دوشنبه  7مهر  | 1399شماره 622
 10صفر  28 | 1442سپتامبر 2020

@PasargadNews

شهر 3

@PasargadNews

پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
چند سال قبل آنفوالنزا شدت پیدا کرد و
آمار قربانیان این ویروس تب و تابی در جامعه
به وجود آورد .در آن زمان کسی فکر نمیکرد
سالها بعد ویروس کرونا شبیخونی به مراتب
شدیدتر به مردم بزند و همه را در بهت فرو
ببرد .امسال پاییز سختی پیش رو داریم؛ ترکیب
آنفوالنزا و کرونا ترس و واهمهای بین مردم
ایجاد کرده که مبادا با ابتال به این دو ویروس
تا از دست دادن جانشان پیش بروند .چندی
قبل دولت وعده واردات واکسن آنفوالنزا را به
مردم داد تا با تزریق آن حداقل خود را در مقابل
آنفوالنزا بیمه کنند اما اخیرا خبرهایی منتشر
شده که تنها افراد پرخطر و دارای بیماریهای
خاص میتوانند از این واکسن استفاده کنند که
آن هم منوط به توزیع این واکسن بین استانها
است .در کنار این موضوع ،نبود واکسن آنفوالنزا
در سیرجان نیز موجب نگرانی شده است.
 مادران باردار و دغدغه تهیه واکسن
آنفلوآنزا
خانمی که دومین تجربه بارداری خود را
پشت سر میگذارد ،در خصوص نگرانیهایش
میگوید«:هرروزبهمرکزبهداشتوداروخانهها
مراجعه میکنم اما میگویند هیچ بخشنامهای
برایشان نیامده و هیچ اطالعی در مورد اینکه چه
زمانی واکسن به دستشان میرسد ،ندارند .خیلی
نگرانم چون به جز بارداری ،دیابت هم دارم و
روزانه چهل واحد انسولین مصرف میکنم .به
همین علت بدنم خیلی ضعیف شده و کاهش
وزن هم داشتم ».وی اضافه میکند« :در ابتدای
فصل پاییز خطر جدی کرونا و آنفلوانزا من را
بسیار تهدید میکند .خیلی نگران هستم .از
اواخر شهریور مرتب به دنبال واکسن آنفلوانزا
میگردم شاید بتوانم با زدن این واکسن ،بدن
ضعیفم را در مقابل این ویروس مقاوم کنم اما
متاسفانه هرچه به مراکز بهداشت و داروخانهها
مراجعه میکنم ،هیچ جواب درستی از تاریخ
آمدن این واکسن دریافت نکردم و همین
موضوع تبدیل به دغدغه بزرگی برای من شده
است .از مسئوالن تقاضا دارم هرچه زودتر
چارهای برای این مشکل پیدا کنند و این واکسن
را در اختیار مردمی که واجد شرایط هستن
بگذارند ».دیگری ،مادری است که منتظر به
دنیا آمدن اولین فرزندش است .او هم نگران
شرایطش است و میگوید« :با این وضع ویروس
کرونا و آنفلونزا نگرانم اگر نتوانم واکسن را گیر
بیاورم  ،چه کار کنم؟ چند هفته پیش از چند

توزیع نشدن واکسن آنفلوآنزا در استان کرمان موجب نگرانی مردم شده است

واکسن صبر جایگزین واکسن آنفوالنزا
داروخانه پرسیدم اما نداشتند .گفتند
قرار بوده توزیع شود اما هنوز خبری
نیست .گفتند به گروههای پرخطر
حتما واکسن داده میشود .حاال این
هفته هم میروم ببینم گیرم میآید
یا خیر؟» وی که به شدت نگران ابتال
ت میگوید« :بارداری
به ویروس اس 
در وضعیت کرونا استرسآور است.
بارداری ،تنگینفس میآورد و اگر به
کرونا یا آنفلوآنزا مبتال بشویم ،معلوم
نیست چه اتفاقی برایمان میافتد.
امید داشتم واکسن بتواند تا حدی این
استرس را کم کند و پاییز و زمستان
را با خیال راحتتری بگذرانم .این
اضطراب آدم را از پا در میآورد .مدام
نگرانم اگر نتوانم واکسن بزنم ،چه
بالیی سر خودم و بچهام میآید؟»
کمبود تعداد واکسن آنفوالنزا
کم است و انتظار میرود عموم مردم
رعایت گروه پرخطر جامعه را کرده
تا زنان باردار ،افراد دارای بیماریهای
خاص ،افراد مسن و ...بتوانند این
واکسن را تهیه کرده و از ایمنی در
برابر ابتال به آنفوالنزا برخوردار شوند.
 مردم خیلی عطش واکسن دارند
عباس فخریان :مدیر غذا و داروی
دانشکده علوم پزشکی سیرجان میگوید:
«متاسفانه هنوز حتی در استان کرمان
واکسن توزیع نشده و مشخص نیست چکار
میخواهند بکنند .به مرور دارند از سازمان غذا
و دارو واکسن را بین استانها توزیع میکنند
اما نگفتند بر اساس چه اولویتی ».وی گروههای
پرخطرراجامعههدفمصرفواکسنآنفوالنزا
ً
«فعال گروههای پرخطر
عنوان کرده و میگوید:
میتوانند واکسن را تهیه کنند و اگر مازاد داشته
باشیم به بقیه مردم هم تعلق میگیرد .قیمت
آن هم حدود  ۴۰تا  ۴۵هزار تومان است».
فخریان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن
است از آمپولهای سال قبل برای توزیع بین
مردم استفاده شود؟ میگوید« :به هیچ وجه.
ساختار این آمپول طوری است که زیر یک

کـارواش بـخار
با موقعیت و امکانات عالی و مجهز
با سابقه  8ساله به فروش میرسد.

09131781032

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

ایران 45و تاریخ صدور 1388/7/29:به نام محسن

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه
مسجدصاحبالزمان،طبقهاول
دفتر پیشخوان دولت نوین ارتباط(پستبانک)

شهسواری مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط میباشد

داخلی 1

به تعدادی شاگرد و استادکار ماهر و

نیمه ماهر جهت کار نقاشی ساختمان

به یک نفر فروشنده خانم ترجیحا با

به یک نفر خانم جهت کار در
دندانپزشکی نیازمندیم.

با حقوق عالی و بیمه نیازمندیم

09137690160

09132795675

09133456403

09132456684

امـالک امیـرکبیـر

زمین  9قصب درب ساختمان شهرک شریفآباد قطعه 280-32میلیون
منزل  16قصب درب ساختمان موقعیت عالی کوی شریعتی فاز 4 -2میلیارد

زمین  8قصب درب ساختمان با سند فاز یک بهرامی  240میلیون
زمین  12/5قصب با  980متر پروانه اراضی تعاونی امداد بعد از پلیسراه نقدی یا معاوضه با خانه باغچه
 750میلیون

زمین  11/5قصب دو کله با سند و پروانه اراضی مخابرات  1/500میلیارد
باغ  120قصب با حصار درختان بزرگ طرح هادی دولتآباد  10دقیقه آب قنات  850م

باغ  70قصب با حصار درختان بزرگ بعد از آب قنات روستای دهسراج  500م

خانه باغچه  40قصب با ساختمان بسیار شیک روستای کران توفقی
کارگاه صنعتی با  1700متر زمین  350متر سوله و ساختمان کلیه امتیازات  1/600م

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360
09923963619 - 09132799667

کارت هوشمند رانندگان

به شماره 2047675 :
به نام محمد رضا قلیپور بلوردی
به شماره ملی3070493335 :
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

در کاالی خواب در محیاشهر نیازمندیم.

ضایــعـات
و آهـنآلـات

منزل  8قصب  2کله تیرآهنی خرمآباد جنب شهرک صدف

کارت 2215735 :و شماره پالک 755 :ع-33

سابقه کاری به صورت دو شیفت برای کار

09917665969

مردم عادی هم دنبال این واکسن هستند ».از
او میپرسم اگر قرار شد این واکسن به عموم
مردم هم داده شود آیا برنامهای دارید که به طور
عادالنه به همه برسد و ً
مثال یک نفر چند واکسن
تهیه نکند؟ میگوید« :توزیع بر عهده دانشکده
ً
حتما یک روال خاص برای
علوم پزشکی است و

کارت هوشمند خودرو کامیون فوتون به شماره

- 42235099

به یک خانم تنها جهت انجام
امور منزل به صورت دائمی
نیازمندیم
09133478041

اجرای رومالین رنگ

سال منقضی میشود و نمیتوانند چنین کاری
کنند .خیال مردم راحت باشد .مگر اینکه در
موارد نادر برخی از افراد سودجو بخواهند
از آب گلآلود ماهی بگیرند که آن هم بعید
است .البته مردم باید هوشیار باشند و فقط از
داروخانهها و مراکز بهداشتی و درمانی واکسن
را تهیه کنند و به هیچکس اعتماد نکنند ».وی
به نگرانی و افزایش تقاضای مردم برای تهیه
واکسن اشاره و تصریح میکند« :مردم خیلی
عطش واکسن دارند .مراجعه خیلی زیادی هم
دارند و به هر دری میزنند تا واکسن را تهیه
کنند .تاکنون نزدیک هفت هزار دوز واکسن
به ما سفارش دادند که برای آنها نگه داریم
ولی گفتیم حتی برای نزدیکان خودمان هم نگه
نمیداریم ،باید طبق شرایط توزیع شود ».مدیر
غذا و دارو در پاسخ به این سوال که تزریق
این واکسن چقدر میتواند در پیشگیری از
ابتال به ویروس تاثیرگذار باشد؟ میگوید« :این

واکسن روی کرونا هیچ تأثیری ندارد .اما اگر در
بازه طالیی خودش تا نیمه مهرماه تزریق شود
شدت ابتال به آنفوالنزا را کاهش میدهد .چون
آنفوالنزا با کرونا همزمان میشود ،اگر استفاده
شود بهتر است .البته توصیه میکنم فقط افراد
پرخطر استفاده کنند چون امسال به خاطر
کرونا ،مردم پروتکلهای بهداشتی را رعایت
میکنند و حتی ممکن است به آنفوالنزا دچار
نشوند .شیوع آنفوالنزا در کشورهایی که فصل
زمستان را پشت سر گذاشتند ،چون از ماسک
استفاده میکردند خیلی کاهش داشته ».از او
میپرسم با توجه به اینکه بازه طالیی استفاده
از این واکسن رو به پایان است آیا تا نیمه
مهر این واکسن به استان کرمان میرسد،
پاسخ میدهد« :نمیتوانیم هیچ قولی به مردم
بدهیم .بستگی به سیاستهای سازمان غذا و
دارو دارد اما اگر بعد از نیمه مهرماه هم تزریق
شود تاثیر خواهد داشت».

 لزومی ندارد همه مردم از واکسن
استفادهکنند
رییس جمعیت هاللاحمر سیرجان هم
میگوید« :هنوز به هاللاحمر سیرجان چیزی
تحویل داده نشده .چند روز پیش در همین
زمینه جلسهای داشتیم اما هنوز ابالغیهای به
ما نرسیده است .مسئول توزیع این واکسن
معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی
ً
حتما اطالع
است که اگر به دستشان برسد،
میدهند ».حسینی تقاضای مردم برای دریافت
این واکسن را باال میداند و میگوید« :چون
ً
قبال در این زمینه تبلیغات زیادی شده ،حتی

آن تعریف میکنند .اینطور نیست که
هر کسی زودتر رسید به داروخانه هر
چقدر واکسن خواست تهیه کند .چون
تعداد محدود است ،تدابیر خاصی
برای توزیع آن در نظر میگیرند».
 روزانه  150نفر برای واکسن
مراجعهمیکنند
یکی از مراکز اصلی که واکسن
آنفوالنزا در آنجا توزیع میشود،
داروخانه هاللاحمر شهرستان است
که تاکنون منتظر رسیدن این واکسن
بوده است .رییس این داروخانه
میگوید« :سازمان غذا و داروی کشور
اعالم کرده توزیع از اول مهرماه آغاز
میشود اما هنوز خبری نیست و زمانی
را برای آن مشخص نکردند .با این
حال حتما ظرف  ۴۸ساعت آینده
تصمیم قطعی گرفته خواهد شد».
وی در پاسخ به این سؤال که تقاضای
مردم برای دریافت این واکسن چگونه
است ،میگوید« :مراجعه خیلی زیاد
است .در طول روز حدود  ۱۵۰نفر
ً
خصوصابیماران
مراجعهکننده داریم،
خاص .متاسفانه تاکنون هیچ تصمیمی در
این زمینه گرفته نشده ».وی در پاسخ به این
سؤال که آیا مردم حتما باید واکسن آنفوالنزا
را استفاده کنند ،میگوید« :واکسن آنفوالنزا
هیچ ربطی به جلوگیری از کرونا ندارد .مردم
به ما مراجعه میکنند و میگویند اگر این
واکسن را بزنیم دیگر کرونا نمیگیریم .حتی
در مورد آنفوالنزا هم اینطور نیست که اگر
کسی واکسن را استفاده کند ،صد درصد
ایمن شود .اینکه میگویند گروههای پرخطر
واکسن را استفاده کنند به این دلیل است که
اگر مبتال شدند ،آسیب کمتریبینند ».رییس
داروخانه هالل احمر توصیهای هم برای مردم
دارد و میگوید« :مردم نگران ابتال به آنفوالنزا
و یا عدم استفاده از واکسن نباشندً .
اصال هیچ
کجای جهان ،مردم استقبال زیادی از این
واکسن ندارند .در ایران یکی دو سال است که
این تقاضا باال رفته .تضمین صد درصدی هم

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520
20

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

 %تخفیف

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

قابل توجه همشهریان گرامی خدمات ثبت احوال
فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

صـدور و تـحویل دو روزه

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط 4 2 2 3 5 0 9 9

آدرس :کوچه دکتر ادیبپور مجتمع مادر
ساعات حضور 9 :صبح الی  12ظهر
شماره تماس42206073:

به یک خیر جهت تامین
مواد غذایی نیازمندیم
09162742680
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پالیزافــزار کویــر در
تاریــخ  1399/07/02بــه شــماره ثبــت  4997بــه شناســه ملــی
 14009459919ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :بازرگانــی ارائــه کلیــه فعالیتهــای تجــاری و خدمــات
بازرگانــی در زمینــه خریــد و فــروش و خدمــات پــس از فــروش کلیــه
کاالهــای بازرگانــی ،خریــد و فــروش و صــادرات و واردات کلیه کاالهای
بازرگانــی ( صــادرات و واردات مســتلزم داشــتن کارت بازرگانــی
اســت) ،تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز شــرکت ،گشــایش اعتبــارات
و الســی بــرای شــرکت نــزد بانکهــا ،ترخیــص کاال از گمــرکات
داخلــی ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی کمپانیهــای معتبــر داخلــی و خارجــی،
برپایــی غرفــه و شــرکت در کلیــه نمایشــگاههای داخلــی و بینالمللــی،
انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و
نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور ،اخــذ ضمانتنامــه بانکــی اخــذ
وام و اعتبــارات بانکــی بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای
داخلــی و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهــا و مزایــدات
دولتــی و خصوصــی .در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمان ،شهرســتان ســیرجان ،بخش مرکزی ،شــهر
ســیرجان ،محلــه وحیــد ،بلــوار هجــرت ،کوچــه هجرت[55نامــداران،]8

برای عدم ابتال با استفاده از این واکسن نیست.
اگر مردم پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند
درصد ابتالی آنها به آنفوالنزا و کرونا بسیار
کاهش پیدا میکند و نیازی به استفاده از واکسن
نخواهندداشت».
 سهمیه واکسن سیرجان حتی کفاف
گروههایپرخطررانمیدهد
مسئولیت توزیع واکسن آنفوالنزا در
سیرجان بر عهده دانشکده علوم پزشکی است.
محمد موقری ،معاون بهداشتی دانشکده تعداد
سهمیه واکسن آنفوالنزا را خیلی پایین عنوان
میکند و میگوید« :قرار است تعداد خیلی کمی؛
یعنی زیر ۵۰۰عدد واکسن به سیرجان بدهند ،آن
هم برای مادران باردار ،بیماران خاص و پرسنل
بخش کووید .به افراد عادی و حتی پرسنل
خودمان هم ً
فعال نمیتوانیم واکسن اختصاص
بدهیم .اما قرار است بالفاصله نوبت دوم توزیع
ً
احتماال به همین زودی به
را هم داشته باشیم و
داروخانهها هم سهمیه بدهند .تعداد واکسنی که
به ما میدهند آنقدر کم است که ً
اصال به مردم
عادی نمیرسد .حتی جوابگوی بخش کووید
هم نیست .حتی به همه مادران باردار هم داده
نمیشود .فقط بر اساس سامانه ،کسانی که واجد
شرایط شناخته شوند ،مراقب سالمت با آنها
تماس میگیرد تا واکسن را دریافت کنند .در
واقع برای توزیع آن بین گروههای پرخطر هم
باید با دقت خاص و پروتکل مشخصی این کار
انجام شود ».وی با ذکر این نکته که دولت هم
در واردات واکسن و هم در توزیع آن کمی با
مشکل مواجه است ،اضافه میکند« :مردم عادی
هم اگر میخواهند این واکسن را تهیه کنند ،در
صورتی که به داروخانهها سهمیه اختصاص یابد،
میتوانندبهاینمکانهامراجعهکنند».ویتصور
مردم مبنی بر تزریق واکسن برای جلوگیری
از کرونا و آنفوالنزا را تصور نادرستی خوانده و
خاطرنشانمیکند«:بارهاگفتیمآنفوالنزاوکرونا
هیچ ربطی به هم ندارند و این واکسن برای همه
افراد توصیه نمیشود .فقط گروههای پرخطر
باید استفاده کنند .هیچ کجای دنیا هم مردم
عادی از این واکسن استفاده نمیکنند .نیازی
نیست همه افراد آن را تزریق کنند .این واکسن
حتی در آنفوالنزا هم صد درصد پیشگیری ایجاد
نمیکند .مضاف بر اینکه مردم اگر پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنند ،مبتال نمیشوند .کره
جنوبی که فصل آنفوالنزا را پشت سر گذاشته ،با
توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی با کاهش
شدید آمار آنفوالنزا روبهرو بوده است».

رستـوران ژیـنو

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از
کلیه عالقهمندان در ردههای شغلی
ذیل (به همراه بیمه و شرایط اداره کار)
دعوت به عمل می آورد:
-1مهماندار  :آقا  ،خانم
-2فست فود کار(آشپز فرنگی)  :آقا،خانم
-3خدمه آشپزخانه  :آقا،خانم
-4صندوق دار  :خانم
آدرس :بلوار مالک اشتر نبش
خیابان مفتح رستوران ژینو
شماره تماس 09133451767 :
ساعات تماس 10 :صبح الی  22شب
آگهــی تغییــرات شــرکت گهــر پایدار حکمــت کارمانیا شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت 4018
و شناســه ملــی  14005715952بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوقالعــاده مورخ
 1399/04/26و منضــم بــه نامــه شــماره  99/2661مــورخ  99/06/12اداره تعــاون کار
و رفاه اجتماعی شهرســتان ســیرجان
 -1بــه موضــوع شــرکت تولیــد انــواع مصنوعــات فلزی الحــاق و مــاده مربوطه در اساســنامه
اصــاح گردید.
در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم (ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیت نمیباشــد).
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری ســیرجان ()987186

پــاک  ،15طبقــه همکف کدپســتی 7816783961
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 100,000,000
ریــال نقــدی میــزان سهمالشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم
مهدیــه شــاهکرمیپور بــه شــماره ملــی  3060390177دارنــده
 50000000ریــال سهمالشــرکه خانــم اســماء شــاهکرمیپور
بــه شــماره ملــی  3120296317دارنــده  50000000ریــال
سهمالشــرکه اعضــا هیئتمدیــره خانــم مهدیــه شــاهکرمیپور بــه
شــماره ملــی  3060390177و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه
مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم
اســماء شــاهکرمیپور بــه شــماره ملــی  3120296317و بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن
کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس
هییتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیراالنتشــار
پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()1001852

