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فاطم�ه بل�وردی :ریی��س جدید
السالم)
بیمارس��تان امام رضا (علیه ّ
در اولی��ن کنفرانس خبری خود 4
م��اه پس از انتصاب به این س��مت
از اقدام��ات انج��ام ش��ده در مدت
مس��ئولیتش با خبرنگاران س��خن
گفت.
دکتر حسن نصرا ..پور ابتدا با اشاره
به اینک��ه خواهان تعامل با اصحاب
رس��انه به ویژه برای اطالع رسانی
به مردم اس��ت ،از مسائل مربوط به
س�لامت ،فعالیت های انجام شده
در این مدت ،کمبودها ،مش��کالت
و اهدافش در س��ال جاری صحبت
کرد .وی اذعان داشت :برای درمان
بیم��اران هی��چ کوتاهی از س��وی
بیمارستان صورت نمی گیرد و در
بعضی موارد مثل بس��تری ش��دن،
جراحی ،پروتزهای مفاصل و ...باید
حساست بیش��تری نشان بدهیم و
تا حد امکان،مراحل مختلف درمان
بیماران را پیش ببریم تا از عوارض
بیماری کاس��ته و فرد دچار آسیب
جدی نش��ود .وی با بی��ان مواردی
درخص��وص بیمه س�لامت گفت:
افرادی که به بیمارس��تان مراجعه
م��ی کنند مخصوص��ا بیمارانی که
بستری می ش��وند حتما نسبت به
بیمه ش��دن یا تمدید بیم��ه اقدام
کنند ،حت��ی نوزادانی ک��ه متولد
میشوند والدین شان باید نسبت به
بیمه آنها اقدام کنند.
وی افزود :بیمارس��تان نمی تواند
بدون بیمه تم��ام مراحل درمان را

negarestan76

درکنفرانس خبری رییس بیمارستان امام رضا عنوان شد:

تالش برای راهاندازی
بخشهای جدید بیمارستانی
 با وجود برخی مشکالت اما برای درمان بیماران کم نمی گذاریم

رایگان انجام دهد ،همین جاس��ت
که بیمارس��تان به مش��کل برمی
خ��ورد .البت��ه هی��چ بیم��اری در
بیمارس��تان بدون درمان نمی ماند
حتی بیماران حوادث ترافیکی ،اما
بیماران برای ترخیص از بیمارستان
و تسویه حساب ،در نهایت باید برگ

بیمه را به همراه داش��ته باشند .در
بحث اس��تحقاق س��نجی نیز افراد
بای��د کارت ملی یا حداقل ش��ماره
ملی خود را به همراه داشته باشند
تا برای پذیرش ش��ان دچار مشکل
نش��وند .دکتر نصرا ...پور در رابطه
با برخی مسائلی که در بیمارستان

بوج��ود م��ی آید گف��ت :خواهش
میکنم مشکل یک جزء را به پای
کل بیمارستان نگذارید .پرسنل ما با
تمام توانش��ان کار می کنند  .البته
باید فرهنگسازی های زیادی انجام
شود چه از سوی مردم و چه پرسنل
بیمارستان تا بتوانیم از امکاناتی که

داریم به درس��تی اس��تفاده کنیم.
وی در م��ورد مش��کل نیروی��ی
بیمارستان گفت :ما با کمبود نیرو
مواجه هستیم و این مسئله باید با
مجوز اس��تخدام کشوری حل شود
تا بتوانیم نیروی جدید اس��تخدام
کنیم ب��ا این حال خدم��ات ما به
مردم کمتر نخواهد بود و ما تالش
می کنیم که بهتر هم بشود .رییس
بیمارس��تان امام رضا ع با اشاره به
تالش های نماینده مردم در مجلس
بیان کرد :با تالش و پیگیری های
ایشان هزینه  3میلیاردی به بخش
درمان تزریق می ش��ود که خیلی
از مس��ائل مخصوص��ا در ح��وادث
ترافیکی حل خواهد شد .وی گفت:
ما انش��اا ...س��ال بهتری نسبت به
س��ال قبل خواهیم داش��ت .نصرا...
پ��ور گفت :در این م��دت ،برای 6
ماه پرداختی به پزشکان و پرسنل
داشتیم و سعی می کنیم معوقات
را پرداخ��ت کنیم و اگ��ر بیمه ها

آیا میزان هزینه فایده این نمایشگاه در سیرجان بررسی می شود؟

نمایشگاه مبل و نارضایتی خریداران و مغازه داران
فاطمه آب�کار :این روزها بازار خریدوفروش
مبل با نمایشگاه س��االنه داغتر از قبل شده
و مراجعی��ن زیادی به خود می بیند هرچند
تم��ام بازدیدکنندگان قصد خری��د ندارند و
بیش��تر برای تماش��ا می رون��د .حتی گاهی
برخی اف��راد بادی��د نقادانه وارد نمایش��گاه
میشوند .نمایش��گاهی که چندان با رضایت
واحدهای مبل فروش��ی ش��هر همراه نیست
چرا که از برگزاری نمایش��گاه و زیانی که به
آنها می رس��اند شکوه و ش��کایت دارند .این
نارضایت��ی حتی باعث به تأخیر افتادن زمان
برگزاری نمایشگاه از اس��فند به اردیبهشت
شده اس��ت .حتی خریداران مبل نیز گاها از
جن��س و کیفیت مبل های خریداری ش��ده
خ��ود ناراض��ی اند و معتقدند ش��رکت های
س��ازنده مبل های با کیفیتی در نمایش��گاه

ارائه نمی کنند .این ها همه س��بب شده تا
برخی منتقدان بپرس��ند پس دلیل برگزاری
نمایشگاهی که نه خریدار از جنس خریداری
ش��ده رضایت ن��دارد و هم س��بب کدورت
صاحبان مغازه مبل فروشی در سیرجان می
شود چیست؟ موضوع را با یکی از مسئولین
صنف لوازم خانگی در میان می گذاریم که
می گوید :برگزاری نمایش��گاه امسال به یک
شخص سپردهش��ده که امیدواریم کمترین
نارضایتی را به همراه داشته باشد ولی از مردم
و خریداران نیز تقاضا داریم کاالی خود را با
دقت چک ک��رده و درصورتیکه در جنس،
رنگ و یا مدل مغایرتی با نمونه ارائه شده در
نمایشگاه دارد از تحویل آن امتناع ورزند و
ما پیگیر دلیل نارضایتی همشهریان خواهیم
ب��ود چراکه تمام این غرفه دارها ضمانتنامه

پرکردهاند و تا تمام سفارشهایش��ان را سر
موقع و به بهترین نحو تحویل ندهند از آنها
ضرر و زیان گرفته میشود ...

این س��خنان را در حال��ی از زبان این مقام
مس��ئول ش��نیدیم ک��ه یک��ی از مهمترین
ش��رکتکنندگان بومی در این نمایش��گاه

وضعیت کشاورزی
استان در موقعیت
خطرناکی است

خانواده محترم دریابیگی

خانواده محترم دریابیگی
مصیبت درگذشت والده مکرمه تان حاجیه خانم توران

توران
عرضحاجیه
تسلیت تان
والده مکرمه
درگذشت
خانمخداوند
نموده ،از
حضور شما
مصیبتپور را
طالبی
طالبی پور را حضور شما تسلیت عرض نموده ،از خداوند
متعال علو درجات برای آن مرحومه و صبر جزیل برای
متعال علو درجات برای آن مرحومه و صبر جزیل برای
بازماندگان مسئلت می نماییم.
بازماندگان مسئلت می نماییم.
خانواده بلوردی
خانواده
بلوردی

نی��ز اینگونه عنوان می کن��د :هرچند در
س��الهای گذش��ته هم در این نمایش��گاه
ش��رکت کرده ب��ودم ولی امس��ال به دلیل
پایین بودن کیفیت،نامناسب بودن تبلیغات
و اطالعرس��انی ضعی��ف و همچنی��ن عدم
ارائ��ه امکانات مناس��ب دیگ��ر در اینگونه
نمایشگاهها شرکت نخواهیم کرد .خسروانی
پور بابیان این نکته که ایکاش همشهریان
به فروش��ندههای بومی اعتماد میکردند و
فریب دالله��ای کاس��بکار را نمی خورد
گف��ت :برخی نه تولیدکننده هس��تند و نه
فروش��نده بلکه فقط داللهایی هستند که
گاهی کاالهای بیکیفت را به دو س��ه برابر
قیم��ت اصلی ب��ه مردم میفروش��ند و این
در حالی اس��ت که اگر همش��هری از یکی
از فروش��ندههای بومی کاالی��ی خریداری
کن��د قطع��اً آن فروش��نده در قبال جنس
فروختهش��دهی خود باید پاسخگو باشد که
هس��ت .در پای��ان این گ��زارش کوتاه باید
بپرس��یم آیا نباید برای برپایی نمایشگاهی
ک��ه کمتری��ن رضایتمندی از آن هس��ت
میزان هزینه فایده آن بررسی شود.؟

مدرسه ای به یاد
سبحان زرین خط

استاندار کرمان:

گروه خبر :استاندار کرمان با بیان اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی اجرایی
شده در استان کرمان کامال کارشناسی شده و نگاه نو و جدید در کشور
جدی در راه توسعه استان است که  90درصد
اس��ت ،تصریح کرد :موانع ّ
آن مربوط به حکومتی اس��ت اما امیدوارم بتوانیم تا پایان س��ال جاری با
مدل استان کرمان شاهد گشایشهای در حوزههای اقتصادی و توسعهای
اس��تان کرمان باش��یم .به گزارش ایسنا رزم حس��ینی در اولین نشست
موضوعی دبیران احزاب و گروه های سیاسی با محوریت اقتصاد مقاومتی
در اس��تان کرمان اظهار ک��رد :باید تاکید کرد که درباره اس��تان کرمان
صحبت میکنیم نه مس��ایل کش��وری و فراملی؛ بح��ث هایی که صورت
میگیرد نیز در چارچوب استان کرمان خواهد بود.
وی با بیان اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی اجرایی ش��ده در استان کرمان

پرداخت به موقع داش��ته باش��ند
م��ی توانیم تراز مالی مان را تنظیم
کنیم و هر ماه یک پرداختی داشته
باشیم.دکتر نصرا ..پور در پاسخ این
پرسش نگارستان که از چرایی نبود
تخت برای نوزادان سوال کردگفت:
مجوز  5دس��تگاه تخت آی س��یو
نوزادان را گرفته ای��م که هر کدام
 700میلیون تومان هس��ت و می
توانیم در س��ال جاری این بخش را
راه اندازی کنیم .همچنین در بخش
فوق تخصصی دستور بخش ریه را
گرفت��ه ایم و در بخ��ش های دیگر
هم به دنبال این مسئله هستیم تا
مشکل تخصص نداشته باشیم.
وی اف��زود :در تالش��یم امکان��ات
بیشتری را فراهم کنیم مثل همراه
س��را ،جای مناسب برای استراحت
پزش��کان ،تجهیز یک طبقه دیگر
از بیمارس��تان ،راه ان��دازی زبال��ه
س��وز ،راه اندازی بخ��ش اعصاب و
روان ،در بحث ش��یمی درمانی در
پله تش��خیص و غربالگری هستیم
و سعی می کنیم به مرحله درمان
هم برس��یم .زیباس��ازی محوطه
بیمارس��تان و پارکینگ ،توس��عه
اورژان��س ،ارائه خدم��ات رایگان به
 31مورد بیماری مادرزادی در این
بیمارس��تان ،راه اندازی بخش آی
سیو مخصوص بیماران سکته مغزی
و افتتاح بخش فوق تخصصی چشم
در روز سالگرد دکتر صادقی از دیگر
م��وارد مطروح��ه در این کنفرانس
خبری بود.

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 4179س�لام ،چرا س��یرجان بااین
هم��ه پتانس��یل ،مواهب خ��دادادی و
ش��رکتهای صنعت��ی و آدمهای خیر
ی��ک بیمارس��تان یاحداق��ل درمانگاه
س��وانح س��وختگی ندارد وبیمارانی که
دچارسوختگی میشوند باید به کرمان
و یزد اعزام شوند؟
 2354ب��ه آقای ترام��پ بگوئید که
از آن طرف کره زمی��ن برای مردم این
طرف کره زمین نقش��ه نکش .قبل از تو
هم خیلیها آمدند و نقش��ه کشیدند و
رفتند که دیگر اثری از آنها باقی نیست
 2213ازمسئولین بهداشتی تقاضا
داری��م وخواهش میکنم فکری به حال
هوای آل��وده س��یرجان بردارند .بعضی
ازش��بها هواخیلی آلوده میش��ود ،به
نظرمیرس��د چیزی رامیسوزانند حاال
الس��تیک یا زباله یا هرچیز که دودش
سمی است و مشکالت تنفسی درست
میکند.
 7538شهرستان سیرجان با سیصد
هزارجمعی��ت که ش��هرهای محرومی
مانند بافت ،شهربابک و نیریز ،حاجیآباد
و هرات در اطراف آن قرار دارد متأسفانه
فاقد محلی جهت برگزاری نمایشگاههای
دائمی است.
 4308چرا بح��ث مهدویت با ابزار
جنگ نرم دشمن مورد هجمه ،تخریب
و تهدی��د قرار میگیرد و به خیال باطل
خویش میکوشند تا مردم رااز حضرت
جدا کنند یا مانع ظهور ش��وند .پس بر
ماست که منتظر واقعی باشیم .باطن را
از آلودگیها پاک کنیم .به نماز اول وقت
اهمیت دهیم و بیشتر دعای عهد و ندبه
و فرج و آل یاسین و ...بخوانیم.
 2801س�لام لطف��ا ب��ه گ��وش
شهردارمحترم برسانید فکری برای تابلو
کوچههای خیابان پارسیان کوی حافظ
بردارید گذشته ازاون خونهها هم پالک
ندارند .آدم نمیتونه آدرس درستی بده.
 9659دكتر برای من نوش��ته در
اسرع وقت س��ونوگرافی انجام شود ولی
به هر جا ک��ه مراجعه كردم تا چند ماه
نوبت دهي انجام شده! آيا نبايد حداقل
روزانه سه نوبت براي بيماران اورژانسي
اختصاص دهند؟ چرا نظارت نمیشود.
 6916ب��ا س�لام .خواهش میکنم
به گوش مس��ئولین ش��هرمان برسانید
آس��فالت جاده روس��تایی عینالبقر تا
روستای ارگ چی شد چرا جاده را نیمه
تمام گذاش��تند و دوس��ال هست دیگه
هیچ خبری نیست؟ بهخدا فکری بهحال
ما روستانشینان کنید .بهخدا گناه داریم.
 1800با سالم هیچکس نیست که

نظارتی بر مغازه ها داش��ته باشد .برای
مثال سبزی فروش می رود بن مغازهاش
هر چه دل��ش بخواه��د میکند داخل
پالستیک میدهد دست مشتری .اگه
بپرسی کیلویی چند زورش میاد جواب
بده.
 3014باس�لام مطلب چاپ ش��ده
چند وقت پیش« قانونی که تمام رشتهها
راپنبه میکند»بس��یارزیبا و به حق بود.
راجع ب��ه درج مطلب با عنوان ترخیص
بهزیستی ها بعد از هجده سال خواستم
بگ��م واقعاً همینجوری��ه .ایکاش قانون
اصالح بشه و این سن افزایش پیدا کند.
 1398در ج��واب  7238چ��را ه��ر
مش��کلی پی��ش می��اد گ��ردن افاغنه
میاندازید با رفتن اونا هیچ مشکلی حل
نمیشه بلکه کار ما مشکل میشه پس به
فکر یک راه حل اساسی باشید.
 2157برجام و مرجام مش��کل این
مملک��ت را حل نمی کنه .مش��کل ما
زمانی حل میشه برای اقتصاد کشورمان
خودمان برنامه داش��ته باشیم نه اینکه
ش��ب بخوابیم دالرمان یک قیمت باشد
صبح بلند شیم یک قیمت دیگر!
ی کاش ه��وای م��ا
 2452ا 
خدماتیهای ادارات رو هم داشتند .هیچ
وقت اس��می از ما نیس��ت  .با این 700
و  800تومان حقوق حتی پول پوش��ک
ماهیانه بچ ه هامون هم نمیشه.
 9671ب��ا س�لام از اصن��اف تقاضا
دارم به نانواییها نظارت کنند زیرا دارند
آزادانه جوششیرین میریزند .به خدا از
درد معده نابود شدیم.
 4306الس�لام علی��ک ی��ا صاحب
الزم��ان! در کنار لقب زیبای ش��ما لنگر
گرفته کش��تی عش��ق ،بیا که ی��اد تو
آرامش��ی اس��ت طوفانی .امید و صبر از
فواید انتظار فرج است چرا که انتظار در
انسان امید ایجاد میکند.
 4578بدست آوردن جایگاه وسطای
جدول مسابقات فوتبال دسته یک کشور
را پس از این همه ریخت و پاش و خرج
و ب��رج به اهالی باش��گاه و تیم گلگهر
تبریک میگم .خیلی زحمت کش��یدند.
یکی نیس��ت به بگویچ بگه آقای بگویچ
ما قبل از شما هم همینجا بودیم .لطفاً
تشریفتان را ببرید ممنون.
 6391با سالم اکنون با این وضعیت
ترافیک شهری اکثر مغازهداران قسمتی
از فضای خیابان را باگذاشتن وسایلی از
جمله قندیل-صندوق نوش��ابه -و غیره
اش��غال میکنند چه کسی باید نظارت
کند لطفاً رسیدگی کنید.

پاسخ شرکت آبفای سیرجان

احتراماً در خصوص مطلب اعالمشده در تریبون آزاد آن روزنامه در شماره 1123
(شماره پیامک  )8274موارد ذیل جهت شفافیت در موضوع و استحضار شهروندان
محترم نجفشهر خصوصاً ارسالکننده پیامک اعالم میگردد:
 -1به حول قوهی الهی تأمین آب شهروندان نجفشهر با اجرای خط انتقال 10
کیلومتری که بهرهبرداری از آن در اسفندماه سال گذشته انجامشده ،از مخازن ذخیره
آب بهصورت مشترک با شهر سیرجان صورت میگیرد.
 -2تمامی پارامترهای کیفی آب عیناً برابر با پارامترهای کیفی آب شهر سیرجان بوده
و کلر باقیمانده هم در شبکه آب از این موضوع مستثنی نیست(بر اساس دستورالعمل
استاندارد ملی شماره  1053آب شرب) و تاکنون از سوی شهروندان محترم سیرجانی
هم به موردی اشاره نشده است.
 -3این شرکت با حساسیت الزم و پایش آنالین میزان کلر در مخازن و همچنین
پایش کلر باقیمانده در شبکه بهصورت روزانه به تعداد کافی و استاندارد اقدام
مینماید .ضمناً معاونت بهداشتی شبکه علوم پزشکی شهرستان نیز بهعنوان دستگاه
نظارت این شرکت بهصورت جداگانه پایشهای روزانه را انجام و بر سالمت آب نظارت
دقیق و مستمر دارد.
مجید میرشاهی-
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آبفای سیرجان
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کام ً
ال کارشناس��ی ش��ده و نگاه نو و جدید در کش��ور است ،تصریح کرد:
موانع جدی در راه توس��عه اس��تان اس��ت که  90درص��د آن مربوط به
حکومتی اس��ت اما امیدوارم بتوانیم تا پایان س��ال جاری با مدل استان
کرمان ش��اهد گش��ایشهای در حوزههای اقتصادی و توس��عهای استان
کرمان باشیم .اس��تاندار کرمان با ارجاع فعاالن سیاسی استان کرمان به
پیشینه اقتصادی و تاریخی نظام جمهوری اسالمی تصریح کرد :وضعیت
کش��اورزی اس��تان کرمان در موقعیت خطرناکی اس��ت و ش��اهد تخلیه
روس��تاها و خشکسالی بی س��ابقهای هس��تیم که باید برای آن تدبیری
اندیشید.

هشدار فرمانده انتظامی به خانوادههای عروس و داماد

مراقب هدایای عروسی
حین انتقال به منزل باشید

گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان به خانوادههای عروس
و داماد هش��دار داد هنگام انتقال هدایای مراس��م عروسی به منزل مراقب

خانواده ی مرحوم سبحان زرین خط که چند ماه پیش در اثر تصادف جانش را از
دست داد در یک اقدام زیبا به منظور زنده نگه داشتن نام و خاطره ی جوانشان
در حضور مسئوالن شهرستان اقدام به کلنگ زنی برای ساخت یک باب مدرسهی
 6کالس��ه در ش��هرک نصر نمودند .این مدرسه قرار است در زمینی به مساحت
 3200متر و با زیر بنای  500متر مربع با هزینه ای بالغ بر  3میلیارد ریال احداث
و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد .مسئوالن آموزش و پرورش از این اقدام
خداپسندانه خانواده زرین خط تقدیر کردند.
باش��ند و از قرار دادن کیف هدایا در صن��دوق عقب هنگامی که در خودرو
حضور ندارند جدا ً پرهیز کنند.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود 2 :مورد سرقت هدایا عروس و داماد مربوط
به سال گذشته و امسال در سیرجان رخ داده و پلیس آگاهی در حال پیگیری
موضوع میباشد .وی تصریح کرد :هشدار الزم به تاالرداران و نگهبانهای مراسم
عروسی نیز داده شده تا مراقب باشند .این مقام انتظامی تصریح کرد :سارقان در
پوش��ش مهمان در مراسم عروسی حاضر شده و پس از اینکه متوجه میشوند
هدایا جمعآوری شده و فردی آن را در صندوق عقب ماشین میگذارد دقایقی
بعد با باز کردن در صندوق عقب کیف را به سرقت میبرند.

از ش�مارههای قب�ل در این س�تون معرفی افرادی را ش�روع
کردهایم که در امور خیر از بقیه پیشی گرفته و در دنیا و آخرت
برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ س ّید محمد تقی بنی فاطمه
انس��انهای خیر کسانی هس��تند که گره از کار
دیگران باز و سنگ از مسیر خلق ا ...برمیدارند.
ای��ن انس��انها در زندگی دنیایی ب��ا اقدامات
خیرخواهانه و خداپس��ند خود س��نتی خدایی
و پس��ندیدهای در راه گرهگش��ایی از مشکالت
خلق وهمنوعان دارند .پ��س هرچه ما قدمهای
اس��توارونیکویی در زندگ��ی خ��ود برداریم ،ارج
ومنزلت آنها نزد خداوند بزرگ پسندیده است
وخلق را آسایش بیشتر ،از جرگه سادات نیکو کاران بزرگی برخاستهاند .یکی
سید محمد تقی بنی فاطمه است .کسی که مال و دارایی خود را
از این افراد ّ
از آن خدا میدانس��ت و در راه او از آن اس��تفاده میکرد .مغازه داری در زمان
حیات بنی فاطمه نقل میکرد «:این انسان شریف وقتی دید از خودم مغازه و
محل درآمدی ندارم مغازهای از خودش در اختیارم گذاشت و گفت تا زمانی
که هس��تم و نیاز داری از آن اس��تفاده کن» .بنی فاطمه از این دست اقدامات
خیلی دارد و همهاش را هم برای خدا انجام داده است .آن مرحوم که همواره
در فکر بیماران و مس��تمندان بود در تجهیز بیمارستانهاو مداوای دردمندان
نیز پیش قدم بود .اولین دستگاه دیالیز را او برای بیماران کلیوی همراه با یک
دس��تگاه اندازهگیری ضربان قلب کودکان ()NSTبرای بیمارستان امام رضا
الس�لام)خریداری و هدیه کرد .امید که روحش ش��اد و کارهای نیک و
(علیه ّ
خداپسندش ذخیرهای برای آخرتش باشد.
نیک مرد آنکه نگردد دل او هرگز شاد
مگر از خاطر کسی ،بار غمی بردارد

