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 نجمه محمودآبادی
مادربهروزو بهاره تنها نیامده است .آنها را هم با
خودش آورده است .بهاره عاشق درس خواندن است.
اما اینروزهای کرونایی که آموزشمجازیشروعشده
است بهاره از درس خواندن باز مانده است .در جواب
سوالمادرش کهمیپرسد«:بهارهدرسخوندنرادوس
داری؟» سرتکان میدهد .مادرادامه میدهد« :مدرسه
فرستادن برای من که هم اجارهنشین هستم و هم
سرپرست خانوارکارسختی بود .نداشتم کرایه ماشین
بدهم .به سختی بهاره را میفرستادم ».بهاره گوشی یا
تبلت ندارد تا همراه همکالسیهایش درس بخواند.
حاال گوشهنشین شده است .سرش به زیر است .بال
روسرشاش را به ماسکش چسبانده است ،گویی
میخواهد حرفی بزند و ماسک مانع است .زیرچشمی
نگاهمیکند.
بهروزهم سربه زیراست .گاهی زیرچشمی نگاهی
میاندازدبه آدمهایی کهدورتادوراتاقنشستهاند.مادر
برای بهروز هم کاری نکرده است .دستان خالیاش را
نشانمیدهد«:اگهموهست،بکن»
آن طرف رویا نشسته است .رژلب قرمززده است
و حرف که م یزند ماسک را ازجلوی دهانش برمیدارد.
مادرش توضیح میدهد« :هر دو  -سه ماهی یک بار
فکاش درمیرود و باید جایش بیاندازند و هردفعه80
هزار تومان باید هزینه کنیم .یک بار هم که فکاش
در رفت و ما متوجه نشدیم دهان بچه رفته بود یک
طرف صورتش و دیگر نمیشد جایش انداخت .باید
میبردنش اتاق عمل .دکترها گفتند اگر میخواهید
فکاش درنرود باید عمل جراحی انجام دهید که سه
سال پیش 12 ،میلیون هزینهاش بود و امسال با این
گرانیهانمیدانمچقدرشده است».
وقتی ازرویامیپرسند آرزویتچیست؟نمیداندچه
جواب دهد .رویا مانده است بیآرزو .رویا قبال کالس
پتهدوزی میرفت و حاال با آمدن کرونا دیگر کالس
نمیرود.کالسپتهدوزیاشجابهجاشده استومادرش
یادشنمیآیدکالسکجاست.رویاماسکشرابرمیدارد
و میگوید« :رفته شیخ مفید ».مادر هیجان زده یادش
میآید«:هادرستمیگوید».هیجانشفرومینشیند«:با
این کرونا جرات نمیکنم کالس بفرستمش ».رویا دلش
برای کالسهایش تنگ شده است .فکرمیکند تا آرزو
پیدا کند«:دلممیخوادپتهبدوزم».
مادر رویا حوصله ندارد« :دردات تو جونم من
حوصله کالس رفتن و آموزش اینکه چطوری با رویا
رفتار کنم ندارم .نه حوصله دارم نه اعصاب ».چشمان
مادررویا پرازمهربانی است .ازرویا تعریف میکند12« :
سال مدرسه رفت .بهترین شاگرد مدرسه بود ».رویا به
مادرش نگاه میکند و ماسکش را برمیدارد« :ظرف
شستم .کف آشپزخانه را دستمال کشیدم .جارو زدم.
مادرم گفت رویا بیا بشین خسته شدی ».مادرو دختر

بهمنگاهمیکنند،دوستداشتنشان
قابل احساس است.
مادر از خواستگار رویا حرف
م یزند« :پسرهمسایه خواستگارش
بود .اما به من برخورد چون او
هم مثل رویابود و من فکر کردم
سربارم میشود .رفتن و پسرشان را
داماد کردند و یکی مثل رویا برایش
گرفتند .حاال بچهدار هم شدهاند.
نمیدانید دست زنش را میگیرد و از
خیابان ردش میکند .مواظب زنش
هست .من هر موقع که آنها را
میبینم پشیمان میشوم که کاش
رویا را بهش داده بودم ».مادر دلش
میخواهد رویا عروس شود« :اگه
یکی پیدا شود که یه خورده خوب
باشد و عقلش بکشد ،رویا را عروس
میکنم .رویا هم دلش میخواهد
عروسشود».
مادر رویا میگوید« :از بس که
غصه دارم همش میخندم .یکی هم
بمیرهمنمیخندم».مادربهارهوبهروز
خدا را شکر میکنند« :این دنیا محل
گذره .میاد و میگذره .خدا برایمان
نگهشانداره.پارهتنمانهستن.طاقت
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
نداریممریضیودردشانراببینیم».
مادررویا یک دختردیگرهم دارد
گزارش پاسارگاد از مشکالت بچههای سندرومدان
و او سالم است و کوچکتر از رویا:
«بعد از رویا دوباره حامله شدم .از
ترس اینکه بچه دوباره سندروم شود
رفتم و سقطش کردم .برای بارسوم
هم حامله شدم و اوایلش نفهمیدم
و بعد که فهمیدم گفتم بذاراین یکی بماند شاید سالم غمها آنها را با خود بردهاند .غمها ،دردها و آیندهای دارد .چون خانوادهها توان مالی کافی ندارند تا بتوانند همسایهها میبردنش خانهشان به شوخی و جدی
باشد .تا هفت ماهگی استرس داشتم و باالخره طاقتم نامعلوموقتیمادرهانباشند.دغدغهیمشترکهمهی برای بچههایشان کاردرمان بگیرند و کارهایی مثل بهش مواد دادند و حاال او معتاد شده است .یا یکی از
شنواییسنجی انجام دهند.بچهها هم وقتی ازمدارس بچههامادرشتعریفمیکردوقتیتنهاییبیرونمیرود
تمام شد و رفتم پیش همان کسی که آن یکی بچهام مادرها«:وقتیمانباشیم ،اینبچههاچهمیشوند؟»
حذف میشوند در خانه افسرده میشوند .چون خود بچههای همسایه بهش مشروبات الکلی میخوراندند
نبودکانونسندرومدانبزرگترینمشکل
را سقط کرد .آمپول زدم تا این یکی هم سقط شود.
شراد مدیرخیریه نیکان درباره مشکالت خانوادههاهمبرایاینهاهیچکاریانجامنمیدهند.مثال وقتیبرمیگرددگیجومنگ است.حتی آزارهایجنسی
مهدیه دان 
کیسهی آبم پاره شد و بچه با یک کیلو و  200گرم
به دنیا آمد و من هر لحظه منتظر بودم که بهم خبر بچههای سندرومدان میگوید« :من فکر میکنم یکی از بچههایمان آنقدر چاق شده است که شاید هم وجود دارد».
شراد؛ «با توجه به تعداد بچههای
به گفتهی دان 
بدن بچه مرده .اما بچه زنده ماند و سالم بود ».مادررویا بزرگترین مشکل بچههای سندروم در این شهرنبود حدود  140کیلو وزنش باشد و مادرش میگوید خب
سندروم وجود مرکزی برای آموزش آنها الزم و ضروری
خدا را شکرمیکند« :نمیدانم آن روزها خدا نزدیکتر کانون سندرومدان است که کارهای تخصصی برای من این را کجا ببرم؟ برایش چکارکنم؟»
است.موضوع این است کهتنها آموزشبه اینبچهها
مردم آزارشانمیدهند
بود یا اینکه دعاهای ما بیشترمیگرفت .با قاشق چای بچهها انجام دهد .یک مرکز تخصصی که برای این
شراد در ادامه از نبود امکانات برای بچههای مهم نیست .ما باید به افراد جامعه و خانوادههای این
دان 
خوری بهش شیرمیدادم و با هرقطرهی شیری که به بچهها باشد تا کارهایی مثل حرفهآموزی ،کاردرمانی،
دهنش میریختم ده تا قطره اشک ازچشمانم میآمد گفتاردرمانی و ...انجام دهد ،نیست و شاید اگرمرکزی سندروم داون میگوید و میافزاید« :اینها بچههای بچهها هم طرزرفتاربا این بچههارا یاد دهیم .حداقل
و دعا میکردم خدا صحیح و سالم نگهش دارد .بچه حتی به صورت پارهوقت که از این بچهها نگهداری سادهای هستند و نمیشود در جامعه تنها بیرون کاری کهمیتوانیمبرایشان انجامدهیم این است کهبه
ماند و سالم بود .اما ازبس با پدرش جلوی چشمانش میکرد باعث میشد خانوادههایشان در طول روز فرستادشان .ممکن است مورد تمسخر یا خدای آنها احترام بگذاریم و آنها را به عنوان اعضای جامعه
دعوا کردیمیک اعصابخردیشده کهنگو».مادردیگر بتوانندچندساعت استراحت کنند .اگرمرکزخصوصی نکرده مورد سوءاستفاده قراربگیرند.خیلی ازبچهها را بپذیریم».ویدربارهمشکالتدیگراینبچههامیگوید:
باشد وقت بیشتری برای این بچهها گذاشته میشود میبرند در مهمانیها تا مسخرهبازی در بیاورند و مردم «مشکل دیگر این بچهها ازدواج است .این بچهها
نمیخندد.
همه ساکت شدهاند .خیره به موکتهای کف اتاق .و زمان بیشتری برای آموزش دادن به آنها وجود هم بخندند .یکی از بچههایمان معتاد شده است .عاشق ازدواج کردن هستند .دریکی ازشهرها دو تا از

آرزوهایی که فراموش میشوند

این بچهها با هم ازدواج کرده بودند.
آرزویقلبیهمهی اینها ازدواج کردن
است و متاسفانه خانوادهها زیر بار
ازدواج آنها نمیروند .مادریکیشان
میگفت من نمیتوانم یکی مثل
بچهی خودم رابیاورم و ازش نگهداری
کنم .یا مادر یکی از پسرانمان
میگفت دو روزدیگه ما بمیریم کی
مواظب پسر ماست؟ حاال زن هم
برایش بگیریم و باید مواظب زنش
هم باشیم .من باید یکی برای پسرم
بگیرم که مواظب پسرم باشد و آن
را جمع کند .نه اینکه زنش هم نیاز
بهنگهداریومواظبتداشتهباشد».
مدیرخیریه نیکان میگوید:عدم
آگاهی خیلی از خانوادهها بسیار
بزا است .بعضی خانوادهها
آسی 
کارهایی انجام میدهند که ما را
شوکه میکند .مثال سرخود و بدون
مشورت با پزشک متخصص برای
دخترشان آمپولهای هورمونی
تزریق کردهاند تا عادت ماهانه
دخترشان قطع شود .یک دختر 20
ساله که حدود  4سال است عادت
ماهیانهاش شروع شده است در20
یا 21سالگی عادت ماهیانهاش قطع
میشود .وقتی ازشان میپرسیم چرا
این کار را کردید؟ میگویند یکی از
اقواممان ماما بوده او توصیه کرده
بخاطر اینکه راحت شوم و هر ماه
درگیری پریودی این بچه نشوم .یک
خانم 60ساله وقتی یائسه میشود تا
یکی دو سال به هم ریخته است ،حاال این دختر20
سالهبایدتحملیائسگیرابکند».
ویمی افزاید«:کاراصلیخیریهنیکانفقطبچههای
سندروم نیست که بخواهیم تمام وقت و انرژیمان را
برایشان بگذاریم .اگرما ازطرف خیرین حمایت شویم
تا نیرویهای متخصص برای آموزش استخدام کنیم
و پزشکانی داوطلب شوند تا به این خانوادهها درمورد
مسایل پزشکی و قبل ازبلوغ کودک آگاهی میدادند
چقدر خوب میشد .االن چند تا از دخترهای ما این
شراددر ادامه میافزاید« :خدا دکتر
طوری شدند ».دان 
عباسلو متخصص قلب را رحمت کند .دو سال متوالی
بچههارااکوکاردیوگرافیکرد.چونبیماریرایجبچههای
سندروم مشکالت قلبی و تیروئید است که حتما باید
چکاپ را انجام بدهند .چکاپ آزمایشیشان را خودمان
در آزمایشگاه انجام میدهیم .اما مشکالت قلبیشان
را بعد ازفوت ایشان هیچ پزشکی با ما همکاری نکرد.

اگر پزشک متخصص قلبی داوطلب شود حداقل
هفتهای یکی از بچهها ،یا اصال ماهی دو نفرشان را
اکوکاردیوگرافی کند بخش عظیمی از مشکالت و
بیماری اینبچههاحلمیشود».
مشکلباخانوادهها
شراد بزرگترین مشکل خیریه نیکان را با
دان 
خانوادههای این بچهها میداند و میگوید« :بعضی از
خانوادهها با خیریه همکاری الزم را انجام نمیدهند.
مثال خیلیها میگویند ما کرایه ماشین را برای اینکه
فرزندمان را برای شرکت در کالسها به خیریه نیکان
بیاوریمنداریم.مثالبرایکالسهاییکهبرایشانرایگان
برگزارمیکنیمبایدبرویمدرخانهشانوراضیشانکنیم
تا فرزندشان را به کالسها بیاورند .یا مثال برای تمرین
فوتبال باید با مسئولیت خودمان برویم درخانهشان،
بچهراسوارکنیمبیاوریمودوبارهبرسانیم.مراقبباشیم
اگربیماریخاصیدارندقرصشانراهمراهشانبیاورند.
انگاراینبچههاطردشدههستندو اززندگیوالدینشان
فاکتورگرفتهشدهاند.بچههاپیشرفتشانعالی است
اما متاسفانه مادربا زورو اکراه بچهاش را برای کالسها
میآورد .گاهی حتی با ما دعوا و بحث میکنند چرا دایه
دلسوزترازمادرشدهاید؟»
 141نفرتحتپوششنیکانهستند
شراد درباره کارهایی که خیریه نیکان برای
دان 
بچههای سندرومدان انجام میدهد ،میگوید« :ازسال
 93بود که ما این بچهها را شناسایی کردیم .االن141
نفرشدهاند .نیکان کارهای پزشکی این بچهها را انجام
میدهد .برای پسرها اولین تیم فوتبال را تشکیل
دادیم و برای دخترها هم باشگاهی به پیشنهاد خود
صاحب باشگاه درتمرینات شرکت میکردند .کالس
نقاشی ،کاردستی و موسیقی برایشان برگزارمیکنیم و
درخود مرکزکالس ورزش داشتیم که با شیوع کرونا
تقریبا اکثرکالسها لغو شدهاند و متاسفانه ما نیروی
تخصصی نداریم تا به طورحرفهای حرفهآموزی کنیم و
فعالیتهای نیکان درحد این است که ازخانه بیرون
بیایندوبرایشانتنوع ایجادشود».
شراد در انتها میگوید«:ما قلبا این بچهها را
دان 
دوست داریم و خوشحالیم از اعتمادی که خانوادهها
به نیکان دارند .این اعتماد برای من خیلی اهمیت دارد
و خیلی هم سخت بود تا ما توانستیم این اعتماد را
کسب کنیم .ما با صداقت و ازروی خلوص نیت کار
میکنیم و خانوادهها این را میفهمند و درک میکنند.
بعضی ازاین بچهها توانایی کارکردن دارند .مخصوصا
کاری که تکراری باشد را عالی انجام میدهند .استاد
حرکات تکراری هستند.به نظرم باید ازخودمان شروع
کنیم .یعنی جلوی اسمشان خانم و آقا بگذاریم و یاد
بگیریمبه اینبچهها احترامبگذاریم .آنهارادرجامعه
بپذیریم.مسخرهشاننکنیم .آنهارادستنندازیمو از
مهربانیوسادگیشانسوءاستفادهنکنیم».

طرح اصالح و بهسازی روشنایی معابر

از محالت حاشیهای شهر آغاز خواهد شد
ابوذر زینلی رییس شورای اسالمی شهر سیرجان درباره
این طرح گفت :با توجه به درخواستهای مکرر مردمی و به
دنبال ساماندهی ،بهسازی و اصالح روشنایی معابر شهری
و وجود دغدغه مدیریت شهری و مسئوالن شهرستان
در این خصوص ،موضوع در دستور کار شورای شهر قرار
گرفت و اختصاص  10میلیارد تومان از بودجه شهرداری در
کنار میزان بودجهای که از سوی شرکت برق جنوب استان
اختصاص داده شده جهت ساماندهی ،بهسازی و اصالح

روشنایی معابر شهری به تصویب رسید.
رییس شورای شهر سیرجان ادامه داد :جهت ارتقاء
و بهبود وضعیت روشنایی معابر شهری و ایجاد زیر
ساختها ،همکاری و همراهی مدیران ارشد شهرستان
و مدیران استانی طرح شهر نور با تامین اعتبارات الزم
استارت خورد که در این طرح مقرر گردیده است در
فاز اول ،اصالح و بهسازی روشنایی معابر از محالت
حاشیهای و کمبرخوردار آغاز گردد.

ابوذر زینلی روشنایی معابر را یکی از اولویتهای افزایش
امنیت و ایجاد زیبایی بصری دانست و گفت :در حوزهی
روشنایی معابر راهکارهای همکاری شهرداری و شرکت توزیع
برق دیده شده و با ایجاد تعامل و همکاری دو جانبه این
طرح به زودی از سطح محالت حاشیهای شهر سیرجان کلید
خواهد خورد و امیدوار هستیم در سایه تعامل و همکاری با
دستگاههای ذیربط خدمتی شایسته و تاثیرگذار برای
شهروندان سیرجان صورت پذیرد.

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش  15قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان  (نوبت دوم)

دهیــاری باســفهرجان در نظــر دارد  15قطعــه زمیــن تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده
عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــداراکات الکترونیکــی
دولــت ( )www.setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099093173000003را بــه صــورت
الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/09/17 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/10/03ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/09/18 :تا تاریخ 1399/10/02
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1399/09/18ساعت  9:00تا تاریخ  1399/10/04ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی 1399/10/06 :ساعت 9:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/10/07 :ساعت 9:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــه مراحــل
فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه) ،پرداخــت
تضمیــن شــرکت در مزایده(ودیعــه) ،ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن
مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی
ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخــاب میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی
(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش
«ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحلهاي
احداث ساختمان درمانگاه خات ماالنبیاء روستاي باسفهرجان (نوبت اول)
دهیــاری باســفهرجان در نظــر دارد بــر اســاس مناقصــه عمومــی خدمــات (شــرح
مختصــر :احــداث ســاختمان درمانــگاه خاتماالنبیــاء روســتاي باســفهرجان) بــه
شــماره  2099093173000006را از طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی
دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت ســتاد بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد .الزم اســت
مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/09/24ساعت  14:00میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تاریخ  1399/10/11ساعت 14:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تاریخ  1399/10/23ساعت 14:00
زمان بازگشایی پاکتها :تاریخ  1399/10/24ساعت 9
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص
اســناد مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

