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ایرنا: عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: روند واکسیناسیون از شهریور ۱۴۰۰در کشور 
شتاب می گیرد به عبارتی واکسینه کردن ایرانی ها به وضعیت بهتری خواهد رسید. دکتر مصطفی قانعی  
توضیح داد: تا پایان آذر ماه امسال هم در این زمینه، وضعیت مطلوبی پیدا می کنیم. 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 می رسیم و در بهمن ماه، می توانیم واکسیناسیون وسیع را با تولید داخل داشته باشیم.   

واکسیناسیون کرونا 
از شهریور در ریل 
شتاب قرار می گیرد

۷۴  هزار سیرجانی علیه کرونا واکسینه شدند
مهر: معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: تاکنون بیش از ۷۴ هزار نفر از شهروندان مبادرت به تزریق واکسن کرده اند. محمد 
موقری پور اظهار کرد: روند خوب واکسیناسیون در پایگاه های تجمیعی سیرجان سبب شده تا مردم این شهرستان با اعتماد کامل به اجرای طرح 
واکسیناسیون در پایگاه های 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 گروه های سنی اعالم شده و گروه های هدف پس از 
مراجعه افراد، در کمترین زمان و بدون هیچ گونه مشکلی و در سریع ترین زمان واکسن خود را دریافت می کنند. وی افزود: ۵۸ هزار و ۴۷۴ نفر دوز 

اول و ۱۵ هزار و ۹۱۰ نفر دوز دوم واکسن خود را دریافت کرده و خود را در مقابل ویروس کرونا واکسینه کردند.  

سالن انتظار یکی از پزشکان، پر است از بیمارانی 
که هم  ناراحتند و آه و ناله شان به راه است و هم 
با لبخندی زیر پوستی به بغلی شان می گویند که 
قرار است خوشگل شوند چون چشم شان زیادی 
پف داشته برای همین اعتماد به نفس شان را از 

دست داده بودند.
را شکر  و خدا  را عمل کرده  بینی اش  یکی  آن   
که  شده  همانی  بینی اش  شکل  که  می کند 
اینفلونسرهای  از  یکی  از  گوشی اش  گالری  توی 
از  تعدادی  میان  اما  بوده.  اینستاگرام سیو کرده 
هست.  بیشتر  گفتگو  و  بحث  مراجعه کنندگان 
بوتاکس،  لب ،  به  ژل  تزریق  برای  که  مراجعینی 
تزریق چربی برای رفع گودی چشم و ...آمده اند. 
و  تحقیقات  فراوان  کتاب  و  حساب  با  انگار  آنها 
میدانی و شفاهی گسترده در نهایت یک پزشک 
آن ها  از  یکی  کرده اند.  انتخاب  را  متخصص 
و  لب  به  تزریق ژل  زیبایی  می گوید فالن سالن 
گونه را انجام می دهد 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 خونه ها تزریق چربی انجام میده.«
نظر می رسد می گوید:  به  آن یکی که محتاط تر 
»ای وای نه، این کارها ریسکش باالست و ممکن 

است دچار هزار درد سر و بدبختی شویم.«
بیشتر سعی  و  است  داغ تر  آتشش  که  یکی شان 
انجام  بار  که  زیر  کند  توجیه  را  همگی  دارد 
نروند،  پزشک متخصص  نظر  زیر  این عمل ها جز 
شروع می کند به صحبت از تجربه اش: »بله االن 
من مدت ۱۰ ساله میام اینجا برا تزریق. به جز 
فقط  -اونم  پلک  افتادگی  مثل  جزئی  عوارض 
اول- هیچ عوارض خاص دیگه ای واسم  در ماه 

نداشته. 
در  ممکن  هم  تزریق  نحوه  و  مواد  نوع  البته 
هیچ وجه  به  من  باشه،  داشته  تاثیر  عوارض 
بوتاکس در سالن ها تا به حال انجام ندادم و همه 
در  هم  جدیدا  بوده،  متخصص  پزشکان  توسط 
اون هم حرفه  انجام میدم که  درمانگاه ها تزریق 
ای و اصولی نیست و مثال باید با کسی شریکی 
اما  کنی،  پرداخت  کمتری  هزینه  تا  بدی  انجام 
خانم  خصوصا  متخصصی  پزشکان  متاسفانه 
دکتر... پول مواد عالی از ما می گیرن و مواد درجه 
۳یا ۴ تزریق می کنن، قبال جلو بیمار خود مواد 
باز می کردن و می کشیدن مدتی بعد جلو خودم 

قاطی  مقطر  آب  یا  سرم  شبیه  محلولی  با  اونو 
می کردن و کم کم این عمل به اتاق بغلی دور از 
چشم طرف مقابل برده می شد، )حتما این مطلب 
قید کنید پزشکان متخصص محترم ببینن و فکر 
نکنن که مثل گذشته مردم سواد ندارن و درک 

نمی کنن که چه اتفاقی داره میفته(. 
مثال از مقدار الزم فقط نصف اون تزریق می کنن 
که واسه شون با صرفه باشه و فقط با ضربه پوست 
را سوراخ می کنن و در واقع تزریق درست انجام 
نمی شه. مشکل االن فقط عوارضش نیست. با مواد 
معمول،  حد  از  کمتر  تزریق  و  بی کیفیت  بسیار 
یا  افتاده شده صورت شون  اینکه  به خیال  طرف 
اثر نکرده فکر می کنن عوارض داره یا حتا شیوه 
به  کار  این  تهران  در  اما  نیست،  درست  تزریق 
بهترین شکل توسط پزشکان مجرب و باید گفت 
با وجدان به شیوه ای درست و نتیجه ای دلخواه 

انجام می شه.«
زیبایی  سالن های  توی  آیا  می پرسم  او  از   
انجام  زیاد  کار  این  سیرجان  آرایشگاه های  و 

می شود؟
راستش را بخواهید این کار در شهرهای بزرگتر 
بیشتر انجام می شه، ولی قبال یه خانمی این کار 
بهشون  دیگه  بعد  می دادن  انجام  درمانگاه ها  تو 
پالسما  فقط  درمانگاه ها  تو  ندادن  فعالیت  اجازه 
متوجه  خودشون  طریق  از  بعدا  میدادن  انجام 
بیا  که  خودم  به  دادن  پیشنهاد  البته  که  شدم 
پف  چشمت  زیر  کنم  تزریق  دارم  مواد  فالن 
کنه.و......یا مثال دختر خاله خودم شخصی اومده 
در منزل از چربی پهلوی ایشون گرفته زده زیر 
واسه  فریزر  بذار  بقیه  گفته  تازه  وگونه ها  چشم 
حالم  شنیدم  وقتی  کنید  باور  بعد....یعنی  دفعه 

بهم خورد وچندشم شد.
با  اینکه  جالب  و  میدادن  پیشنهاد  منم  به  تازه 
تزریق چربی صورتی بسیار بدی پیدا کردن بسیار 
و  موج  دچار  پوست  وسطح  مصنوعی  نامتوازن، 
برامدگی یا تو رفتگی یک دست بود وحالت عادی 

نداشت.

پالسما  که  افرادی 
یا بوتاکس در منازل 
انجام  سالن ها  یا 
افرادی  اغلب  میدن 
معمولی  و  بی سواد 
قبل  تا  فقط  که 
انجام  وبند  ابرو  ۴تا 
العاده  میدادن، فوق 
وکثیف  انضباط  بی 
)وسایل  بودن 
انباشته  کاری شون 
در  ومواد  خاک  از 
هم ریخته بود( حتا 
که  نیستن  واقف 
قسمت  کدام  دقیقا 
به  مجاز  پوست  از 

تزریق هستن.
هر  متاسفانه  اما 
شما  که  هم  چقدر 
در این زمینه اگاهی 
بدید باز هم افرادی 
دنبال  که  هستن 
جور  این  انجام 

کارها در سالن ها و افراد در منازل هستن. به هر 
حال تالش شما برای آگاه سازی جای قدردانی 

داره.
 تفاوت قیمت و هزینه ی این کار در سالن و مطب 
انتخاب  را  آرایشگاه  زیاد است که عده ای  بسیار 

می کنند؟
از قیمت سالن ها اطالعی ندارم ولی بیرون مثال 
نصف  دارو  کنی  پیدا  شریکی  اگر  درمانگاه ها 
کنی بین ۳۰ تا ۳۵۰ تومان. اما خب قاعدتا این 
قیمت ها در بین پزشکان بیشتر هست و به نسبت 

ارزشش را هم دارد.
تمایل  که  زیبایی  متخصص  پزشکان  از  یکی 
بیماران  از  می گوید:  بماند  محفوظ  نامش  دارد 
لیزر  زائد،  موهای  لیزر  پلکسر،  که  میشنوم  زیاد 

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

مهرناز رادفر پزشک است.
انجام   اینکه  درباره  سوالمی پرسم  چند  او  از     
این عمل ها 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 می تواند نشانی از 

عدم اعتماد به نفس دختران باشد؟

کرده ی  تحصیل  قشر  از  بردن  اسم  قصد  »من 
خاصی رو ندارم. ولی تزریق بوتاکس و ژل نیاز به 
خوندن درس پزشکی دارد. تزریق کننده آناتومی 
استفاده کند و  بداند کجا  بشناسد.  باید  رو  بدن 

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 نمی دهند. 
دوره ی این آموزش هم پیش نیاز دارد. پیش نیاز 
و  آناتومی سر  اول  اصل  پزشکی.  مدرک  داشتن 
به  مردم  پس  هست.  پزشکی  دروس  در  گردن 
آرایشگاه و سالن زیبایی برای تزریق ژل زیبایی 
مراجعه نکنند. این رنگ کردن مو نیست. پزشکی 
را نمی دانم.  یا نیست  اینکه نظارت هست  است. 
زیبایی  سالن های  سیرجان  در  شنیدم  خیلی 

کار  این  اما  می دهند  انجام  رو  پزشکی  کارهای 
اشتباه  تزریق  دارد.  افراد  برای  بدی  عوارض 
بوتاکس موجب دوبینی، افتادگی پلک و نامتقارن 
شدن صورت می شود. تا زمان از بین رفتن تاثیر 

بوتاکس هم عوارضش هست. یعنی ۴ تا ۶ ماه.
سالن های زیبایی مجوز تزریق ندارند اما  مشکل 
دیگر این است که به جز دخالت در کار پزشکی، 
قیمت  به خاطر  و  تزریق می کنند  ژل غیرمعتبر 
غیر  ژل  تزریق  دارند.  هم  مشتری  پایینش 
استاندارد باعث عفونت می شود و خون رسانی به 
بافت زنده مختل می شود و حتا ممکن است بافت 

مورد نظر از بین برود و این جبران ناپذیر است.
هم  نظارت  قابل  چندان  متخلف  سالن های 
زیرزمینی  و  غیرعلنی  را  کار  این  چون  نیستند 
انجام می دهند. مردم خودشان نباید جز پزشک 

از کس دیگری چنین کاری را بخواهند. 
پزشک به افراد زیر ۱۸ سال تزریق نمی کند و  هر 
نوع کار زیبایی را انجام نمی دهد. در سن های باال 
تر هم باز نه به اصرار بیمار که به تشخیص خود 

پزشک تزریق انجام می شود.
زن ها  اجتماعی  تزریق های  مشتریان  بیشتر 
سن  ثروتمند.  مردان  بعد  مرحله  در  و  هستند 
مراجعه میان ۲۰ تا ۴۵ است و دلیلش نداشتن 

اعتماد به نفس.«
اما درباره امکان ورود نظام پزشکی به دایره ی این 
گونه تخلفات، دکتر رضوی رییس نظام پزشکی 
سیرجان گفت : »فقط تخلفات پزشک مربوط به 
ما می شود و باید برخورد کنیم. موارد این چنینی 

رو بهداشت محیط باید نظارت کند. »
نمی تواند  محیط  بهداشت  اما  دیگر  سوی  از 
خدمات  نوع  پیرامون  کاملی  محیطی  نظارت 
سالن های زیبایی داشته باشد زیرا کار تزریق ژل 
در سالن ها به صورت زیرزمینی انجام می شود و 

از چشم بهداشت پنهان می ماند.
یعنی  داریم.  زمینه  این  در  قانونی  ضعف  عمال 
فقط اگر کسی به خاطر تزریق ژل اشتباه برایش 
مشکلی پیش بیاید، می تواند از  پزشک مور نظر 
طرف  وقتی  اما  ببرد.  شکایت  پزشکی  نظام  به 
مورد دعوا پزشک نبوده عمال کار از حیطه ی نظام 
پزشکی بیرون می آید و تنها متشاکی می توان به 

رییس صنف آریشگاه های زنانه شکایت ببرند.  
آرایش  امجدی رییس صنف سالن های  اما خانم 
زنانه  جواب تلفن های ما را نداد. حتا در واتساپ 
وی  اینکه  با  و  پرسیدیم  را  سواالت مان  او  از 

پرسش ها را دید اما همه را بی جواب گذاشت.

گزارش سخن تازه از تزریق غیرقانونی ژل و بوتاکس در سالن های زیبایی سیرجان؛

هر َکسی را َبهِر کاری ساختند!
      گروه شهر

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

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

دیزل ژنراتور MWM441 و دو دستگاه دیزل ژنراتور MTU نيروگاه اضطراري« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 

به پیمانكار واجد شرايط و دارای رتبه حداقل 5 در رشته نیرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار نمايد. 

لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 

را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/6/17 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و 

يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 1400/6/7 

مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به 

ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

واحد رخیدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

اسناد و مدارک:
1-درخواست رسمی با ذكر شماره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ايمیل، شماره تماس تلفن ثابت و 

همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، كد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرين تغییرات و ... (

3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد 

و رزومه ارسالی بايد مربوط به سال 95 تا كنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته)صورتهای مالی سه سال اخیر(

5-گواهی اعالم رضايت كارفرمايان قبلی در خصوص خدمات مذكور در موضوع مناقصه

6-دانلود،تكمیل وارسال فرم »خوداظهاری تامین كنندگان« از نشانی اينترنتی SJSCO.IR قسمت خريد وفروش

شرایـط:
1-محل اجرا؛ شهرستان بردسیر، كیلومتر 2 جاده بردسیر- كرمان ، كارخانه میلگرد جهان فوالد سیرجان

2-ارائه اسناد و مستندات مذكور هیچگونه حقی برای متقاضیان ايجاد نمی كند.
3-شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمايید. ) پاسخگويی در ساعات اداری (
5-هزينه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 آگهی تجدید فراخوان عمومی  
شناسایـی و ارزیابـــی پيمانکـــار 

تامين نيـــروی کارگـــاه ساخت بردسيــر
»شماره 6-00-خ«

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به » تامين نيروی کارگاه ساخت« خود در كارخانه 
میلگرد جهان فوالد )واقع در بردسیر( اقدام نمايد؛ لذا از شركت های واجد صالحیت بومی شهرستان 
سیرجان و بردسیر دعوت بعمل می آورد حداكثر تا تاريخ 1400/06/05، نامه اعالم آمادگی خود را 

ايمیل                                                                       آدرس  به  زير  مدارک  همراه  SJS.TENDER1400@gmail.comارسال نمايند.به 

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها 

به شماره 99/3/ف )نوبت دوم(
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »تامين تجهيزات، عمليات پياده سازي، اصالح و 
استقرار تجهيزات زیرساخت مرکز داده« خود را از طريق برگزاري مناقصه به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا از كلیه پیمانكاران واجد شرايط و دارای گواهی شورای عالی انفورماتیك در رشته های مرتبط جهت شركت در 
فرآيند پیش ارزيابی دعوت به عمل می آيد.محل اجراي كار: سیرجان-كیلومتر 50 جاده شیراز- مجتمع معدني و 
صنعتي گل گهر می باشد.متقاضیان شركت در فراخوان می توانند اسناد فراخوان شناسايی و ارزيابی شركت ها را 
با مراجعه به وب سايت اين شركت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند و پاكات خود 
را حداكثر تا تاريخ دوشنبه 1400/6/8 به نشاني دفتر مركزي اين شركت واقع در تهران- خیابان دكتر فاطمي- 
روبروي هتل الله- ساختمان نگین، پالک 273 – دبیرخانه مركزي و يا به نشاني دفتر كمیسیون معامالت شركت 
معدني و صنعتي گل گهر واقع در كیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز ارسال نمايند. ضمنأ شركت در فراخوان حاضر 

هیچگونه حقی را برای دعوت به مناقصه ايجاد نمی نمايد.

                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


