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در نشست خبری رئیس هاللاحمر سیرجان مطرح شد:

افزایشآمادگی
در حوزه امداد و نجات

نگارستان :نشست خبری رئیس جمعیت هاللاحمر
س��یرجان که بهمناس��بت هفتهی هالل احمر برگزار
ش��د با گزارشی از اقدامات این جمعیت در حوزههای
مختلف همراه بود .در این نشست سید حسین حسینی
بهخبرن��گاران گفت :یکی از حوزههایی که ما روی آن
توجه بیش��تری داریم تقویت واحد جوانان هاللاحمر
است .در بحث جوانان هدفمان این است که از سنین
کوچک به بچهها آموزش امداد و نجات داده ش��ود و
آنها را آماده ورود به واحد امداد هالل احمر کنیم و در
این راستا ارتباط این مرکز با مراکز آموزشی با همین
هدف بیش��تر شده اس��ت .وی افزود :واحد داوطلبان
نیز حلقهای ایجاد کرده بین توانمندان و فقرا ،چراکه
هستند افرادی که وضعیت مالی نامناسبی دارند و در

بحث درمان مش��کلدارند و ما نیز از طریق موقوفات
و همچنی��ن خیرین به ی��اری این افراد میش��تابیم
و ب��ه آنها در درم��ان بیماریها کم��ک میکنیم تا
بیماریهایی نظیر سرطان یا دیگر بیماریهای خاص
را که قادر به پرداخت هزینههای آن نیس��تند درمان
کنند .در این بحث یعنی استفاده از خیرین برای کمک
به مستمندان ما نسبت بهجاهای دیگر جلوتر هستیم
و آمار خوبی داریم .در موضوع پایگاههای امدادی نیز 3
پایگاه امدادی دائم داریم درحالیکه در مرکز استان دو
مرکز امدادی دارد و در برخی ش��هرها هم اص ً
ال پایگاه
امدادی نیس��ت .در این پایگاهها روزانه  12نفر نیروی
آموزشدیده مشغول به کار هستند.
■ ■ در حوزه درمان جلو هستیم

سید حسین حسینی گفت :در بحث درمان نیز باید
عرض کنم که اقدامات خوبی شده و با امکاناتی که
فراهمش��ده در این زمینه حتی از بسیاری شهرها
جلو هستیم .همانطور که استان یک داروخانه دارد
ما نیز یک داروخانه فعال داریم تنها داروخانهای که
داروها را باقیمت دولت��ی میدهد همین داروخانه
اس��ت .حتی ح��ق فنی هم نمیگیری��م .البته این
داروخان��ه باوجود چندین س��ال پیگی��ری مجوز
آن هنوز صادر نش��ده و دلیل آنهم این اس��ت که
داروخان��ه هاللاحمر باید در مرکز اس��تان باش��د
نه شهرس��تانها ولی با اینوجود م��ا داروخانه را با
همین شرایط حفظ کردهایم تا مردم ضرر نکنند .در
زمینه درمانگاه نیز ش��رایط خوبی داریم .در کرمان

هاللاحمر یک درمان��گاه دارد ولی ما دو درمانگاه
فعال داریم یکی درمانگاه ثامن وقف مرحوم هاشمی
و دیگری درمانگاه حضرت زینب که در این درمانگاه
تعرفهها دولتی اس��ت و در تم��ام بخشها ازجمله
روانش��ناس ،دندانپزشک ،پوست و دیگر بخشها
فعال هس��تند و با ویزیت بس��یار پائی��ن به مردم
خدم��ات درمانی میدهند .درمانگاه دیگری نیز در
شرف تأس��یس در نجفشهرداریم .رئیس جمعیت
هاللاحم��ر به موقوفات نیز اش��اره کرد و افزود :در

بحث موقوف��ات باید عرض کنم که ازاینجهت نیز
از استان جلوتر هس��تیم .موقوفههای بسیار خوبی
داریم ک��ه از محل درآمد آنه��ا هزینهی تعدادی
از دانش��جویان بیبضاعت رش��تههای پزش��کی و
زیرمجموعه پزش��کی را میپردازیم و درصورتیکه
مازاد داشته باشیم به بقیهی دانشجویان بیبضاعت
بقیه رشتهها نیز میپردازیم.
سید حسین حسینی در پاسخ سؤالی پیرامون امداد
ّ
هوایی گفت :در کل اس��تان فق��ط یک هلیکوپتر

السادات شهیدی ،پیرامون
گفتگو با دکتر مریم ّ

مریم کاظمی

غربالگری رایگان دیابت

ش�اید یکی از فراگیرتری�ن بیماریهای حال
حاضر میان م�ردم بیماری دیابت (قند خون)
باش�د .بیماری ک�ه گفته میش�ود  50درصد
مبتالیان از ابتال به آن بیخبرند.
هزینهه�ای درمان این بیماری نیز باالس�ت و
طبق مطالعهای که در س�ال  2011انجام ش�د،
هزین�ه کل�ی دیابت ن�وع  2در ای�ران 3/78
میلی�ارد دالر برآورد گردید .از س�ویی اعالم
شد که در حدود  8/69درصد کل هزینههای
سلامت در ایران برای کنت�رل فقط بیماران
دیابت�ی نوع  2مصرف میگ�ردد .ازاینرو چه
بخشه�ای دولتی درم�ان و چ�ه بخشهای
خصوص�ی درصدد کم�ک به کاه�ش درصد
ای�ن بیم�اری فراگی�ر برآمده و تلاش خود
را در ای�ن زمینه بیش�تر کردهان�د .در همین
حال باخبر ش�دیم خانم دکتر مریم السادات

ش�هیدی دکتری بیوش�یمی بالینی ب�ا ارائه
طرح غربالگ�ری رایگان دیابت در راس�تای
پیش�گیری و یا درمان زودهنگام این بیماری
قدمهایی برداش�ته است .به همین دلیل با او
گفتگو کردیم تا از جزیی�ات طرح غربالگری
رایگان دیابت توسط او بیشتر مطلع شویم.
***
◄ممکن اس�ت دربارهی طرحی که امس�ال
ش�روع کردهای�د توضیح�ات بیش�تری ب�ه
خوانندگان ما بدهید؟
بله طرح غربالگری رایگان دیابت مدتزمان زیادی
بود که ذهنم را درگیر کرده بود تا اینکه پیشنهادش
خیرین س�لامت دادم و خوشبختانه با
را به مجمع ّ
استقبال مدیرعامل مجمع جناب آقای قربانی مواجه
شد.
◄چه ضرورت قابل توجیهی برای غربالگری
دیابت وجود دارد؟
ای��ن بیماري ممکن اس��ت در مدتی طوالنی بدون

عالمت باشد ،تقریباً نیمی از بیماران ،از بیماري خود
بیخبرند ،در بسیاري از بیماران در زمان تشخیص،
عوارض میکروواسکوالر بروز کرده است،
ل��ذا در کنترل مطلوب قندخون ،فش��ارخون باال و
دیسلیپیدمی در کنترل بیماري دیابت نوع 2نقش
مهمی ایفا ميکنند،
◄ ازچه زمانی شروع کردید و کجا؟
از سوم اردیبهشت اس��تارت کار را با مادران دانش
آموزان مدرسه ش��هید تعویقی در بدرآباد زدم و از
بین  104نف��ر اولیاء که مورد تس��ت قرار گرفتند
متأسفانه  40نفر آنها پیش دیابتی و دیابتی بودند
و غالباً خودشان هم مطلع نبودند.
◄ از دانشآموزان چطور .تست گرفته نشد؟
چ��را از تع��دادی از دانش آموزان که مش��کوک به
دیابت بودند تس��ت گرفته شد ولی خوشبختانه در
بین آنها مورد ابتال به دیابتیک وجود نداشت.
◄ اکنون در چه مرحلهای از طرح هستید؟
پس از دبستان شهید تعویقی هدف بررسی کارکنان

جناب آقای اکبر ابراهیمی نسب
مدیر مرکز چراغ اتومبیل نورافشان

انتخاب شما به سمت ریاست اتحادیه صنف باطری ساز و
برقکار اتومبیل شهرستان سیرجان که نشان از لیاقت و درایت
شماست را صمیمانه تبریک عرض می نماییم ،موفق باشید.

پدر و خانواده

جناب آقای اکبر ابراهیمی نسب
مدیر مرکز چراغ اتومبیل نورافشان

انتخاب شما به سمت ریاست اتحادیه صنف باطری ساز و برق
اتومبیل شهرستان سیرجان را تبریک عرض نموده ،توفیقات
روزافزون شما را از خداوند متعال آرزومندم.

مدیر اجرایی اتحادیه صنف باطری ساز و
برقکار اتومبیل -مهندس سیدجالل علوی

جناب آقای

اکبر ابراهیمی نسب

انتخاب شما به سمت ریاست اتحادیه صنف باطری ساز و
برقکار اتومبیل شهرستان سیرجان را تبریک عرض نموده،
آرزومند توفیقات روز افزون شما هستیم.

اتحادیه صنف باطری ساز و برقکار اتومبیل

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری

سیرجان در جهت آسایش و رفاه تاکسیرانان شهر
سیرجان و سهولت دریافت برگ مرخصی (تردد) برای
رانندگان تاکسی به صورت

آنالین و غیرحضوری از طریق سایت سازمان برگ

مرخصی صادر میگردد و رانندگان تاکسی میتوانند
با مراجعه به آدرس

http:/transport.sirjan.ir

به صورت آنالین از این خدمات استفاده نمایند.

مدیریت ارتباطات
شهرداری و شورای اسالمی
شهرداری سیرجان

کارخانه پلیتک طی سه مرحله بود که دو مرحلهی
آن به پایان رسیده است.
◄ برنامههای بعدی ش�ما چیست و مراکزی
ک�ه مایل به انج�ام این طرح باش�ند باید چه
اقداماتی انجام دهند؟
هدف این طرح بررس��ی همهی مردم شهرس��تان
س��یرجان طی بازهی زمانی دو سال است که ابتدا
کارکنان ادارات ،ارگانها و کارخانهها مورد بررسی
قرار خواهند گرف��ت .در همین رابطه نیز ادارات یا
سازمانهایی که مایل هس��تند در نوبت این طرح
قرار بگیرند میتوانند باخانم رضایی با شماره تلفن
 09133790271تماس گرفته و اقدام به رزرو وقت

نمایند.
◄ هزینههای این طرح به عهدهی کیست و
چگونه تأمین میشود؟
تمام هزینهه��ا ازجمله تهیه گلوگومت��رو نوارهای
خیرین س�لامت
مربوط��ه و ملزومات��ش را مجمع ّ
در اختیارمان گذاش��ته و نیروه��ای کار را نیز بنده
ب��ا کم��ک گرفتن از یک پزش��ک عموم��ی و یک
کارش��ناس تغذیه و تعدادی از دانشجویان رشتهی
علوم آزمایشگاهی به عهده گرفتهام .ناگفته نماند که
در این طرح دانشکدهی علوم پزشکی نیز همکاری
دارد و به ما در این زمینه کمک میکند.
◄ در جری�ان اجرای ط�رح ،دیابتیهایی که

ام��داد داریم و هنوز این آمادگی وجود ندارد که به
شهرستانها هم این امکان را بدهند ولی در ایامی
مانند ایام عید نوروز اگر درخواس��ت داشته باشیم
از مرکز اس��تان این امکان بهص��ورت موقت فراهم
میشود .وی افزود :ولی با اینوجود حدود  8هکتار
زمین در حوالی شهرک صنعتی گرفتهایم و چندین
سوله،انبار ،آش��یانه و مرکز آموزش در آن در نظر
گرفتهشده که درآینده اگر قرار بر استقرار هلیکوپتر
باشد این زمینه فراهم باشد.
شناسایی میشوند باید چکار کنند؟
تمامی افراد ،افراد پیش دیابتی (قندخون ناشتا برابر
ب��ا  )100-mg/dl125و دیابتی (قندخون ناش��تا
بیش��تر از  )mg/dl125برای انج��ام آزمایشهای
تکمیلی به آزمایشگاه مورد نظر ارجاع داده خواهند
ش��د .پسازاینکه تش��خیص نهایی صورت گرفت
ویزیت مستمر جهت دستیابی به کنترل متابولیک
مطلوب و پیش��گیري از عوارض زودرس و دیررس
بیماري ،صورت میگیرد.
◄ جمعی�ت هدفت�ان چند نفر اس�ت یعنی
پیشبین�ی کردهای�د ک�ه چن�د نف�ر م�ورد
غربالگری قرار خواهند گرفت و چه مدت این
غربالگری به پایان خواهد رسید؟
جمعيت هدف ،کل جمعیت شهرس��تان سیرجان
خواهد بود در یک بازه زمانی  24ماه که امیدواریم
در موقع مقرر انجام شود.
◄ و سخن آخر و توصیه پایانیتان....
خیرین س�لامت،
م��ن تش��کر میکن��م از مجمع ّ
دانش��کده علوم پزشکی و همه س��ازمانهایی که
ب��رای غربالگیری از کارکنانش��ان با ما همکاری
میکنند .تقاضای من هم تداوم همین همکاریها
برای اجرای کامل و خوب طرح و سالمسازی افراد از
وجود بیماریهایی چون دیابت است که مشکالت
زندگی را برای مردم بیشتر از گذشته کرده است.

استاد گرانقدر سرکار خانم

زهرا مرادپور زارع

مدیر و مربی آموزشگاه خیاطی ترنج
کسب مقام سوم مربی نمونه در استان کرمان و کسب مقام بیست و سومی در گروه صنایع پوشاک در
کشور و کسب مقام  103در بخش آموزشگاههای آزاد کشور را حضور شما تبریک عرض مینماییم .این
مهم موجب افتخار ،سربلندی و سرافرازی هنرجویان آن آموزشگاه میباشد ،موفقیت روز افزون شما را
از خداوند منان آرزومندیم.

دوستان و هنرجویان

ت م قص عم
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شه
جدید نا ه و ی ماره  1-97رداری زیدآباد

شهرداری زیدآباد در نظر دارد تا قسمتی از عملیات عمرانی مشتمل بر جدول گذاری و زیرسازی و پخش آسفالت
تعدادی از معابر سطح شهر را وفق موافقتنامه شماره  1414043مورخ  1396/7/2طرحهای تملک داراییها سرمایهای
ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان تا سقف  4/600/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی
به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص و شرکتهای حقیقی و حقوقی واجدالشرایط که تمایل به
شرکت در مناقصه مذکور را دارند دعوت به عمل میآید تا جهت اخذ اسناد مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل ،تا
پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  1397/3/8به امور قراردادهای شهرداری زیدآباد مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
 -1واریز مبلغ حداقل  5درصد قیمت پایه به حساب شماره  2171143931001نزد بانک ملی شعبه شهرداری
به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و یا ارائه ضمانتنامه بانکی و یا اخذ اسناد خزانه حداقل به مبلغ ذکر
شده الزامی است.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم یا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ثبت و ضبط میگردد.
 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5به پیشنهاداتی که مشروط ،مخدوش و همچنین بعد از تاریخ فوق تحویل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد آن مندرج میباشد.
 -7کمیسیون مناقصه در تاریخ  97/3/9برگزار خواهد شد.
 -8پیمانکار موظف و متعهد است تا وفق مدارک و اسناد مناقصه اقدام و ضمن مطالعه دقیق مدارک و
مستندات ،در مناقصه مشارکت نماید و جهل به هر یک از موارد مندرج در اسناد مناقصه موجب سلب
مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.

روابط عمومی شهرداری زیدآباد

