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.

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

 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
سی
ف
واحد رخیدخدمات ع جهان والد رجان

