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جناب آقای محمدحسین میرزاده
معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری نرماشیر

حاج یوسف فرامرزی - معتمد طایفه فرامرزی

بدینوس�یله انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت سیاسی اجتماعی 
فرمانداری شهرس�تان نرماشیر تبریک عرض نموده و از زحمات جنابعالی 
در زمان تصدی بخشداری مرکزی این شهرستان تقدیر و تشکر می نمایم.  

ادامه در صفحه دوم

1396
سال جهش شرق استان کرمان

در حوزه بهداشت و درمان

در سال جدید عملیات واقعی در منطقه 
انجام خواهد شد

با پیگیری ها و اقدامات گسترده در دانشگاه 
علوم پزشکی بم محقق خواهد شد:

استاندار کرمان در جلسه کارگروه بررسی طرح نجات شرق استان از ریزگردها خبر داد:

دکتر اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی بم در یک نشست خبری در 
مورد مهم ترین اقدامات انجام شده در این دانشگاه 

در طول شش ماهه دوم امسال سخن گفت.

مشروح این نشست خبری در صفحه سوم

   اطـالعـیه

به اطالع مي رس��اند شركت توزيع نيروي برق جنوب استان 
كرمان در راس��تاي تكميل كادر پرسنلي خود و با اخذ مجوز 
استخدام از وزارت نيرو، در رشته هاي)مهندسي برق قدرت - 
ليسانس مديريت دولتي ،بازرگاني - ليسانس مديريت مالي 
،حس��ابداري - ليسانس حقوق - ليسانس تربيت بدني (اقدام 
به جذب نيرو نموده اس��ت.لذا از متقاضيان تقاضا مي ش��ود 
جهت كسب اطالعات بيشترو ثبت نام از تاريخ 95/12/18 

لغايت 95/12/24 از طريق سايت
 www.azmoon-niroo.ir   اقدام نمايند.

سيدمحمد رضوي علوي
مدير دفتر روابط عمومي

نمایندگی ایران خودرو کد 4120

پنجعلی زاده

  بم - بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی - حدفاصل میدان مهدویت و بروات
تلفن: 44311170-034           فکس: 034-44317483

 ف��روش و خدمات پ��س از فروش محص��والت ایران
خودرو، خدمات گارانتی و کارت طالئی صافکاری ونقاشی

DENA

ما را در تلگرام همراهی کنید
@ikco4120 

پیشاپیش 

فروش ویژه سال نو

اندیشـــه و تالش خدمتگـــزاران صدیق عمـران و آبادانـی ایران اسالمی هیچ گاه از یاد نخواهد رفت
 بدینوسیله از تالش و زحمــات مستمر جناب آقای مهندس حبیب ا... نیکزادی پناه نماینده محترم مردم شرق استان کرمان وجناب مهندس قهری رئیس جهاد د کشاورزی بم که در خصوص 

پیگیری مشکالت ناظرین کشاورزی با جدیت گام بر می دارید سپاسگزاریم  و از خـداونــد متعــال برایتــان ســالمتی، بهــروزی و توفیــق استمــرار خدمتگزاری را مسئلــت دارم.

جمعی از ناظرین کشاورزی شهرستان بم

جناب آاقی مهندس امین باقری        
فرماندار محترم شهرستان ریگان

محمدحسین پشتیبان

از  از مردم شریف، نجیب و سختکوش شهرستان ریگان  بر خود الزم می دانم به عنوان عضو کوچکی 
تالش ها و مجاهدت های شبانه روزی و طاقت فرسای جنابعالی، معاونان و دیگر مسئولین دلسوز و پرتالش 
شهرستان ریگان در راستای توسعه، محرومیت زدایی و آبادانی شهرستان ریگان و همچنین زحمات و 

تالش های حضرتعالی در جریان وقوع سیل اخیر کمال تقدیر و تشکر و خداقوت را داشته باشم.
آرزو می کنیم که در سایه الطاف بیکران الهی، توجهات خاصه امام عصر )عج( و رهنمودهای حکیمانه 

مقام معظم رهبری همواره در خدمتگزاری به مردم شریف شهرستان ریگان سالمت و پیشگام باشید.

جلس��ه کارگروه مبارزه با ریزگردهای ش��رق استان کرمان در 
روز دوش��نبه 16 اسفند در محل استانداری کرمان و با حضور 
اس��تاندار، فرمانداران شهرس��تان های شرقی، مدیرکل منابع 
طبیعی، مدیرکل محیط زیس��ت و تعدادی دیگر از مسئولین 
استان به منظور بررسی طرح نجات شرق استان از ریزگردها که 
توسط اداره کل منابع طبیعی استان تدوین شده است؛ برگزار 

شد.
به گزارش هفته نامه فردای کرمان در این جلسه استاندار کرمان 
وعده ی حمایت از اقداماتی را داد که کارشناسی و دقیق باشند 
و خواس��تار انجام عملیاتی اورژانسی برای نجات این مناطق از 

بحران طوفان و ریزگرد شد.
علیرضا رزم حس��ینی با تاکید بر این که همه ی ما باید همیار 
طبیعت باشیم، خواستار کار کارشناسی جدی، پایدار و فوری 
برای دور کردن طوفان و ریزگرد از زندگی مردمان این مناطق 

شد.
وی ب��ا انتقاد از آنچه که در س��ال های متمادی بر س��ر منابع 
طبیعی و محیط زیست استان آمده است، گفت: »ما نشسته ایم 
و مرگ مردم و خودمان و محیط زیست و منابع طبیعی را داریم 

پیش فروش می کنیم«.
رزم حس��ینی سپس با بیان این که به نظر می رسد دوره ی پنج 
ساله برای این طرح طوالنی باشد، ضمن دفاع از کشت 16 هزار 
هکتار نهال در این مناطق، در پاسخ به مدیرکل منابع طبیعی 

اس��تان که چالش های اجرای این ط��رح را مطرح کرد، گفت: 
»نه��ال را که خودتان دارید، از ۳۸ حلقه چاه آب که مورد نیاز 
کاشِت این میزان نهال جدید است، 12 حلقه االن موجود است. 

۵0 درصد آب دیگری که نیاز دارید را ما در اختیارتان
می گذاریم.

نیروی انس��انی که برای کشت این نهال ها نیاز هست را نیز ما 
تامین می کنیم«. وی تاکید کرد: »به دنبال طرحی هستیم که 
عمل گرایانه و واقعی باشد و بتوان براساس برنامه ای زمان بندی 
مشکل منطقه را حل کرد«. وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با قدردانی از مدیر و معاونین منابع طبیعی استان، گفت: 

»در سال ۹6 عملیات واقعی در منطقه انجام خواهد شد«.
این جلس��ه، با مصوبات متعددی همراه ب��ود. از جمله این که 
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سالمتیعرصه

جامعه

گفت و گو با دکتر یاسمین مهرالحسنی 
متخصص زنان

مرکز بهداشت شهرستان بم
واحد سالمت دهان و دندان

مرکز بهداشت شهرستان بم
واحد بهداشت خانواده

گفت و گو با دکترمحمدرضا عرب
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بم

چرا زایمان طبیعی بهتر از 
سزارین است؟!

بهداشت دهان و دندان کودکان در ایام نوروز

به بهانه هفته سالمت مردان

طرح تحول نظام سالمت
هدیه دولت تدبیر و امید به مردم

آگهی حصر وراثت
خانم مریم میهن دوست فرزند علی دارای شناسنامه 122 بشرح دادخواست شماره 
محمد  فرزند  شاکری  حسین  شادروان  داده  توضیح   95/12/10 مورخ   95000764
بشناسنامه 154 در تاریخ 92/03/28 در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وی عبارتند از: 
1-  مریم میهن دوست فرزند علی به ش ش 122 همسر متوفی 2- طاهره شاکری فرزند 
حسین ش ش 253 فرزند متوفی 3- محمد شاکری فرزند حسین ش ش 20561 فرزند 
متوفی 4- سجاد شاکری فرزند حسین ش ش 3 فرزند متوفی 5- سعید شاکری فرزند 
حسین ش ش 3100007842 فرزند متوفی 6- فاطمه شاکری فرزند حسین ش ش 195 

فرزند متوفی.
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رسمی  و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اسفندیار نادری فرزند درویش با تقدیم یک برگ استهشادیه مصدق به شرح وارده به شماره 11017/16543- 95/11/26 اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ پالک یک فرعی از 4275 اصلی واقع در بخش 29 کرمان صفحه/صفحات 325 دفتر جلد 72 
ذیل ثبت 13040 به نام اسفندیار نادری صادر گردیده است و به شماره چاپی 056226 تسلیم گردیده است و برابر خالصه سند شماره 
.... دفترخانه .... به .... فرزند .... انتقال یافته است و بر طبق گواهی دفتر امالک در رهن می باشد به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و تقاضای صدور سند مالکیت نموده است لذا طبق تبصره یک الحاقی به ماده 120 آئین نامه ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا 
هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز واخواهی خود را به این اداره 
تسلیم نموده و رسید دریافت دارد واال پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 138

محمد امیری خواه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اسفندیار نادری فرزند درویش با تقدیم یک برگ استهشادیه مصدق به شرح وارده به شماره 11017/16542- 95/11/26 اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک 3 فرعی از 4275 اصلی واقع در بخش 29 کرمان صفحه/صفحات 328 دفتر جلد 72 ذیل ثبت 13041 
به نام اسفندیار نادری صادر گردیده است و به شماره چاپی 01637 تسلیم گردیده است و برابر خالصه سند شماره .... دفترخانه .... به .... فرزند 
.... انتقال یافته است و بر طبق گواهی دفتر امالک در رهن می باشد به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت نموده 
است لذا طبق تبصره یک الحاقی به ماده 120 آئین نامه ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند 
مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز واخواهی خود را به این اداره تسلیم نموده و رسید دریافت دارد واال پس از 

انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 138
محمد امیری خواه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای اسفندیار نادری فرزند درویش با تقدیم یک برگ استهشادیه مصدق به شرح 
مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم   95/11/26  -11017/16544 شماره  به  وارده 
ششدانگ پالک 2 فرعی از 4275 اصلی واقع در بخش 29 کرمان صفحه/صفحات 
322 دفتر جلد 72 ذیل ثبت 13039 به نام اسفندیار نادری صادر گردیده است و به 
شماره چاپی 056225 تسلیم گردیده است و برابر خالصه سند شماره .... دفترخانه 
.... به .... فرزند .... انتقال یافته است و بر طبق گواهی دفتر امالک در رهن می باشد به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت نموده است لذا طبق 
تبصره یک الحاقی به ماده 120 آئین نامه ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هر 
کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت ده روز واخواهی خود را به این اداره تسلیم نموده و رسید دریافت دارد 
واال پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی وفق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف 138

محمد امیری خواه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

درکش��ور ما، اولین پنجش��نبه ی اسفند ماه 
هرس��ال به عن��وان روز م�لی س������المت 

م���ردان تعیین گردیده است.
س��المت مردان موضوعی اس��ت که موجب 
استحکام و ارتقای سالمت نیروی کار جامعه 

و توسعه کشور را در پی خواهد داشت.
مردان نس��بت به زنان در معرض فاکتور های 
خطر محیطی و ش��غلی بیش��تری هستند و 
عادات غلط��ی مانند مصرف س��یگار، الکل، 
اعتیادو استرس شغلی در آنها بیشتر است از 
س��وی دیگر مردان کمتر به پزشک مراجعه 
نم��وده و مراجعه به مراکز درمانی را به دالیل 
مختلف از جمله موانع فرهنگی تا بروز مراحل 
پیش��رفته و خطرناک بیم��اری به تأخیر می 

اندازند.
نامگذاری هفته اول اس��فند ماه در کشور ما، 
با هدف تاکید بر س��المت مردان کشورمان و 
حساس سازی مردان جامعه ایرانی برای توجه 
بیش��تر به جنبه های مختلف پیش��گیری از 

مخاطرات سالمت بوده است.

عالئمي که آقایان باید جدي 
بگيرند :

1 - درد قفسه س��ینه : ب��ا هر نوع احس��اس 
ناراحتي و درد در قفسه س��ینه و فشار قلبي و 

یا تنگي نفس و درد تیر کش��نده، باید هرچه 
سریع  تر به پزشک مراجعه کرد .

2 - شکم بزرگ : متخصصان تغذیه معتقدند 
که چربي شکم بدترین نوع چربي است که به 
راحتي نمي توان از شر آن خالص شد. بزرگ 
شدن شکم نشانه کاهش تستوسترون )هورمون 
مردانه( است و از طرفي مي تواند احتمال ابتال 
به دیابت و بیماري عروق کرونر قلبي را افزایش 
دهد و یا نشانه باال بودن کلسترول خون باشد، 
در حالي که بعضي آقایان آن را به عنوان ژستي 

مردانه دوست دارند.
3 - تکرر ادرار : تکرر ادرار از عالیمي است که 
اغلب آقای��ان آن را عالمت طبیعي باال رفتن 
سن مي دانند و بدون آنکه علت آن را بدانند، به 
آن توجه نمي کنند. تکرر ادرار در آقایان مسن، 
اغلب به دلیل بزرگي خوش خیم پروستات به 
وجود مي آید که قابل درمان است. پروستاتیت 
)التهاب پروستات( به دلیل عفونت یا تحریک 

هم مي تواند تکرر ادرار را موجب شود.
4- اعتیاد به داروهاي مجاز : اعتیاد به داروهاي 
مجاز، مساله اي است که بسیاري از آقایان به 
هیچ   وجه متوجه آن نیستند و آن را طبیعي 
مي دانند، در حالي که ع��ادت به مصرف این 
داروها چیزي کم از یک اعتیاد واقعي ندارد و 
همان مشکالت را به دنبال دارد و باید به آنها 

عوارض جانبي داروها را هم اضافه کرد.

راهکارهایی برای افزایش طول 
عمر مردان: 

تازه ترین پژوهش ها نشان می دهد که تنها 
اجرای 5 عادت صحیح بهداش��تی در زندگی 
م��ی تواند به میزان قاب��ل توجهی خطر ابتال 
به بیماری های قلبی را در مردان میانس��ال و 
کهنسال کاهش دهد. حتی مردانی که در حال 
درمان فشار خون باال هستند، می توانند خطر 
ابت��ال به بیماری های قلب��ی را با ترک کردن 
س��یگار، حفظ وزن ای��ده آل، ورزش منظم و 
روزان��ه، عدم مصرف نوش��یدنی های الکلی و 
رعایت دقیق یک رژیم غذایی س��الم در خود 

کاهش دهند.

بيماری هایی که در مردان 
شایع تر است:

سرطان مثانه شایع ترین بیماری در بین مردان 
است که متأسفانه ممکن است سال های سال، 
عالمت آن مخفی بماند تا وقتی که خونریزی 
شدید و بیماری جدی شود. این بیماری کاماًل 

قابل پیشگیری و درمان است.
سرطان پروستات نیز تقریباً هیچ عالمتی ندارد 

و فق��ط با معاینه پزش��ک و آزمایش  های آن 
قابل تشخیص است، به خصوص مردان باالی 
40 سال باید از نظر این بیماری کنترل شوند. 
شیوع س��رطان مثانه در مردان 5 برابر زنان و  
سرطان های ریه و معده 3 برابر زنان می باشد.

یک رژیم غذایی خوب و تنظیم شده برای سالمت عمومی بدن 
ضروری است. یکی از روش های پیشگیری از پوسیدگی دندان، 
کنترل رژیم غذایی کودک است. رعایت اصول تغذیه مناسب از 
سوی والدین بسیار مهم می باشد چرا که آنان به عنوان الگویی 
موثر در ش��کل گیری عادات غذایی سودمند و یا زیانبار مطرح 
هستند. غیر از غذاهای اصلی، میان وعده های غذایی می توانند 

نقش مهمی در سالمتی یا بیماری دندانی کودک ایفا کنند.
نمی توان کودکان را از صرف تنقالت منع کرد اما با بوجود آوردن 
نظمی صحیح در مصرف آنها می توان از پوسیدگی های دندانی 

پیشگیری نمود. 
توصيه های مهم:

بهتر است از خوردن مواد غذایی که حاوی شکر، نشاسته و مقدار 
زیادی چربی هستند پرهیز شود. در این صورت عالوه بر سالمت 

عمومی کودک، سالمت دندانی او نیز تضمین خواهد شد.
از خوردن تنقالت چسبنده که مدت زمان زیادی روی سطوح 

دندان باقی می مانند پرهیز شود.
بهتر اس��ت مواد قندی و ش��یرین به هم��راه وعده های غذایی 
مصرف شوند چرا که در این هنگام بزاق بیشتری ترشح شده، 

بعالوه اینکه این موارد توسط مواد غذایی دیگر از سطح دندان 
پاک می شوند.

تعداد دفعات مصرف مواد قندی در روز کاهش یابد. بهتر است 
تنقالت در یک ساعت مشخص در روز خورده شده و پس از آن 

دندان ها مسواک زده شوند.
چاشت نیم روزی سودمند

شیر، نان و پنیر، تخم مرغ پخته، ماست، میوه ها سبزی های خام 
مانند هویج و ... ذرت، آجیل

در مقابل چاشت نیم روزی پوسیدگی زا 
 آبنبات، کیک، ش��یرینی، کلوچه، غالت ش��یرین شده، برگه 
میوه های خشک، شیرعسل، آدامس های شکر دار، بیسکویت های 

شیرین.
از خوردن تنقالت و شیرینی قبل از خواب پرهیز شود، زیرا در 
آن هنگام جریان بزاق کندتر بوده و قدرت پاک کنندگی کمتر 

می شود.
بهترین تنقالت برای کودکان در مدرسه، ساندویچ های حاوی 
نان و پنیر و گردو یا میوه هایی مثل سیب و یا سبزیجاتی مثل 

هویج می باشند.
در هنگام صرف صبحانه ای حاوی چای ش��یرین، مرباجات و ... 

بهتر است آخرین لقمه ها حاوی نان و پنیر باشند.
نوشیدن روزانه 4-۳ لیوان شیر موجب سالمت عمومی و دندانی 

کودک خواهد شد.

زهرا دهقان زاده: دکتر محمدرضا عرب معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در گفت و گو با هفته 
نامه طلوع بم در خصوص طرح تحول نظام سالمت 
دولت تدبیر و امید گفت: از شهریور امسال همزمان 
علوم  دانشگاه  محترم  ریاست  مکارم  دکتر  ورود  با 
پزشکی، بنده نیز به عنوان معاون درمان دانشگاه به 
انجام وظیفه پرداختم و در جریان مشکالت حوزه 
درمان در بخش ها و روستاهای حوزه چهار شهرستان 
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر قرار دارم و از آنجا که بحث 
درمان چه در منطقه ما و چه در کشور مشکلی بود که 
هر روز دامنه آن با توجه به وضع اقتصادی بجا مانده 
از سالهای گذشته بیشتر می شد و از طرفی احساس 
می شد که باید سرانه سالمت مردم افزایش پیدا کند 
تا از این وضعیت بحرانی خارج شویم و نظر به اینکه 
رهبر معظم انقالب هم همیشه تاکید داشته اند که 
ما باید کاری کنیم که مردم غیر از رنج بیمارداری 
رنج دیگری نداشته باشند؛ در اوایل دولت تدبیر و 
امید و با روی کار آمدن دکتر روحانی و وزارت دکتر 
هاشمی در وزارت بهداشت، طرح تحول نظام سالمت 
کشور که پس از انقالب اسالمی انقالب دیگری بود 
در عرصه خدمت رسانی به مردم کلید خورد و این 
طرح از اردیبهشت ۹۳ بصورت همزمان در سراسر 

کشور آغاز شد.
دکتر عرب اظهار کرد:  هزینه نس��بتا باالی درمان و 
دارو در کشور تا حدی خدمت رسانی خوب به مردم را 
مشکل کرده بود اما بعد از اجرای طرح تحول، تغییرات 
زیادی را در نظام درمانی و سالمت کشور شاهد بودیم 
بطوری که هم اکنون و بعد از اجرای بیمه سالمت و 
رایگان همگانی برای مردم کشور، در بحث پرداخت 
ها و ویزیت پزش��کان نیز مردم در روستاها و مناطق 
محروم تنها ۳ درصد و در ش��هرها تنها 6 درصد حق 
ویزیت را می پردازند که این خودش گام بسیار بزرگی 
در عرصه طرح تحول نظام سالمت بود چرا که تا پیش 
از آن مردم حدود 40 درصد هزینه ها را می پرداختند.

دکتر عرب ادامه داد: این طرح کالن ملی با چند بسته 
حمایتی و راهبرد کلی که برای آن در نظر گرفته شده 
بود از جمله اولویت بندی مش��کالت درمانی مردم، 
مش��کالت دانش��گاهها در حوزه درمان و همچنین 
آموزش و بهداشت و ورود دولت به این طرح و اولویت 
اول نیز با هدف کاهش میزان پرداختی بیمار در حوزه 
بستری، حضور پزشکان مقیم بیمارستان وابسته به 
وزارت بهداشت و حمایت از پزشکان اعزامی به مناطق 

محروم آغاز شد.
ای��ن متخصص جراح��ی عمومی با اش��اره به اینکه 
طرح تحول، بسته ها و طرح های عملیاتی متعددی 
دارد افزود: از بس��ته های بعدی طرح تحول می توان 
به حمایت از ماندگاری پزشکان خصوصا در مناطق 
محروم و ارتقاء خدمات ویزیت، احداث کلینیک های 
ویژه و حمایت گس��ترده از بیم��اران خاص و صعب 
العالج اش��اره کرد که در دانش��گاه علوم پزشکی بم، 
ریاس��ت محت��رم و بنده و دیگ��ر همکارانم در دیگر 
بخشها پیگیر اجرای تمامی این طرح ها حتی با وجود 
مشکالت مالی و اعتباری هستیم و امیدواریم در سال 
آینده این تالش ها و پیگیری ها به ثمر بنش��ینند و 
وضعیت درمانی شرق استان کرمان خصوصا در حوزه 

احداث مراکز درمانی و بیمارستانی دگرگون شود.
دکتر عرب با اشاره به راه اندازی بخش دیالیز در ریگان 
و فهرج خاطرنشان کرد: قرار است در دو سال آینده 
بخش دیالیز بیمارستان پاستور بم نیز به همت خیرین 
س��المت توسعه پیدا کند؛ ضمن اینکه بخش بزرگ 
شیمی درمانی بیمارستان هم در حال ساخت است 
که امیدواریم قبل از پایان دولت یازدهم به اتمام برسد 
و با راه اندازی این بخش متخصصین شیمی درمانی، 
رادیوتراپی و تجهیزات زیادی را وارد بیمارستان کرد 
و از بروز مش��کالت متعددی که بیماران سرطانی ما 
در منطقه خصوصا بلحاظ بعد مسافت با دیگر مناطق 
درمانی با آن مواجه هستند جلوگیری به عمل آورد.  
همچنین بخشی با ۳0 تخت فعال مخصوص بیماران 
روانی در بیمارستان پاستور و همچنین مرکز جامع 
سالمت روان احداث شده که پاسخگوی نیاز مردم در 

بخش بیماری های روانی هست.
دکتر عرب در پایان س��خنان خود در خصوص طرح 
تحول نظام سالمت ضمن اشاره به وجود بسته های 
آموزش��ی، بهداش��تی، پیش��گیری مقدم بر درمان، 
ساخت خانه های بهداش��ت و ارتقای این خانه های 
بهداشت گفت: متاسفانه در سالهای گذشته سرعت 
رش��د و حرکت ما خصوصا در حوزه درمان با سرعت 
دانشگاه شدن ما نبوده است و با توجه به اجرای طرح 
تحول و تخصیص اعتبارات، مدیران س��ابق دانشگاه 
می توانس��تند خیلی ب��ه مراتب بهت��ر از قبل عمل 
می کردند که امیدواریم خداوند این توفیق را به همه 
ما بدهد تا در این جایگاه بتوانیم بر رشد و ارتقای نظام 

سالمت و درمان شرق استان کرمان موثر باشیم.

مهرالحسنی  یاسمین  دکتر  نیا:  ذاکری  ناهید 
پزشک متخصص زنان و زایمان در گفت و گو با 
طلوع بم ضمن تشریح اهداف جایگاه زایمان طبیعی 
در طرح تحول نظام سالمت گفت: در طرح تحول 
تاکید زیادی بر انجام زایمان بصورت طبیعی برای 
مادران باردار شده است و برای تحقق این هدف، 
مجموعه برنامه هایی پیش بینی شده که در دانشگاه 
علوم پزشکی بم در حال اجرا می باشد و در این 

زمینه ما در جایگاه خوبی قرار داریم.
وی یادآور ش��د: در گذش��ته از طرفی بنا به تصور 
اش��تباه مردم مبنی بر اینک��ه درد زایمان طبیعی 
بیشتر از سزارین است و از طرف دیگر اینکه برخی 
از مادران و خانواده ها نسبت به سیستم بهداشتی و 
درمانی کم اعتماد بودند؛ آمار زایمان بصورت سزارین 
باال رفته بود که رفته رفته با افزایش آگاهی مردم و 
بانوان محترم این آمار کاهش یافته است چرا که هم 
درد زایمان در طول پروسه سزارین بیشتر است و هم 
اینکه مادران باردار با افزایش آگاهی و اطالعاتشان 
نسبت به زایمان طبیعی دریافته اند که فواید آشکار 
و نهان بس��یاری در زایمان طبیعی وجود دارد و به 
همین دلیل رغبت آنها به زایمان طبیعی بیشتر شده 

است.
دکتر مهرالحسنی ادامه داد: از فواید زایمان طبیعی 
می توان به این دو نکته که امروزه در مجامع علمی 
نیز تایید شده اشاره کرد که اوال میزان خونی که از 
بدن مادر در زایمان طبیعی در هنگام زایمان خارج 
می شود نصف خونی است که هنگام سزارین خارج 
می ش��ود و این خود ضعف و درد و خس��تگی های 
مفرط بعد از زایمان را س��بب می شود و ثانیا اینکه 
امروزه زایمان طبیعی با بی حسی کامل از ناحیه کمر 

و بدون درد در بیمارستان انجام می شود.
وی به دیگر فواید زایمان طبیعی از جمله اینکه در 
زایمان طبیعی دیگ��ر از عفونت های احتمالی بعد 
از عمل جراحی خبری نیس��ت و اینکه آبی که در 
ریه های نوزاد وج��ود دارد در زایمان طبیعی زودتر 
خارج می ش��ود و این امر اختالل و تنگی نفس در 
ک��ودکان را کاهش می دهد و همچنین درد لگن با 
آموزش ه��ا و تمرین های قبل از ب��ارداری به مراتب 

کمتر از درد لگن بعد از سزارین است.  
مهرالحسنی ضمن اشاره به این نکته که امروزه سعی 
بر این اس��ت تا به جز موارد اورژانسی و مواردی که 
جان مادر یا نوزاد در خطر اس��ت؛ از زایمان سزارین 
جلوگیری شود افزود: هم اکنون از ماه پنجم بارداری 
به بعد طرحی در مراکز و خانه های بهداشت در حال 
اجراس��ت که آموزش های بسیار مفید و آموزنده ای 
را در اختی��ار مادران باردار ق��رار می دهد که بانوان 
محترم و باردار می توانند ضمن مراجعه به خانه های 
بهداشت، استفاده مفیدی از این طرح داشته باشند و 
اطالعات خود را در دوران بارداری افزایش دهند. وی در 
پایان نیز گفت: از گذشته تا کنون "ماما"ها مهمترین 
نقش را در مشاوره و انجام زایمان داشته اند و ما هم 
اکنون در بم بهترین و کارآزموده ترین ماماها را داریم 
و امیدواریم که مسئولین محترم نیز همچون گذشته 
پیگیری های خوبی در راس��تای ایجاد و گس��ترش 
بلوک های زایمانی و اتاق های تک نفره داشته باشند.

مصرف بیش از حد مواد قندی و شیرین موجب ابتال به بیماری دیابت 
و انباشته شدن چربی در کبد می شود. بیایید با مصرف کمتر قند به 

طول عمر خود بی افزاییم.

مضرات مصرف روغن جامد هيدروژنه
روغن های گیاهی که هیدروژنه می شود، می توانند بصورت مستقیم 
در افزایش بروز سرطان ها تاثیرگذار باشند. بنابراین به مردم توصیه می 

شود از روغن های جامد هیدروژنه استفاده نکنند.

روغن جامد بسیار مضر تر از روغن های مایع است و بنا براین بهتر است 
ب��ه منظور کاهش بیماری های قلبی - عروقی از روغن های خوراکی 

مایع استفاده شود.
کاهش مصرف نمک

در تهیه غذاهای مختلف مصرف نمک کاهش یابد و البته نمک مصرفی 
باید از نوع تصفیه شده ید دار باشد.

سر سفره به غذا نمک نزنید و نمکدان را از سفره و میز غذایتان حذف 
کنید.

قند کمتر
زندگی سالم تر

معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بم

طرح فوق بازنگری و اصالح شود، اعتبار مورد 
نیاز برای عملیات مالچ پاشی در بودجه ی ۹6 
استان دیده ش��ود، آب مورد نیاز برای کشت 
16 هزار هکتار نهال تامین ش��ود، فرمانداران 
نیروهای مردمی مناطق را برای کاشت نهال 
بسیج کنند، منابع مالی مورد نیاز در زمینه ی 
نگهداری از نهال ها تامین ش��ود، برای جذب 
اعتبارات سفر رییس جمهور پیگیری بیش تری 
صورت بگیرد، جلسه ای فوری با حضور استاندار 
کرمان و رییس س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخیزداری کش��ور تشکیل شود، در زمینه ی 
آبخیزداری حداکثر اس��تفاده از ظرفیت های 
بودجه ای در سال ۹6 و برنامه ی ششم توسعه 
برای انجام عملیات آبخیزداری در این مناطق 
صورت بگیرد،  حقابه ی زیست محیطی از سد 
نساء به صورت سالیانه رها شود و برای مدیریت 
و هدایت آن به س��مت پوشش گیاهی کشت 
شده و بهره وری بیش تر از این آب اقدام اساسی 
انجام شود. طرح نهایی تا یک ماه آینده برای 
تصویب و اجرا، ارایه خواهد شد. در این جلسه 
که هر چهار فرماندار شهرستانهای بم، ریگان، 
فهرج و نرماش��یر به انتقاد از طرح ارائه ش��ده 
از س��وی اداره کل مناب��ع طبیعی پرداختند؛ 
امین باقری فرمان��دار ریگان گفت: »درختان 
کهوری که االن در منطقه هستند دارد خشک 
می شود. چرا اداره ی منابع طبیعی برای وضع 
موجود فکری نمی  کند؟«. امین باقری افزود: 
»مساله ی مهم دیگری که در این طرح دیده 
نشده، پیش روی بیابان اس��ت. ساالنه چقدر 

بیابان زای��ی داریم؟ آیا این طرح، پاس��خگوی 
این وضعیت هس��ت؟«. وی به مکان یابی این 
طرح نی��ز ایراد گرفت و خط��اب به مدیرکل 
منابع طبیعی ادامه داد: »جهت بادهایی که ما 
در منطقه داریم، شمال شرقی و جنوب غربی 
است اما جایی که شما برای نهال کاری انتخاب 
کرده اید، به نظر نمی آید بستر چندان مناسبی 
باشد«. فرماندار ریگان با انتقاد از دوره ی پنج 
ساله ی اجرای این طرح اظهار کرد: »اگر قرار 
است پنج سال صبر کنیم، خوب با وضعی که 
االن منطقه دارد چه باید بکنیم؟ بارندگی در 
سال زراعی ۹4 � ۹۵ در ریگان 10 میلیمتر و 

در سال گذشته ۳2 میلیمتر بوده است«.
می��زان  می رس��د  »به نظ��ر  گف��ت:  وی 
پی��ش روی بیاب��ان با طرح هایی ک��ه ما تهیه 
می کنی��م هم خوان��ی ن��دارد«. وی خط��اب 
به تدوین کنن��دگان این ط��رح تصریح کرد: 
»واقعی��ات منطقه را ببینید. روس��تاهای در 
معرض خطر را با مالچ پاش��ی نجات بدهید و 
جنگل های موجود را حفظ کنید. در دش��ت 
باقریه، مناب��ع طبیعی س��ال ها قبل درخت 
کاشته، پنج سال آنها را آبیاری کرده، االن یکی 

از این درخت ها نیست!«.
در این جلسه، مدیرکل منابع طبیعی استان 
کرمان با دفاع قاطع از طرحی که تهیه ش��ده 
اس��ت، گفت: »از س��ال 60 عملی��ات مقابله 
با بیابان زایی در ش��رق اس��تان آغاز ش��ده و 
تاکن��ون در یک عرص��ه ی ۷۵ هزار هکتاری، 
این اقدامات صورت گرفته است. از این میزان، 

14 هزار و ۵00 هکتار مالچ پاش��ی شده اما از 
س��ال ۸۵ عملیات مالچ پاش��ی متوقف شده 
اس��ت. همچنین ۳۷ هزار هکتار جنگل کاری 
در منطق��ه صورت گرفته که نمونه ی بارز آن 

در گنبکی است«.
مه��دی رجبی زاده در خص��وص دلیل توقف 
عملیات مالچ پاشی توضیح داد: »در دولت های 
گذش��ته، دس��تگاه هایی که برای این کار در 
استان بوده را فروخته اند. ضمن این که دولت 

هم دیگر مالچ رایگان نداد«.
وی ب��ا بیان این که به جز مالچ پاش��ی، بقیه ی 
عملیات مقابله ب��ا بیابان زایی همچنان ادامه 
دارد، افزود: »طوفان در این مناطق در گذشته 
شدت خیلی بیش تری داش��ته و اکنون یک 

ثبات نسبی ایجاد شده است«.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خود، 
با بیان این که منشاء بیابان های شرق، عمدتا 
رسوبات مناطق باالدست اس��ت، اظهار کرد: 
»پیش بینی می شود در سال آینده، )مساله ی 
ریزگرده��ا و طوفان در ای��ن مناطق( حادتر 
باشد«. مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان از 
کمب��ود جدی اعتبارات در این حوزه نیز خبر 
داد و گفت: »در شش سال اخیر، کل اعتبارات 
مقابله با بیابان زایی ما 2۸ میلیارد بوده که 11 
میلیارد آن تخصیص پیدا کرده است. امسال 
600 میلیون تومان اعتبارات استانی ما در این 
بخش بود و اعتباراتی که در سفر رییس جمهور 

مصوب شد، هنوز به جایی نرسیده است«.
وی ادامه داد: »اولویت برنامه های ما در شرق 

استان باید در ریگان باشد. براساس طرحی که 
تهیه کرده ایم، قص��د داریم هفت هزار هکتار 
نه��ال کاری، دو هزار هکتار مالچ پاش��ی، 600 
کیلومتر بادش��کن بیولوژیک، 1۵0 کیلومتر 
بادش��کن غیرزن��ده و 200 کیلومت��ر تله ی 
رس��وب گیر، طی پنج س��ال در ریگان ایجاد 

کنیم«.
رجب��ی زاده با بی��ان این که کاش��ت نهال را 
می توانی��م با توجه به امکان��ات موجود انجام 
بدهیم، اظهار کرد: »اما مساله ی مهم، مراقبت 
و نگهداری از این نهال ها اس��ت که هزینه ی 
زیادی دارد و بر اساس بودجه هایی که داریم، 
از عه��ده ی آن برنمی آیی��م«. مدیرکل منابع 
طبیعی اس��تان کرمان، زمان مناس��ب برای 

کاشت نهال را شهریورماه سال آینده دانست.
وی در خصوص انجام عملیات مالچ پاشی نیز 
گفت: »طی س��ه س��ال اگر ۵0 هزار تن مالچ 
رایگان به ما داده شود، 21 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز داریم تا حمل و پاشش آن را انجام بدهیم.

در گذشته، ما 1۵ تریلی داشتیم که فروخته 
شد و االن چنین امکانی در اختیار نداریم. مالچ 
باید از تهران به استان منتقل شود، سپس طی 
عملیاتی روی تپه ها پاش��یده شود. ما نیروی 
متخصص هم برای این کار داریم تا جایی که 
همین نیروها چند سال قبل، رفتند سرخس 
و برایش��ان مالچ پاش��ی کردند. مشکل اصلی 
هزینه ی انتقال مالچ و خرید دستگا ه های مورد 

نیاز است«.

در سال جدید عملیات واقعی در منطقه انجام خواهد شد
استاندار کرمان در جلسه کارگروه بررسی طرح نجات شرق استان از ریزگردها مطرح کرد:
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نشست خبری با دکتر اصغر مکارم؛ رئيس دانشگاه علوم پزشکی بم

1396
سال جهش شرق استان کرمان در حوزه بهداشت و درمان

دکتر اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بم در یک نشست خبری در تاریخ 
چهارشنبه یازدهم اسفند سال جاری در مورد مهم ترین 
اقدامات انجام شده در این دانشگاه در طول شش ماهه 

دوم امسال سخن گفت.
دانشگاه علوم پزشکی بم در کنار دانشگاههای علوم 
پزشکی کرمان، جیرفت، رفسنجان، زاهدان و زابل در 
منطقه هشت آمایشی نظام سالمت کشور قرار دارد که 
دو دستور کار ویژه برای آن تعریف شده است. یکی در 

حوزه توانبخشی و دیگری در حوزه سوانح و حوادث.
دکتر اصغر مکارم متخصص و جراح گوش، حلق و بینی 
است که سالهای متمادی در حوزه های مختلف مدیریتی 
در حوزه بهداشت، درمان، بهزیستی و توانبخشی هالل 

احمر در سطح استانی و ملی فعالیت داشته است و از 15 
شهریور امسال بعد از سالها دوری از خدمت در زادگاه 
خود، سکان مدیریت یکی از مهمترین تشکیالت اداری 
و آموزشی و درمانی شرق استان کرمان را بر عهده گرفت.
دکتر مکارم در حالی این مسئولیت را پذیرفت که نحوه 
مدیریت قبلی حاکم بر دانشگاه علوم پزشکی بم و برخی 
سیاست های اجرایی و اداری آن، به تدریج مورد انتقاد 
بسیاری از مسئولین شرق استان، کارشناسان، مردم 
و حتی فعاالن سیاسی حامی دولت تدبیر و امید قرار 
گرفته بود. آنها معتقد بودند که دانشگاه محلی برای بده 
بستانهای سیاسی و بکارگیری افراد غیر متخصص و فاقد 
شرایط الزم برای تصدی برخی پست ها و سمت ها شده 

است.

سابق  مسئولین  ناشیانه  و  نابخردانه  اقدامات  برخی   
دانشگاه بر تشدید اعتراضات و انتقادات اثرگذار بود. 
بطور مثال انتشار فایل صوتی منتسب به سخنرانی معاون 
درمان سابق دانشگاه در یک محفل سیاسی و سخنان 
تند و تیز و غیرمسئوالنه وی در جانب داری یکی از 
کاندیداهای انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته که 
بعد از آن با اوج گیری انتقادات و سپس با پیگیری های به 
عمل آمده از سوی مسئولین شهرستانهای شرقی و افراد 
خوشنام و صاحب نفوذ جریانات سیاسی حامی دولت 
و نظر مساعد وزارت بهداشت مبنی بر تغییر مدیریت 
بم، دکتر اصغر مکارم دومین  دانشگاه علوم پزشکی 
سکاندار این دانشگاه تازه تاسیس شد تا اندوخته ای از 
تجربیات مدیریتی خود را این بار در جهت رشد و ارتقای 

جایگاه بهداشتی و درمانی منطقه بزرگ شرق کرمان با 
چهار شهرستان و قریب نیم میلیون نفر جمعیت بکار 

گیرد.
اکنون وی بعد از شش ماه فعالیت مداوم برای اولین بار در 
یک نشست خبری از عملکرد خود و همکارانش گزارش 

می دهد و برنامه های آینده دانشگاه را تشریح می کند.
حاال باید منتظر ماند و دید تا چه میزان اقدامات و پیگیری 
های مسئولین و تیم مدیریتی فعلی دانشگاه به ثمر می 
نشیند. اما با توجه به سخنان دکتر مکارم در این نشست 
خبری می توان به رفع عمده مشکالت درمانی شرق 
کرمان تا پایان دوره اول دولت تدبیر و امید و نهایتا تا پایان  
سال 96 امیدوار بود. چرا که وی دارای کارنامه قابل قبول 
و درخشانی در دوره های مدیریتی کالن خود می باشد. 

گام اول؛ تقویت بنیه مالی 
دانشگاه و ترمیم ارتباط با 

وزارتخانه

دکتر اصغر مکارم رییس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی بم در نشستی 
مطبوعاتی در خصوص اقدامات انجام شده در 
زمینه های مختلف درمان، آموزش و بهداشت 
در سطح چهار شهرستان زیر مجموعه دانشگاه 
بم یعنی بم، ریگان، فهرج و نرماشیر گفت: با 
وجود تنگناهایی که خصوصا در زمینه درمانی 
در دانش��گاه وجود داشت؛ توانستیم اقدامات 
زیربنایی خوبی انجام دهیم که یک سری در 
می��ان مدت و یک س��ری از آنها نیز در بلند 

مدت به نتیجه خواهد رسید.
دکتر مکارم با اش��اره به یک��ی از مهمترین 
اقدام��ات انجام ش��ده در ب��دو ورود خود به 
دانشگاه اینگونه توضیح داد: مهم ترین مساله 
ای که در دانشگاه با آن مواجه بودیم، ارتباطی 
بود که بین دانش��گاه و وزارتخانه قطع شده 
بود و س��عی کردیم ضم��ن پیگیری و ایجاد 
کانالهای ارتباطی جدی��د، راهی پیش روی 
دانش��گاه برای تقویت بنی��ه مالی و اعتباری 

دانش��گاه قرار دهیم. چرا که مهمترین مشکل 
دانشگاه علوم پزش��کی بم کمبود اعتبار برای 
پیشبرد طرح های توس��عه ای در حوزه های 
مختلف خصوصا در بحث درمان و زیرساخت 
های درمانی در منطقه بود. مثال در حوزه پروژه 
های عمرانی متاسفانه طوری عمل شده بود که 
پروژه های  دانشگاه بم تقریبا در سیستم جامع 
پایش طرح های وزارت بهداشت رصد نمی شد 
و هیچ گونه بروز رسانی یا پیگیری نشده بودند.  
اینگونه که اگر پروژه ای ۳0 درصد پیش��رفت 
فیزیکی داشت، این درصد پیشرفت بروزرسانی 
و پیگیری نشده بود. ما اینها را پیگیری کردیم 
و حتی با توجه به اینکه زمانی پیگیری ها شروع 
شد که سیستم اعتبارات وزارت خانه در وسط 
سال تقریبا بسته شده بود و همه چیز در ابتدای 
سال با توجه به بودجه وزارت خانه نهایی شده 
بود اما با این حال باز هم دانشگاه بم به چرخه 
توجهات و پیگیری های وزارت خانه بازگشت 
و ما توانس��تیم با همین وجود اعتبارات نسبتا 
خوبی را ب��رای تکمیل پروژه ه��ای درمانی و 

عمرانی خود اخذ کنیم.

اولویت اول؛ تسریع در روند 
ساخت مراکز درمانی

دکتر مکارم در بخش دیگری از سخنانش و در 
پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: در حوزه 
درمان علیرغم تمام تالشهایی که همکاران قبلی 
انجام داده بودند، یکی از مش��کالت ما فضای 
فیزیکی در بیمارس��تان پاستور بوده و هست. 
با اینکه این بیمارس��تان ۹6 تختخوابی است 
ام��ا 2۷0 تخ��ت در آن وجود دارد و همچنین 
اورژانس بیمارستان با 16 تخت پاسخگوی ۵0 
نفر است و این عامل تا حدودی زمینه نارضایتی 
مردم را فراهم آورده اس��ت. چون تعداد بیمار، 
فضای موجود و نیروها و امکانات موجود با هم 

تناسب ندارند.
وی افزود: به همین  منظور ما برای کم کردن 
بار مراجعات به پاس��تور، چند اقدام برای رفع 

مشکل فعلی مردم در کوتاه مدت انجام داده ایم. 
از جمله همکاری و تفاهم مشترک با شهرداری 
بم برای تخلیه ساختمان متعلق به دانشگاه و 
آماده سازی آن برای راه اندازی کلینیک بزرگ 
و تخصص��ی اطفال با ۸0 تخت فعال، تفاهم با 
بیمارستان افالطونیان و قرار دادن 40 تخت از 
این بیمارستان در طرح تحول نظام سالمت که 
باعث تسریع در آماده سازی باز پیرایی  بخش 
زنان بیمارس��تان پاستور ش��ده است. بطوری 
که شهروندان محترم با مراجعه به بیمارستان 
افالطونیان که مربوط به بخش خصوصی است 
می توانند از خدمات نوین و ارزان قیمت طرح 
تحول نظام س��المت را با بیمه های س��المت 
همگانی اس��تفاده کنند. عملیات نوس��ازی و 
بازپیرایی بخش زنان پاس��تور هم امیدواریم تا 
پایان خرداد ماه س��ال جدید ب��ه بهره برداری 

برسد.
دکتر مکارم اظهار کرد: برای طرح های توسعه 
بیمارستان پاستور با ۳000 متر مربع زیربنا که 
پیش��رفت فیزیکی آنها از مهر امسال از ۳0 به 
60 درصد رسیده نیز اعتباراتی را جذب کردیم 
و برآنی��م تا پایان نیمه اول س��ال ۹6 به بهره 
برداری برسند که در اینصورت به توسعه فضای 
بیمارستان کمک زیادی می شود و هدف ما این 
است که بیمارستان به وضعیت مطلوبی برسد و 
خدمات خوبی به مردم ارایه شود. ما همچنین 
یک س��ری بخش هایی که داخل بیمارستان 
توسعه داده ش��ده، آنها را نیزآماده می کنیم و 
بسیاری از پروژه های ما حداکثر تا پایان سال 

آینده تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.
دکت��ر م��کارم در خص��وص پیگی��ری دیگر 
پروژه های درمانی دانشگاه گفت: همانطور که 
گفت��م ما تالش��مان را در جهت تقویت منابع 
دانش��گاه شروع کرده بودیم و پروژه ها را فعال 
کردیم. یکی از مهمترین اولویتهای ما در طرح 
های توس��عه درمانی و عمرانی دانشگاه، پایان 
عملیات ساخت بیمارس��تان ریگان است. چرا 
که اگر بیمارستان ریگان ساخته و بهره برداری 
ش��ود، قس��مت عمده مش��کالت ما در شرق 
استان حل خواهد ش��د. به همین منظور و با 

ارتباطاتی که برقرار کرده بودیم توانستیم مبلغ 
1/۵ میلیارد تومان از وزارت بهداش��ت و مبلغ 
2/۵ میلی��ارد تومان را با هماهنگی و تعامل با 
ستاد اقتصاد مقاومتی شرق استان و با همکاری 
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید برای تکمیل 
بیمارستان ریگان تامین کنیم. هم اکنون نیز 
بیمارستان ریگان از مهرماه تاکنون از ۳0 درصد 
به ۸۵ درصد پیش��رفت فیزیکی رسیده است و 
امیدواریم تا پایان دولت یازدهم یعنی در خرداد 

ماه یا نهایتا شهریور ماه افتتاح شود.
وی یاد آور شد: در شهرستان نرماشیر هم مرکز 
درمان��ی مرادآباد که نیمه تمام مانده بود؛ روند 
تکمیل س��اخت آن را نیز ب��ا کمک یک خّیر 
محترم ش��روع کردیم و تا کنون ۷00 میلیون 
تومان در مرادآباد هزینه شده و به احتمال زیاد 
تا پایان امس��ال به بهره برداری می رسد و اوایل 
سال ۹6 تجهیز و ۳0 تخت بیمارستانی در آن 
فعال خواهد شد. در فهرج هم با جدیّت پیگیر 
جذب و تخصیص اعتبارات الزم برای بیمارستان 
فهرج هستیم و امیدواریم در فهرج هم بتوانیم 

پیشرفت فیزیکی خوبی داشته باشیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در مورد دیگر 
پ��روژه های عمران��ی درمانی دانش��گاه افزود: 
ساخت کلینیک ویژه در 4 طبقه با متراژ ۳000 
متر مربع و با  پیشرفت فیزیکی ۷0 درصد ادامه 
دارد و تا پایان دولت تدبیر و امید به بهره برداری 
خواه��د رس��ید. همچنین بیمارس��تان 220 
تختخوابی که در کنار پردیس دانشگاه جانمایی 
شده بود، پیگیری کردیم و وزارتخانه پذیرفت تا 
در 2 طبقه ساخته شود که اگر بخش خصوصی  
بخواهد در احداث آن وارد ش��ود ما اس��تقبال 
می کنیم و این جز طرح های بلند مدت ماست 
که بطور مرتب پیگیر اح��داث و روند اجرایی 

بیمارستان 220 تختخوابی بم نیز هستیم.
دکتر م��کارم در پایان این بخش از س��خنان 
خود به پیش��رفت ۷0 درصدی کلینیک ویژه 
)در محل سابق بیمارستان امام خمینی( اشاره 
کرد و افزود: این پروژه نیز نهایتا تا شهریور سال 
آینده به بهره برداری می رسد و در نهایت اینکه 
زمان بهره ب��رداری تمامی این پروژه های کلید 

زده ش��ده، س��ال آینده خواهد بود که در کنار 
دیگر مراکز درمانی موجود در منطقه و ش��هر 
بم )از جمله کلینیک امام رضا، امام محمدباقر، 
علی اصغر و...( انش��اا... ما در سال آینده شاهد 
جهش��ی در بحث وضعیت بهداشتی و درمانی 

منطقه خواهیم بود.

73 مورد پروژه  تازه تعریف شده 
بهداشتی درمانی

پیگیری جدی برای پرداخت 
مطالبات پرسنل

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ب��م در بخش 
دیگ��ری از این نشس��ت خب��ری از تعریف و 
تخصیص ۷۳ مورد پروژه بهداشتی درمانی در 
سطح منطقه شرق اس��تان خصوصا در حوزه 
خانه های بهداش��ت روستایی خبر داد و افزود: 
متاسفانه از سال ۹۳ در حوزه طرح تحول نظام 
سالمت دانشگاه بم آنطور که می توانست تعداد 
پروژه های قابل توجهی را برای منطقه تعریف 
و به وزارت بهداشت پیش��نهاد بدهد، اقدامی 
صورت نگرفته بود و در حوزه طرح تحول نظام 
س��المت و بخش های عمرانی اعتبار چندانی 
برای دانشگاه بم در نظر گرفته نشده بود. در هر 
صورت بسیاری از این ۷۳ مورد پروژه بهداشتی 
هم که در ماههای اخیر در نظر تعریف کرده ایم؛ 
روند اجرایی آنها آغاز شده تا سال آینده بطور 

کامل به بهره برداری می رسد.
مکارم در خصوص پرداخت مطالبات پرس��نل 
دانشگاه نیز گفت: متاسفانه بیمه ها در مجموع 
نزدیک به 60 میلیارد تومان به دانش��گاه علوم 
پزشکی بم بدهکار هستند و تامین اجتماعی 
به تنهایی نزدیک 10 میلیارد تومان بدهی دارد 
که مرتبا در حال پیگیری هستیم تا این بخش 
از درآمدهای دانش��گاه نیز وصول ش��ود؛ اما به 
هر ترتیب تا االن معوقات پرسنل بیمارستانی 
را تا پایان ش��هریور امسال پرداخت کرده ایم و 
مطالبات معوقه پزش��کان را نیز تا پایان خرداد 

امس��ال که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال سه 
ماه دیگر را نیز به این عزیزان پرداخت کنیم.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های 
خود در مورد مس��ائل درمانی و زیرساختی از 
خرید 14 دستگاه آمبوالنس خبر داد و گفت: 
2۳ پزشک متخصص از مهرماه امسال تا کنون 
جهت خدمت در شرق استان کرمان به جمع 
دانشگاه علوم پزشکی بم پیوسته اند و در تالشیم 
مابق��ی نیاز خود به وجود پزش��ک متخصص 
خصوصا در حوزه جراحی اعصاب و پوس��ت و 
مو را بر طرف کنیم. در ریگان هم اکنون مرکز 
دندانپزشکی خوب و مجهزی وجود دارد که با 
تحت پوشش طرح تحول سالمت و با کمتری 
هزینه با وجود پنج دندانپزشک به ارائه خدمت 
به مردم مش��غول اس��ت. انصافا ط��رح تحول 
نظامت س��المت دولت تدبی��ر و امید خدمات 
بسیار خوبی را خصوصا به مردم مناطق محروم 
ارائه داده است که جای بسیار خوشحالی دارد 
و امیدواریم که بتوانیم از این طرح در س��طح 

منطقه به بهترین نحو بهره ببریم.

رشد 197 درصدی سرانه 
دانشجویی آموزشی

با پیگیری هایی که انجام ش��ده امسال شاهد 
رش��د س��رانه دانش��جویی 1۹۷ درصدی در 
دانش��گاه بودیم. دکتر مکارم با اعالم این خبر 
گفت: این میزان که حدود 11 میلیون تومان 
برای هر دانش��جو اس��ت هنوز در مقایس��ه با 
دانش��گاه های مادر کمتر است اما رشد بسیار 
خوبی داشته ایم. در همین راستا اقدامات بسیار 
خوبی توس��ط مدیریت پردیس دانشگاه انجام 
ش��ده و در بحث آزمایش��گاهها توانسته ایم در 
کوتاه مدت آزمایشگاههای مختص رشته های 
مختلف دانشگاه راه اندازی کنیم. دانشجوهای 
ما در همه رش��ته ها از بهترین جوانان این مرز 
و بوم هس��تند و ما تالش می کنیم که دوران 
خوبی را در دانشگاه علوم پزشکی بم بگذرانند 
و با سطح علمی باالیی از دانشگاه خارج شوند. 

اعضای هیات علمی را س��ر و س��امان داده ایم 
و مثال دیگر اینطور نیس��ت که اگر استادی از 
سهمیه بم استفاده کرده و جذب شده، در جایی 
دیگر مشغول باشد و همه اینها توسط معاونت 

آموزشی ما کنترل و برنامه ریزی شده است.
مکارم همچنین اضافه کرد: متاسفانه یکی دیگر 
از انتقادات ما نس��بت به همکاران در مدیریت 
قبلی این اس��ت که می ش��د در بحث خوابگاه  
س��ازی و س��الن س��ازی اقدامات خوب��ی را با 
هماهنگی وزارتخانه کلید زد اما این کار نشد. 
ما ۷۵0 دانش��جو داریم اما متاسفانه وضعیت 
خوابگاهی مناسبی نداریم. یک سالن ورزشی 
مناسب برای دانشجوهایمان نداریم! به همین 
دلی��ل یکی دیگر از اقدامات ما رایزنی و تعامل 
با مسئولین گرامی منطقه ویژه اقتصادی ارگ 
جدی��د و خصوصا مهن��دس فاضل مدیرعامل 
منطق��ه بود که ایش��ان قول مس��اعد دادند با 
دانش��گاه در زمین��ه خوابگاه س��ازی در ارگ 
جدید و در نهایت انتقال پردیس به ارگ جدید 
همکاری و مشارکت کنند. عالوه بر در دستور 
کار قرارگرفتن س��اخت خوابگاه 400 نفره در 
ارگ جدید، ب��ا پیگیری م��داوم در وزارتخانه 
توانستیم اعتبار یکی از 21 پروژه خوابگاه سازی 
وزارتخانه در سراس��ر کشور را برای دانشگاه بم 

بگیریم.

آینده درخشان در حوزه 
توانبخشی

یکی از رس��الت های مهم تعریف ش��ده برای 
دانش��گاه بم در منطقه هش��ت نظام سالمت، 
تبدیل ش��دن به قط��ب توانبخش��ی در بین 
دانشگاههای علوم پزشکی است. دکتر مکارم در 
پاسخ به س��وال خبرنگار طلوع بم گفت: اوایل 
زلزله و بعد از آن و با توجه به نیاز بم به امکانات 
و زیرساخت های حوزه توانبخشی و از آن جایی 
که بن��ده خودم آن زمان مس��ئولیت هایی در 
بهزیستی و هالل احمر کشور داشتم؛ امکانات 
خوبی برای بم در نظر گرفته ش��د بطوری که 
هم اکنون ب��م دارای مراکز متعددی در حوزه 
توانبخشی است که مراجعه کنندگان این مراکز 
حتی س��اکنان استانهای همجوار را نیز شامل 

می شود.
وی ادام��ه داد: به همین منظ��ور و با توجه به 
وجود این زیرس��اخت ها، در حال رس��یدن به 
نتایج خوبی برای راه اندازی دانشکده توانبخشی 
هس��تیم که امیدواریم در آینده ای نه چندان 
دور، بتوانیم شاهد راه اندازی این دانشکده با سه 
رشته گفتاردرمانی، کار درمانی و ارتوپدی فنی 
باشیم. دانشگاه علمی کاربردی علوم سالمت بم 
هم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بم می باشد 
که در تالش��یم ی��ک مجتمع آم��وزش عالی 
سالمت نیز در ریگان راه اندازی کنیم. همچنین 
در حال رایزنی و مکاتبه برای تخصیص رشته 
دندانپزشکی بصورت خودگردان )بین الملل( 

برای دانشگاه علوم پزشکی بم هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در پایان نشست 
خبری خود ضمن تقدیر و تشکر از خبرنگاران 
حاضر در این نشست گفت: از تمامی همکارانم 
در دانشگاه در تمامی رده های خدمتی قدردانی 
می کنم و امیدواریم که بتوانیم در سایه الطاف 
خداوند قدم های خوب��ی برای ارتقای خدمات 
درمانی و بهداش��تی و آموزش��ی به شهروندان 
محترم شهرستانهای بم، ریگان، فهرج و نرماشیر 

و دانشجویان عزیزمان برداریم.

محمدجواد رحیم نژاد
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عرصه

برخی اقدامات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم در اسـفند 95

عالئم و راههای پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
گفت و گو با دکتر فريبا هابيل زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم

توسعه متوازن و برنامه ریزی شده طرح های عمرانی دانشگاه      گفت و گو با محمد بنی اسدی معاون توسعه و پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی بم

کرمان موتور حامی ورزش، محیط زیست و خانواده

طلوع بم: مدتی است که آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در برخی شهرسـتانهای همجوار بم 
شیوع پیدا کرده است. اگر چه در خبرها و به 
نقل از مدیرکل دامپزشکی استان گفته شده 
که دو کانـون اصلی این بیمـاری در کرمان و 
جیرفت شناسایی و معدوم سازی شده و این 
بیماری کنترل شده است اما، به جهت اهمیت 
موضوع و به منظور اطالع رسانی و پیشگیری 
از هرگونه شیوع این بیماری در شهرستان بم 
و دیگر شهرهای شرقی استان، گفت و گویی 
داشـته ایم بـا دکتر فریبا هابیـل زاده معاون 
بهداشـتی دانشگاه علوم پزشکی بم تا با این 
بیماری و راههای مقابله با آن بیشـتر آشـنا 

شویم.

خانم دکتر هابیلی؛ لطفا در خصوص آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان توضیحاتی برای خوانندگان 

ما ارائه بفرمائید.
آنفلوان��زای فوق حاد طیور یک بیماری ویروس��ي 
پرندگان اس��ت. ویروس های آنفلوان��زا دارای 3 نوع 
C,B,A مي باش��ند. در طیور فقط تیپ A میتواند 
ایجاد بیماری نماید. این تیپ عالوه بر طیور، س��ایر 
حیوانات از جمله خوک، اسب و همچنین انسان را 

درگیر مي نماید. همچنین پرندگان وحشي و آبزی 
مي توانند بدون اینکه خود مبتال به بیماری شوند، 

ویروس های آنفلوانزای طیور را با خود جابجا کنند.
از جمله پرندگان حساس به این بیماری را می توان 
به مرغ و خروس، بوقلمون، مرغ ش��اخدار، پرندگان 
زینتي، پرندگان وحش��ي و ش��تر مرغ نام برد که از 
پرندگان حس��اس به بیماری آنفلوان��زای فوق حاد 

پرندگان مي باشند.
عالئم بیماری در پرندگان چه چیزهایی است؟

عالئم متف��اوت و مختلفی این بیماری در پرندگان 
دارد که می توان با تش��خیص هر کدام از آنها پی به 
وجود احتمالی این بیماری در این حیوانات برد. بطور 

مختصر و مشترک این نشانه ها به شرح ذیل است:
 1- شروع ناگهاني تلفات با روند افزایش در گله

2- انتشار ناگهاني بیماری در گله
3- بیحالي شدید، پژمردگي و دور هم جمع شدن 

گله
4- کاهش شدید مصرف دان

5- افت ناگهاني و شدید تولید تخم مرغ روزانه
6- عالئم تنفسي حاد

7- سیاه شدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پا
خانم دکتر نحوه انتقال این بیماری به انسـان 

چگونه است؟

بل��ه راه های انتقال ای��ن بیماری به انس��ان نیز به 
صورت های مختلف اس��ت که امیدوارم شهروندان 
ب��ه آنها توجه کنند. مهم ترین راه انتقال به اینگونه 

است که:
1- تماس با پرندگان وحشي و پرندگان آبزی آلوده 

2- تماس با طیور آلوده
3-  از طریق کفش، لباس، خودرو، آب، دان )دانه( و 

مدفوع پرندگان آلوده
4-   س��گ و گربه به عنوان ناقلین )انتقال دهنده( 

مکا نیکي
5- تهی��ه دان از مناب��ع غی��ر مطمئ��ن بخصوص 

کانونهای آلوده
6- پراکنده شدن کود مرغداری به محیط اطراف

7-  عدم پاکسازی و ضد عفوني کامل محل نگهداری 
مرغ و لوازم و تجهیزات قبل از پرورش جوجه

 
لطفا در خصوص راههای پیشگیری از بیماری 

توضیحاتی بفرمائید:
1-  جلوگی��ری از ورود پرندگان وحش��ي به محل 
نگه��داری م��رغ از طریق نص��ب ت��وری و ترمیم 

خرابیهای آن؛
2-  رعایت اصول بهداش��تي و امنیت زیس��تي در 

مرغداری های صنعتي؛

3-  ضد عفوني کامل محل پرورش مرغ و تجهیزات 
آن قبل از جوجه ریزی؛

4-   ممانعت از ورود حیوانات دیگر به عنوان ناقلین 
مکانیکي به محل پرورش مرغ؛

5-  اعالم هر نوع کاهش شدید مصرف دان، کاهش 
ش��دید تولید یا افزایش تلفات به نزدیکترین پست 

دامپزشکي.
چه توصیه هایی را مردم باید رعایت نمایند:

1-  خودداری از ش��کار و نگهداری پرندگان مهاجر 
و بومي آبزی؛

2-  اهالي روس��تاها از رها نمودن مرغهای بومي و 
دیگ��ر ماکیان بصورت چ��رای آزاد خودداری و آنها 
را در مکانهای س��ر پوشیده نگهداری نمایند چون 
امکان انتقال بیماری به طیور بومي از طریق تماس با 

پرندگان وحشي وجود دارد؛
3-  صاحبان طیور بومي در صورت مشاهده تلفات 
در طی��ور، مراتب را س��ریعا به نزدیکترین پس��ت 

دامپزشکي اعالم نمایند؛
4-  عدم تهیه گوشت مرغ از مراکز غیر مجاز و عرضه 

کنندگان و کشتار کنندگان دوره گرد ؛
5-گوشت مرغ مصرفي خود را بصورت بسته بندی 

شده تازه یا منجمد و از مراکز مجاز تهیه نمائید.

شرکت خودروسازی کرمان موتور همچون سالهای گذشته و در راستای انجام مسئولیت 
های فرهنگی و اجتماعی خود، در روزهای پایانی بهمن و در طول اسـفند ماه سـالجاری 
یک سـری برنامه های فرهنگی را با کمک پرسـنل خود به اجرا درآورد. درهمین راستا 
مهندس عسکریان مدیر روابط عمومی کرمان موتور در گفت و گو با طلوع بم از برگزاری 
سومین بازارچه خیریه غذا توسط پرسنل و خانواده های آنها، حضور و قهرمانی تیم والیبال 
کرمان موتور در جام قهرمانی بم و حضور تعدادی از پرسنل در مراسم روز درختکاری در 

شهرستان نرماشیر و کاشت نهال در ورودی شهر رستم آباد خبر داد و افزود: کرمان موتور 
با انجام چنین برنامه هایی در طول سـال ضمن باالبردن روحیه فردی و شغلی پرسنل و 
تزریق شـادی و نشاط در بین خانواده های آنان، بدنبال انجام مسئولیت های فرهنگی و 

اجتماعی خود در منطقه شرق استان کرمان و اثرگذاری مفید و سازنده در جامعه است.
در ادامه تصاویر منتخبی از برنامه های بازارچه خیریه غذا، روز درختکاری و مسـابقات 

والیبال می بینید. 

هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد  

مدیر داخلی: حامد زابلی نژاد    مدیراجرایی: محمدحسین رحیم نژاد   
نمایندگی فهرج: میدان انقالب - لوازم التحریر سروش. عباس سروش مهر نمایندگی ریگان: باجه مطبوعاتی 

رضا نژادی راد نرماشیر: رستم آباد، لوازم التحریر حافظ، روبروی بانک ملی، حاج رضاپیشکار 09133443767
چاپ: کرمان تکثیر، کرمان- جاده تهران - 03432449275

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می 
www.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam توانید بعد از به روز کردن تلگرام خود شناسه

telegram.me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود 
از اخبار، وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنید را به واتس آپ طلوع بم با شماره:   09366191125   

جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.
نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه 7 )روبروی بم تحریر( تلفن همراه: 09210428379 

پیامک:50002010098432         تلفاکس: 44320195-034 صندوق پستی- بم : 7661111111

محمد بنی اسدی معاون توس��عه و پشتیبانی دانشگاه 
علوم پزش��کی ب��م نیز در گف��ت و گوی��ی جداگانه در 
خصوص پیگیری اعتبارات مربوط به احداث و س��اخت 
بیمارس��تان های ریگان و فهرج گفت: از ابتدای ریاست 
دکتر مکارم اولویتهای اصلی دانشگاه توسعه عمرانی مراکز 
درمانی خصوصا در فهرج و ریگان و نرماشیر تعیین شد که 
با رایزنی هایی که انجام شده و علی رغم کمبود اعتبارات 
و ضمن موافقت وزارتخانه، با جابجایی اعتبارات و تامین 
اعتبارات از منابع دیگر در حال ادامه روند اجرایی پروژه ها 

هستیم و با یاری خداوند و به احتمال زیاد تا پایان دولت 
تمامی این پروژه ها به سرانجام خواهند رسید. 

وی افزود: با هماهنگی ها و رایزنی های ریاس��ت محترم 
دانشگاه با شهرداری و شورای شهر، ساختمان شهرداری 
در خیابان صدوقی بم که متعلق به دانشگاه علوم پزشکی 
بود، تخلیه و بزودی قرار است عملیات اجرایی یک مرکز 
درمان��ی بزرگ برای اطفال در آن اجرایی ش��ود و برنامه 
دانش��گاه بر این اس��ت که در آینده بخش های اطفال و 
زنان را به تدریج از بیمارس��تان پاستور جدا کرده تا از بار 

مراجعات به پاستور کاسته شود. همچنین ساخت زایشگاه 
مهدیه نیز در دستور کار است که بزودی در این زمینه نیز 

شاهد تحوالتی خواهیم بود.
بنی اسدی در پایان با اشاره به طرح توسعه دانشگاه گفت: 
زمین های پشت محل پردیس فعلی دانشگاه تا محدوده 
ریل راه آهن به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شده است که 
پس از مطالعات اولیه، در حال حاضر  طرح وارد فاز طراحی 
نقشه و جانمایی محل ساختمان های مربوط به دانشگاه 

)دانشکده ها، ساختمان اداری و...( می باشد.


