هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

سال شانزدهم
چهارشنبه 3شهریور1400
 8صفحه
شماره 659
 2000تومان

در مصاحبه سخن تازه با رییس سازمان انتقال خون مطرح شد؛

نـذرخـون ،نجـات زندگـی

در شرایط کرونایی برخی افراد  ،سازمان انتقال خون را مرکز درمانی آلوده می دانند که این امر در کاهش اهدا خون موثر بوده.
خون گیری در این مراکز در شرایط کامال بهداشتی و با وسایل استریل و یکبار مصرف انجام می شود.
S O K H A N
T A A Z E H

کران
حمامتاریخی ّ
مرمت میشود
صفحه7

علیه
ک رامت بیمار

صفحه3

گفتوگو با دختر افغانستانی ساکن سیرجان؛

دوست داشتم برگردم وطن
اما دریغ...

صفحه7

هر َکسی را
بَه ِرکاریساختند!
صفحه5

عکس :سید محسن فروزنده

رانندگانی که واکسن کرونا نزنند
پروانهکارشانتمدیدنمیشود
صفحه4

صفحه4

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

شماره  1400/6/7/2م

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد؛

احداث حوضچه های منهول شیرآالت شبکه توزیع آب و انجام عملیات بتن

ریزی کف و دیوار چینی تاسیسات بصورت پراکنده در سطح شهرستان سیرجان

را با برآورد  20/711/436/516ريال ( بیست میلیارد و هفتصد و یازده میلیون و چهارصد و سی

و شش هزار و پانصد و شانزده ريال) از محل اعتبارات داخلی از طریق برگزاری مناقصه و بر
اساس فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال  1400به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای مدارک گواهی صالحیت انجام کار در رشتـــــه
ابنیه ،آب یا تاسیسات می باشند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی دوشنبه 1400/06/01
حداکثـــر تـــا پایــان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/06/07
مبلغ  500/000ريال (پانصد هزار ریال) به عنوان هزینه خرید اسناد مناقصه در وجه
شرکت آبفای سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی به شماره حساب  3400318188با
شناسه واریز  260198024570112واریز و ضمن ارائه رسید واریزی به دفتر قراردادهای
شرکت ،اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(1/036/000/000 :یک میلیارد و سی و شش میلیون ریـال)
می باشد و به یکی از انواع ذیل می باشد.
ضمانتنامــــه بانکـــــی(منحصرا مطابق با فرم پیوست مصوبه هیات وزیران به شماره

/123402ت 50659-ه  -مورخ )1394/9/22

واریز نقدی به شماره حساب  3400318188با شناسه واریز 260198024118165

نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضالب سیرجان

به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های

آگهی تجدید مناقصـه شـرکت آب و فاضالب سیرجــان

شرکت آب و فاضالب سیرجان

کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت
مقررواصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف ،ب ،ج به دبیرخانه شرکت  :ساعت  13روز پنج شنبه 1400/06/18
افتتاح پاکت های الف ،ب و ج  :ساعت  10صبح روز شنبه 1400/06/20
آدرس  :سیرجان  -میدان امام حسین (ع)  -خیابان قدس  -شرکت آب و فاضالب سیرجان
*ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر رقارداداهی رشکت آب و افضالب سیرجان

انعکاس

پاسخگوییمسئوالن:

سخنهمشهریان:
ِ

چند روز پیش انتقادی در مورد تاریکی و مشکل روشنایی معابر خیابان یاسمن
در شهرک بعثت منتشر کردیم که بالفاصله مهندس تدین مسئول روشنایی
معابر شهرستان در پیامی اظهار داشت مشکل روشنایی فوق در اولین فرصت
مرتفع خواهد شد .حاال دیشب همشهری منتقد عکسی به سخن تازه ارسال کرد
و از بابت حل مشکل روشنایی خیابان محل سکونت شان تشکر کردند.
 #مدیران پاسخگو #کارمندوظیفه شناس  #شهروندمسئولیت پذیر
#رسانه مطالبه گر#مدیریت برق سیرجان

با سالم خدمت شما ،لطفا درخواست من رو حتما به اشتراک بذارید،،چراغ
عابر خیابون ما یک ماه هست که سوخته،به هر طریق که خواستیم
پیگیری کنیم نشده ،شبها خیابون خیلی تاریکه احتمال اینکه از ماشین ها
دزدی بشه هست آدرس شهرک بعثت آخر خیابان یاسمن روبروی نانوایی
 #انتقادحق مردم است
 #پاسخگویی وظیفه مسئوالن

در چه وضعیتی نباید واکسن کرونا بزنیم؟
یک فوق تخصص بیماری های عفونی گفت:
کهیر را جزو عالئمی نمی دانیم که فرد
بخواهد دوز دوم واکسن کرونا را تغییر داده
و یا واکسن نزند .وضعیتی که معتقدیم نباید
فرد واکسن کرونا بزند آلرژی های شدید
با اسپاسم حنجره ،افت شدید فشار خون
و حالت مرگ پیدا کردن است که در این
موارد می گوییم نباید واکسن بزند.
دکترحمید ابوسعیدی اظهار کرد :بیش از
یک ماه و نیم است که در وضعیت بدی در
استان به سر می بریم و وضعیت سیاه را
داریم و کشور اینگونه است.
وی افزود :ما با یک گونه و سویه بسیار
خطرناک از کرونا سر و کار داریم که نسبت
به سوش های قبلی از انتقال سریع تری
برخوردار و افراد بیشتری را درگیر و بیماری
شدیدتری ایجاد می کند.
ابوسعیدی تصریح کرد :این سوش بین
افراد کم سن و سال به ویژه کودکان با تب
های طوالنی مدت ،دل پیچه های شدیدتر
و عالئم اسهال و استفراغ نیز دیده می شود
و کرونای دلتا در افراد زیر  ۱۸ ،۲۰و هفت

سال دیده شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان بیان کرد :عالئم کلی کرونا یکی است
از جمله سردرد ،بدن درد و شروع سرفه ها
را بعد از دو سه روز از آغاز عالئم در همه
انواع کرونا داریم.وی ادامه داد :در سویه های
قبلی گلودرد شدید یا آبریزش بینی نداشتیم
اما در کرونای دلتا آبریزش بینی و عالئم
سرماخوردگی و گلودرد به همراه سردرد
را بیشتر می بینیم .بنابراین نباید این موارد
را دست کم گرفت و باید به حساب کرونا
گذاشت .زیرا اگر این عالئم را به خوابیدن
جلوی کولر ،خوردن آب سرد و  ...ربط بدهیم
خود را قرنطینه نمی کنیم و ماسک نمی
زنیم و این موجب ابتالی دیگران می شود.
ابوسعیدی در بخش دیگری از سخنانش
درباره کرونای طوالنی مدت اظهار کرد :بین
سه تا پنج درصد بیماران ،بیماری شان طول
می کشد و سه تا چهار هفته شب ها تب می
کنند ،کمی سرفه و بدن درد دارند و عالئم
کلی مانند خستگی ،کوفتگی ،بی اشتهایی
بعد از کووید می بینیم و آنچه نگرانی ایجاد

نسبت به دفعه اول شدیدتر است.
این فوق تخصص بیماری های عفونی درباره
تزریق واکسن کرونا گفت :نباید به بهانه های
واهی و حرف های عامیانه از زیر بار واکسن
زدن شانه خالی کنیم .اکنون می بینیم همه
تخت های بیمارستان توسط افرادی که
واکسن نزده اند اشغال شده و همه درگیر
نوع شدید بیماری شده اند.
ابوسعیدی با تاکید بر اینکه خارش بدن ،تب
کردن و  ...دلیلی برای نزدن واکسن نیست،
تصریح کرد :ضعف ،بدن درد ،بی حسی و بی
حالی عالئمی است که بعد از تزریق واکسن
کرونا به وجود می آید و باید مصرف مایعات
را بعد از تزریق واکسن افزایش بدهیم .عضو
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در
بخش پایانی سخنانش گفت :احتمال انتقال
ویروس کرونا در مکان های بسته بسیار
باالست و توصیه این است حتما پنجره ها
باز و کولر روشن باشد که میزان انتقال را به
شدت کم می کند هرچند به صفر نمی رسد.
ضمن اینکه باید حتما فاصله را رعایت نموده
و ماسک بزنیم.

می کند فاز التهابی بیماری است که ریه را
درگیر می کند و عالئمی است که از هفته
دوم آغاز می شود و اگر بیمار بتواند این عالم
را رد بکند ،عالئمی مثل بدن درد ،بی حالی
و  ..را به راحتی پشت سر می گذارد و اینکه
فکر کنیم  ۱۰روز خوب شدم و دوباره عالئم
شروع شده ،همان بیماری اولی است که
طول کشیده است.
وی افزود :اوج عالئم بیماری کرونا مانند
سرفه و تنگی نفس در دو ماه اول است و
اگر این عالئم طول بکشد ،بیشتر مواردی
از جمله آلرژی ،حساسیت ،آسم و  ...را باید
در نظر گرفت .ابوسعیدی با اشاره به اینکه
بیماری در دو هفته اوج خود را می گذراند،
بعد دوره ترمیم و بعد به طور کامل از بدن
پاک می شود ،درباره ایمن شدن به کرونا
با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان هیچ وقت
نسبت به کرونا ایمنی کامل پیدا نمی کنیم
نه با واکسن نه با ابتال ،اظهار کرد :کسانی که
به کرونا مبتال می شوند ،حداکثر بین شش
تا هشت ماه مجددا مستعد ابتال به کرونا می
شوند و حتی در برخی موارد درگیری دوم

فضاسازی مناسب شهری توسط شهرداری در دهه ماه محرم

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان بیان کرد :فضاسازی مناسب
شهری با توجه به فرا رسيدن دهه ماه محرم از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .انجام تبليغات محیطی باعث میشود تا همگان فضای
ماتم و عزا را درک كنند.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،وی با اشاره به اهميت فضاسازی مناسب شهری با توجه به
فرارسيدن ماه محرم گفت :انجام تبليغات محيطی ،نصب پرچمهای
عزاداری و سياه پوش كردن شهر باعث میشود تا همگان فضای ماتم
و عزا را درك كنند و آمدن ماه محرم را احساس كنند.
وی افزود :ما بايد در پاسداشت خون اباعبداهلل الحسين(ع) و شهدای
كربال سهيم باشيم .قلیج خانی از همكاری خوب شهرداری با هيیتهای
عزاداری در روزهای سوگواری ساالر شهیدان عنوان کرد و ابراز كرد:
شهرداری سیرجان امسال نيز بيش از پيش در راستای تبيين فرهنگ

عاشورا و پاسداشت ايام سوگواری اباعبداهلل الحسين(ع) برنامههايی
را جهت زنده نگهداشتن شور حسينی به انجام میرساند.
وی افزود سازمان سيمای بصری و فضاسازی تبليغی سطح شهر
در دهه اول محرم بال با استفاده از ظرفيتهای موجود مانند
بيلبوردها ،نصب بنر ،پالكارد ،استند با موضوع گراميداشت ايام
ماه محرم و با محوريت پيامهای اباعبداهلل الحسين(ع) ،امام
خمينی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،هماهنگی با
مساجد ،هيأت مذهبی و دستههای عزاداری جهت گرامیداشت
محرم با بهرهگيری از ظرفيتهای مديريت شهری ،پخش تصاوير
عزاداری از تلويزيون شهری ،پخش مداحی از سيستم صوتی در
ميدان اصلی شهر ،سياهپوش كردن شهر و  ...را پارهای از اين
اقدامات برشمرد.

همراه با ارزیابی کیفی (به صورت فشرده)  -نوبت چاپ اول
احداث واحد خردایش و پیش فرآوری سنگ آهن

-1نوع فراخوان :مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
-2کارفرما :شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص)
-3موضوع مناقصه :احداث واحد خردایش و پیش فرآوری (کوبینگ خشک) سنگ آهن به ظرفیت خوراک ورودی  500تن در ساعت به صورت EPC
-4محل اجرای پروژه :استان کرمان ،شهرستان سیرجان -5مدت اجرای پروژه 6 :ماه شمسی
-6نحوه دریافت اسناد مناقصه :کلیه اشخاص حقوقی ایرانی که دارای توان فنی و اجرایی جهت انجام موضوع مناقصه می باشند و
تمایل به شرکت در مناقصه را دارند ،جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ  1.000.000ريال به حساب شماره
 1341.9967.182137.1در وجه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان نزد بانک گردشگری و با ارائه اصل فیش بانکی که
الزاما ً نام پروژه در فیش قید شده باشد ،معرفی نامه کتبی معتبر و کارت ملی نماینده معرفی شده ،در یکی از روزهای اداری تعیین شده به
دبیرخانه شرکت واقع در دفتر مرکزی کارفرما به نشانی مندرج در بند  9مراجعه نمایند.
-7مهلت خرید اسناد :از تاریخ  1400/06/06حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت  )16روز 1400/06/13
-8مهلت تحویل اسناد :متقاضیان مکلفند مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت  )16روز  1400/06/20به نشانی مندرج در بند
 9تحویل و رسید دریافت نمایند.
-9نشانی دفتر مرکزی کارفرما :تهران-سعادت آباد-بلوار مدیریت-بلوار فرهنگ-ابتدای کوچه نور-ساختمان مرکزی بانک گردشگری-طبقه
سوم-دفتر توسعه و برنامه ریزی شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان – جناب آقای خسروی تلفن09122458067 :
-10مشاور کارفرما :شرکت مهندسین مشاور آسه صنعت.
-11سایر موارد:
 -1.11حداقل امتیاز الزم در مرحله ارزیابی کیفی جهت بازگشایی سایر پاکت های پیشنهاد 60 ،امتیاز می باشد .تنها پیشنهاد شرکت هایی که
دارای شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی بوده و حائز حداقل امتیاز الزم باشند ،با تشخیص دستگاه مناقصه گزار بررسی خواهد شد.
 -2.11ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر پیمانکاران الزامی می باشد.

آگهي مناقصـه شرکت ماهان سیرجان

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335
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اخبار

آتش سوزی منزل مسکونی واقع در شهرک امام علی(ع)
آتش سوزی منزل مسکونی واقع در شهرک امام علی (ع)،با حضور به موقع آتش نشانان مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه  ۱۲۵مبنی بر آتش سوزی
منزل مسکونی واقع شهرک امام علی (ع)،ستاد فرماندهی بالفاصله در ساعت ۰۹:۱۴مورخ۱۴۰۰/۰۶/۰۲بالفاصله آتش
نشانان ایستگاه شماره  ۲را به محل حادثه اعزام کرد.
کیوان احمدی فرمانده عملیات آتش نشانان اعزامی در این باره گفت :هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه
مشاهده شد که قسمت هال یک منزل مسکونی،به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی شده که حجم زیادی دود از داخل
منزل به بیرون خارج میشد .وی ادامه داد:آتش نشانان ابتدا با قطع جریان برق و گاز و پس از مجهز کردن خود به دستگاه
تنفسی و با استفاده از یک رشته لوله آب دهی حریق را مهار کردند و از گسترش آتش جلوگیری کردند .وی در پایان
افزود:آتش نشانان با جداسازی وسایل سوخته شده و سپس لکه گیری کامل ،و با دادن تذکرات ایمنیالزم محل را تحویل
مالک و پایان ماموریت خود را اعالم کردند.

جمع آوری ۶۰
دستگاه ماینر در
یکی از روستاهای
کرمان

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از جمع آوری  ۶۰دستگاه ماینر غیر مجاز از یک سوله در یکی
از روستاهای اطراف شهر کرمان خبر داد .سرهنگ عبدالعلی روانبخش گفت :به منظور شناسایی و برخورد
با استفاده کنندگان غیر مجاز دستگاههای استخراج رمز ارز دیجیتال ،ماموران پلیس امنیت عمومی استان
با همکاری ماموران اداره برق از فعالیت یک نفر که با مقاصد سودجویانه اقدام به راه اندازی غیرقانونی
تعدادی دستگاه تولید ارز دیجیتال در یکی از روستاهای اطراف شهر کرمان کرده بود ،مطلع شدند .او افزود:
کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را بالغ بر  ۱۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال برآورد کرده اند.

معظمه صادقی
بسیاری از اوقات میتوان جان بیمارانی را
که در آستانه مرگ قرار دارند ،با اهدای خون
نجات داد؛ اما دانستن این موضوع نیز حائز
اهمیت است که اهدای خون نه تنها به نجات
جان انسانها کمک میکند بلکه فواید سالمتی
خاصی نیز برای فرد اهداکننده دارد .از این
فواید می توانیم به کاهش وزن ،پیشگیری از
هموکروماتوز ،کاهش خطر ابتال به بیماریهای
قلبی ،کاهش خطر ابتال به سرطان و تقویت
تولید سلولهای جدید خونی اشاره کرد .اما
متاسفانه این روزها به دلیل شیوع کووید
۱۹رغبت مردم به دلیل عدم آگاهی از بهداشت
ِ
محیط انتقال خون کاهش یافته است .روزهای
قبل ،بعد انتشار پوستر نذر خون در فضای
مجازی چندی از اصحاب رسانه جهت اهدای
خون به پایگاه انتقال خون مراجعه کرده و از
آن جا که رسانه های سیرجان همیشه روحیهی
مطالبه گرانه ای دارند حین این امر خداپسندانه
و انسان دوستانه متوجه کمبود های این پایگاه
شدیم .امید است با رفع مشکالت یاد شده در
این گفت و گو و افزایش اهداکنندگان ،سالمت
بیماران نیازمند فرآورده های خونی همیشه
تامین گردد .از همین روی با محمود موسوی
رییس پایگاه انتقالخون سیرجان گفتگویی
انجام دادیم .آنچه که دیدگانمان دیده بود را
به رشته تحریر در آوردیم که حال پیش روی
شما است.
به طور مختصر روند خون گیری و تزریق
فرآورده های آن به بیماران نیازمند بفرمایید؟

پس از پذیرش فرد متقاضی توسط پزشک
معاینه می شود و در صورت داشتن شرایط
اهدا به تشخیص پزشک جهت اهدای خون وارد
سالن خونگیری می شوند .از هر فرد بین ۴۰۵
تا  ۴۹۵سی سی خونگیری انجام شده سپس
کیسه ها به واحد فرآورده ارسال می شوند در
واحد فرآورده توسط دستگاه سانتریفیوژ از هر
واحد خون اهدایی  ۳فراورده شامل پالکت
پالسما و گلبول قرمز جداسازی و در دمای
مناسب قرنطینه می شود پس از انجام آزمایشات
در صورتی که آزمایشات مشکلی نداشته باشند
فرآورده های تولیدی برچسب گذاری شده و در
اختیار مراکز درمانی قرار می گیرند.
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زمین چمن مصنوعی در سیرجان به بهره برداری میرسد

خبــر

باشگاه خبرنگاران جوان :رئیس اداره ورزش و جوانان سیرجان از افتتاح  ۶باب زمین چمن مصنوعی طی آینده نزدیک در این شهرستان
خبر داد .ناصر گلمحمدی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان گفت :به منظور توسعه ورزش روستایی ،به زودی  ۶باب زمین چمن
مصنوعی در مناطق خواجوشهر ،کاظمآباد ،فخرآباد ،ابراهیمآباد ،دهنو جعفرآباد و کران به بهرهبرداری خواهند رسید .او افزود :هزینه احداث این
زمینهای چمن مصنوعی از محل اعتبارات وزارت نفت و اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان تامین شده است و دهیاریهای مناطق یادشده
نیز از طریق ساخت زیرسازی و فنسکشی در این پروژه ها مشارکت و همکاری داشته اند .به گفته گلمحمدی افزایش فضاهای روستایی و توسعه
ورزش روستایی از اهداف عمده طرح ذکر شده به شمار میروند.

در مصاحبه سخن تازه با رییس سازمان انتقال خون مطرح شد؛

نـذرخـون ،نجـات زندگـی

به طور تخمینی بگویید برای هر یک از چهار
گروه خونی با RHهای متفاوت چند درصد خون
اهدا می شود و بیشترین نیاز شهرستان به کدام
گروه ها و RHها است؟

به طور میانگین در جامعه ،افراد با گروه خونی
Oو Bبیشتر هستند و به طور طبیعی این افراد
بیشتر و افراد با گروه خون  ABمنفی کمتر
خون اهدا می کنند اما نیاز به تمام گروه های
خونی همواره وجود دارد .ذخیره گلبول قرمز
به صورت روزانه پایش می شود و نباید میزان
ذخیره گلبول قرمز از نیاز  ۴روز کمتر باشد.
البته با توجه به عمر سه روز فرآورده پالکتی و
نیاز بیماران تاالسمی به خون تازه یعنی خونی
که کمتر از یک هفته قبل اهدا شده باشد ما در
سازمان انتقال خون نیاز به اهدا خون به صورت
همیشگی و مستمر داریم.

می باشند .متاسفانه اهدای خون خانم ها خیلی
پایین است در حالیکه نیمی از جمعیت خانم
ها هستند.
در چه فصولی با کمبود مواجهیم؟

در ماه های سرد سال و ایام ماه مبارک رمضان
با کاهش اهدا خون مواجه هستیم .هرچند که
در شرایط بیماری کرونا میزان اهدا خون کاهش
داشته است.

خب افرادی که کارمند هستند و در طول
ماه دو روز مرخصی دارند نمی توانند برای اهدا
اقدام کنند آیا عصر ها هم پایگاه باز است؟

سیستم خودحذفی به چه صورت است و
لزوم آن برای چه می باشد؟

با توجه به اهدا داوطلبانه خون در کشور
جهت افزایش اطمینان از سالمت خون اهدایی
تمهیداتی در نظر گرفته شده که یکی از آنها
سیستم خودحذفی است .اهدا کننده پس از
معاینه پزشکی و قبل از اهدا خون برگه ای
دو قسمتی در اختیارش قرار می گیرد در
صورتی که فرد به هر علتی به سواالت پزشک
پاسخ صحیح نداده باشد با انداختن برگه خیر
در صندوق محرمانه خود حذفی این امکان را
فراهم می کند که خون اهدایی مورد استفاده
قرار نگیرد.

واکسیناسیون مانعی برای اهدا خون نیست.

اهدا خون اگر با داشتن شرایط انجام شود نه
تنها مضر نیست بلکه فوایدی دارد مانند کمک
به کاهش احتمال سکته قلبی و حتی برخی
سرطان ها .متاسفانه در شرایط کرونایی برخی
انتقال خون را مرکز درمانی و آلوده می دانند
که این امر در کاهش اهدا خون متاسفانه موثر

باید گفت نیروی انسانی ،تجهیزات ،و فضای
فیزیکی تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت محصوالت
ما دارند .در مورد نیروی انسانی در برخی بخش
ها کمبود هایی داریم که باید مورد توجه قرار
گیرد .هر چند که پرسنل پایگاه با تالش خود
مانع از کاهش کیفیت خدمات شده اند .اما

به نظر شما چرا مردم به اشتباه فکر می کنند
اهدای خون برای سالمتی مضر است؟

عکس :سید محسن فروزنده

بوده ولی باید بدانیم انتقال خون مرکز درمانی
نیست و خون گیری در شرایط کامال بهداشتی و
با وسایل استریل و یکبار مصرف انجام می شود.

در حال حاضر هر روز به افراد واکسینه
شده در برابر کووید ۱۹اضافه می شود شرایط
واکسینه ها برای اهدای خون به چه صورت
است؟
مرکز سیرجان آیا با کمبود نیرو و تجهیزات
مواجه است ؟

در بحث تجهیزات باید گفت که بسیاری از
تجهیزات ما فرسوده و مستهلک شده اند و باید
با تجهیزات جدید جایگزین شوند .کم بود فضای
فیزیکی به خصوص در قسمت اهدا کنندگان
یکی از مشکالت اساسی ما است.
برای مرتفع ساختن مشکالت مرکز با
مسوولین چه صحبتی دارید؟

انتقال خون و خدماتش در حالی که جایگزینی
ندارد و از اهمیت خاصی برخوردار است متاسفانه
ناشناخته مانده است .زمانی که بیماری نیاز به
خون پیدا می کند هیچ دارویی جایگزین خون
نیست .سازمان انتقال خون یکی از حلقه های
مهم در بحث سالمت مردم است همه ما ممکن
است روزی به خدمات انتقال خون نیاز پیدا
کنیم .در شهرستان سیرجان شاهد ایجاد
مراکز درمانی جدید و به دنبال آن روش های

درمانی جدید هستیم قاعدتا باید پایگاه انتقال
خون شهرستان هم رو به رشد باشد تا در آینده
جوابگوی نیاز مراکز درمانی جدید و جمعیت
رو به رشد شهرستان باشد .این در حالی است
که فضای خونگیری بسیار کوچک است و برای
توسعه آن عالوه بر بحث مالی موانع دیگری
وجود دارد .از طرف دیگر بسیاری از تجهیزات
ما فرسوده است .البته بازدیدهای میدانی توسط
فرمانداری و مجمع خیرین سالمت داشتیم و
قول هایی داده شده که امید است در جهت حل
مشکالت ما را یاری کنند.
چه تعداد اهدا کننده مستمر در سیرجان
داریم؟ چند درصد از اهدا کنندگان مستمر زن
و مرد هستند؟

حدود  ۶۵درصد اهداکنندگان مستمر می
باشند .حدود پنج درصد اهداکنندگان خانم

پایگاه انتقال خون هر هفته عصر دوشنبه
از ساعت ۱۶:۳۰الی ۲۰:۰۰در خدمت اهدا
کنندگان عزیز هست.
آیا سازمان انتقال خون عالوه بر تامین خون
وظیفه دیگری دارد؟

بله سازمان عالوه بر وظیفه ذاتی خود که تامین
خون مورد نیاز است وظیفه نظارت بر عملکرد
بیمارستان ها در زمینه مدیریت درخواست خون
و فرآورده و مصرف را هم به عهده دارد.
توقع شما از رسانه ها در جهت فرهنگ
سازی برای اهدای خون چه می باشد؟

جا دارد از همکاری برخی از اصحاب رسانه،
نشریات ،و فعالین فضای مجازی تشکر کنم
که همیشه بدون هیچ چشمداشتی در کنار ما
بوده اند .اهدا خون یک نیاز همیشگی است این
امید را داریم که یاری اهالی رسانه هم مستمر
و همیشگی باشد هم در جهت آشنایی مردم با
فرهنگ اهدا خون و هم در جهت رفع کم بودها
و مشکالت.

از بازگشایی
مدارس حمایت
میکنیم

ایسنا :عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :از بازگشایی مدارس
حمایت خواهیم کرد.محمدمهدی زاهدی درباره بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی اظهار کرد :از حدود
یک و نیم سال پیش با مجازی شدن آموزش واقعا دانش آموزان ما ضرر کردند .وی ادامه داد :در این
میان بیشترین ضرر را دانش آموزان ابتدایی دیدند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی افزود :معلمین مدارس با اولویت معلمان ابتدایی باید به سرعت واکسیناسیون شوند و براساس
دستورالعملهای جهانی اگر واکسینه دانش آموزان دبستانی ضرورت دارد باید حتما این کار انجام شود.

سمیرا سرچمی

انیسه دختر مهاجری ست که سالها پیش به
همراه خانواده اش به ایران آمده .یعنی زمانی که
نوزاد بوده و افغانستان در اشغال طالبان .او حاال
بیست و هفت سال سن دارد و در مقطع دکترا
رشته کامپیوتر می خواند .دو خواهر دارد و دو
برادر .یکی از خواهرانش کابل زندگی می کند و
مادر یک دختر هم هست .در طول گفتگوی من
با انیسه او هر بار که میخواهد از خواهرش و
دختر خواهرش حرف بزند اشک در چشمانش
جمع می شود و نام افغانستان برایش پر هست از
اندوه غصه حسرت و بیشتر از همه ترس .ترس
از تهدیدی که طالبان میتواند برای خواهرش
و مهمتر از همه دختر خواهرش داشته باشد.
انیسه می گوید اخبار این روزهای افغانستان را با
اشک دنبال می کند .مادرش نگران است و مدام
میترسد که برای عزیزانمان اتفاقی بیفتد .زیرا
اکثر خانواده شان کابل زندگی میکنند.
از او می پرسم آیا این امکان وجود دارد که
خواهرت به ایران مهاجرت کنند؟

متاسفانه خیر .مرزها از هر دو طرف بسته هستند.
انیسه با یک بغض دوباره میگوید خواهرش در
یک وضعیت به شدت بحرانی به سر میبرد.
در هالهای از ابهام برای آینده و اینکه احساس
میکند هر لحظه ممکن است برای دخترش
اتفاقی بیفتد .خواهرم میگوید اگر در یک
گورستان بودم وضعیتم از شرایط االن بهتر بود.
دخترش امسال کنکور داده بود که دیگر با این
اتفاقات نتیجهاش از بین رفت .او کالس میرفت
و برای آینده هزاران آرزو داشت اما االن در خانه
نشسته و با ترس و لرز زمان میگذراند به حدی
که خواهرم گفته بهتر نیست پارچه بخریم لباس
خیلی بلند بدوزیم که اگر طالب وارد خانهمان
شد لباسم بلند باشد و به خاطر لباسهایی که
االن تنم هست ازشان کتک نخورم.
تا مرا به اسارت نبرند .انیسه دوباره بغضش را
قورت میدهد و میگوید وقتی با خواهرم حرف
میزنم .میگوید دعا کن بمیریم اما زنده توسط
این افراد اسیر نشویم .وضعیت آنقدر آشفته و
وحشتناک است که تمام نزدیکان و همسایگان
زن و دخترانشان را از آنجا برده اند تا جایی
قایم شوند .اینجا به واسطهی اینکه شیعه نشین
است بیشترین انفجارها و انتحاریها را به خود
دیده است .انفجار مدرسه سیدالشهدا زایشگاه و
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مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت« :پروانهی کار رانندگان تاکسی که در طرح واکسیناسیون کرونا مشارکت نکنند و از تزریق
واکسن امتناع کنند تمدید نمیشود» .وی تاکید کرد که مشارکت در طرح واکسیناسیون کرونا اختیاری نیست و رانندگان برای ادامهی فعالیت
میبایست در این امر مشارکت کنند .مرتضی ضامنی اول شهریور ماه با بیان اینکه تعدادی از رانندگان تاکسی در طرح واکسیناسیون رانندگان
حملونقل عمومی و تاکسیها مشارکت نمیکنند ،بیان کرد« :اگر چنانچه این افراد بدون عذر موجه پزشکی از تزریق واکسن کرونا امتناع کنند،
محدودیتهایی برای آنها اعمال خواهد شد و پروانهی فعالیت تمدید نمیشود».وی ادامه داد« :در بیشتر شهرها بستر واکسیناسیون کرونا برای
ناوگان حملونقل عمومی و تاکسیها فراهم شده است و بنابراین واکسیناسیون به اجرا درآمده است».

گفتوگو با دختر افغان ساکن سیرجان؛

دوست داشتم برگردم وطن اما دریغ
کورس موعود و ...
انیسه میگوید :شاید باورتان
نشود اما گویا تعداد زیادی از
خانوادههای دختردار بههمراه
دختران خود مرگ موش تهیه
کرده اند تا در صورتی که به
اسارت طالبان در آمدند زنده
نباشند و مورد آزار و تعرض آنها
قرار نگیرند و زنده به دست آنها
نیفتند.
در قدیم خانههای افغانستان
وسط حیاطشان یک چاه بود که
دختران میتوانستند آنجا قایم
شوند یا از آنجا فرار کنند اما االن
آن چاهها نیست برای همین به
مرگ موش پناه آوردهاند.
ما االن در وضعیت عقبگرد
به بیست سال پیش هستیم.
همان دوران تلخ و سیاه .یعنی
عکس :سید محسن فروزنده
سالهای آخر قرن بیستم.
آگاه شدهاند .هوشیار شدهاند و از حق خود دفاع
طالبان هیچ وقت زن را به عنوان
یک انسان مستقل به رسمیت نمیشناسد او را میکنند .برای مثال ویدِیوهایی که من این روزها
ابزاری میداند برای کتک زدن سنگسار کردن میبینم روز استقالل افغانستان بود .یک زن با
پرچم سه رنگ افغانستان از خانه بیرون آمده.
کشتن و اینکه در خانه بمانند و جایی نروند.
سخنگوی طالبان چند روز پیش میگفت ما زنان طالب تفنگش رو میگیره به سمت دختر اما این
را به رسمیت می شناسیم و با آزادیهایشان دختر دستش رو محکمتر مشت میکنه و بلندتر
داد میزنه که ما حکومت شما رو نمیخواهیم.
کاری نداریم.
نمیگم به عقب بر نمیگردیم اما عقبگرد
نظرت درباره این جمله چه هست؟
دروغ میگویند .چون مادرم تعریف میکند آنچنانی نخواهیم داشت چون این بار زنان اجازه
میگوید آن اوایلی که طالبان آمده بودند نخواهند داد .زن افغان بابت این حقوق اولیهای
باز همین حرفها میزدند و همین وعدهها که به دست آورده بهای سنگینی پرداخت کرده.
میدادند .اینکه حق و حقوق زنان را به رسمیت به قیمت تکه تکه شدن تنشان در دانشگاه در
میشناسند .میتوانند وارد جامعه شوند و فعالیت زایشگاه در مدرسه در خیابان و  ...برای همین
بکنند .اما بعدش رفتار آنها هیچ تغییری نکرده من فکر نمیکنم اجازه دهند به راحتی حق و
بود  .اما من این بار یک امیدواری دارم اون هم حقوقشان از دست برود.
اینکه دختران و زنان افغانستان درس خواندهاند من حتی گمان میکنم که طالبان هم این را

خبــر

مخفی درس میخواند و با سواد میشود در
دورانی که زنان حتی جرات نداشتند از خانه
بیرون بیایند .بعد از اینکه طالبان می رود وارد
دانشگاه هرات میشود و یکی از شاعران موفق
افغانستان .یا رابعه بلخی که در قرن نهم تابوها
را میشکند و او هم جزو شاعران موفق بلخ
افغانستان است که حتی تاریخ نگاران گفته
بودند او اولین زنی بوده که شعر فارسی میگفته.
از انیسه میپرسم آیا این خبر که گروه طالبان
خانهها را میگردد برای پیدا کردن دختران
دوازده ساله که به عقد نکاح در بیاورند آیا
واقعیت دارد؟

فهمیده که صدای زنان افغان بسیار بلندتر و
قدرتمندتر از تفنگشان هست .زنان افغانستان
االن به پیشرفتهای زیادی رسیدهاند در المپیک
مدال آوردهاند تاجر موفق زن داریم خواننده
موفق و هزاران زنی که سعی کردهاند تابوها
را بشکنند تا به موفقیت برسند .اما ای کاش
اگر قرار هست باز مثل گذشته بهایی پرداخته
شود به آن اندازه سنگین و گران نباشد .انیسه
تمام این صحبتها را با بغضی که تالش میکند
اشکهایش سرازیر نشود میگوید و برای چند
دقیقهای سکوت بین مان برقرار می شود.
او دوباره به گذشته برمیگردد و میگوید اگر
به تاریخ نگاهی بیندازیم متوجه میشویم که
دوران طالبان برای زنان بسیار سیاهتر از دوران
کمونیستی بوده .نادیا انجمن وقتی در آن دوران
به مدرسه میرود و یواشکی در مکتبخانههای

متاسفانه بله واقعیت داره .من وقتی به این قضیه
فکر میکنم میبینم چقدر وحشتناکه که یک
دختر بخواد به عقد یک دیو در بیاد .همین
بهتر که زنده به دستشان نیفتند .طالبان در
ننگرهار اگر اشتباه نکنم دختری را خواستهاند
که ببرند همین یکی دو روز پیش که مردم جمع
میشوند و نمیگذارند و البته تعدادی هم اسیر
میشوند .البته بعد از این مردم راهپیمایی و
اعتراض کردهاند و آنها را از زندان در میآورند.
پس ببینید که چقدر بین حرفهایشان درباره
به رسمیت شناختن حق و حقوق زن تا واقعیت
و این اتفاقات تناقض وجود دارد .یا یک مثال
دیگر شبکه ملی افغانستان دیروز به کارمندان
زن اجازه نداده که به سر کار بروند .
من فقط امیدوارم جامعه جهانی فعاالن حقوق
بشر فعاالن حقوق زنان صدای زنان افغان را
بشنوند و نگذراند دستاوردهای مدنی که بابت
آن بهای سنگینی پرداخت شده به این راحتی
از بین بروند.
از فضای حاکم بر شهرهای افغانستان بواسطه
اینکه اقوام و آشنایان زیادی آنجا داری چه
چیزهایی می شنوی؟

یکی از آشنایان دخترش رو چون در یکی از
وزارت خانهها کار میکرده در پی این هست

که با یک هزینه زیاد از کشور خارج کند .و هم
چنین بسیاری دیگر که در ادارات دولتی مشغول
به کار بودهاند و از اینکه چه اتفاقی ممکن است
برایشان بیفتد میترسند .طالبان اعالم کرده عفو
عمومی اما باز هم دروغ گفته.
کاش همسایههای افغانستان حداقل مرزهای
خودشان را به روی این زنان که کارمند بوده
اند باز میکرد تا جانشان را نجات بدهند .آنچه
ما در رسانهها میبینیم و میشنویم با آنچه که
در واقعیت وجود دارد و من از دوستان نزدیکم
میشنوم بسیار تفاوت دارد .مثال در غزنی خانهها
را گشتهاند برای پیدا کردن سالح و چون گفتند
نداریم کتک خورده اند مواد غذایی و هر چیز
با ارزشی که داشته اند چپاول کردهاند .یا مثال
جریان اون زن و شوهر که چون وقتی بیرون
آمدهاند از خانه زنش جوراب نداشته آنقدر مرد را
کتک زدهاند که نمیتواند تکان بخورد .متاسفانه
همه اینها واقعیت این روزهای کشورم هست.
من دوستان زیادی دارم که از طریق فضای
مجازی باهاشون آشنا شدم اما برایم بسیار واقعی
هستند.
دوستانی که آنجا درس خوانده اند و االن در
بهترین شغلها مشغول هستند .به عنوان مثال
یکی شان کارآفرینی می کند و االن نزدیک به
سی نفر را مشغول به کار کرده .نگران است و
میگوید حاال که میخواستم نتیجه کارم را
ببینم تکلیفم چه هست و چه باید بکنم .اما همه
شان میگویند نمیگذاریم بیست سال گذشته
دوباره تکرار شود و جلوی این افراطی گریها
خواهیم ایستاد.
انیسه خاطرهای را به یاد میآورد و میگوید یادم
هست که زمانی طالبان دبیرستانی را انتحاری زد
و از همان دبیرستان شمسیه علیزاده بلند شد
دختر نخبهای که رتبه یک کنکور در افغانستان
بود  .دوستان من معتقدند طالبان میداند که
تعداد شمسیه علیزادهها زیاد هستند .شاید برای
همین هم هست که این اواخر بیشتر حمالت و
انتحاریها و انفجارهایشان جایی بوده که تعداد
دختران زیاد بوده .طالبان بر این باور است که
برای اینکه جامعهای را در جهل و نادانی نگه
دارد باید زنان آن جامعه را نادان بار بیاید.
من خیلی کشورم را دوست داشتم و تمایل
داشتم درسم که تمام شد به کشورم برگردم اما
افغانستان تقدیم طالبان شد.

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمــاره /1400/26ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « تهیه مصالح  ،داربست بندی ،طراحي و ساخت و اجرای
الینر الستیکی مخزن هماتیت ابتدای خط دركارخانه گندله سازي شماره  »1خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي

به پيمانكار واجد شرايط و دارای سابقه اجرای موضوع مناقصه واگذار نمايد .لذا متقاضيان می توانند جهت اخذ
اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه
ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1400/06/21در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه الزامی و روز
چهار شنبه مورخ  1400/06/10مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
شمـــاره /1400/12ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « ارائه خدمات مهندسي ،تأمين کاال ،ساخت و نصب تجهيزات
بصورت توأم ( )EPCبرای پروژه غبارگیر خشک شماره 3جهت حذف غبار کارخانه تغلیظ» خود را از طريق برگزاري

مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس
الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش
مناقصه و مزایده دانلود نمايند .
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/6/31در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1400/6/7
مقرر شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به
ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آن یکی بینیاش را عمل کرده و خدا را شکر
میکند که شکل بینیاش همانی شده که
توی گالری گوشیاش از یکی از اینفلونسرهای
اینستاگرام سیو کرده بوده .اما میان تعدادی از
مراجعهکنندگان بحث و گفتگو بیشتر هست.
مراجعینی که برای تزریق ژل به لب ،بوتاکس،
تزریق چربی برای رفع گودی چشم و ...آمدهاند.
آنها انگار با حساب و کتاب فراوان و تحقیقات
میدانی و شفاهی گسترده در نهایت یک پزشک
متخصص را انتخاب کردهاند .یکی از آنها
میگوید فالن سالن زیبایی تزریق ژل به لب و
گونه را انجام میدهد با کمترین قیمت و هزینه:
«خانمی هست که فکر کنم اصال سواد دانشگاهی
نداره و قبال منشی یکی از پزشکان بوده و االن
میره داخل خونهها تزریق چربی انجام میده».
آن یکی که محتاطتر به نظر میرسد میگوید:
«ای وای نه ،این کارها ریسکش باالست و ممکن
است دچار هزار درد سر و بدبختی شویم».
یکیشان که آتشش داغتر است و بیشتر سعی
دارد همگی را توجیه کند که زیر بار انجام
اینعملها جز زیر نظر پزشک متخصص نروند،
شروع میکند به صحبت از تجربهاش« :بله االن
من مدت  ۱۰ساله میام اینجا برا تزریق .به جز
عوارض جزئی مثل افتادگی پلک -اونم فقط
در ماه اول -هیچ عوارض خاص دیگه ای واسم
نداشته.
البته نوع مواد و نحوه تزریق هم ممکن در
عوارض تاثیر داشته باشه ،من به هیچوجه
بوتاکس در سالنها تا به حال انجام ندادم و همه
توسط پزشکان متخصص بوده ،جدیدا هم در
درمانگاهها تزریق انجام میدم که اون هم حرفه
ای و اصولی نیست و مثال باید با کسی شریکی
انجام بدی تا هزینه کمتری پرداخت کنی ،اما
متاسفانه پزشکان متخصصی خصوصا خانم
دکتر ...پول مواد عالی از ما میگیرن و مواد درجه
۳یا  ۴تزریق میکنن ،قبال جلو بیمار خود مواد
باز میکردن و میکشیدن مدتی بعد جلو خودم
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مهر :معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت :تاکنون بیش از  ۷۴هزار نفر از شهروندان مبادرت به تزریق واکسن کردهاند .محمد
موقری پور اظهار کرد :روند خوب واکسیناسیون در پایگاههای تجمیعی سیرجان سبب شده تا مردم این شهرستان با اعتماد کامل به اجرای طرح
واکسیناسیون در پایگاههای اعالم شده حاضر شوند و بر اساس زمان نوبت دهی در هنگام ثبت نام نسبت به واکسیناسیون خود اقدام کنند .موقری
پور گفت :با تمهیدات انجام شده برای واکسیناسیون شهروندان شهرستان سیرجان و براساس گروههای سنی اعالم شده و گروههای هدف پس از
مراجعه افراد ،در کمترین زمان و بدون هیچگونه مشکلی و در سریعترین زمان واکسن خود را دریافت میکنند .وی افزود ۵۸ :هزار و  ۴۷۴نفر دوز
اول و  ۱۵هزار و  ۹۱۰نفر دوز دوم واکسن خود را دریافت کرده و خود را در مقابل ویروس کرونا واکسینه کردند.

گزارش سخنتازه از تزریق غیرقانونی ژل و بوتاکس در سالنهای زیبایی سیرجان؛

گروه شهر

سالن انتظار یکی از پزشکان ،پر است از بیمارانی
م ناراحتند و آه و نالهشان به راه است و هم
که ه 
با لبخندی زیر پوستی به بغلیشان میگویند که
قرار است خوشگل شوند چون چشمشان زیادی
پف داشته برای همین اعتماد به نفسشان را از
دست داده بودند.

سالمت

5

  

واکسیناسیون کرونا
از شهریور در ریل
شتاب قرار میگیرد

ایرنا :عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :روند واکسیناسیون از شهریور ۱۴۰۰در کشور
شتاب میگیرد به عبارتی واکسینه کردن ایرانیها به وضعیت بهتری خواهد رسید .دکتر مصطفی قانعی
توضیح داد :تا پایان آذر ماه امسال هم در این زمینه ،وضعیت مطلوبی پیدا میکنیم .گفت :تولیدکنندگان
داخلی با روند مناسبی در حال طی کردن مراحل کارآزمایی بالینی و ساخت واکسن کرونا هستند تا عقب
ماندگی را که در تولید واکسن داشتیم ،جبران کنیم .قانعی ادامه داد :در آبان و آذر امسال در تامین واکسن
به حد خوبی میرسیم و در بهمن ماه ،میتوانیم واکسیناسیون وسیع را با تولید داخل داشته باشیم.

 ۷۴هزار سیرجانی علیه کرونا واکسینه شدند

هر کاری ساختند!
هر َکسی را َب ِ

اونو با محلولی شبیه سرم یا آب مقطر قاطی
میکردن و کم کم این عمل به اتاق بغلی دور از
چشم طرف مقابل برده میشد( ،حتما این مطلب
قید کنید پزشکان متخصص محترم ببینن و فکر
نکنن که مثل گذشته مردم سواد ندارن و درک
نمیکنن که چه اتفاقی داره میفته).
مثال از مقدار الزم فقط نصف اون تزریق میکنن
که واسهشون با صرفه باشه و فقط با ضربه پوست
را سوراخ میکنن و در واقع تزریق درست انجام
نمیشه .مشکل االن فقط عوارضش نیست .با مواد
بسیار بیکیفیت و تزریق کمتر از حد معمول،
طرف به خیال اینکه افتاده شده صورتشون یا
اثر نکرده فکر میکنن عوارض داره یا حتا شیوه
تزریق درست نیست ،اما در تهران این کار به
بهترین شکل توسط پزشکان مجرب و باید گفت
با وجدان به شیوه ای درست و نتیجهای دلخواه
انجام میشه».
از او میپرسم آیا توی سالنهای زیبایی
و آرایشگاههای سیرجان این کار زیاد انجام
میشود؟

راستش را بخواهید این کار در شهرهای بزرگتر
بیشتر انجام میشه ،ولی قبال یه خانمی این کار
تو درمانگاهها انجام میدادن بعد دیگه بهشون
اجازه فعالیت ندادن تو درمانگاهها فقط پالسما
انجام میدادن بعدا از طریق خودشون متوجه
شدم که البته پیشنهاد دادن به خودم که بیا
فالن مواد دارم تزریق کنم زیر چشمت پف
کنه.و......یا مثال دختر خاله خودم شخصی اومده
در منزل از چربی پهلوی ایشون گرفته زده زیر
چشم وگونهها تازه گفته بقیه بذار فریزر واسه
دفعه بعد....یعنی باور کنید وقتی شنیدم حالم
بهم خورد وچندشم شد.
تازه به منم پیشنهاد میدادن و جالب اینکه با
تزریق چربی صورتی بسیار بدی پیدا کردن بسیار
نامتوازن ،مصنوعی وسطح پوست دچار موج و
برامدگی یا تو رفتگی یک دست بود وحالت عادی
نداشت.

افرادی که پالسما
یا بوتاکس در منازل
یا سالنها انجام
میدن اغلب افرادی
بی سواد و معمولی
که فقط تا قبل
۴تا ابرو وبند انجام
میدادن ،فوق العاده
بی انضباط وکثیف
(وسایل
بودن
کاریشون انباشته
از خاک ومواد در
هم ریخته بود) حتا
واقف نیستن که
دقیقا کدام قسمت
از پوست مجاز به
تزریق هستن.
اما متاسفانه هر
چقدر هم که شما
در این زمینه اگاهی
بدید باز هم افرادی
هستن که دنبال
انجام این جور
کارها در سالنها و افراد در منازل هستن .به هر
حال تالش شما برای آگاه سازی جای قدردانی
داره.
تفاوت قیمت و هزینهی این کار در سالن و مطب
بسیار زیاد است که عدهای آرایشگاه را انتخاب
میکنند؟

از قیمت سالنها اطالعی ندارم ولی بیرون مثال
درمانگاهها اگر شریکی پیدا کنی دارو نصف
کنی بین  30تا  350تومان .اما خب قاعدتا این
قیمتها در بین پزشکان بیشتر هست و به نسبت
ارزشش را هم دارد.
یکی از پزشکان متخصص زیبایی که تمایل
دارد نامش محفوظ بماند میگوید :از بیماران
زیاد میشنوم که پلکسر ،لیزر موهای زائد ،لیزر

پاک کردن تتو ،میکرونیدلینگ ،با دستگاههای
غیر استاندارد چینی ،مزوتراپی و ...عارضه ایجاد
سوختگی ،لک و اسکارهای دائمی و حتا تزریق
ژل و بوتاکس هم انجام میدهند .شما به پیج
پزشکان متخصص در اینستا سر بزنید ،عوارض را
ببینید که چقدر ناراحت کننده و تاسف آور است.
مهرناز رادفر پزشک است.

از او چند سوالمیپرسم درباره اینکه انجا م
این عملها در یک محیط غیربهداشتی زیر نظر
افراد غیر متخصص چه عوارضی دارد و اصوال چرا
برای موارد این چنینی حساسیت و نظارتی وجود
ندارد؟
و در نهایت اینکه معموال بین چه رده سنی انجام
این تغییرات مد است و نظرش میتواند نشانی از
عدم اعتماد به نفس دختران باشد؟

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه «تامین تجهیزات ،عمليات پياده سازي ،اصالح و

شناسایـی و ارزیابـــی پیمانکـــار

تامین نیـــروی کارگـــاه ساخت بردسیــر

«شماره -00-6خ»

استقرار تجهیزات زیرساخت مركز داده» خود را از طریق برگزاري مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک در رشته های مرتبط جهت شرکت در
فرآیند پیش ارزیابی دعوت به عمل می آید.محل اجراي كار :سيرجان-كيلومتر  50جاده شيراز -مجتمع معدني و
صنعتي گلگهر می باشد.متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند اسناد فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها را
با مراجعه به وب سایت این شرکت به نشانی  www.geg.irاز بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند و پاکات خود
را حداكثر تا تاريخ دوشنبه  1400/6/8به نشاني دفتر مركزي این شرکت واقع در تهران -خيابان دكتر فاطمي-

«من قصد اسم بردن از قشر تحصیل کردهی
خاصی رو ندارم .ولی تزریق بوتاکس و ژل نیاز به
خوندن درس پزشکی دارد .تزریق کننده آناتومی
بدن رو باید بشناسد .بداند کجا استفاده کند و
چه قسمتی تزریق بشود.
چیزی به نام مدرک تزریق ژل و بوتاکس نداریم.
این دکانی است که همه جا باز شده غیر از انجمن
پزشکان جایی این مهارت را آموزش نمیدهند.
دورهی این آموزش هم پیش نیاز دارد .پیش نیاز
داشتن مدرک پزشکی .اصل اول آناتومی سر و
گردن در دروس پزشکی هست .پس مردم به
آرایشگاه و سالن زیبایی برای تزریق ژل زیبایی
مراجعه نکنند .این رنگ کردن مو نیست .پزشکی
است .اینکه نظارت هست یا نیست را نمیدانم.
خیلی شنیدم در سیرجان سالنهای زیبایی

کارهای پزشکی رو انجام میدهند اما این کار
عوارض بدی برای افراد دارد .تزریق اشتباه
بوتاکس موجب دوبینی ،افتادگی پلک و نامتقارن
شدن صورت میشود .تا زمان از بین رفتن تاثیر
بوتاکس هم عوارضش هست .یعنی  4تا  ۶ماه.
سالنهای زیبایی مجوز تزریق ندارند اما مشکل
دیگر این است که به جز دخالت در کار پزشکی،
ژل غیرمعتبر تزریق میکنند و به خاطر قیمت
پایینش مشتری هم دارند .تزریق ژل غیر
استاندارد باعث عفونت میشود و خونرسانی به
بافت زنده مختل میشود و حتا ممکن است بافت
مورد نظر از بین برود و این جبران ناپذیر است.
سالنهای متخلف چندان قابل نظارت هم
نیستند چون این کار را غیرعلنی و زیرزمینی
انجام میدهند .مردم خودشان نباید جز پزشک
از کس دیگری چنین کاری را بخواهند.
پزشک به افراد زیر  ۱۸سال تزریق نمیکند و هر
نوع کار زیبایی را انجام نمیدهد .در سنهای باال
تر هم باز نه به اصرار بیمار که به تشخیص خود
پزشک تزریق انجام میشود.
بیشتر مشتریان تزریقهای اجتماعی زنها
هستند و در مرحله بعد مردان ثروتمند .سن
مراجعه میان  ۲۰تا  ۴۵است و دلیلش نداشتن
اعتماد به نفس».
اما درباره امکان ورود نظام پزشکی به دایرهی این
گونه تخلفات ،دکتر رضوی رییس نظام پزشکی
سیرجان گفت « :فقط تخلفات پزشک مربوط به
ما میشود و باید برخورد کنیم .موارد این چنینی
رو بهداشت محیط باید نظارت کند« .
از سوی دیگر اما بهداشت محیط نمیتواند
نظارت محیطی کاملی پیرامون نوع خدمات
سالنهای زیبایی داشته باشد زیرا کار تزریق ژل
در سالنها به صورت زیرزمینی انجام میشود و
از چشم بهداشت پنهان میماند.
عمال ضعف قانونی در این زمینه داریم .یعنی
فقط اگر کسی به خاطر تزریق ژل اشتباه برایش
مشکلی پیش بیاید ،میتواند از پزشک مور نظر
به نظام پزشکی شکایت ببرد .اما وقتی طرف
مورد دعوا پزشک نبوده عمال کار از حیطهی نظام
پزشکی بیرون میآید و تنها متشاکی میتوان به
رییس صنف آریشگاههای زنانه شکایت ببرند.
اما خانم امجدی رییس صنف سالنهای آرایش
زنانه جواب تلفنهای ما را نداد .حتا در واتساپ
از او سواالتمان را پرسیدیم و با اینکه وی
پرسشها را دید اما همه را بیجواب گذاشت.

آگهی تجدید فراخوان عمومی

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها
به شماره /99/3ف (نوبت دوم)

خبــر

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به « تامین نیروی کارگاه ساخت» خود در کارخانه
میلگرد جهان فوالد (واقع در بردسیر) اقدام نماید؛ لذا از شرکت های واجد صالحیت بومی شهرستان
سیرجان و بردسیر دعوت بعمل می آورد حداکثر تا تاریخ  ،1400/06/05نامه اعالم آمادگی خود را

به همراه مدارک زیر به آدرس ایمیل SJS.TENDER1400@gmail.comارسال نمایند.

روبروي هتل الله -ساختمان نگين ،پالك  – 273دبيرخانه مركزي و يا به نشاني دفتر كميسيون معامالت شركت

اسناد و مدارک:

هیچگونه حقی را برای دعوت به مناقصه ایجاد نمی نماید.

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و

معدني و صنعتي گلگهر واقع در كيلومتر  50جاده سیرجان  -شيراز ارسال نمايند .ضمنأ شرکت در فراخوان حاضر

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
(نوبت دوم) شماره /1400/15ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « تامين قطعات ،انجام تعميرات ،تست و راه اندازي يك دستگاه

ديزل ژنراتور  MWM441و دو دستگاه ديزل ژنراتور  MTUنيروگاه اضطراري» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي
به پيمانكار واجد شرايط و دارای رتبه حداقل  5در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد.

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد
و رزومه ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته(صورتهای مالی سه سال اخیر)
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
-6دانلود،تکمیل وارسال فرم «خوداظهاری تامین کنندگان» از نشانی اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خرید وفروش

شرایـط:

-1محل اجرا؛ شهرستان بردسیر ،کیلومتر  2جاده بردسیر -کرمان  ،کارخانه میلگرد جهان فوالد سیرجان

لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور

-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند.

-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/6/17در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و
يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1400/6/7
مقرر شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به
ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مج
ت
م
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ف
واحد رخیدخدمات ع جهان والد رجان

گل گهر برایم
آرامش دارد

یکتا :علیرضا علیزاده گفت :درست است من چند پیشنهاد داشتم ولی به دلیل عالقه ام به آقای قلعهنویی و
بهخاطر آرامشی که در تیم گل گهر وجود دارد تصمیم گرفتم بمانم و من واقعا اینجا را همانند خانه خودم می
دانم .او در مورد شایعه حضورش در استقالل ادامه داد :من برای فصل آینده از استقالل پیشنهادی نداشتم و هر
چه بود مربوط به نیم فصل سال گذشته بود .وی گفت :صحبتهایی با پرسپولیس انجام شد اما در نهایت تصمیم
گرفتم در تیم خودم بمانم این که بازیکنان ما از تیم های بسیار خوب پیشنهاد داشتند یک چیز طبیعی بود چون
ما سال گذشته عملکرد خوبی داشتیم.

ورزش
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چهره متفاوت تیم فوتبال گل گهر در لیگ بیست و یکم
رضا فتح آبادی

همیشه شروع خوب یک تیم فوتبال در
فصل فوتبالی در همین روزها رقم میخورد.

روزهایی که رقبا در چالش مدیریتی،
انتخاب سرمربی و کادر فنی هستند.
در همین روزها که پنجره نقل و انتقاالت
بعضی از تیم ها بنا بر دالیلی بسته است
و بعضی تیم های صنعتی بادستی باز
پا به بازار نقل و انتقاالت می گذارند.
پیش فصل هر لیگ فوتبال برای
تمامی باشگاه ها از اهمیت ویژهای
برخوردار است که کادر فنی تیمها
با توجه به نقاط ضعف تیم خود
اقدام به یارگیری میکنند.
با این حال این کار با توجه به
رقابتهایی که میان تیمهای
مختلف برای جذب بازیکنان
با کیفیت لیگ در شرایطی
که هنوز چگونگی جذب
خارجیها نیز مشخص
ماموریتی
نیست،
دشوار به شمار میرود.
تیم فوتبال گل گهر
که در فصل گذشته
یکی از مدعیان
کسب سهمیه
لیگ آسیا بود اما
با ا دست دادن
امتیازات حساس
انتهای فصل این فرصت را از دست
داد در این روزها بسیار به موقع
وارد مل شده است و از هم اکنون
عزم خود را کرده تا با بستن تیمی
قدرت مند در لیگ جدید فوتبال
ایران برای رقبا خط و نشان بکشد.
این موضوع حداقل در این
روزهای ابتدایی پیش فصل نقل و
انتقاالت به وضوع مشخص است.
مدیران باشگاه گلگهر با لیستی
که امیرقلعهنویی سرمربی این تیم
در اختیار آنها قرار داده ،کارشان را
زودتر از سایر تیمهای لیگ برتر برای

حضور قدرتمندانه در لیگ بیست و یکم آغاز
کردهاند.
بازیکنانی که به تیم گل گهر پیوستند

ابتدا «مهدی تیکدری» را گلگهر 
ی
کردند و بالفاصله پس از شکست این تیم
در نیمه نهایی جام حذفی مقابل استقالل
از او رونمایی شد ،تا یکی از مورد توجهترین
بازیکنان لیگ جذب تیم گلگهر شود.
البته جذب مدافع و وینگر راست سابق
تراکتور تا اینجا پر سر و صداترین خرید
«امیرقلعهنویی» بوده و در ادامه از سه بازیکن
دیگر رونمایی شده که خیلی توجهی در
بازار نقل و انتقاالت به آنها وجود نداشت.
«حسین نخودکار»  21ساله ،مهاجم و
وینگر چپ سابق ،دومین خرید گلگهر بود و
این بازیکن جوان و آیندهدار که مقطعی نیز
مورد توجه باشگاه روبین کازان قرار گرفته
بود ،امیدوار است مانند بازیکنانی دیگر بتواند
با کار کردن زیر نظر «قلعهنویی» خودش را به
عنوان یک ستاره در فوتبال ایران مطرح کند.
«ایمان سلیمی» سومین خرید گلگهر
بود ،بازیکنی که پس از جدا شدن از تراکتور،
فصل گذشته در اسلواکی روزهای خوبی
را تجربه نکرد و زمزمههای حضورش در
لهستان نیز شنیده میشد ،با این وجود
در حالی که علیرضا ابراهیمی کاپیتان
فصل گذشته گلگهر به پرسپولیس
پیوست ،خیلی زود از ایمان سلیمی 25
ساله برای جایگزینی او رونمایی شد.
اما سلیمی نیامده از گل گهر جدا شد!
این بازیکن متاسفانه در یک بای محلی دچار
آسیب دیده گی شد و این فصل را از دست داد!
اما سومین خرید مدیران باشگاه گل گهر
هم رونمایی شد و آنها که فصل گذشته
شرایط خوبی در چارچوب دروازه نداشتند و
گلهای زیادی به خاطر ضعف در این پست
توسط «علیرضا حقیقی» دریافت کردند،
«محسن فروزان» را به خدمت گرفتند.

خبــر

سه شنبه گذشته سيرجان ميزبان برگزاري تست از فرتباليست هاي زير شانزده سال منطقه جنوب
استان بود .اين تست گيري توسط نماينده فدارسيون فوتبال در بخش استعداد يابي رضا فتح ابادي برگزار
گرديد.گفتني از طبق اعالم هيات فوتبال شهرستان بيش از يك صد نفر از شهرهاي بافت ،اورزئيه ،رابر و
سيرجان براي انتخاب در اين تست گيري حضور داشتند و در نهايت ده نفر به مرحله نهايي معرفي شدند.
الزم به دكر است نفرات منتخب مي بايست جمعه همين هفته در كرمان خضور داشته باشند و در
تست نهايي با رقبا به رقابت بپردازند.

دغدغه والدین و سر در گمی مدارس فوتبال

فروزان فصل گذشته عملکرد درخشانی
در فوالد خوزستان داشت و «قلعهنویی»
که پیش تر در استقالل سابقه همکاری
با او را داشت ،اقدام به جذب او کرد.
بعد از جدایی سلیمی به دلیل مصدومیت،
مدیران باشگاه گل گهر دست به کار شدند
تا در پست دفاع میانی یک بایکن دیگر را
به تیم اضافه کنند که در این بین به گزینه
«محمدرضا خانزاده» مدافع وسط تراکتور
رسیدند.
شاید «خانزاده» گزینه اصلی قلعه نویی
نبوده ،اما در این پست تیم فوتبال گل گهر
شدیدا نیازمند یک بازیکن با خصوصیات
دفاع مرکزی بود و این انتقال صورت گرفت.
اما شنیده ها حاکی از آن است که به زودی
دروازه بان جوان و با تکنیک تیم سایپا هم
با گل گهری ها به توافق میرسد و «محمد
حسین اکبر منادی» به زودی شاگرد «امیر
قلعه نویی» می شود«.همچنین ساسان
حسینی مهاجم تیم نفت مسجد سلیمان
نیز با گل گهر به توافق رسید و به این تیم
پیوست»
در ادامه نقل انتقاالت فوتبال و علی الخصوص
باشگاه گل گهر نیز خبری مبنی بر اضافه
شدن یک مربی در کادر فنی این تیم رسید.
حضور مجتبی سرآسیابی در کادر فنی تیم
فوتبال گل گهر هم در جای خود جالب بود!
سرآسیابی که فصل قبل ابتدا به مس
رفسنجان رفت و چند هفته ای به مس
کرمان و در نهایت به مس رفسنجان
برگشت ،حاال در یکی تیم کرمانی دیگر آنهم
در گل گهر سیرجان ،گویا استان کرمان به
این مربی با دانش بسیار اعتقاد دارند و در این
استان بر سر این مربی دست و پا می شکنند!
گفتنی است تیم فوتبال گل گهر با چند
بازیکن کلیدی خود هم در ابتدای این هفته
تمدید کرده است و بر اساس شواهد امر
گل گهر در لیگ جدید با چهره ی متفاوت
حضور خواهد داشت.

باز هم ویروس کرونا ،مانع از روند عادی زندگی ،کار ،ورزش و هزاران مسایل عادی زندگی که حاال برایمان یک آرزو بزرگ
شده است ،آرزویی که شاید در کشور ما نسبت به دیگر کشورها به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است!
در شرایطی که مدارس فوتبال صرفا در مناطق زرد کشور از نظر رنگبندی ستاد کرونا ،مجوز فعالیت دارند اما اعالمیه
فدراسیون فوتبال باعث شده تا این مدارس در تمامی شهرهای کشور اعم از قرمز و نارنجی هم فعالیت کنند.
فعالیت مدارس فوتبال بال مانع است
ن کرمان فعالیت مدارس فوتبال استان با رعایت تمامی دستورالعمل
چندی پیش با اعالم سرپرست هیات فوتبال استا 
های بهداشتی بالمانع شد .وی در خصوص از سرگیری فعالیت مدارس فوتبال استان بیان کرد با توجه به نامه ارسالی از
سوی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ،فعالیت مدارس فوتبال با رعایت تمامی
دستورالعملهای بهداشتی از جمله حضور حداقل نفرات (حداکثر  ۳۰نفر در هر جلسه تمرینی در زمین استاندارد فوتبال)،
توجه به تهویه در فضاهای بسته ،انجام تست  ،PCRرعایت فاصله فیزیکی ،استفاده از وسایل محافظت فردی ،گندزدایی
سطوح تماس مشترک بالمانع است .اما در سیرجان به دلیل وضعیت قرمزکرونایی شهر ،هنوز استارت مدارس فوتبال
نخورده بود که ستاد کرونا مانع از شروع کار این مدارس شد و در نهایت باعث اعتراض والدین نسبت به تعطیلی مدارس
فوتبال گردید  ،چرا که پرداخت شهریه از یک طرف و جلوی گیری از حضور مشتاقانه بچه ها و لحظه شماری آنهای
برای لذت در زمین چمن بسیار دشوار شده بود .تعطیلی مدارس ،ندیدن همکالسی ها و خانه نشینی دیگر حوصله تمامی
بچه های پر انرژی را سر برده بود و از طرفی موج جدید کرونا و خطرات ناشی از آن برای سالمتی فرزندان این سرزمین
معضل بسیار بزرگی شده است .شاید االن دیگر بحث درآمد زایی مدارس فوتبال در مرحله آخر باشد ،زیرا مدیران مدارس
فوتبال هم باز با مشکالت زیادی دسته و پنجه نرم می کنند ،اما اکنون سالمت بچه ها بسیار حائز اهمیت است و در نهایت
مسولین امر هم نباید مدیران مدارس فوتبال را تنها بگذارند.
دغدغه مدیران مدارس فوتبال
دغدغه مدیران مدارس فوتبال به این دلیل است که یک دستور عمل مدون و تکمیل شده برای ادامه کار مدارس فوتبال
در این شرایط اعالم نشده است! نکته قابل اینکه بر اساس گروهبندی جدید مشاغل مرتبط با فعالیت باشگاههای ورزشی که
از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی تهیه شده و به تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده نشانی از مدارس
فوتبال نبوده است .مطابق گروهبندی جدید مشاغل مرتبط با فعالیت باشگاههای ورزشی که از اواخر خردادماه سال جاری
ابالغ شد ،هرچند وضعیت فعالیت فوتبال سالنی نیز مشخص شده اما در رابطه با مدارس فوتبال هیچ مطلبی عنوان نشد و
مشخص نیست که مدارس فوتبال در کدام گروه مشاغل باشگاه های ورزشی قرار میگیرند! موضوعی که با توجه به حضور
در فصل تابستان و هجوم بسیاری از خانوادهها برای نام نویسی فرزندانشان به منظور حضور در مدارس فوتبال جای سوال
دارد و ابهام در مورد نحوه فعالیت مدارس فوتبال به این مورد باز می گردد که گروه فعالیت مدارس فوتبال در مشاغل
ورزشی مشخص نبوده و معلوم نیست که نحوه فعالیت آن ها در شهرهای کشور از نظر رنگ بندی کرونا چگونه است؟
مدارس فوتبال در گروه شغلی دوم
با این وجود و بر اساس اعالم فدراسیون پزشکی ورزشی ،اخیرا درخواستی از سوی این فدراسیون به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ارسال شده است تا بر اساس آن ،مدارس فوتبال در گروه شغلی دوم قرار گیرد ،هرچند هنوز از
سوی وزارت بهداشت اصالحیه گروهبندی مشاغل مرتبط با فعالیت باشگاههای ورزشی مورد تایید قرار نگرفته است و در
صورتی که با درخواست فدراسیون پزشکی از سوی وزارت بهداشت در رابطه با مدارس فوتبال موافقت شود مدارس فوتبال
این امکان را خواهند داشت تا در مناطق نارنجی هم فعالیت کنند اما تا آن زمان ،مدارس فوتبال صرفا در مناطق زرد
امکان فعالیت دارند و فعالیت آن ها در مناطق نارنجی و قرمز ،غیرقانونی است .حال استقبال والدین ،شور هیجان بچه ها،
بالتکلیفی مدیران همه دست در دست هم داده تا در شرایط کنونی تکلیف فعال بودن و غیر فعال بودن مدارس فوتبال
در هاله ی از ابهام باشد .اما چیزی که روشن و واضح است پس از تعطیلی مدارس فوتبال در مرحله اول در شهرستان
سیرجان اگر باز این وضعیت تکرار شود باز هم اعتراضات والدین شروع می شود و در نهایت بی انگیزه گی بچه ها و
بالتکلیفی مدیران و ضررهای مالی به همراه خواهد داشت.حال باید منتظر ماند و دید که ستاد کرونا و اداره ورزش و
جوانان شهرستان در این زمینه برای سالمت و حمایت از مدیران مدارس فوتبال چه تدبیری می اندیشد.

از یک نفر
نیروی خدماتی خانم
جهت همکاری در
آشپزخانه غذای آماده
با حقوق عالی
دعوت به عمل می آید.

با روابط عمومی باال
برای حسابداری و فاکتور نویسی
در فروشگاه قطعات یدکی اتوبوس
دعوت به عمل می آید.
آدرس :پلیسراه /بلوارخلیج فارس
مجتمع خدمات فنی پورمعصومی
ساعت کاری ۸تا۱۳
حقوق عالی
۰۹۱۳۱۴۵۴۴۵۰

09133458299

از ۲نفر خانم ترجیحا مجرد

آگهی مزایده اموال منقول مشاع

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

09135320842 -09132794372

نظر به اینکه در پرونده کالسه  - 0000069اجرای احکام مدنی در خصوص
درخواست آقایان سعید ساردویی نسب و جواد امیری مقدم به طرفیت خانم طاهره
صادقی گوغری بخواسته صدور دستور فروش مال مشاع
یک دستگاه :کامیون که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل برآورد
قیمت گردیده است یک دستگاه کشنده بنز آکسور ال اس ،مدل  ،1382رنگ
سفید روغنی ،نقایض ظاهری ،درب کابین سمت راست دارای رنگ ،دستگیره بیرونی
شکسته داشبورد :سالم صندلی و تودوزی سالم الستیک جلو و عقب  15درصد
موتور :روشن نشد ،گیربکس و دیفرانسیل مشخص نگردید تجهیزات :باطری ندارد
قیمت پایه دستگاه 1/900/000/000 :تومان (یک میلیارد و نه صد میلیون تومان)
مبلغ اعالم شده بر مبنای صحت موتور و گیربکس و دیفرانسیل می باشد .چنانچه
بعد از روشن شدن موتور عیوبی مشهود گردید از قیمت مبنا کسر می گردد.
لذا کامیون فوق الذکر در تاریخ یکشنبه  1400/06/21ساعت  12صبح از طریق
مزایده به فروش می رسد .متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری
مزایده از کامیون بازدید نمایند .متقاضیان خرید می توانند پس از بازدید از خودرو
واقع در سیرجان  -پارکینگ حمایت از زندانیان جاده راه آهن پیشنهادهای خویش
را به انضمام فیش  10درصد مبلغ پیشنهادی حداکثر تا زمان برگزاری مزایده
به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند .مربوط به مزایده مورخه یکشنبه
 1400/06/21می باشد .و در صورت برنده شدن و انصراف  10درصد واریزی به
نفع دولت ضبط می شود.

زهره ایرانمنش
اجرای احکام شعبه دوم حقوقی سیرجان

سادهانگاری افرادی
که واکسن زدهاند
خطرناک است

فردای کرمان :دبیر کمیته علمی کرونا با بیان اینکه پایان پیک پنجم به رعایت دقیق شیوهنامهها
و همکاری مردم بستگی دارد گفت« :سادهانگاری افرادی که واکسن را دریافت کردهاند کار
خطرناکی است ،زیرا تا زمانی که درصد مشخصی از جامعه واکسینه نشدهاند ،تمام مردم باید
دستورالعملهای بهداشتی مانند زدن ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی را به طور دقیق رعایت
کنند» .وی افزود :واکسنها از نوع آنتیژن یا ویروس ضعیف شده است« ،متاسفانه پیک دلتا
طوالنی است و پایان این موج منوط به رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی توسط مردم
خواهد بود تا زنجیرهی انتقال در این پیک جمع شود.

میراث
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کمبود وگرانی نهادههای گیاهان دارویی انگیزه کشاورزان را کمرنگ کرد

خبــر

مهر :مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت :از مهم ترین دالیل عدم اقبال کشاورزان برای کشت گیاهان دارویی ،عدم شناخت و
فرهنگسازی ،نبود نهاده های مورد نیاز و قیمت باالی نهاده ها و بذر است .محمودآبادی گفت :سطح زیر کشت گیاهان دارویی در این
شهرستان  ۳۶هکتار است و گونههای گیاهان دارویی شامل اسطوخودوس ،گاوزبان ،آویشن ،مرزنجوش ،پنیرک ،به لیمو ،نعناع فلفلی،
آلوئه ورا ،بادرنجبوئیه ،مریم گلی ،زوفا ،سنبل الطیب ،پنج انگشت ،گل راعی ،کاکوتی ،سرخارگل ،قدومه و ماریتیغال (خار مریم) است.
وی تصریح کرد :تفاوت آبیاری گیاهان دارویی با سایر گیاهان در نیاز آبی پایین گیاهان دارویی ،دور آبیاری باال و کم توقع بودن این
گیاهان است.

کران پس از ثبت ملی یک میراث قدیمی خبر داد؛
دهیار ّ

کرانمرمتمیشود
حمامتاریخی ّ

حسام الدین اسالملو

حمام تاریخی کران ثبت ملی میراث فرهنگی و گردشگری شد و به زودی
مرمت میشود .فتحعلی ستودهنیا کرانی دهیار کران ضمن ابراز این خبر
گفت« :حمامهای تاریخی شهرستان سیرجان متاسفانه در سالهای
گذشته به زیر خاک رفتهاند و یا تخریب شدهاند .حمام تاریخی زیادی در
شهرستان سیرجان باقی نمانده است».
او ادامه داد« :قدمت حمام و چند بنای تاریخی دیگر در کران مثل هشتی
گنبدی آجری به دوره صفویه میرسد .یعنی تقریبا همزمان با شکلگیری
کران».
وی ابراز امیدواری کرد که این حرکت دهیاری کران الگوی دیگر روستاها
شود و افزود« :هدف این است که چیزی برای ارائه به آیندگان داشته
باشیم .اینکه چه پیشینهای داریم .نشانه مهم بودن بهداشت فردی و
عمومی در کران قدیم است .حمام تاریخی کران هر روز از آب قنات پر
میشده و برای پیشگیری از شیوع بیماری هرشب خزینه تخلیه میشده و
دوباره فردا صبح زود آبگیری میشده است .تا طلوع آفتاب حمام مردانه بود
و بعد مردها به سر کار میرفتند و حمام از  8صبح به بعد زنانه میشد».
ستودهنیا درباره شرایط کنونی حمام نیز توضیح داد« :این حمام زیر خاک
رفته بود .در خطر تخریب کامل قرار داشت و ممکن بود زمین آن تصرف
شود .اما به تازگی خاک برداری بیرون و داخل حمام انجام شده است.
چندین سال در تکاپوی ثبت کردن این اثر در فهرست آثار ملی و میراث

مشکالت بیماران با دفترچههای بیاعتبار
خدماتدرمانیِ ،تامیناجتماعی

علیهک رامتبیمار
* سالم خانم منشی
* بفرمایید
* دکتر اومدن مطب؟ برای این ساعت نوبت ویزیت داشتم.
* فامیلیتون چی بود؟ آها .بله .هشتاد هزار تومان بپردازید
و منتظر بمونید .بعد از این مریض برید توی اتاق دکتر.
* دفترچه بیمه دارم.
* این مورد شامل بیمه نمیشه.

فرهنگی بودم و آقای فریدون فعالی مدیرکل محترم اداره میراث فرهنگی
خیلی در این باره همراهی کرد».
دهیار کران درباره هزینههای مرمت این حمام تاریخی گفت« :از خیران
فرهنگ دوست کرانی و دوست داران روستای کران میخواهم برای مرمت
این اثر دست یاری برسانند تا هزینههای مورد نیاز برای مرمت این حمام
فراهم شود».
ستودهنیا ویژگیهای معماری حمام را نیز برشمرد« :این حمام از نوع
حمامهای زیر زمینی و خزینهای است و شامل :کفش کن ،سربینه ،گرم
خانه و خزینه آبسرد و گرم است.
حمام دارای ورودی  ،گنبد و طاقچه با معماری خاص و حوضی در مرکز
وخزینه آب گرم و سرد است».
دهیار کران همچنین قول داد که کار مرمت این اثر را به کاردان بسپرد تا
شاهد مرمت غیراصولی و استفاده از مصالح ساختمانی امروزیِ بی ربط به
بنا بدون توجه به بافت این سازه نباشیم.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که بتواند پیگیر مرمت باقی آثار تاریخی
کران مثل هشتی گنبدی با آجرکاری ویژهاش باشد.
ستودهنیا دربارهی کاربری احتمالی حمام پس از مرمت نیز گفت« :به دلیل
اینکه حمام یک راه ورودی بیشتر ندارد و امکان نکهداری امن اشیا عتیقه
در آن وجود دارد ،بنابراین نیت داریم آنجا را موزه تاریخ کران کنیم و قصد
چایخانه کردن آنجا را نداریم .تنها منتظریم مرمت شروع شود تا مدیرکل
میراث فرهنگی امکان بازدید داشته باشد و به تصمیم نهایی برسیم».

* آها
این نمونهای از گفتوگوهای رد و بدل شده میان
بیماران بیمه شده در تامین اجتماعی با منشی مطبها و
داروخانههاست .بر سر دفترچهای که چندان معتبر به شمار
نمیآید و حتا در صورت قبول آن گاهی اختالف قیمت
تومان ناقابل است!
دفترچه داشتن با نداشتن فقط  10هزار
ِ
این درحالیست که مبلغ ماهیانهی دریافتی تامین اجتماعی
از هر فرد بیمه شده بدون در نظر گرفتن تخفیفهای مدنظر،
یک میلیون و صد هزار تومان است.
در مقابل اما با اینکه هنگام نخستین صدور دفترچه از
کارگران تست سالمت کامل گرفته میشود ،با این حال در
ادامه و در صورت هر گونه بیماری فرد ،تعهد چندانی برای
رایگان شدن یا حتا نصف قیمت شدن درمان وجود ندارد.
بیمارستانهای طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی حتا

تا پیش از همهگیری کرونا نیز از نبود تخت خالی حرف
میزدند و مراجعه کننده در عمل ناچار به پرداخت هزینه
در بیمارستانی دیگر میشد یا ناچار بود چند شب منتظر
تخت خالی بماند .حتا در سیرجان دیده شده بیماری که
نیاز فوری به کورتوندرمانی داشته ،برای تخت خالی یک
شب منتظر مانده و بعد هم به دلیل همین کمبود تخت او
را در بخش عفونیها بستری کردهاند .در حالی که کورتون
سیستم ایمنی بیمار را تضعیف میکند.
یکی از همشهریان بیمه شده در تامین اجتماعی میگوید:
«ده سال سابقه بیمه دارم .تا حاال خدا رو شکر خودم به هیچ
بیماریئی دچار نشدم که نیاز به بستری شدن پیدا کنم .این
دفترچه به درد خودم که تا حاال نخورده .اما برای نوزادمان
که تا حاال چند بار دکتر رفتیم ،تخفیف چندانی شاملمان
نشده .تنها فایدهی این دفترچهها برای همسرم بوده که

بیمار است و تا حاال یک دارو را ماهیانه دریافت میکرده.
انصافا هم تا حاال با دفترچه بیمه ماهیانه داروهایش را تقریبا
رایگان از داروخانه هالل احمر تحویل میگرفته و من تا حاال
به خاطر این موضوع از تامین اجتماعی راضی بودم .اما طبق
ادعای کارکنان داروخانهی طرف قرارداد ،از این ماه بیمه
تامین اجتماعی از عهده پرداخت بخشی از هزینه شانه خالی
کرده است .در داروخانه به ما گفتند که یا باید برای دریافت
سهمیهی ماهیانهی داروتان  160هزار تومان پول بدهید و
یا باید هر ماه آن طرف خیابان فورم  5هزارتومانی بخرید و
پر کنید .کپی شناسنامه و کارت ملی هم بیاورید .نامهای هم
خطاب به ریاست هالل احمر بنویسید و بعد 5هزار تومان هم
به صندوق بدهید و داروتان را بگیرید!»
به گفتهی این همشهری« :جدای از اینکه جلوی پای بیمار
این کاغذبازی را گذاشتهاند و داروی سابقا رایگان تمام شده

را ده برابر کردهاند .اگر هم تن به این کاغذبازیِ هر ماهه
ندهیم یعنی باید ماهی  160هزار تومان بپردازیم .اگر گرانتر
نشود به معنی  160برابر کردن آن تک هزار تومنیئی بود که
ما قبال برای تحویل دارو به داروخانه میپرداختیم.
اینها به کنار .او در پایان توضیح میدهد که متن نامه
حاوی اقرار به نداری و درخواست کمک از هالل احمر برای
بیمار است!
در همین باره در نشست اخیر دانشکده علوم پرشکی
سیرجان ،دکتر رضوی مسئول غذا و داروی سیرجان دلیل
این مشکل را گران شدن دوبارهی داروی بیماران ام اس
اعالم کرد و گفت« :اگر کسی به مشکل برخورد و توان
پرداخت مبلغ را برای دریافت دارو نداشت ،به ما مراجعه
کند».

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،چهارراه موحدی ،روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن 42231335 :نمابر 42231335 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42231335 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :
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اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
ایرنا :کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی با
برنامههای ارایه شده محمدعلی زلفی پور وزیر پیشنهادی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری موافقت کرد .علیرضا منادی سپیدان روز سه شنبه گزارش کمیسیون
آموزش و فناوری و تحقیقات درباره بررسی صالحیت و برنامههای محمد زلفی
گل گزینه پیشنهادی وزارت علوم قرائت کرد .وی افزود :زلفی گل به عنوان
استاد نمونه بسیجی کشور دارای بیش از  ۵۶۰مقاله ای اس آی (مؤسسه
اطالعات علمی) است



مه ر :محمد مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندانها در واکنش به انتشار
فیلمهایی از زندان اوین در توئیتر خود نوشت« :در خصوص تصاویر زندان اوین؛
مسوولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تالش بر عدم
تک رار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال ،رهبر
عزیزمان ،ملت بزرگوار و زندانبانان ش ریف عذرخواهم».

آم ریکا :از ای ران م یخواهیم

به زودی به مذاک رات بازگردد

ایسنا :یک سخنگوی وزارت امور خارجه آم ریکا در واکنش به اظهارات اخیر
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ای ران ،مواضع دولت آم ریکا را درباره تداوم مذاک رات
احیای توافق هستهای در وین تش ریح کرد .این سخنگوی وزارت خارجه ایاالت
بزاده ،در مورد مذاک رات برجام به
متحده در واکنش به گفتههای سعید خطی 
صدای آم ریکا گفت ،اگر ای ران در مذاک رات امتیازات بیشتری تقاضا کند و یا موارد
کمتری را حاضر به انجام آنها باشد ،این مذاک رات به نتیجه نم یرسد.

حکم قطعی خلع ید خ ریدار هفت تپه به طرفین ابالغ شد

مه ر :محمد امین یوسفی عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با تأیید
ابالغ این حکم به سازمان خصوصی سازی اظهار کرد :روز شنبه  ۱شه ریور این حکم
به سازمان خصوصی سازی ابالغ شده است .وی ادامه داد :بالفاصله پس از اج رای
این حکم ،وارد فاز اج رایی خواهیم شد .این موضوع مانند سایر موضوعات مشابه و
واگذاریهایی که فسخ یا ابطال م یشوند ،به دستگاه مادرتخصصی م ربوطه برمی
گردند.

مذاک رات جدید وین؛پس از تغییر و تحوالت دولت

بهارنیوز :سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد صحبت های امیرعبداللهیان
در ارتباط با موضوع برجام و اینکه ایران اجازه نخواهد داد مذاکرات وین فرسایشی
شود ،اظهار کرد :زمان به نفع برجام نیست .سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ
به سوال دیگری در مورد زمان بعدی مذاکرات وین گفت :پیشتر هم اعالم کرده ایم
که در تغییر و تحوالتی که در قوه مجریه ایران در حال وقوع است ممکن است برخی
تغییرات صورت بگیرد.

مثل کوکا و پپسی

بهارنیوز :معاون رئیس جمهور سابق افغانستان،
گروههای تروریستی نظیر القاعده ،داعش و طالبان را
مشابه هم دانسته و از عدم وجود تفاوتی بین آنها و یا
وجود تفاوت کم بینشان صحبت کرد.
امراهلل صالح که یکی از آخرین اعضای دولت سابق
افغانستان که به نبرد با طالبان ادامه میدهد ،این گروه
ها را با "کوکاکوال و پپسی" مقایسه کرده و گفت :به
لحاظ ایدئولوژیک تفاوت بین داعش ،القاعده و طالبان
مثل تفاوت بین مزه کوکاکوال و پپسی است.
اگر شما برچسبهای آنها را حذف کنید می توانید
بگویید کدام یک کوکاکوال است و کدام یک پپسی؟ صالح
با اشاره به توافق صلح سال  ۲۰۲۰آمریکا با این گروه که
بر اساسش این شبه نظامیان با جلوگیری از ورود القاعده
به اراضی تحت کنترلشان موافقت کردند ،تاکید کرد که
به طالبان نمی توان اعتماد کرد .این معاون رئیس جمهور
سابق افغانستان استدالل کرد که طالبان تنها معتقد است
که "ادبیات جهادی آنها غالب خواهد شد".
صالح روز شنبه در یک پیام صوتی با بیان اینکه طالبان
مشروعیت ندارد تاکید کرد که با تسلیم شدن یا توافق
با گروه طالبان موافقت نخواهد کرد .او گفت :هدف
سیاسی ما این است تا به مردم افغانستان اجازه دهیم
درباره ماهیت و نوع حکومت شان صحبت کنند ،ما آماده
مذاکرات در این زمینه استیم .اما اگر از ما خواسته شود
توافق کنیم یا تسلیم شویم ،این کار انجام نمیدهیم.
وی بار دیگر تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی
افغانستان ،اکنون او سرپرست مقام ریاست جمهوری
کشور است.وی اضافه کرد :ما مشروعیت داریم ،قدرتی
که با زور به دست آمده مشروعت پیدا نمیکند .طالبان
ادعا کرد که تنها به دنبال ایجاد صلح در افغانستان و
همچنین الگوی حکومتش بر اساس یک بینش محافظه
کارانه از قوانین شریعت است.
هر چند که سازمان اصلی طالبان به دنبال تصرفات
ارضی بیشتر نیست برخی از شاخه های وابسته به آن به
نظر می رسد عالقه مند به تصرف مناطق دارای جمعیت
پشتون در پاکستان هستند .بر خالف طالبان القاعده که
همپیمان پر سابقه آن و "مهمان" در افغانستان بوده ،و
داعش ،به دنبال استقرار یک به اصطالح خالفت در کل
دنیا و برای همه بشریت هستند.

دوستت دارمهای امروزی !


عذرخواهی رئیس سازمان زندانها
در خصوص تصاویر منتشر شده از اوین

عکس :سید محسن فروزنده

کمیسیون آموزش با ب رنامه وزیر پیشنهادی علوم موافقت کرد

تفاوت بین داعش و طالبان

بازگشت اصولگرایان به تنظیمات کارخانه

روزنامه شرق -اصولگرایان اگرچه
پیش از تسخیر کابل به دست طالبان از
مواضع حامیانه خود در تطهیر این جریان
تا حدی عقبنشینی کرده بودند ،اما بعد
از خروج غنی از افغانستان و قطعیشدن
قدرتگرفتن طالبان به نظر میرسد به
تنظیمات کارخانه بازگشتهاند .آنها از یک
سو به پیشواز روابط حسنه و دیپلماتیک
با طالبان رفتهاند و از سوی دیگر حضور
احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود در
دره پنجشیر و تشکیل جبهه مقاومت از
سوی او غافلگیرشان کرده است؛ چراکه
نمیدانند در برابر فرزند کسی که لقب شیر
دره پنجشیر به او داده بودند و سالها از
خانوادهاش در ایران حمایت کردهاند چطور
موضعگیری کنند .اصولگرایان غافلگیر
شدهاند برای همین در حال بازگشت به
مواضع پیشین خود با این پیشفرض
دوبارهاند که طالبان تغییر کردهاند .از یک
سو سایت مشرق عکس نشست خبری
طالبان را با تیتر حضور گسترده رسانهها
منتشر میکند و از سوی دیگر خبرنگار
صداوسیما از اقدامات مثبت طالبان گزارش
میدهد! گزارشگر صداوسیما در گزارش
ارسالی خود دولت غنی را گروه خوانده و
گفته بود :طالبان کوچههایی که به خاطر
زندگی مقامات در آنها بسته شده بود ،باز
کرده است .اقدامات آنها مثبت بوده است .او
در گزارش خود آورده که تاکنون گزارشی
از اذیت و آزار مردم و تعرضی به نهادهای
دیپلماتیک دیده نشده است .بانکها،
دانشگاهها ،مدارس و بزرگترین بازار
صرافان فعال تعطیل است .خدماتی مانند

برق ،اینترنت و تلفن مانند روزهای گذشته
است .گزارشگر صداوسیما هیچ اشارهای به
معلقبودن حضور زنان در محل کار و اخبار
و تصاویر جستهوگریخته از برخوردهای
طالبان با مخالفانشان مخابره نکرده است.
رسانه ملی در حالی به فرزند احمد مسعود
تریبون نمیدهد و تمایلی به پخش اخبار
دره پنجشیر ندارد که به سخنگوی طالبان
تریبون میدهد .محمد نعمیم سخنگوی
دفتر سیاسی طالبان قبال با یک سایت
اصولگرا مصاحبه کرده بود و اخیرا هم با
صداوسیما .نتیجه تریبوندادن به سخنگوی
طالبان نه زیرسؤالبردن اقدامات این جریان
بلکه مجادله او با مجری صداوسیما میشود.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتوگو
با مجری صداوسیما گفته است :در هر
کشور جهان اگر اعالم شود که شما را
میبریم آمریکا ،مردم نمیروند؟ مجری
صداوسیما هم در واکنش به اظهارات
وی گفته است :در ایران نه! علیاکبر
رائفیپور ،تئوریسین جبهه پایداری هم
از مردم افغانستان خواست تا در مقابل
طالبان مقاومت نکنند .او اخیرا گفته بود
که طالبان کسی را با این عنوان که شیعه
است مطلقا نمیکشد و تا به حال یک پرچم
امام حسین آتش نزدهاند .در حالی که قبال
گفته بود طالبان آرزویش است دستش
برسد به شما (شیعیان) که اگر هفت تا از
شما بکشند ،به بهشت میروند.
گویا اخیرا هم توییتی منتشر شد مبنی
بر اینکه احمد مسعود با صهیونیستها
مراوده دارد محمدحسین جعفریان از
اعضای گروه روایت فتح و یاران شهید

آوینی و رایزن سابق فرهنگی ایران در
مزارشریف در واکنش به خط تخریب فرزند
احمدشاه مسعود گفت ۲۱« :سال است
خانواده احمدشاه مسعود در ایران است.
این آدم وصیت کرده و گفته اگر من شهید
شدم ،خانواده من اگر داخل افغانستان
نبودند ،حق ندارند در هیچ کجای جهان
زندگی کنند مگر در ایران .میفهمید چه
میگویید؟ آقای وزیر خارجه اول جمهوری
اسالمی جناب آقای والیتی این لقب شیر
دره پنجشیر را داد به احمدشاه مسعود،
حاال یکدفعه به این نتیجه رسیدید که با
طالب میشود ارتباط برقرار کرد؟ آدمی
که موی دماغ طالب است ،کیست؟ احمد
مسعود .دارند پسر احمدشاه مسعود را
بیآبرو میکنند تا اینکه از طالب طرفداری
کنند ،از داخل ایران به فرزند احمدشاه
مسعود تهمت زدند که صهیونیست است».
جعفریان گفته بود« :چرا این صهیونیست
را  ۲۱سال نگه داشتید؟ بپرسید و بگویید
در این  ۲۱سال هزینههای اینها و خانهشان
را چه کسی در اختیارشان گذاشته؟ چرا
این صهیونیست را اجازه دادید درس
بخواند در جمهوری اسالمی ایران؟ خانهای
که در ایران برایشان گرفته شده ،حاج
قاسم سلیمانی کرایه کرد برایشان .چرا
حاج قاسم سلیمانی برای یک صهیونیست
خانه اجاره میکند؟» .بابا از هول حلیم در
دیگ نیفتید .کسی از شما سؤال نمیکند
اگر اینها صهیونیست بودند  ۲۱سال چرا
تحملشان کردید ،چرا نگهشان داشتید،
چرا از آنها به شکل بهترین میزبان پذیرایی
کردید؟».

