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.
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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».

