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 نجمه محمودآبادی
«چهار نوع قهوه گانودرما وجود دارد و با
توجه به بیماریهای شما یک نوعش برایتان
تجویز میشود تا شروع به مصرف کنید ».این را
فروشندهی قهوه گانودرما میگوید .او ادامه میدهد:
«یک فرم هست که از طریق واتسآپ برایتان
میفرستم .شما به سؤاالت این فرم پاسخ میدهید
و کارشناس ما بعد از مطالعهی پاسخهایتان به
شما میگوید که چه قهوهای مناسب شماست ».در
مورد خواص این قهوه میپرسم و از من میخواهد
در گوگل جستوجو کنم .فروشنده قهوه ادعا
میکند« :پدر و مادر خودم فشار خونی بودند و هر
دو با مصرف قهوه گانودرما خوب شدهاند و دیگر
قرصهای فشارخونشان را مصرف نمیکنند ».او
ادامه میدهد« :مصرف این قهوه حتی برای درمان
بیماری سرطان هم بسیار مؤثر است و این بیماری
را درمان میکند».
فروشنده قهوه اظهار تاسف میکند« :متاسفانه
این قهوه ناشناس است و آن طور که باید و شاید در
مورد خواصش اطالعرسانی نشده است و خیلی از
مردم از خواص دارویی آن بیخبرند .مثال این قهوه
برای درمان بیماری دیابت بهکار میرود و بیماران
دیابتی دیگر نیازی به تزریق انسولین ندارند».
حدود قیمت قهوه گانودرما را میپرسم ،فروشنده
جواب میدهد« :هر بسته قهوه گانودرما شامل 20
عدد است که میتوانید در آب جوش حل کنید
و بخورید .بسیار خوشمزه هست و حدود قیمت
آن  200هزار تومان است که بسته به نوع قهوهای
که برای شما تجویز میشود قیمتش باالتر و یا
پایین تر است ،اما همین حدود است ».از فروشنده
میپرسم پس گانودرما نوعی قهوه است و او توضیح
میدهد« :نه ،گانودرما نوعی قارچ است که آن را
پودر میکنند و برای اینکه طعم بهتری پیدا کند
و مصرف آن آسانتر شود با قهوه مخلوطش
میکنند».
فروشنده را ندیدهام و تنها ارتباط ما تلفنی
است .او اسم مرا در لیست انتظار میگذارد .تا
پس از هماهنگی با کارشناس مربوطه که به قول
خودش «عین یک دکتر» است فرم مربوطه را برایم
بفرستد.
او در پایان برای ترغیب من به منتظر بودن
و دریافت قهوه گانودرما میگوید« :واقعا گانودرما
پادشاه گیاهان است و شما با مصرف این قهوه تمام
بیماریهایتانخوبمیشود».
فرم مربوطه را دو روز بعد برایم میفرستد .در
این فرم از  61بیماری نام برده شده است از قبیل
 ،MSانواع هپاتیت ،دیابت ،فشارخون ،کبد چرب،

گزارش پاسارگاد از افزایش فروش گانودرما در سیرجان

دیسک کمر ،افسردگی ،آلزایمر ،سرطان ،الغری و
چاقی و....در پایین فرم هم پرسیده شده آیا پیوند
اعضا انجام دادهاید؟ در حال شیمیدرمانی هستید؟
باردارید؟ عمل قلب باز انجام دادهاید؟ دیالیز
میکنید؟ و در آخر چه داروهایی مصرف میکنید؟
 از مصرفش پشیمان شدم
مجتبی یک بار قهوه گانودرما را خریده است:
«دوستم فروشنده این نوع قهوه بود .از خواصش
خیلی تعریف کرد و من هم تصمیم گرفتم یک بار
که شده امتحانش کنم .یادم نیست چقدر بابتش
پول دادم اما یادمه همسرم اعتراض کرد که با
این قیمت میتوانستیم  3تا بسته قهوه معمولی
از بازار بخریم .وقتی هم استفاده کردیم مزه پودر
یداد ».مجتبی
یداد اصال مزه قهوه نم 
کاکائو را م 
ادامه میدهد« :من برای خواص گانودرما نخریده
یدانست من قهوهخور
بودمش .دوستم چون م 
هستم این بسته را پشنهاد داد و من توی
رودربایستی خریدمش .خالصه چون قیمتش
خیلی گران بود دیگر نخریدم».
راضیه هم از مصرف کنندگان قهوه گانودرما
بوده است .او میگوید« :به خاطر خواص دارویی
که فروشندگان قهوه تبلیغش را میکردند ،شروع
به مصرف این نوع قهوه کردم .بستهی دوم را که
خریدم ،دیگر معدهام داغون شد و بیچاره شدم.
مصرف قهوه را قطع کردم و مجبور شدم برای
درمان نزد پزشک بروم».
هما بیماری دیابت دارد .او میگوید« :شنیده
بودم برای درمان بیماری دیابت بکار میرود .خریدم
و مصرف کردم .به خاطر اینکه حاوی شکر است نه
تنها دیابتم خوب نشد بلکه قندم هم حسابی باال
رفت ».هما ادامه میدهد« :حتی مادرم هم که سالم
بود با مصرف این قهوه فشارش باال رفت .خالصه هر
دوتامون از مصرفش پشیمان شدیم».

حفظ سالمت
روان کودکان
در برابر اخبار
اضطرابآور

گانودرمای عوامفریب

عکس :پاسارگاد

سحر هم از مصرفکنندگان قهوه گانودرماست.
او از تجربه شخصیاش میگوید« :یکی از دوستان
خواهرم فروشندهی این قهوه بود .خیلی از
خواص آن تعریف میکرد ،میگفت درمانکننده
جوشهای صورت و آکنه است .پوست را شاداب
میکند  .عیوب پوست را میپوشاند .منم مدتی بود
صورتم پر از جوش شده بود .ترغیب شدم و شروع
به مصرف کردم».
سحر ادامه میدهد« :عین زنهای حامله دچار
یدانستم.
حالت تهوع شده بودم .علتش را هم نم 
حالم آنقدر بد شد که پیش دکتر رفتم .بعد از
 پاسارگاد :عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با اشاره به عدم تکامل رشد شناختی
در کودکان ،نسبت به جلوگیری از مواجهه آنان با
اخبار ناگوار و اضطرابآور هشدار داد .به گزارش ایسنا
دکتر رزیتا داوریآشتیانی گفت :انتظار میرود با فراهم
کردن آسایش و رفاه روانی و اجتماعی ،سالمت روان
کودک حفظ شود .وی با بیان اینکه کودکان نسبت

مدتیفهمیدمدلیلشقهوهگانودرمااست.مصرفش
را که قطع کردم حالت تهوع از بین رفت».
سحر میافزاید« :فقط حالت تهوع نبود ،معدهام
را هم خیلی اذیت میکرد .دچار تپش قلب هم
شده بودم .کال از مصرفش پشیمان شدم و دیگر
سراغشنرفتم».
 میخواستم قبل از عروسیام
جوشهای صورتم خوب شوند
رویا برای شکایت از فروشنده قهوه گانودرما
به بخش غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مراجعه
کرده است .او می گوید« :با فروشنده قهوه از طریق
به بزرگساالن بیشتر در معرض آسیبهای روانی قرار
میگیرند ،توضیح داد :با توجه به اینکه کودکان از لحاظ
رشد شناختی کامال تکامل نیافتهاند ،نمیتوانند اخبار را
درست تحلیل و تفسیر کنند .در بسیاری از مواقع فکر
کودکان در مواجهه با اخبار زلزله ،سیل ،جنگ و مسایلی
از این قبیل تا مدتها مشغول میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

«تنها اوست که میماند»
دلسوزی ،تالش و کوشش در تعلیم و تربیت ،انتقال معلومات و تجربیات
ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و پدرانه ،ایجاد فضایی
دلنشین برای کسب علم و دانش ،چراغ راه دانشآموزان برای رسیدن
به موفقیت و راهنما و راهگشای دیگران با تدبیر خردمندانه جزئی از
ویژگیهای اخالقی معلمی دلسوز و فداکار مرحوم «حاجایرج معینی»
بود که همزمان با سالروز شهادت دخت پیامبر اکرم(ص) چشم از جهان
فروبست و به دیدار حق شتافت .این مصیبت را به خانوادهی محترم
ایشان تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای آن سعید فقید علو
درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.
کارکنان و هنرجویان آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی موحدی

خواهرم آشنا شدم.با هم دوست بودند و او مدتی
بود وارد بازاریابی فروش قهوه گانودرما شده بود .من
روی صورتم جوشهای ریزی داشتم و میخواستم
قبل از مراسم عروسیام از شر آنها خالص شوم.
دوست خواهرم به من مصرف قهوه گانودرما را
پیشنهاد داد و من شروع به مصرف کردم».
رویا در ادامه میگوید« :دو نوع قهوه به من
توصیه شد .قهوه سوپریوم برای صبح و قهوه الته
هم برای عصر که هر بسته را حدود  200هزار
تومان خریدم .چون قیمتشان گران بود فکر
میکردم اینها به راستی خواص دارویی دارند و
اختالالت اضطرابی را از پیامدهای مواجهه کودکان
با اخبار ناگوار عنوان کرد و افزود :کودکانی که زمینه
مشکالت اضطرابی دارند ،در مواجهه با این اخبار بیشتر
در معرض آسیب قرار میگیرند .این متخصص با اشاره
به لزوم پرهیز کودکان از انجام بازیهای خشن و دیدن
تصاویر و فیلمهای خشن ،گفت :والدین باید مراقب باشند
کودکان در معرض اخباری که محتوای خشن دارد قرار

من به زودی خوب میشوم .مدتی مصرف کردم و
آکنههای صورتم نه تنها درمان نشدند ،بلکه صورتم
پر از آکنه شد .حتی کمر و گردنم هم پر از آکنه
شد .با فروشنده تماس گرفتم و گفت مهم نیست
قهوه دارد اثر میکند و جوشهای زیر پوست بیرون
ریختهاند و شما به زودی خوب میشوید .همچنان
به مصرف قهوهها ادامه دهید .تا اینکه بعد از حدود
 15روز عوارض دیگری هم به وجود آمد .شدیدا
دچار نفس تنگی شدم .حالت تهوع پیدا کردم و
در استفراغم خون بود .به پزشک مراجعه کردم و
آندوسکوپی انجام دادم و دکتر تشخیص داد که
دچار زخمهای شدید گوارشی شدهام».
حدود  6ماه از اولین روزی که رویا شروع به
مصرف قهوه گانودرما کرده است میگذرد« :دچار
نفس تنگی شدهام .عادت ماهیانهام نامنظم شده
است .استخوان درد هستم و اشتها ندارم و خدا
یداند تا االن چقدر برای اشتباهی که کردهام
م
هزینههای درمانی پرداختهام و هنوز هم خوب
نشدهام».
 داروهای گیاهی همچون داروهای
شیمیاییدارایعوارضجانبیهستند
دکتر عباس فخریان مدیریت غذا و داروی
دانشگاه علومپزشکی شهرستان سیرجان درباره
قارچ گانودرما و خواص آن میگوید« :قارچ گانودرما
از  5000هزار سال پیش در چین مورد استفاده قرار
میگرفت و ما منکر یکسری از خواص آن نیستیم
اما اینکه این قارچ را برای درمان همهی بیماریها
تجویز میکنند ،تکذیب میکنیم .تبلیغاتی که
فروشندگان این قهوه به صورت گسترده انجام
دادهاند نوعی عوامفریبی است .این قارچ از حدود
 5000سال پیش وجود داشته است پس با این
یداشت».
حساب دیگر نباید بیماری وجود م 
دکتر فخریان درباره عوارض مصرف این قهوه
نگیرند و در همین راستا بر فعالیت کودکانشان در
اینترنت نظارت داشته باشند .وی با اشاره به اینکه سالمت
روان بسیاری از کودکانی که تصاویر جنایات گروههای
تروریستی همچون داعش را اتفاقی مشاهده کردهاند ،تا
مدتها دچار چالش شدهاند ،گفت :در مواردی مشاهده
شده که کودک بر اثر این اتفاق از رفتن به مدرسه امتناع
کرده و حتی در تغذیه و خواب دچار اختالل شده است.

گانودرما میگوید« :در خصوص مصرف قهوه
گانودرما شاکیانی به بخش غذا و دارو مراجعه کردهاند
که اکثر آنان دچار مشکالت گوارشی ،مشکالت
کلیوی ،مشکالت دیابتی و حتی مشکالت قلبی
شده بودند .کارشناسهای ما پیگیر رسیدگی به این
شکایتها هستند و اگر افراد دیگری هم هستند که
با مصرف قهوه گانودرما دچار بیماریهای مختلف
شدهاند یا بیماری آنها تشدید شده است میتوانند
به قسمت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
مراجعه و شکایت کنند ».این مدیر غذا و دارو در
ادامه میافزاید« :افرادی که تصمیم به مصرف قهوه
گانودرما دارند ،باید به پزشکان طب سنتی مراجعه
کنند و مشاوره بگیرند .اینکه قهوه گانودرما را بخوریم
یا نخوریم را حتما از پزشکان طب سنتی بپرسیم .به
حرف فروشندگان این قهوه که با بازارگرمی اقدام به
فروش قهوه میکنند توجه نکنید .چه دچار بیماری
خاصی هستید و برای درمان آن تصمیم دارید از قهوه
گانودرما مصرف کنید و چه در سالمت کامل هستید
و میخواهید این نوع قهوه را برای چاقی و الغری
مصرف کنید بایستی حتما تحت نظر پزشکان طب
سنتی شروع به مصرف کنید».
دکتر فخریان در مورد پزشکان طب سنتی
توضیح میدهد« :جدیدا همه پزشک طب سنتی
شدهاند و اقدام به تجویز داروهای گیاهی میکنند.
اما مردم باید توجه داشته باشند که پزشک طب
سنتی به پزشکی گفته میشود که پس از پایان دوره
پزشکی عمومی 4سال طب سنتی و گیاهی خوانده
باشد و ما در سیرجان در حال حاضر پزشک طب
سنتی نداریم اما در کرمان هست و بیماران میتوانند
مثال به کلینیک بعثت مراجعه کنند و با پزشکان
طب سنتی مشورت نمایند ».دکتر فخریان در ادامه
ضمنانتقادازمصرفبیرویهداروهایگیاهیتوسط
مردم گفت« :تصور عامه مردم این است که داروهای
گیاهی هیچ نوع عارضهای ندارند میتوانند هر چه
قدر که میخواهند در مصرف آن زیادهروی کنند.
اما باید بدانند داروهای گیاهی همچون داروهای
شیمیایی دارای عوارض جانبی برای بدن هستند
و مثال همین گیاه گاوزبان که توسط مردم بیرویه
مصرف میشود عوارض زیادی دارد ».این مدیر
بخش غذا و دارو در ادامه میافزاید« :تا امروز هیچ
آزمایش و پژوهش اثبات شدهای درباره خواص قهوه
گانودرما ثبت نشده است .با وجود ادعای فروشندگان
قهوه گانودرما در مورد خواص این قهوه هیچ منبع
علمی تاثیرات آن را بر سالمتی و درمان بیماریها را
اثبات نکرده است .اگر برای مصرف آن همچنان مصر
هستید حتما تحت نظر یک پزشک طب سنتی این
کار را انجام دهید».

سرکار خانم پونه محمودی
درگذشــت پدربــزرگ گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتان
تســلیت میگوییــم .از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم
غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و ســامتی خواســتاریم.

هفته نامه پاسارگاد

خانواده محترم

معینی

فقــدان درگذشــت معلــم وارســته ،اســتاد فرهیختــه علــم
و ادب شــادروان ایــرج معینــی را بــه شــما بزرگــواران
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه احدیــت بــرای آن عزیــز
از دســترفته علــو درجــات الهــی و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان طــول عمــر و صبــر مســئلت مینمایــم.

حمید شهسواری
با برنج ایرانی  19/000ت
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی  18/000ت
با برنج ایرانی  15/000ت
قلیــهمــــاهـی
 12/000ت
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
 12/000ت
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی  19/000ت
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی  17/000ت
چلو جوجهکباب
چلومرغ زعفرانی با برنج ایرانی  17/000ت
با برنج ایرانی  19/000ت
دمپخت گوشت
 11/000ت
استانبولی
 13/000ت
بـــزقــورمه
شام:
 24/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 13/000ت
ساندویچ کباب یک و تک
 8/000ت
کباب کوبیده هر سیخ
 15/000ت
جوجهکباب استخوانی(بدون برنج)

با برنج هندی  18/000ت
با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  11/000ت
با برنج هندی  11/000ت
با برنج هندی  18/000ت
با برنج هندی  19/000ت
با برنج هندی  20/000ت

کیفیت رمز مانداگری ماست

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /98/49ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «طراحــی ،خريد ،ســاخت ،نصب
و راهانــدازی يــك دســتگاه آسانســور صنعتــی بــه همــراه اجــراي ســازه و فونداســيون مربوطه به
صــورت  »EPCخــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا
كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه
و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز شــنبه مــــورخ  98/11/12در محــــل دفتر
كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي
موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ  98/10/30مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا
قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

