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سالمت

پيامك300099004806 :

 سارا پورمختار
قهرمانهاهمیشهمتعلقبهداستانهایتخیلینیستند؛زیر
آسمان شهری که در آن زندگی میکنیم هم پر است از زنان
و مردانی که برای زنده ماندن و خوب زندگی کردن در نبرد
هستند.افرادیکهناخواستهدرگیرسرنوشتیشدندکهچارهای
جز کنار آمدن با آن ندارند.
 زهر نقش عقرب
یزند .به نقش عقرب روی بازویش
آستین لباسش را باال م 
اشاره میکند و با حسرت میگوید« :همه فتنهها زیر سر این
است» و ادامه میدهد؛ سال  79بود که در رشته گیاهپزشکی
دانشگاه شیراز قبول شدم .با خوشحالی و هزار آرزو راهی شدم.
ترم اول را در خوابگاه ماندم و بعد از آن با  2نفر از دوستان
و همکالسیهایم تصمیم گرفتیم خانه اجاره کنیم .علی اهل
سمنان بود و احمدرضا لُر .چندنفری از بچههای هم گروهیمان
میخواستندخالکوبیکنندوبایکخالکوبماهرقرارگذاشتند
یک شب بیاید خانه ما.
آخرهفتههمهبچههاخانهماجمعشدند.احمدرضارفتهبود
دنبالخالکوب.دمدمایغروبتقیخالکوببادستیپرازنقش
و نگار با همه دست داد .دستگاه و ظرف جوهر و سوزنها را از
کیف چرمیاش در آورد .هر کسی درباره نقشی که میخواست
بیاندازد با تقی مشورت میکرد .تقی خالکوب با خودکار براي
هر كس يك نقش انداخت و خالکوبی را شرع کرد .من هم
وسوسه شدم و خواستم طرح یک عقرب که نماد ماه آبان است
يدانم سوزنش آلوده بود يا كسي
را روی بازویم خالكوبي كند .نم 
از بچهها مبتال بود ولي همین شد عاملش.
حدود سه ماه گذشته بود كه مریض شدم .تمام عالیم
شبيهسرماخوردگيبودوليهرچهميگذشتخوبنميشدم؛
مریضیام تا  2ماه طول كشيد .بدنم قوي بود و قبال پيش
نيامده بود كه سرماخوردگيام آنقدر طول بكشد .دكترها هم
يدانستند .تب و لرزهایم باز هم تکرار شد .وقتي كه
چيزي نم 
براي تعطیالت آمده بودم ،باز هم رفتم دکتر و این بار آزمایش
دادم.دربرگهنتیجهآزمایشجلوي HIVعالمتمثبتخورده
بود .نزدیک به 10بار در آزمایشگاههای مختلف آزمایش را تکرار
کردم و در همه آنها جواب مثبت بود .تنها شانسی که داشتم
خانوادهام بودند که از من حمایت کردند و دنبال درمان و کمک
بودند.
در تمام مدت آستینش باال و روی صحبتش با نشان عقرب
بود .آستینش را پایین آورد و مرا مخاطب قرار داد« :ما را ایدز
نمیکشد،رفتارهایاطرافیانمیکشد.بدترينبرخوردراازیک
پزشک دیدم .برای مشکل تنفسی پيش يك دكتر متخصص
رفته بودم .داشت معاينه ميكرد و با گوشي به صداي نفس
يداد.فكركردمپزشكبايدازوضعيتبيمارش
كشيدنمگوشم 
اطالع درستي داشته باشد .گفتم كه ايدز دارم .وحشت كرد و
داد زد شماها براي چي دنبال درمان هستيد؟ شما كه جامعه را
آلودهميكنيدهمانكهبميريدبهتراست.ازاتاقشآمدمبيرون.
با وجود دیدن این رفتارها باز هم بيماري خودم را اعالم ميكنم.
واكنش غلط مردم نبايد مانع رفتار درست ما باشد».

گزارش پاسارگاد به بهانه روز جهانی ایدز

از وضعیت ادامه
تحصیلش میپرسم «:به
دلیلبیماریوناامیدیکه
داشتمدانشگاهرارهاکردم
و از همکالسیها و هم
خانههایمان هیچ خبری
يدانم از آن
ندارم .اصال نم 
جمع چند نفر آلوده بودند
يا آلوده شدند يا االن در
چهوضعيتيهستند.
مهمترين تاثيري
كه ايدز روي زندگي
من گذاشت اين بود كه
قدر لحظههايي را كه
يدانم.
ميگذرد بيشتر م 
قبال چيزهايي از موسيقي
يدانستم ولي بعد از
م
بيماري در دورههاي عالي
موسيقي شركت كردم
و االن نواختن حرفهاي
تار ،سهتار و گيتار را ياد
گرفتهام».
 آستین لباسش را باال میزند .به نقش عقرب روی بازویش اشاره میکند و با حسرت میگوید« :همه فتنهها زیر سر این است»
 برچسبهای
و پدربزرگش حضانتاش را پذیرفته و تحت نظر آنها به مدرسه
دردناک
زهرا دیر به سر قرار میرسد و میگوید« :چون فقط آخر میرود.فقطآخرهفتههاوروزهایتعطیل پیشهمهستیم».
بیکاری اصلیترین دلیل مشکالت مالی زهراست« :در این
هفتههامیتوانمباپسرمباشممتوجهساعتوگذرزماننشدم».
نه چهرهاش با زنان دیگری که در کوچه و خیابان میبینیم مدت برای کار به همه جا سر زدم اما وقتی بیماری خود را اعالم
یدادند .کار به جایی رسیده بود که جرات
فرق میکند و نه نوع لباس پوشیدنش .نه زخمی به روی صورت میکردم به من کار نم 
دارد و نه کینهای در دل .شاید اگر یک روز در تاکسی یا مکانی نمیکردم در برخی مراکز بیماری خود را بیان کنم .بعد از آنکه
نه تنها همسرش که خانوادهاش هم به نوعی زهرا را طرد
یداشت هیچ بیماریام فعال شد ،در یک تولیدی پوشاک کار پیدا کردم اما
عمومی در کنارم مینشست و لب از لب برنم 
یزنند .یک بار
وقت متوجه بیماریاش نمیشدم .اما پای صحبتهایش که یک روز حالم بد شد .وقتی به خونریزی افتادم و مسئول کارگاه کردهاند« :حتی خانوادهام از پذیرش من سرباز م 
که به خانه پدرم در روستا رفته بودم ،برادرم به همراه همسر و
مینشینم از برچسبهای دردناکی میگوید که به او زده شده متوجه بیماری من شد از کارگاه اخراجم کرد».
یداد بچههایش به من
زهرا که دل پردردی از برخورد برخی کادر پزشکی مراکز فرزندانش نیز آنجا بودند ،برادرم اجازه نم 
است .خودش را زهرا معرفی میکند اما صادقانه میگوید که نام
اصلیاش نیست« :من نه اعتیاد داشتم و نه رابطه جنسی با افراد درمانی دارد ادامه میدهد« :وقتی در بیمارستان کرمان بستری نزدیک شوند .البته من توقعی جز این هم ندارم .وقتی پزشکان
دیگر .من ویروس  HIVرا از راه تاتو ابرو گرفتم .از طریق یکی بودم یکی از هم اتاقیهایم متوجه بیماری من شد و فریاد میزد ما را نمیپذیرند دیگر از خانواده خودم که سطح دانش و آگاهی
پایینی از مسایل پزشکی دارند ،چه انتظاری میتوانم داشته
یداد آشنا شدم .که من را از آن اتاق خارج کنند».
از دوستانم با خانمی که کار تاتو ابرو انجام م 
او میگوید که برخورد مشابهی نیز از دندانپزشکان دیده باشم؟ مهم این است که من امروز پذیرفته ام من یک اچآیوی
ماهی یک بار از یزد میآمد و در خانه یکی از کسانی که قصد
انجام تاتو داشتند مستقر میشد و همه کسانی که از قبل نوبت است و ادامه میدهد «:دندانپزشکان بیماران مبتال به هپاتیت مثبتم و باید با مشکالت این بیماری کنار بیایم».
زهرا قرار است ازدواج کند .وقتی از ازدواج مجددش سخن
یزنند
گرفته بودند به آنجا میرفتند و یکی بعد از دیگری تاتو انجام را میپذیرند اما از پذیرش مبتالیان به  HIVسر باز م 
یزند« :نباید بیماران آلوده
یدادند .ماهها بعد تب شدیدی کردم و بیهوش شدم .پس از به همین خاطر مجبوریم وقتی برای ویزیت به دندانپزشکی میگوید ،نوری در چشمانش برق م 
م
مراجعهبهبیمارستانوانجامآزمایشاتدکترگفت HIVمثبت میرویمیابیماریخودرااعالمنکنیمویابگوییمهپاتیتداریم .به  HIVرا با بیماریشان قضاوت کنند چرا که آنها هم
هستم .آخرین باری که همسرم را دیدم همان شب بود که هرگز فراموش نمیکنم روزی در مطب دندانپزشکی وقتی آرام خصوصیات مثبت و منفی و فراوانی دارند .قرار است با فردی
باالی تختم ایستاده بود .حرفهای دکتر را که شنید بدون آنکه بهدندانپزشکگفتمکهمبتالبهایدزهستمچناندادوفریادی که همدردیم ازدواج کنم .او شاغل است و قول داده که فرزندم
حتی یک کالم حرف بزند و یا درباره دلیلش بپرسد اتاق را ترک به راه انداخت و مرا از اتاقش بیرون کرد که همه بیماران در صف هم در کنار ما بزرگ شود .خیلی خوشحالم که ازدواج میکنم
کرد .حتی برای طالق هم وکیلش زنگ زد و من هم پذیرفتم انتظار متوجه شدند بیماری من چیست و آنجا آبرو و حیثیت چون هم از تنهایی در میآیم و هم فرزندم را میتوانم در کنار
توافقی جدا شویم .پسری  9ساله به نام امیرحسین دارم که به من به باد رفت چون همه مردم تصور میکنند که مبتالیان خودمنگهداریکنم».
موقع خداحافظی زهرا با امیدواری میگوید« :بعضی از درها
خاطر مشکالت مالی دو سال است که با من زندگی نمیکند به HIVاز راههای غیراخالقی به این بیماری دچار شدهاند».

تماسجنسی
مهمترین
عامل انتقال

خانواده محترم بحرانی

درگذشــت مرحــوم اصغــر بحرانــی از واقفیــن
شهرســتان ســیرجان را خدمــت شــما تســلیت
عــرض میکنیــم .رحمــت و مغفــرت الهــی بــرای
آن مرحــوم از پــروردگار متعــال خواهانیــم.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

ایدز

خانواده محترم گلبازخانی

درگذشــت مرحــوم حاجمحمــود گلبازخانــی متولــی
موقوفــه بــی بــی گوهــر تــاج را خدمــت شــما
تســلیت عــرض میکنیــم .بــرای شــما صبــر و
بــرای آن مرحــوم غفــران و رحمــت واســعه الهــی
را خواســتاریم.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

نمایشگاه بانوی مهر
نمایش آثار صنایع دستی بانوان
هنرمند سیرجان

زمان :یکشنبه  96/09/12به مدت یک هفته
مکان :فرهنگسرای شورای اسالمی شهر ،نگارخانه راز

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان
روابط عمومی فرهنگسرای سیرجان

بــه اطــاع شــهروندان محتــرم و فهیــم ســیرجان میرســاند ،در
راســتای رســیدگی و رفــع مشــکالت مــردم ،مالقــات عمومــی
شــهردار ســیرجان دوشــنبه هــر هفتــه از ســاعت  9تــا  12در
دفتــر وی واقــع در شــهرداری مرکــزی ســیرجان برگــزار میگــردد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

به روی ما
بسته است اما
خداوندهمیشه
در جدیدی را
در زندگی من
باز کرده است».
 بازاریابی
تاتو در فضای
مجازی
زماني كه نام ايدز
تازه در ايران شنيده شد
اين بيماري را مخصوص
جوامع غربي و نشانهاي از
انحراف اخالقي و جنسي
معرفيميكردند.شايدآن
زمان كسي فكر نميكرد
كه ايدز روزي به ايران
هم خواهد رسيد و انتقال
خونهای آلوده ،رفتار
جنسی پرخطر ،اعتیاد
تزریقی و خدمات پزشکی
و آرایشی از قبیل تاتو و
ی از عوامل انتقال
خالکوب 
آن هستند .با یک جستجو در اینستاگرام و کانالهای تلگرامی
لیست بلندی میبینید از تاتوکارهایی که نمونهکارهایشان را
برای جذب مشتری به نمایش گذاشت هاند .از بین  10نفری
که با آنها تماس گرفتم  6نفرشان در خانه کار میکنند و
قیمتهایشانمناسبترازجاهایدیگراست.
با یکیشان برای ساعت  10صبح شنبه قرار میگذارم .در
یزنم
روزموعودزنگخانهایدرحوالیبلواردکترصادقیراکهم 
یآنکه نامم را بپرسد در را باز میکند .وارد حیاط خانه میشوم و
ب
منتظر میمانم .زن جوان با لباس منزل به سمتم آمد و به اتاقی
مجزا از بقیه ساختمان راهنماییام میکند .یک صندلی و یک
میز کار که وسایل روی آن قرار دارند تنها تجهیزاتش هستند.
کمی درباره انواع مدلهای تاتویی که برای ابرو استفاده میشود
مشاوره میدهد .از سایه و هاشور گرفته تا جدیدترین مدل که
میکروبلندینگنامدارد.صحبتهایشکهتماممیشودمیگویم
نمیپرسید که آیا بیماری خاصی دارم یا نه؟
نمیخواهد کم بیاورد و جواب میدهد اگر دیابت دارید
کارتان انجام نمیدهم .میگویم دیابت نه ،شاید ایدز یا هپاتیت
داشته باشم .رنگ از رویش میپرد از ترس اینکه مبادا مامور
بهداشت باشم با تندی میگوید « :من برای هر مشتری سوزن
مجزا استفاده میکنم و در پایان کار آن را به خودشان میدهم
تا در نوبتها بعدی همراهشان باشد و هر دفعه کل وسایلم را
ضدعفونی میکنم ،وقتی به کار خودم مطمئنم لزومی ندارد
بپرسم».
 مردمخودناظرباشند

جناب آقای مهندس جواد متین

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را خدمــت جنابعالــی
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض میکنــم.
خداونــد روح آن مرحــوم را قریــن رحمــت فرمایــد.

به گفته رییس مرکز بهداشت هرگونه کار پوستی و زیبایی،
تزریقات ،اعمال جراحی سرپایی و بزرگ اگر در شرایط استرلیزه
انجام نشود خطر انتقال بیماریهایی همچون ایدز و هپاتیت
وجود دارد که تاتو و خالکوبی هم شامل این موارد میشود.
دکتر محمد موقری از انجام خدمات تاتو و خالکوبی در
مکانهای بدون مجوز ابراز نگرانی میکند« :از طرف مرکز
بهداشت تمام آرایشگاههایی را که تابلو و مجوز دارند ،بازرسی
میکنیم اما متاسفانه در خیلی از جاها کار تاتو به صورت
غیرقانونیوبدونمجوزودرخانههاانجاممیشودومانمیتوانیم
نظارتی بر کارشان داشته باشیم .این خود مردم هستند که باید
نظارت داشته باشند و مواظب باشند و به جاهای مجاز مراجعه
کنند».
بر طبق آمار در سیرجان تعداد بیماران ایدزی که شناسایی
شدهاند و در مرکز بهداشت پرونده دارند و دارو میگیرند 34
نفر هستند که بیشک آمار واقعی بیش از اینهاست اگر تعداد
افرادی را که از بیماریشان اطالع ندارند و یا افرادی را که به مرکز
بهداشتمراجعهنمیکنندرابهاینزقماضافهکنیم.
 انجام تاتو در مراکز غیربهداشتی انتقال HIVرا
افزایشمیدهد
بدار
دکتر محمد ندیمی متخصص بیماریهای عفونی و ت 
از بروز موج سوم  HIVمیگوید« :موج اول  HIVدر کشور
ناشی از انتقال خون آلوده بود ،موج دوم در معتادین تزریقی و
زندانیان و موج سوم انتقال از طریق تماس جنسی پرخطر است
کهجامعهرابهشدتتهدیدمیکند».ویدرادامهمیافزاید«:در
کل جهان بیشترین شکل انتقال ایدز از طریق تماس جنسی
محافظت نشده است و بعد از آن معتادان تزریقی .در سالهای
قبل الگوي اصلي انتقال ايدز در كشور ما اعتياد تزريقي بود و
بيشتر مبتاليان بر اثر استفاده از سرنگ مشترك به ايدز دچار
ميشدندوايناتفاقدرزندانهاومحلتجمعافرادكارتنخواب
بيشترتكرارميشداما درحالحاضرازطریقرفتارهایپرخطر
جوانان منحنی انتقال از طریق تماس جنسی به شدت در حال
افزایش است و به منحنی جهانی نزدیک میشود».
دکتر ندیمی که معتقد است بیماری HIVبیماری نیست
که به سراغ فرد بیاید بلکه انسان خود با رفتارهای پرخطر و
محافظت نشده به سراغ این بیماری میرود ،در خصوص دیگر
راههای انتقال ویروس ایدز میگوید« :استفاده کردن از هرگونه
وسیله آلوده که بتواند به سیستم مخاطی پوست یا مخاطی
هرجای بدن آسیبی وارد کند مثل سرنگ آلوده ،تاتو کردن،
تیغهای صورت تراشی آلوده ،میتواند باعث انتقال ویروس
شود».
بدار ضمن
این دکتر متخصص بیماریهای عفونی و ت 
هشداربهخانوادههاتوصیهمیکند«:اخیرا ًاستفادهازموادتوه مزا
در مهمانیها مد شده است که فرد را از خودش بیخود میکند
و ممکن است رفتارهایی نشان دهد که نهایتا منجر به بیماری
شود یا اینکه تمایل و انجام بیرویه تاتو که در بسیاری از موارد
در مراکز غیربهداشتی صورت میگیرد ،انتقال هپاتیت وHIV
را افزایش میدهد».

جناب آقای مهندس جواد متین

درگذشــت پــدر عزیــز و بزرگوارتــان را بــه شــما و
خانــواده محتــرم تســلیت عــرض میکنــم .روحــش
شــاد و یــادش گرامــی.

ایراننژاد ،مدیرعامل شرکت نورباران نظیف

ایراننژاد  ،مدیر عامل شرکت آیین ابتکار

جناب آقای رسول بلوردی

جناب آقای عبدالرضا محمودآبادی
و سرکار خانم نجمه محمودآبادی

مصیبــت وارده را خدمــت شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض میکنیــم .خداونــد روح آن عزیــز از دســت رفتــه را
قریــن رحمــت فرمایــد .مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.

همکاران شما در نشریه پاسارگاد

بدینوســیله از جنابعالــی کــه در غــم از دســت دادن
مرحــوم حاجاصغــر بحرانــی همــراه و همــدل ما بودیــد ،و در
مراســم تشــییع ،تدفیــن و ترحیــم شــرکت نمودهاید کمال
تشــکر و قدردانــی را داریــم .امید اســت در شــادیهایتان
جبــران کنیم.

خانواده بحرانی

السالم علیک یا ابا عبداهلل الحسین

ای سپیدار بلند و پایدار
میبریم نام تو را با افتخار
پدر جان به یادت هستیم

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران و عزیزانی که ما را در مراسم
تشییع ،تدفین و ترحیم بزرگ خاندان مرحوم

حـاجعلیـرضا آذرپیـوند

همراهــی کردهانــد بــه اطــاع میرســاند مراســم خاکبنــدان آن مرحــوم روز

پنجشــنبه  96/09/16از ســاعت  2الــی  4بعدازظهــر برگــزار میگــردد.

ـت  3بعدازظهر
ـاعت حرکـ
مــکان :خیابــان مقــداد -منــزل آن مرحــوم سـ

اوست پایدار

حجاب چـهـره جـان میشـود غبـار تـنــم
چنین قفس نه سزای چو من خوشالحانی است

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم
روم به گلشن رضوان که مـرغ آن چمنم

با نهایت تاسف و تالم و با قلبی آکنده از اندوه و تسلیم در برابر مشیت ذات اقدس
احدیت و با تشکر از کلیه سرورانی که ما را در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم مرحوم

حاجنعمتاهللمتین

همراهی و ابراز محبت نمودهاند ،به اطالع میرساند مراسم خاکبندان آن مرحوم روز
پنجشنبه  96/09/16از ساعت  2الی  4بعدازظهر برگزار میگردد.
آدرس :بلوار دکتر صادقی -پایینتر از چهارراه تختی -منزل آن مرحوم
ساعت حرکت  3بعدازظهر

