ایسنا :رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از تخصیص یک
هزار میلیارد تومان در سطح کشور برای تنش آبی خبر داد و بیان کرد :تاکنون 104
میلیارد تومان به استان کرمان از محل اعتبارات تنش آبی ابالغ شده است که 67
میلیارد تومان آن به آب شهری و  25میلیارد تومان آن به آب منطقهای و مابقی آن
به آب روستایی و عشایری اختصاص داده شده است .جعفر رودری در جلسه شورای
برنامهریزی و توسعه استان کرمان به خشکسالیهای اخیر در استان کرمان و کشور
اشاره کرد و گفت :با توجه به خشکسالیهای رخ داده در کشور ،تصمیمگیریها و
برنامه ریزیهای در سطح ملی و استانی متناسب با این موضوع گرفته شده است.

اختصاص 104
میلیارد تومان
اعتبارات تنش
آبی به استان
کرمان

یادداشت

دورهمی بزرگ خانوادهها
 محمد احمدزاده
جمعه هفته گذشته مسابقات
اسبدوانی با حضور حداقل 20
اسب از سطح شهر و استان و
بدون حضور مسئوالن در پیست
اسبدوانی شهر زیدآباد برگزار شد.
حضور گسترده مردم مشتاق اعم از
زن و مرد یکی از نکات بارز این رویداد بود .در شرایطی این
جمعیت گرد هم جمع شده و جوانان ورزشکار خود را تشویق
کردند که این روزها بحث ورود خانمها به ورزشگاههای
پایتخت داغ شده است .جمع شدن این جمعیت در کنار
هم به صورت خانوادگی ،نشان از ادب اجتماعی و فرهنگ
خانوادهدوستی و احترام به جایگاه خانمها در میان جوانان
سیرجانی و زیدآبادی دارد .بارها در همین ستون اذعان
کردهام که معرفی فرهنگ شهر سیرجان در رسانههای
کشور با سوژههایی از قبیل خوردن جیرجیرک یا اتفاقات
حاشیهای در فوتبال سال گذشته و یا تلفات الکلی در یک
عروسی ،نمایانگر فرهنگ شهر نیست و بزرگنمایی چنین
اتفاقاتی ،فرهنگ مردم یک شهر را زیر سئوال میبرد 4 .هزار
شهروند در عصر یک جمعه گرم تابستانی ،بدون حاشیه

جوانان ورزشکار خود را تشویق و پس از اتمام مسابقه به
سوی خانههای خود گسیل میشوند .در روزی که حداقل
 20اسب گرانقیمت و سوارکاران ماهر استانی و شهرستانی
و حتی از استانهای دیگر در یکی از شهرهای اقماری
سیرجان گرد هم جمع میشوند کسی جز رییس شورای
شهر و شهردار زیدآباد از آنان استقبال نکرد .سال گذشته
مفهومی تحت عنوان «آتش به اختیاری» در کشور مطرح
شد که هرکس از ظن خود این مفهوم را تفسیر و تبیین کرد
اما در شهر ما کمادعاترین و کمحاشیهترین گروهی که به
خوبی این مفهوم را به منصه ظهور رساند ،هیئت سوارکاری
شهرستان است .مجموعهای از ورزشکاران شهر که منتظر
بودجه دولتی و تشویق و ترغیب مقامات نمانده و هرساله
با بودجه شخصی به جذب تماشاگر و پرکردن سالم اوقات
فراغت جوانان و خانوادهها اقدام میکنند و باعث دلگرمی
ورزشکاران شدهاند .البته اقدام شایسته شهرداری زیدآباد
نیز در آمادهسازی پیست و محوطه اطراف جای تقدیر دارد.
شورای جوان شهر زیدآباد و شهردار پرانرژی آن و همچنین
اعضای نوآور هیئت سوارکاری سیرجان به خوبی ثابت کردند
که با دست خالی هم میتوان وظیفه فرهنگی و اجتماعی
خود را به انجام رسانید.

خبر

 ۱۱۷هزار نفر در کرمان بیکار هستند
 مهر:سرپرست استانداری کرمان از حضور  ۱۱۷هزار نفر
بیکار یا جویای کار در استان کرمان خبر داد .محمدجوادفدایی
در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال استان کرمان اظهار کرد:
آمار ارائه شده توسط سامانه رصد ،تامین اجتماعی و مرکز آمار
ایران در ایجاد اشتغال با هم متفاوت است .وی افزود :از ابتدای
سال چهار ماه میگذرد و تقریبا  ۳۳درصد از زمان را در جهت
تحقق اهداف ایجاد اشتغال از دست دادهایم .فدایی تصریح
کرد :دیدگاه ما نسبت به ایجاد شغل یکی نیست و مسئوالن
نباید به دنبال ارائه اعداد و ارقام باشند باید تالش کنیم تا شغل
ایجاد شود .سرپرست استانداری کرمان یادآور شد :هدف اصلی
و نهایی ما باید ایجاد شغل و رفع بیکاری از طریق تسهیالت
یا اعتبارات دیگر باشد .وی با بیان اینکه گاهی اوقات در ایجاد
اشتغال کورکورانه عمل میکنیم ،افزود :وقتی به یک واحد
یدانیم آیا این واحدها
تولیدی تسهیالت و خدمات میدهیم نم 

به دنبال ایجاد اشتغال هستند یا افراد بیکار جویای کار در چه
رشتهای تخصص دارند.
فدایی ابراز داشت ۱۱۷ :هزار نفر بیکار یا جویای کار در استان
وجود دارد که باید برنامهریزی کنیم تا مهارتهای آنها را از
طریق نظرسنجی در بانک اطالعاتی ثبت و از آن استفاده
کنیم .سرپرست استانداری کرمان با بیان اینکه کارورزی
مهمترین مسئله در ایجاد اشتغال است ،افزود :باید تجربهکاری
در بنگاههای شغلی ایجاد شود و از افراد متقاضی کار که در
کالسهای کارورزی شرکت کردهاند استفاده کنیم .وی افزود:
سال گذشته سه هزار و ۵۰۰سهمیه برای ایجاد اشتغال داشتیم
که تصمیم بر سهمیه گذاری برای پنج هزار نفر شد که تاکنون
هزار و  ۶۲۸نفر محقق شده است .در این جلسه مقرر شد
جویندگان کار را برای معرفی جذب کنند و قرار شد هر ماهه
افرادی که مشغول به کار شدند را به کارگروه اشتغال اعالم کنند.
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 بتول باللی
با باال رفتن آمار چاقیهای مفرط روز به روز
به طرفداران جراحیهای چاقی افزوده میشود.
روشهای مختلفی از جمله اسلیو ،بایپس،
باندینگ ،بالون ،و  ...برای این منظور وجود دارد.
چندی پیش دکتر محمدرضا عبدالحسینی در
نشست خبری دومین کنگره بی نالمللی چاقی،
گفت« :آمار اضافه وزن در ایران  2برابر میانگین
جهانی است 80 .درصد کسانی که چاقی بیش
از حد داشته باشند ،نمیتوانند وزن خود را پایین
بیاورند .اگر فردی یک و نیم برابر وزن ایدهآل خود
چاق باشد ،مبتال به چاقی مرضی است» .تب الغری
باعث شده است این روزها کار و کاسبی پزشکان
جراحی چاقی سکه باشد.
 چاقها در معرض بیماریهای زمینهای
هستند
چاقی باعث بروز بیماریهایی چون دیابت،
کلسترول ،فشار خون ،کبد چرب ،بیماریهای
قلبی و عروقی و تنفسی است .امید یکی از افراد
مبتال به چاقی مفرط با وزنی باالی  110کیلوگرم
بنا به توصیه پزشک تصمیم به کوچک کردن معده
گرفت .او  5ماه پیش عمل بایپس معده انجام داده
و به گفتهی خودش راض ی است؛ «به دلیل چاقی
نشسته میخوابیدم اما االن میتوانم صاف بخوابم.
لب مرز ابتال به بیماریهای فشار خون ،قند و کبد
چرب بودم .به خاطر کمردرد ،تحرک نداشتم.
زانوهایم کج شده بود اما االن میتوانم کوه بروم و
دوچرخهسواری کنم ».امید ناراحتیها و افسردگی
ناشی از عمل را نتیجه بیحالی م یداند؛ «فرد چاقی
که عمل میکند اگر از الغر شدن لذت ببرد و به
آینده فکر کند ،افسرده نمیشود ».به گفتهی او
برخی آشنایانش که عمل کردهاند ،میگویند
افسرده و پرخاشگر شدهاند ولی این حرفها از نظر
امید لوسبازی است.
 راهی جز عمل نداشتم
علیرضا نیز عمل بایپس معده انجام داده و
بعد از عمل دچار ریزش مو شده است .پروتئین
و آهن بدنش کم شده ،ضعف و معدهدرد دارد
و دلیل آن را زود خالی شدن معدهاش عنوان
میکند؛ «برای پرشدن معده یک لیوان آب هم
که شده ،باید بخورم .در روز دو بار ناهار میخورم
چون جذب و حجم معده کم است ».وزن
علیرضا قبل از عمل 120کیلوگرم بوده و حال
به  80کیلوگرم رسیده .او با همهی عوارضی که
این عمل دارد راضی است ،چون قبال کبد چرب،
زانودرد و فشار خون داشته و اکنون ندارد .علیرضا
میگوید قبال خرخر میکردم و حاال به دلیل کم

پاسارگاد از تب جراحیهای الغری گزارش میدهد

چاقی زیر تیغ جراحی

شدن چربیهای غبغب درمان شدهام.
 اینکه میگویند این عمل عارضه ندارد،
دروغ است
وزن پوپک بعد از عمل بایپس معده از 118
کیلو به  47کیلو رسیده است اما از عمل ناراضی
است و شاید در آیندهای نزدیک دوباره جراحی
شود تا معدهاش را به حالت اول بازگرداند .پوپک از
اینکه واقعیتهای بعد از عمل بایپس به او گفته یا
فهمانده نشده گالیهمند است؛ «برای عمل کردن با
چند پزشک مشورت کردم فقط گفتند بعد از عمل
میزان غذا خوردن پایین میآید اما نگفتند که بیمار
توان تحمل این حال را دارد یا نه .این عمل درآمد
باالیی برای پزشکان دارد دلیلی ندارد که عواقب
آن را بگویند .خوب که روی مغزت راه رفتند قبل
از رفتن به اتاق عمل چیزهایی میگویند که دیگر
قدرتتصمیمگیرینداری».
پوپک یک سال و نیم پیش عمل کرده و وزنش
پایین آمده ولی در این مدت دچار افسردگی شدید
شده است؛ «بعد از عمل زندگی نکردم .افت قند و
فشار خون داشتم .راه میروم ولی ضعف جسمی
دارم ».از نظر پوپک نخوردن بهتر از عمل کردن
است؛ «رژیم غذایی بهتر از عمل کردن است .اشتها
ندارم .معدها م پذیرای غذا نیست .هر بار که غذا
میخورم ،درد دارم .حتی قوای جنسی فرد تحلیل
میرود .مشاور پزشک جراح مدام با من تماس
میگیرد که دوباره برای برگرداندن معده اقدام کنم.

یک بار هزینه عمل بایپس را دادم و حاال دوباره
همان عمل تکرار میشود برای برگرداندن معده».
پوپک ادامه میدهد« :دو ماهی یک بار 300
هزار تومان بایت آزمایشات میدهم تا ویتامینهای
بدنم را چک کنم .عضالت بدنم زیاد شل شدهاند.
باید با یک درمانگاه قرارداد ببندی تا آمپولهای
تقویتی را تزریق کند .ای کاش دنیای گیاهخواری و
رژیمهای سنتی ،پیادهروی و ورزش را امتحان کرده
بودم .قبال که این عمل جا نیفتاده بود پزشکان رژیم
را پیشنهاد م یدادند و سالمتی بیمار برای پزشک
در درجه اول اهمیت بود ولی االن سریع پیشنهاد
عمل میدهند ».پوپک در طی دورهی درمانیاش
در مطب و بیمارستان به افرادی برخورد کرده که
در سنین پایین اقدام به کوچک کردن معده کردهاند
و از نگرانی آنها حرف میزند؛ «این عمل برای
کسانی که به بنبست رسیدهاند خوب است نه برای
یک دختر  17ساله که بخواهد ازدواج کند .یکی
از بیمارانی که در مطب پزشک با او آشنا شدم 8
ماه بعد از عمل بایپس حامله شده بود .دکتر به او
گفته بود جنین کموزن است و معلوم نیست با دفع
ویتامین و مواد غذایی این بچه چی از آب دربیاد».
 عوارض بعد از عمل ،حتما هست
از نظر علیمحمد فالح(جراح) ،انتخاب نوع
عمل (بایپس و اسلیو) براساس نظر جراح ،وزن و
بیماریهای زمینهای مریض است« :عمل بایپس
به صورت عمل باز نیست و به اصطالح لیزری

انجام میشود .بعد از عمل امکان عوارض حتما
هست .عوارض این عمل بیشتر تکنیکال است و
بستگی به این دارد که چه جراحی شما را عمل
کند .برخی پزشکان که چاقی عمل میکنند در
عمل اسلیو و برخی در عمل بایپس تبحر دارند.
برای داشتن عوارض کمتر ،انتخاب جراح مهم
است ».فالح عوارض عمل را چنین تشریح کرد:
«شایعترین عارضه عفونت و چسبندگی روده است.
بیشترین عارضه آمبولی است .باید بیمار استراحت
مطلق داشته باشد .نشت عارضهی دیگر این عمل
است که قسمتی از مواد غذایی بین روده و معده
بیرون میآید و داخل شکم میریزد .حالت تهوع و
عدم لذت از غذاخوردن هم در برخی بیماران وجود
دارد .ویتامینها و مواد معدنی کمتر جذب میشود
و باید جداگانه مصرف شود تا کمبود را پوشش دهد.
ممکن است پانکراتیت (التهاب لوزالمعده) پیش آید
که مریض تا چند ماه درگیر است».
 کوچک کردن معده ،راه درست الغری
نیست
یکی از پزشکان که نخواست نامش ذکر شود،
عمل زیبایی بینی را با عمل کوچک کردن معده
مقایسه کرد که برخی برای زیبایی و برخی برای رفع
مشکل عمل میکنند؛ «در موارد حاد برای افرادی
که درمانهای طبی جوابگو نباشد ،استفاده میشود.
برخی آسانترین راه را برای کمکردن وزن انتخاب
و عمل میکنند ».وی این عمل را بین سنین 18

تا  35سال در جنس زن و مرد و بیشتر در افراد
متاه ل رایج م یداند .از نظر وی عوارض زودرس
شامل مشکالت گوارشی ،اسهال ،دلدرد ،اختالالت
آزمایشگاهی ،سوءتغذیه ،افت قند و فشار ،ضعف
و خستگی زودرس است اما کمکم معده پذیرش
پیدا میکند .وی مشکالت غددی(که باعث آسیب
به کلیهها و نارسایی آدرنال (غدد فوق کلیوی)
میشود) ،کمخونی ،اختالل در ترشح غدد انسولین
و رشد ،پوکی استخوان (در صورت عدم مصرف
مکملها) را از عوارض دیررس عمل ذکر کرد.
 ساالنه صدها عمل کوچک کردن معده
در کرمان انجام میشود
به گفتهی پویا نیکویان ،فوقتخصص جراحی
الپاروسکوپی و چاقی ساالنه چند صد عمل کوچک
کردن معده انجام میشود .بیماران دیابتی از طریق
متخصصغددارجاعدادهمیشوند.متخصصتغذیه
و داخلی هم در صورتی که بیامآی مریض باال باشد
میتوانند این بیماران را به جراح ارجاع دهند5-6 .
درصد افراد برای زیبایی مراجعه میکنند که آنها
را برای فوقتخصصهای زیبایی میفرستیم .او
گفت« :در عمل اسلیو چهار ،پنجم معده و نیز مرکز
اشتها برداشته میشود .در بایپس معده دو قسمت
میشود .قسمتی از معده جدا و به قسمتی از روده
پیوند میشود».وی سن  15تا  65سال را مناسب
این عمل م یداند .نیکویان عم ل اسلیو و بایپس
را خیلی کمتر از خطر بیماری چاقی یا دیابت برای
مریض م یداند؛ «با انجام این عمل دیابت مریضها
و آنزیمهای کبد چرب بهتر میشود .درد اندامها
کمردرد و زانودرد ،عادت ماهانه نامنظم ،نازایی در
اثر چاقی خانمها بهبود مییابد .بیماری آسم باالی
 90درصد و فشار خون باالی  60-70درصد خوب
میشود .کیفیت زندگی باال میرود و حداقل 20
سال طول عمر افزایش پیدا میکند .افزایش فشار
مغزی برطرف میشود و آخرین ُحسن ،زیبایی است.
تهوع ،لذت نبردن از غذا و بیزاری از غذا ازعوارض این
عمل است که تا دو ،سه ماه بعد برطرف میشود».
او امکان ابتال به عارضه نشتی را یک درصد م یداند؛
«اگر بخیهها خوب زده نشود یا جنس مرغوب بخیه
استفاده نشود امکان نشتی هست ».توصیه میشود
خانمها تا یک سال بعد از عمل باردار نشوند .به
گفتهی نیکویان تمام عوارض بعد از عمل به بیمار
گوشزد میشود و  8 -7درصد بیماران منصرف
میشوند .دکتر نیکویان در پاسخ اینکه بیمار ناراضی
از عمل داشتید ،گفت« :برخی افرادی که عاشق غذا
خوردن بودند و بعد از عمل زیاد نمیخوردند ،ناراضی
بودند ولی با مراجعه به مشاوره روانپزشکی و تغذیه
بهبودپیداکردند».

از امام رضا(ع) پرسیده شد:
آیا زمین از حجت خدا خالی میماند؟ حضرت فرمود« :اگر زمین به اندازه
چشمبرهمزدنی از حجت خدا خالی باشد اهلش را فرو میبرد».

آگهی تجدید مزایده (نوبت اول)

شهرداری سیرجان در نظر دارد در راستای بند  6مصوبه شماره  1804و بند  11مصوبه  1812شورای
اسالمی شهر سیرجان نسبت به فروش  15دستگاه انواع ماشینآالت سبک و سنگین با قیمت پایه کارشناسی از طریق
مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل میآید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به
د قراردادهای شهرداری سیرجان مراجعه نمایند.
مدت ( 10ده) روز جهت خرید و تحویل اسناد مزایده به واح 
شرایط تجدید مزایده:
 -1قیمت پایه هر خودرو و سپرده شرکت در مزایده بابت هر قطعه که بایستی به صورت واریز به حساب
 3100003361004بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر باشد به شرح
جدول ذیل آورده شده است:
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 85/000/000
 30/000/000

 4/250/000
 1/500/000

 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/05/18میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/05/21ساعت  18:00میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

