6

دوشنبه  31تیر  | 1398شماره 567
 19ذیالقعده  22 | 1440جوالی 2019

سالمت

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

 نجمه محمودآبادی
خودش هم مبتال به بیماری هموفیلی است.
برای همین درد مبتالیان به این بیماری را به
خوبی درک میکند .وقتی برای مصاحبه با
بیبی فاطمه خاکسار ،رییس انجمن حمایت از
بیماران مبتال به هموفیلی به مناسبت هفتهی
حمایت از بیماران هموفیلی تماس میگیرم،
باورشنمیشود.میخنددوبهشوخیمیگوید:
«چه کسی آمار ما را به شما داده؟ از کجا
فهمیدید هفتهی حمایت از بیماران هموفیلی
درپیشروست؟»
بیماریهموفیلیچیست؟
هموفیلی یک نوع بیماری ارثی است که در
آن خون در محل بریده شده بند نمیآید .این
بیماری بیشتر در مردها دیده میشود .در بدن
انسان  13نوع فاکتور انعقادی وجود دارد و
بیماریهموفیلیبراساسنوعکمبودهرفاکتور
به چند نوع تقسیم شده است که شایعترین نوع
آن بیماری کمبود فاکتور  8یا هموفیلی  Aو
بعد از آن کمبود فاکتور  9یا بیماری هموفیلی
 Bاست .همچنین بیماری هموفیلی برحسب
شدت به انواع شدید ،متوسط و خفیف تقسیم
میشود.
عالیمبیماریهموفیلیچیست؟
افراد مبتال به بیماری هموفیلی وقتی دچار
خونریزی میشوند طوالنیتر از حد معمول
خونریزی میکنند .شایعترین حالت خونریزی،
خونریزی مفصلی است و همچنین خونریزی از
دماغ،خونریزی لثه،خونریزیچشمو. .
 خودتان به چه نوع بیماری هموفیلی
مبتال هستید و چگونه متوجه بیماریتان
شدید؟
من مبتال به هموفیلی فاکتور 7هستم که از نوع
شدیدش است .االن حدود سه روز است که کتفم
خونریزی کرده و نمیتوانم دستم را باال بیاورم.
حتی امروز نمیتوانستم رانندگی کنم و به دفتر
نشریه شما بیاییم .درد دستم با درد دست افراد
عادیبسیارمتفاوتاست.بسیارشدیدوغیرقابل
تحم .ل
من از بچگی خیلی خون دماغ میشدم .تا اینکه
مجبور شدم عمل آپاندیس انجام دهم .به خاطر
عمل آپاندیس خیلی خونریزی کردم و دکتر
کاشانی یک آزمایش اولیه انجام داد و گفت
مشکوکبههموفیلیاست.بعدرفتمپیشدکتر
حقشناس در شیراز .ایشان هم آزمایشاتی انجام
دادند و تایید کردند که من مبتال به هموفیلی

رییس انجمن حمایت از بیماران هموفیلی:

از کدام درد
به شما بگویم؟

بیبی فاطمه خاکسار ،رییس انجمن حمایت از بیماران مبتال به هموفیلی

هست .م
 چطور متوجه میشوید دچار خونریزی
مفصلشدید؟
من موقعی که خونریزی مفصلی میکنم بدنم
به شدت داغ میشود ،انگار روی بدنم آب جوش
ریخته شده است و درد شروع میشود .االن دو
سه جا از دستم کبود است.
بیمارانهموفیلیمیتوانندازدواجکنند
وزندگیعادیداشتهباشند؟
اکثر افراد مبتال به بیماری هموفیلی با استفاده از
روشهای درمانی میتوانند زندگی عادی داشته
باشند .من خودم ازدواج کردم و یک پسر 24ساله
دارم و پسرم کامال سالم است.
 انجام آزمایش ژنتیک میتواند مانع از
تولدکودکانهموفیلیشود؟
این بیماری ارثی است و از مادر منتقل میشود.
اگر مادر هموفیلی باشد و ازدواج فامیلی انجام
دهد ،حتی اگر با فامیل خیلی دور ازدواج کند
امکان ابتالی کودکاش به بیماری هموفیلی
خیلیزیاداست.پسمادرانهموفیلیحتماباید
با افراد غریبه ازدواج کنند .در مردانی که مبتال
به هموفیلی هستند ما خواهر و دخترش را برای
انجام آزمایش ژنتیک به تهران میفرستیم که
ببینیم آیا ناقل بیماری هموفیلی هستند یا نه؟
اگر ناقل بود بهش توصیه میکنیم که با افراد

فامیل ازدواج نکند .اگر هم با افراد غریبه ازدواج
کرد ،در ماه اول حاملگی آب دور ناف بچه را
آزمایش میکنند اگر هموفیلی بود مادر و پدر
تصمیم میگیرند کودک را نگه دارند و یا اینکه
سقطاشکنند.
 چند نفر در سیرجان مبتال به بیماری
هموفیلیهستند؟
حدود  46نفر که اکثرا پسر هستند .از کودک 4
ساله تا پیرمرد 70ساله.
بیمارانهموفیلیچهمشکالتیدارند؟
متاسفانه بزرگترین مشکل ما با بیمههاست.
بیمهها داروهای بیماران هموفیلی را تایید
نمیکنند و بیمار به اندازهی نیازش فاکتور
انعقادی دریافت نمیکند .مثال بیماری برای
کشیدن دندان حداقل  6تا  7تا فاکتور انعقادی
نیاز دارد ،پزشک هم این تعداد فاکتور را برایش
تجویز میکند اما بیمه حاضر به پرداخت این
تعداد نیست و حدود نیمی از آن را در اختیار بیمار
قرار میدهد .بیمهها فکر نمیکنند با نیمی از این
فاکتورهابیمارچهمیتواندبکند؟
من االن خودم خونریزی مفصل کردم .با توجه به
وزنم باید 12ساعتی 3تا فاکتور بزنم .دکتر دارو را
تجویزمیکندامامتاسفانهبیمهتاییدنمیکندو
من دارویم را دریافت نمیکنم.
 هزینهیهرفاکتورچقدراست؟

هزینههای فاکتورهای انعقادی خیلی باالست.
بستگی به فاکتور مورد نظر دارد .مثال فاکتور من
هر دانهاش حدود  1میلیون و خوردهای است .یا
مثال فاکتور 8حدود 2میلیون تومان است.
چنددرصدازداروهایهموفیلیوارداتی
هستند؟
فقط فاکتور  8و فاکتور  9ساخت ایران است،
بقیهی فاکتورها همه وارداتی هستند .میتوان
گفتحدود 80درصدداروهایهموفیلیوارداتی
هستن .د
 با کمبود دارو هم مواجه شدهاید؟
خیلی زیاد .بارها شده بیمار مثال خون دماغ
شده است و در بیمارستان بستری شده ،فاکتور
انعقادی نبوده تا بهش تزریق شود .مجبور بودیم
فرآوردههای خونی بهش وصل کنیم تا خونش
بند بیایید .االن کرمان دیگر به ما دارو نمیدهد.
من قبال به کرمان میرفتم و برای هر بیمار
هموفیلی حدود  20تا فاکتور میگرفتم .هیچ
مشکلیهمنبودامااالنمثالپزشکبرایبیمار4
تافاکتورتجویزمیکندوبیمهتنها 2تاازفاکتورها
راتاییدمیکند.
چند روز پیش به دکتر جهانشاهی گفتم شما
چطور میگویید بیمار نباید فاکتور در منزل
نگ هداری کند .بیماری هموفیلی قابل پیشبینی
نیست.مثالنمیشودگفتمنفرداصبحمیروم

 پاسارگاد
«جوری نباشد که سرمایهگذار به جایی
برسد که بگوید خسته شدم و تولید را متوقف
کند .یا مثل خیلی از واحدها در منطقه
ویژه اقتصادی سیرجان واحدهایشان را به
سلفچگان،تهرانواطرافتهرانانتقالدادند،به
مدیرکارخانهفلزاتتزیینیآروینازمشکالتتولیدکنندگانمیگوید
جاییبرسیمکهبگوییممندیگرنمیخواهمدر
سیرجانتولیدداشتهباشم».اینراامیدمرادی،
مدیر کارخانه فلزات تزیینی آروین در منطقه
ویژهاقتصادیسیرجانمیگوید.
 تولیدکننده لولههای استیل،
نردههای استیل  ،ورقهای طرحدار
وخشدارهستیم
مرادی با اشاره به سابقه  30ساله شرکت
فلزات تزیینی آروین میگوید« :کارخانه
سیرجان را حدود  14سال پیش با چهار خط
تولید احداث کردیم .تولیدکننده لولههای
استیل ،نردههای استیل و ورقهای طر حدار که
شدارکه
مخصوصآسانسورهاست،ورقهایخ 
امید مرادی ،مدیر کارخانه فلزات تزیینی آروین| عکس :امین ارجمند
درصنایعلوازمخانگیوظروفخانگیپرکاربرد
روزمحصوالتماندارددرکارخانهانبارمیشود،اقدام از نمونهترین واحدها در سطح کشور هستیم .برای داشت این پاداش را دوبار پرداخت کردیم .این پاداش
است و در کنارش اخیرا دو خط جدید نصب
کردیم که ورقها و لولههای رنگی تولید میکنیم .پیشگیرانهایناستکهماشرایطرادرنظربگیریموبا سرپا ماندن عمده مسئلهمان این است که سرمایه قبل از سال و قبل از شروع مدارس پرداخت میشود،
ورقهای طالیی در درهای آسانسور استفاده میشود یکتحلیلبیاییمسبدکاالیمانرااضافهکنیم.یعنی در گردش داشته باشیم و بتوانیم وامهای کم بهره امسال هم قبل از سال پرداخت کردیم .قرار است
و لولههای طالیی که در راهپله ها کاربرد دارد ».او با یک حق انتخاب به مشتری بدهیم .مشتری که لوله بگیریم ».او ادامه داد« :مشکل بعدیمان این است که چندماه دیگر دوباره پرداخت شود .میخواهم بگویم
بیان اینکه با سرمایهگذاری زیادی این خطها را براق دوست ندارد لوله طالیی را عرضه کنیم .درست همکاریدراداراتمختلفکماست.بهنظرمبایدیک شایدخیلیازمدیرانوتولیدکنندگاندرایرانفقطبه
شروع کردیم ،میگوید« :این دو خطمان شاید حدود است هزینه ماشینآالت تا چندین سال برگشت کارگروهی از سوی سازمان تشکیل شود و یک مقدار منافعمالینگاهمیکنندولیمدیرانشرکتنگاهشان
 12میلیارد تومان هزینه برده باشد و برای دوتا خط سرمایهنداردولیبحثایناستکهواحدهایتولیدی روال کارهایمان را تسهیل و روانتر کنند .جوری این نیست و خودشان را جدا از پرسنل نم یدانند.
شدار است حدود  7-6میلیارد دارند تعطیل می شوند ،کارخانهها دارند تعدیل نیرو نباشدکهسرمایهگذاربهجاییبرسدکهبگویدخسته بیشترازهمهتالشمیکنندوکمترازهمهتوقعدارند
دیگرمان که ورق خ 
میکنند.هیچراهینداشتیممگراینکهسبدکاالیمان شدم و تولید را متوقف کند .یا مثل خیلی از واحدها وحمایتازمجموعهفارغازمسایلمالیاست.بنابراین
تومانسرمایهگذاریشدهاست».
رکوداقتصادی شرایطراسختکردهاست را اضافه کنیم .این اضافه کردن سبد کاال معنیاش در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان واحدهایشان را به خیلیموقعهاپیشمیآیدکهمابعضیازخطوطمان
مرادی معتقد است سال به سال کار را توسعه این نیست که االن بازار پررونقی است و درآمد ما سلفچگان ،تهران و اطراف تهران انتقال دادند ،بگوید رانگهداریمشایدتقاضاییدربازارنداشتهباشد.همین
االنهمیکیدوخطرانگهداشتیمولیهمینتعریف
دادهاند؛ «در این مدت هم به جذب نیرو اقدام کردیم هم خیلی خوب است .معنیاش این است که یک دیگرنمیخواهیمدرسیرجانتولیدداشتهباشیم».
قراربودسیرجانمنطقهآزادتجاری پروژههای جدید خطوط جدید ،سیستمهای جدید
و هم ماشینآالت را اضافه کردیم .در حالحاضر  45تولیدکنندهای که عاشق تولید است ترجیح میدهد
نفرنیروبهصورتمستقیمدرکارخانهمشغولبهکار با اضافه کردن سبدکاال هم از تعدیل نیرو جلوگیری شود و ما هم بر همین اساس کارخانه را باعث شده که تعدیل نیرو نداشته باشیم ،گاه شاید
پیش آمده چندماه حقوق هم پرداخت شده در حالی
هستند .حدود  35نفر در دفتر تهرا ن هستند و ده کندوهمکارخانهاشرادراینپیچخیلیوحشتناک اینجااحداثکردیم
مرادی در مورد اینکه چرا سیرجان را برای احداث کهخطشاناصالتولیدینداشتهباشد.ولینگاهکالن
نفر در فروشگاهمان در بازار تهران فعالیت دارند ».او به سالمت عبور دهد .حاال اینکه یک بخش از آن به
میگوید« :نگاهمان این است که محصوالتی تولید عملکردمجموعهتولیدیمابستگیدارد،یکبخش کارخانه انتخاب کردید ،گفت« :ابتدای امر قرار بود مجموعهایننیستکهاالنرکوداقتصادیوجوددارد
کنیم که کیفیتی برابر با مشابه خارجی داشته باشد به فروش و یک بخش به ارگان و سازمانهایی که ما سیرجان منطقه آزاد تجاری شود ما هم براساس اینکه حقوقدیرترپرداختشودیاتعدیلنیروداشتهباشیم
و چه بسا در پارهای از اوقات بهتر از آنها هم باشد .این مستقیما با آنها در ارتباطیم از قبیل دارایی ،گمرک ،منطقه آزاد تجاری یک سری مزیتها دارد کارخانه مااالنحقوقهایماناولهرماهپرداختمیشود».
اودرموردمزایاییکهبراینیروهایشانگذاشت هاند
را احداث کردیم و بعد از مدتی گفتند منطقه ویژه
هماجرانمیشودمگراینکهیکهمتیاززیرمجموعه منطقهیژه،صنعتومعدنوبانکها».
 حمایت از تولیدکننده در عمل وجود اقتصادی .شاید اگر سرمایهگذار از روز اول م یدانست گفت« :شنبه تا چهارشنبه روزهای کاریمان هست،
و نیروهایی که اینجا مشغول به کار هستند وجود
منطقه ویژه اقتصادی است این کار را نمیکرد ،ولی پنجشنبه و جمعهها تعطیل هستیم ،عالوه بر حقوق
داشته باشد ».به گفتهی مرادی؛ «بازخوردهایی که ندارد
اوباتاکیدبهاینکهحمایتازتولیدکنندهدرعمل اینکهچراماکارخانهراانتقالندادیمیکاحساستعهد اداره کار یک فو قالعادهای که از  170هزار تومان تا
از بازار میگیریم ،باعث شده که روز به روز کیفیت
محصوالتمان را باال ببریم .محصوالت ما در مقابل وجود ندارد ،میگوید« :عمده مسئله ما این است که اخالقیبودهاست.اینواقعیتاستشماهرچهبهتهران  550هزار تومان هست به پرسنل بنا به تجاربشان
محصوالت چینی کیفیت باالتری دارند و در مقابل ما میخواهیم یک وام بگیریم ،آن هم به عنوان واحد وپایتختنزدیکترباشیبرایشمابهتراست،ولیتعهد پرداخت میشود ،حق فنی ،حق سرپرستی پرداخت
محصوالت تایوانی کیفیت کامال برابر با هزینه تولیدی که خیلی کم از وامهای در سرمایهدرگردش اخالقیکهبهپرسنلداشتیمباعثماندگاریمانشد ».میشود ،هزینه مرخصیها هرسال با پرسنل تسویه
بااینشرایطتورمیحقوقکارکنانمانرا میشود .مرخصیهای تشویقی در رابطه با پرسنل
پایینتری دارند ».از نظر او رکود اقتصادی و شرایط استفاده کردیم .وقتی از طرف صنعت و معدن به
داریم .بازیهای ورزشی داریم؛ در حد وسع شرکت
ک معرفی میشویم انگار که بانکها جدا از صنعت سرماهپرداختمیکنیم
سختی که وجود دارد بحثهای فروش را در یکی دو بان 
او معتقد است مدیران شرکت آقایان مشکات ،میز پینگپونگ و فوتبال دستی آوردیم و بازیهای
سال اخیر خیلی سختتر کرده است؛ «سعی کردیم و معدن هستند و همکاری الزم صورت نمیگیرد .به
فعال سرپا بمانیم و سبد کاالیمان را افزایش دهیم هرحالیکواحدتولیدیکهموفقبودهوهرسالنیرو میثمی و فرهادیانپور فقط به هزینه و منفعت دورهایبینپرسنلبرگزارمیشودوجایزهازمرخصی
و محصوالت و ماشینآالت جدید را اضافه کنیم ».او و ماشینآالت اضافه کرده است ،بهرهوری و سیستم نگاه نمیکنند؛ «خیلی وقتها پیش آمده پرسنل تشویقیتاجایزهمادیگذاشتهایم.سعیکردیمفضای
میگوید« :واقعیت اینکه وقتی شما در شرایط رکود رضایتمندی مشتریاش را سال به سال باالتر برده مشکالتی داشتند یا وام نیاز داشتند و همکاریهایی کار ،فضای مناسبی باشد .البته که با آن ایدهآلی که
قرار میگیرید دو اقدام میتوانید انجام دهید .یا اقدام است ،باید نگاه ویژهای به آن شود .یعنی بانکها باید شده است ،ما سیستم پاداش سالیانه داریم و هرسال مدنظراستفاصلهاستولیهمهچیزنسبیاست.در
واکنشییااقدامپیشگیرانهداشتهباشید.اقدامواکنشی از ما به عنوان یک واحد نمونه حمایت کنند .چون ما مبلغیرابهعنوانپاداشبهپرسنلمانمیدهیم.سال اینشرایطکهخیلیآدمهایسرمای هدارترازمدیرانما
این است که ما کار را ادامه دهیم و مشاهده کنیم هر نه تنها در استان بلکه به جرات میتوانم بگویم یکی گذشته با توجه به رکود اقتصادی و تورمی که وجود وجود دارد ولی عالقه به تولید شاید تویشان نباشد و

تعهد اخالقی به پرسنل
باعث ماندگاریمان شد

وفاکتورراتزریقمیکنم.ممکناستفردنصف
شب دچار خوریزی شود و به فاکتور نیاز داشته
باشد.
برایافرادمبتالبهبیماریهموفیلیچه
کارهاییدردستانجامدارید؟
ما االن داریم طرح پیشگیری از معلولیت را در
مورد بچههای زیر  15سال هموفیلی فاکتور 8
و فاکتور  9انجام میدهیم .در زمان قدیم افراد
مبتال به فاکتور  8و فاکتور  9معلول میشدند.
وقتی خونریزی مفصلی میکردند چون فاکتور
نبود و خدمات فیزیوتراپی هم وجود نداشت،
خون در مفصلها تجمع میکرد و دچار پوکی
استخوان میشدند .انجام طرح پیشگیری از
معلولیت باعث میشود مفصل بچهها قوی
شود و در آینده خونریزی مفصلی زیادی نداشته
باشندکهمنجربهمعلولیتآنهاشود.
درآمدانجمنشماماهیانهچقدراست؟
بیماران هموفیلی سیرجان فراموش شدهاند.
همهترجیحمیدهندبیشتربهبیمارانسرطانی
کمککنند.درآمدماازطریقکمکهایمردمی
وخیریناستکهحدود 2میلیونتا 2میلیونو
 200هزار تومان است که آن را هم کسبه کمک
میکنندوخودمبایدبروموجمعآوریکنم.بارها
به معدن گلگهر نامه نوشتم اما جوابی دریافت
نکردم .مسئوالن هم ما را فراموش کردهاند .چون
هموفیلیها راه میروند ،ازدواج میکنند و . .همه
فکرمیکنندآنهامشکلیندارند.بارهاخواستهام
این مسئولیت را زمین بگذارم .دستم خالی است.
کمکی وجود ندارد تا برای بچهها کاری کنم.
هفتهی حمایت از بیماران هموفیلی در پیش
روست .من حتی  10تا کارت  50هزار تومانی
ندارم که بین بچهها قرعهکشی کنم .چند روزی
استکهدارمپیگیریمیکنمحداقلبتوانمچند
تاکارتهدیهتهیهکنم.
یکی از بچهها برای انجام آزمایش به تهران رفته و
حدود  1میلیون  400هزار تومان خرجش شده
است .باقیمانده درآمد این ماه حدود  600هزار
تومان است .من با این 600هزار تومان چه کنم؟
دلی دارم پر از درد .از کدام دردم به شما بگویم؟
از اول تا هفتم مرداد ،هفتهی حمایت
از بیماران هموفیلی است .میتوانید
کمکهای خداپسندانهی خود را به شماره
حساب  3221409624و شماره کارت
 6104337691534393نزد بانک ملت به
حساب انجمن حمایت از بیماران هموفیلی
واریزکنید.
ترجیحمیدهندمعامالتملکیانجامدهندکه
دردسر کمتری داشته باشند ،مجموعهای که با
این شرایط دارد کار میکند خیلی قابل احترام
است».
 از اداره دارایی تقاضای معافیت
مالیاتیداریم
اوبااشارهبهبحثمالیاتمیگوید«:همکاران
دارایی واقعا با ما همکاری میکنند .ما یک
واحد تولیدی هستیم که بدهی به دارایی و
تامیناجتماعینداریم.هیچارگانیابانکینیست
که به ما بگوید شما به ما بدهکارید ،درست است
سطح کالن کشور فشار میآورند که مالیات
بیشتری دریافت شود .خیلی از کارهای زیرپلهای
هیچکجا ثبت نشدند و دارند کار میکنند و هیچ
مالیاتی هم پرداخت نمیکنند .فکر میکنم به
جای اینکه روی مجموعههای بزرگ دست
بگذاریم و کاری کنیم که آنها خسته شوند باید
بگردیم درآمدهای جدید پیدا کنیم .به هرحال ما
یک توانی به عنوان یک شرکت داریم .االن هم
هرکسی که در بحث تولید باشد م یداند که همه
واحدهادارندبهسختیفعالیتمیکنند.سهسال
پیش فکر میکردیم ته رکود است و هیچوقت فکر
نمیکردیم که سال  98-97به اینجا برسیم که اگر
مسئوالنبامانتوانندهمکاریکنندیکمدتیبهفکر
تعطیلیبیفتیم.بنابراینبااینفشارورکودازادارهدارایی
تقاضای اجرای معافیتهای مالیاتی را داریم .چون به
خاطرسرمایهگذاریماشینآالتیکهداشتیمیکسری
معافیتها شاملمان میشد که با پیگیری نماینده
سیرجانوهمکاراندرداراییاینمسئلهحلشد».
توقعحمایتداریم
او در پاسخ به این سؤال که تا به حال به تعطیل
کردن واحدتان فکر کردهاید ،گفت« :ما همهی
تالشمانرامیکنیمکهواحدمانتعطیلنشود،وقتی
بحث رکود و تورم مطرح میشود یعنی ما باید سعی
کنیم قیمت تمام شده کاال را پایین بیاوریم که بتوانیم
رقابتکنیموقتیمحصولیگرانمیشودتقاضابرایش
کم میشود .ما باید سعی کنیم که محصولمان را با
قیمت پایینتری عرضه کنیم تا تقاضا برای محصول
وجود داشته باشد .بنابراین سعی کردیم هزینه تمام
شدهمان را پایین بیاوریم .یعنی یک سری تولیدات
محصوالتی که م یدانستیم پرفروشتر هستند باالتر
بردیم ،بهرهوریمان باالتر بردیم ،ضایعات را کاهش
دادیم ،سعی کردیم هزینه تمام شده را پایین بیاوریم
که بتوانیم با تورم مقابله کنیم .االن واقعا یک جنگ
اقتصادی شکل گرفته و چه بسا فشار تحریمها برای ما
تولیدکنندگان سختتر شده است .تمام تالشمان را
میکنیم که پابرجا بمانیم .ولی توقع داریم که ادارات
و سازمانها هم ما را حمایت کنند باید جوری شود که
ما احساس کنیم اگر به مشکلی خوردیم ،سازمانها و
افرادی هستند که از ما حمایت میکنند .چون اگر ما
مجبوربهتعطیلیکارخانهبشویمبابیکارشدنکارگران
عوارضشبرایشهرخیلیبیشترخواهدبود.بههرحال
روز اول با  4تا خط تولید شروع کردیم االن نزدیک
20تاخطتولیدداریم.بطوریقینمیتوانمبگویمحداقل
یکیازبهترینواحدهااستیلدرکشورهستیم».

مصرف
قرصهای
متآمفتامین
در بین بانوان
زیاد شده است

 ایسنا :مدیر گروه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :یکی از
داروهایی که امروز در جامعه برای الغری در بین بانوان رایج شده ،مصرف قرص های متآمفتامین است
که در کوتاهمدت سلول ها را از بین می برد و فرد را الغر می کند اما عوارض بسیار ناگواری از نظر جسمی
و روانشناسی بر روی فرد می گذارد.دکتر علی بهرامنژاد گفت :متآمفتامین از جنس شیشه است که اولین
عارضه شیشه این است که افراد وابستگی خیلی شدید به آن پیدا می کنند و از سوی دیگر می تواند انواع
اختالالت و عالئم روانپزشکی مثل توهم ،بدبینی ،سوءظن ،عدم کنترل روی رفتار و  . .در افراد ایجاد شود.

جنبش پسماند صفر

قدم چهارم؛

حذف سفره یکبارمصرف
 فاطمه رضاییمراد
از دیرباز چه برای
وعدههای غذایی روزانه و
چه مناسبتهای دینی و
ملی مختلف سفره بهانهای
بوده برای نزدیک شدن
انسانها و آگاه شدن از
حال و احوال یکدیگر .کوتاه زمانی است که
به تدریج شاهد از رونق افتادن این فرهنگ
قدیمی دورهمنشینی هستیم .چه بسا که
بتوان علل اجتماعی و فرهنگی گوناگونی برای
آن برشمرد از جمله :بیتوجهی روزافزون
به سنت حسنهی صلهی رحم و سرد شدن
روابط خانوادگی ،چشم و همچشمیهای
فراوان ،مصرفگرایی و در نیتجه از دست
رفتن سادهزیستی گذشتگانمان.
اما موضوع دیگری نیز هست که گرچه
به ظاهر جزیی میآید اما مؤید نمونهای از
اتفاقات ناگواری ست که در بطن فرهنگ
ایرانی در حال ریشه دواندن است.
یک مهمانی امروزی را تصور کنید.
پس از هماهنگیهای فراوان باالخره فامیل
توانستهاند بعد از چند ماه دور هم جمع شوند.
بوی خوش چند نوع غذا پیچیده در فضا اشتها
را دوچندان میکند .وقت سفره انداختن
است .مهمانان گرسنه برای برپایی هرچه
سریعتر بساط غذا همهمه به پا کردهاند .در
آن بین یک نفر سفره را با کمک دیگری پهن
میکند .نکتهی قابل توجه دقیقا همینجاست:
سفرهی یکبار مصرف نازک و بیکیفیتی که با
تمام نقش و نگارهایش همچنان چنگی به دل
نمیزند .سفرهای که به علت سبکی به سختی
روی زمین بند شده و باید با شیئی سنگین
آن را سرجایش نگه داشت .دیگر خبری از
آن نمونههای قدیمی با نقوش جاندار نیست
که صفا و صمیمیت خاصی به فضا اضافه

میکردند.
شاید یک یادآوری در اینجا خالی از لطف
نباشد .اگر به گذشته برگشته و اولین ورود
سفرهی یکبارمصرف به فرهنگمان را رصد
کنیم ،خواهیم دید تنها مورد استفادهی آن
در مجالس عزا و یا عروسی برای جمعیتهای
بسیار زیاد بود .با گذشت زمانی اندک که
شاید به یک دهه هم قد ندهد نه تنها در
مهمانی-های رودرباسیتیدار بلکه حتی در
مصارف روزانه جای خود را در زندگیهایمان
باز کرده است .نکتهی غامض آنکه برخالف
وجود سفرههای قدیمی در سایزهای مختلف
در هر خانه ،ارجحیت با این نمونههای جدید
است که مؤید راحتطلبی و کاهلی روزافزون
ماست.
اتفاق تلخ اینکه سفرههایی که زمانی
آنچنان حرمت و ارزش داشت که حتی
نباید بر آن پا میگذاشتی و در داستانها و
ضربالمثلهای شیرین قدیمی دیده میشد،
اکنون خود تبدیل به زباله و معضلی گشته که
به محض مصرف دور انداخته میشود .نیک
میبینیم که چگونه از اوج عزت به حضیض
ذلت یک زبالهی بیارزش تنزل یافته است.
با جستوجوهای فراوان در اینترنت اما
خبری از آلودگی این اختراع در کشورهای
دیگر نبود که بتوان آمار دقیق ارایه داد.
چرا که از ابتدا جایی در سبک زندگیشان
نداشته است .این بالیی است که به یمن
این اختراع نازیبا که صرفا ُ برآمده از
عافیتطلبی مصرفکننده و منفعتطلبی
تولیدکننده است ،بر سر فرهنگ دیرینه و
زیست اکنونمان آوردهایم .در حالی که با
یک تجدید نظر و بازگشت به همان روشهای
قدیمی میتوان به سادگی مانع از تولید بیش
از پیش آن شد؛ اگر به قدرت خود در نقش
مصرفکننده ایمان داشته باشیم.

خبر

کشف کاالی قاچاق درسیرجان
 گروه حوادث
فرمانده انتظامي سیرجان از توقيف یک
دستگاه اتوبوس حامل کاالی قاچاق به ارزش
دویست میلیون ريال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس  ،سرهنگ
محمد رضا ایران نژاد در تشريح اين خبر گفت:
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان
در حین کنترل خودروهاي عبوري در محور شیراز
به سیرجان به یک دستگاه اتوبوس مشكوك و آن

را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :ماموران پس از بازرسي دقيق از
این خودرو ،موفق به کشف  10دستگاه دوربین
مداربسته قاچاق و فاقد مدارک قانونی شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان با اشاره به
اينکه برابر نظر كارشناسان ارزش اموال مكشوفه،
سیصد میلیون ريال برآورد شده است ،تصريح
كرد :در اين راستا  1متهم دستگير و تحويل
مرجع قضائي شد.

کشف  1300ليتر سوخت قاچاق در سیرجان
 گروه حوادث
فرمانده انتظامی سیرجان ،از کشف 1300
ليتر گازوييل قاچاق از يک دستگاه اتوبوس
اسکانيا خبرداد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس،
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد در بيان جزئيات اين
خبر گفت :در راستاي مبارزه با پديده شوم قاچاق،
مأموران پليس آگاهي این شهرستان هنگام کنترل

خودروهاي عبوري در محور سیرجان -کرمان به
يک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان با بيان
اينکه :مأموران پس از بازرسي از اين اتوبوس
متوجه باک اضافه شده و  1300ليتر گازوئيل
قاچاق کشف کردند ،گفت :در اين رابطه ،متهم
دستگير و به همراه پرونده متشکله تحويل
مراجع قضائي شد.

 گروه حوادث
فرمانده انتظامي سيرجان از كشف 12
فقره سرقت و دستگيري  7نفر سارق طي 48
ساعت گذشته خبرداد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس
 ،سرهنگ محمد رضا ايران نژاد گفت :در
اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز
در شهرستان سيرجان  ،موضوع شناسايي و
دستگيري سارق يا سارقان به صورت ويژه در
دستور كار ماموران قرار گرفت.
وي افزود :ماموران با گشت زني محسوس
و نا محسوس در سطح حوزه استحفاظي 7
نفر سارق را شناسايي و آنها را دستگير كردند.
اين مسئول انتظامي با اشاره به اينكه
سارقان به  3فقره سرقت داخل خودرو 1،فقره

سرقت موتورسيكلت 1 ،فقره سرقت منزل و
 2فقره سرقت اماکن خصوصی و  1فقره کش
روزنی و  4فقره ساير سرقت ها اعتراف كردند،
وي تصريح كرد:در بازرسي از مخفيگاه سارقان
لوازم و وسايل جهت باز نمودن قفل،وسايل
و قطعات داخل خودرو ،و تعدادي مدارك
شناسايي مربوط به افراد مالباخته كشف
و ضبط شد .فرمانده انتظامي شهرستان با
بيان اينكه تحقيق از سارقان جهت كشف
ساير سرقت هاي احتمالي ادامه دارد،اظهار
داشت:مشاركت شهروندان نقش مهمي در
پيشگيري از سرقت دارد و درصورت مشاهده
هرگونه موارد مشكوك مي توانند مراتب را
در اسرع وقت از طريق تلفن  110به پليس
اطالع دهند.

با دستگيري  7سارق،
پرده از راز  12فقره سرقت در سيرجان برداشته شد

حضور فرماندهي انتظامي شهرستان سیرجان
در سامانه197
 گروه حوادث
فرمانده انتظامي سیرجان صبح امروز با حضور
در دفتر نظارت همگاني  197از نزديك به مسائل و
مشكالت مردم در حوزه انتظامي رسيدگي كرد.
بهگزارشخبرنگارپایگاهخبریپلیس،صبحامروز
برابر برنامه روز شمار و با اطالع رساني قبلي كه در
سطح شهرستان انجام شده بود مالقات چهره به چهره

و حضوري مردم با فرماندهي و رئیس پلیس فتا در
محل دفتر رئيس پلیس فتای شهرستان انجام شد.
در اين نشست تعدادي از شهروندان به صورت
حضوري به محل برگزاري جلسه مراجعه و مشكالت
انتظامي خود را مطرح كه مشكالت نامبردگان در
محل رفع و با رضايت كامل محل جلسه را ترك
كردند.

