي باشد،  ارزیابي  و  شناسایي 

كميسيون معامالت مجتمع و یا  دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. شركت در فراخوان 

حاضر و ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


