ایسنا :رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه از 1574.6
میلیاردتومان اعتبارات بودجه استان در سال جاری 604 ،میلیارد تومان تاکنون به استان تخصیص
پیدا کرده است اظهار کرد :شاهد افزایش چشمگیری در میزان مصوبات تخصیص یافته به استان
بودیم به طوری که در سال گذشته این میزان اعتبار  229میلیارد تومان بوده که در سال جاری به
 604میلیاردتومان رسیده است .دکتر«جعفر رودری» تصریح کرد :سال گذشته میزان مصوبات بودجه
استان  1102میلیاردتومان بوده که در سال جاری این رقم به  1574.6میلیارد تومان رسیده است.وی
با اشاره به دستگاه های اجرایی بیشترین جذب اعتبارات اسناد خزانه اظهار کرد :شرکت آب منطقه ای،
اداره کل راه و شهرسازی ،استانداری و  . .بیشترین اعتبارات را در سال جاری تاکنون جذب کرده اند.

تخصیص604
میلیاردتوماناز
اعتباراتبودجه
استان کرمان در
سال جاری

کامبیزنامه

درصف
 احمدرضا تخشید
این دفعه برخالف همیشه
که کامبیز را دور و بر میدان
شهرداری میدیدم توی صف
معاینه فنی دیدمش .گفتم:
اینجا چه کار میکنی؟ گفت:
اومدم تو رو ببینم .گفتم :مسخره
میکنی؟ گفت :دیدی مطلب هفتهی قبلت چقدر تاثیر
گذاشت و همه مقررات راهنمایی و رانندگی رو رعایت
کردن؟ گفتم :این بار دیگه داری مسخره میکنی .گفت:
پس چی فکر کردی .گفتم :ولی چند روزی هست که
حضور ماموران برای روان کردن ترافیک بیشتر
شده و این نشون میده که مسئوالن مربوطه متوجه
شرایط هستن .کامبیز گفت :بیخیال شو؛ بیا در مورد
شهرداری که قول دادی حرف بزنیم .گفتم :من آمدم
برای معاینه فنی ماشین و وقت ندارم .کامبیز همینطور
که میخندید ،گفت :تو انگار بیناییات ایراد پیدا کرده،
مرد حسابی تو هفتادمین ماشینی هستی که توی صف
ایستادی .االن هم ساعت هشت صبحه .حساب کن اگر
ساعتی  15تا ماشین معاینه بشن ،اگر کسی تو صف
نزنه ،اگر کارمندها برای صبحانه و ناهار نرن ،اگر برق
نره ،اگر دستگاهها عیب و ایرادی پیدا نکنن ،اگر هزار تا
اتفاق دیگه نیفتد ،تا ساعت یک ،دو باید اینجا وایسی.
گفتم :راست میگی؟ گفت :پس چی فکر کردی .بعد در
ماشین را باز کرد و گفت :حاال بیا بشین کمی اختالط
کنیم .با تردید نشستم توی ماشین .کامبیز گفت :این
شهرداری هر جاش دست بذاری عیب و ایرادی پیدا
میشه .گفتم :ولی کامبیز اینطور هم که تو میگی
نیست .تو همیشه نسبت به شهرداری حساس بودی.
به گمانم دلت میخواد شهردار بشی ولی امکانش پیش
نمیآد .کامبیز گفت :اون به جای خودش ولی آن را که
عیان است چه حاجت به بیان است .گفتم :مثال؟ گفت:
االن مدتهاست که من توی شهر رفتگر ندیدم .مگر
گاهی اوقات بعضی جاها .در حالی که قبال هر خیابان
یکی ،دو رفتگر داشت .گفتم :درسته .گفت :دیدی اول
صبح که ماشینها میان بیرون چه گرد و خاکی به هوا
بلند میشه؟ گفتم :ولی االن بعضی از روزها میبینم
خیابونا رو آب میپاشن .گفت :دستشون درد نکنه و
ادامه داد :آسفالت کوچه و خیابونها رو دیدی ،بعضی

از کوچهها االن شرایطی دارن که اگر خاکی بودن،
بهتر بود .گفتم :االن سالهاست که اینجوریه .کوچه
و خیابونها واقعا درب و داغونن ولی چند روز قبل
دیدم داشتن لکهگیری میکردن .هرچند ناقصه ولی
باید ازشون تشکر کرد که حداقل به فکر هستن .گفت:
راستش رو بگو .به گمانم تو قوم و خویش شهرداری
که هی ازش طرفداری میکنی؟ گفتم :چه قوم و
خویشی؟ به نظرم مدتی شهر زیادی به حال خودش
رها شده بود .حاال دارند کمی رسیدگی میکنند
و باید قدردان بود .گفت :در مورد ساختمانسازی و
بنایی نظرت چیه؟ االن تو کوچهی ما یک ساختمان
سه ،چهار ساله که داره ساخته میشه .کوچه پر از
شن و ماسه و تیرآهن و میلگرد و گچ و ...هست .در
واقع کوچه شده کارگاه ساختمانی و کسی هم کاری
به کارشون نداره .بعضی از ساختمونها دیدی شاید ده
ساله دارن ساخته میشن و چهل ،پنجاه متر از پیادهرو
را اشغال کرده و مزاحم مردم هستن ولی کسی کاری
به کارشون نداره .گفتم :این یکی رو صددرصد باهات
موافقم .من توی شهرهای بزرگ مثل مشهد و تهران
و ...دیدم که اگر طرف یک روز بخواهد یک تیرآهن
رو توی کوچه یا خیابون بگذاره باید عوارضش رو
بپردازه .این کاری که خیلی راحت میشه انجام داد .این
طوری هم حقوق سایر مردم رعایت میشه هم طرف
وقتی مجبوره عوارض بپردازه ،زودتر خیابون رو خلوت
میکنه .یک پولی هم گیر شهرداری میآید و میتونه
به زخم کاری بزنه .کامبیز گفت :حاال دیگه داری میای
تو راه و همدم من میشوی .نظرت در مورد سد معبر
مغازهدارها چیه؟ نظرت در مورد ساختمانهای چندین
طبقه توی کوچههای تنگ و خیابونهای نه چندان
گشاد چیه؟ گفتم :این ساختمانسازی هم معضلی
است که مطمئنا آیندگان از ما بیشتر اذیت میشن.
کاش مسئوالن با توجه بیشتری اقدام به دادن پروانهی
ساخت بکنن .حاال دیگر کامبیز گل از گلش شکفته بود
و به گمانم میخواست تا راس ساعت دو به شهرداری
ایراد بگیره .بنابراین گفتم :من حوصلهی ایستادن تو
این صف طوالنی رو ندارم و میخوام بروم .کامبیز گفت:
ولی من هنوز از زدن و هرس کردن درختها و خیلی
چیزهای دیگر حرفی نزدم .گفتم :باشه برای یک وقت
دیگر و از ماشینش پیاده شدم.
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پيامك300099004806 :
 زهرا خواجویینژاد

پس از سالها آرزویشان برآورده شد؛ «آرزوی
الغری» .آرزویی که سالها خوابش را دیده بودند،
و حاال دیگر تا رسیدن به آن راه زیادی نداشتند.
سختاستازکودکی«چاقیمفرط»گریبانگیرت
تالشعاع قرار دهد،
باشد و همه زندگیت را تح 
سختاستدرکودکینگاهسنگینمردمراتحمل
کنی و خانهنشین شوی ،سخت است به خاطر
چاقی روی همهی آرزوهایت خط بطالن بکشی. .
 بازتاب گزارش پاسارگاد
 23مرداد امسال پاسارگاد با چاپ گزارشی تحت
عنوان «چاقی بالی جان خانواده چشمهنور» به شرح
حال خانوادهای پرداخت که  4فرزندشان به بیماری
چاقی مفرط مبتال بودند .در گزارش پاسارگاد آمده
بود؛« بچهها وقتی دنیا آمدند وزن نرمالی حدود
 3کیلو و نیم داشتند همه چیز تا حدود چهار پنج
ماهگی عادی است اما یکدفعه از ماه شش به بعد
وزن میگرفتند و در  9ماهگی به حدود  13کیلو
میرسیدند و در نهایت تا جایی وزن میگرفتند
که پدر و مادر توان بلند کردن آنها را در کودکی
نداشتند .یوسف  18سال سن و  140کیلو وزن دارد،
عبدالرحمان 12ساله و 90کیلو ،عاطفه 7ساله و70
کیلو وزن دارد و هانیه تازه پا در  5سالگی گذاشته
است و 40کیلوست».
چاپ این گزارش پاسارگاد بازتابهای فراوانی در
بین مردم و شبکههای مجازی داشت و حجم زیادی
از کمکهای مردمی روانه خانواده چشمهنور شد؛
کمکهای نقدی و غیر نقدی .کمکهایی که به دفتر
پاسارگاد ارسال شد شامل :حدود یک میلیون تومان
پول نقد بعالوه چندین سبد غذایی ،تامین وسایل
مورد نیاز ،پرداخت اقساط خانه و . .خیلی موارد دیگر
که افراد مستقیم به این خانواده کمک کردند .حتی
دکترمحمدرجاییخودشخصابهپاسارگادپیامدادو
گفتحاضراستبچههاراعملکند.زنجیرهمهربانی
سیرجانیهاباعثشدهزینهبیمارستانفراهموعمل
جراحی صبح شنبه این هفته انجام شود .از بین 4
فرزندخانوادهچشمهنور،یوسفوعبدالرحمانزیرتیغ
جراحی رفتند و عاطفه و هانیه به دلیل نبود خیر و
سنپایین،ازعملجراحیبازماندند.
 خیلیخوشحالمکهمیخواهمالغرشوم
صبحیکشنبهبرایدیدنیوسفوعبدالرحمانبه
بیمارستانغرضیمیروم،بههمراهرییسبیمارستان
به بخش جراحی مردان جایی که پسران خانواده
چشمهنور بستری هستند میرویم ،عبدالرحمان از
رویتختپایینآمدهورویصندلینشستهوحالش
مساعد است اما یوسف حتی توان حرف زدن هم
نداردوبهگفتهپرستاربهدلیلوزنباالعملشنسبت

دو پسر خانواده چشمهنور به همت خیرین تحت عمل جراحی الغری قرار گرفتند

تحقق رویای الغری

به عبدالرحمان
بوده
دشوارتر
است .عبدالرحمان
خوشحال است و
میگو ید ؛ « عمل
سختی بود خیلی
دیشب درد داشتم
اما خوشحالم که
میخواهم الغر
شوم» اما یوسف
هیچ نمیگوید
انگار که حوصله
حرفزدن ندارد.
صورتش خیس
است و درد دارد .او
عالوه بر چاقیاش
به دلیل وزن باالیش
زانوها و پاهایش کج عکس :امین ارجمند
شده و در راه رفتن
مشکل دارد .همین مشکل باعث شده بود اصال کسی
او را سر کار نبرد و صاحبان کار بگویند او نمیتواند کار
کند ،خانهنشینی و کمتحرکی اعتماد به نفس یوسف
را گرفته و او اصال حرف نم یزند؛«او تنها یک آرزو دارد
که الغر شود و دیگر سربار خانوادهاش نباشد ».حاال او
دارد به آرزویش میرسد و این رضایت را میتوان از
چهرهاشتشخیصداد.
 ما خیران را نمیشناسیم
آقای چشمهنور پدر یوسف و عبدالرحمان که این
سالها به دلیل مشکالت فرزندانش بسیار سختی
کشیده است بسیار خوشحال است و میگوید؛« پس
از سالها امروز واقعا خوشحالم ،سخت است برای
پدر که بچههایش سالمت نباشند» او گفت«:ما در
جریان کامل هزینههای عمل نیستیم و فقط م یدانم
هزینه عمل یوسف را شرکت جهاد نصر گردن گرفته
است ،و هزینه عمل عبدالرحمان هم یک خیری از
رفسنجان متقبل شده است ،که ایشان را نه دیدیم و
نهمیشناسیم.اینخیرینهزینهبیمارستانرادادندو
خود دکتر رجایی هم دستمزد عمل را نگرفت و حتی
خیلیازهزینههایجانبیراهممتقبلشدهوهرکجا
میماندیم به دکتر زنگ میزدیم و مشکلمان را حل
میکرد.اینعملجراحیهیچیدستمانرانگرفت.
حتی کلیه آزمایشات با پیگیری دکتر رایگان انجام

شد» .او با اشاره به عمل سخت بچهها گفت«:شنبه
صبح بچهها را عمل کردند و زمانی از اتاق عمل
بیرون آمدند درد زیادی داشتند» .اوکه یکی دیگر از
آرزوهایشالغریدخترهایشاست،گفت«:متاسفانه
به دلیل پیدا نشدن خیر و سن پایینشان نتوانستیم
دخترها را هم عمل کنیم و باید ببینیم در آینده
میشود برای آنها کاری انجام داد ».پدر حاال دیگر
خوشحالاستومیگوید؛«دکترگفتبعدازچندماه
که وزنشان پایین آمد ،پاهایشان که مشکل دارد
را هم عمل میکنیم و پالتین میگذارند» او گفت«:
دکتر گفت با انجام این عمل وزنشان خیلی پایین
میآید و هرکه تا به حال این عمل را انجام داده است
وزنشان کم شده است» به گفته او؛« بچهها امروز
صبح خیلی گرسنهشان بود و مدام غذا میخواستند
اما دکتر گفته تا 10روز فقط مایعات بخورند بعد از ده
روز دوباره بچهها را برای آزمایش ببریم و بعد با دستور
دکتر غذا بخورند .االن یکسره گرسنهشان میشود».
وی ادامه داد :عبدالرحمان که امروز مرخص میشود،
دکتر گفت یوسف هم فردا مرخص خواهد شد .او با
اشاره به عمل جراحیشان ،گفت« :البته دکتر خیلی
بازنکرده استو فقطچندتابخیه سمت راستوچند
بخیه هم سمت چپ خورده است».
او با تشکر از نشریه پاسارگاد گفت :این کار بزرگ

اول از پاسارگاد شروع شد واگر خیری هم پیدا شده به
واسطه شما بوده ،و همه مردم کمک کردند که خیلی
از آنها را نمیشناسیم .او همچنین با تشکر از مردم
سیرجان اذعان داشت«:از همه مردمی که به ما کمک
کردند و شناخته نشدند تشکر میکنم .خدا خیرشان
بدهد .بار سنگینی از روی دوش خانواده ما برداشتند».
 به زودی بچهها به وزن طبیعی
برمیگردند
دکتر محمد رجایی متخصص جراحی عمومی و
الپاراسکوپیگفت«:برایبچههایخانوادهچشمهنور
از دو روش جراحی؛ اسلیو معده و بایپس معده
استفاده کردیم که در روش اسلیو معده  80درصد
از حجم معده که شامل بخشی از معده که مسئول
اشتهایفرداستبرداشتهشدهوضمنكاهشحجم،
اشتهای فرد نيزکاهش يافته و در طول مدت یکسال
فرد به وزن طبیعی میرسد .در روش بایپس معده
حجم معده کوچک شده و حدود یک و نیم تا دو
متر از روده میانبر زده میشود و غذا وارد آن قسمت
نشده و با کاهش جذب ،فرد الغر میشود ».او ادامه
داد؛«عبدالرحمانبهدلیلسنکمترتحتعملاسلیو
معده وبراي یوسف از روش بایپس معده استفاده شد.
عبدالرحمان را دیروز مرخص کردیم و یوسف هم
امروز مرخص میشود ».دکتر رجایی با اشاره به وزن

و قد بچهها اذعان داشت؛« یوسف  18ساله 155
کیلو وزن با  170قد و عبدالرحمان  12ساله 105
کیلو وزن و  155قدش بود .عمل عبدالرحمان 50
دقیقه و عمل یوسف یک ساعت و نیم طول کشید».
به گفتهی دکتر رجایی هر دوی این عمل درصورتی
که انتخاب بیمار و تکنیک جراحی به درستی انجام
شده باشد وزن مطلوب دائم را درپی خواهد داشت .هر
دویاینعملبهطریقهالپاراسکوپییاجراحیبسته
با تجهیزات پیشرفته و مهارت باال انجام میشود؛«
طول مدت بستری بیماران  24ساعت بعد از عمل
خواهد بود و از  6ساعت بعد از عمل بیمار قادر به
راهرفتن است .این عمل از سن  15-12سالگی قابل
انجام شد تا سن  70سالگی» او در مورد هزینه عمل
گفت«:هزینهي ابزار جراحی توسط خیرین پرداخت
شد» .وی افزود«:بچهها بعد از اینکه به وزن طبیعی
رسیدند با توجه به عوارض چاقي روي زانوها است
میتوانند تحت عمل جراحي ارتوپدي و إصالح
مشكالت اندام واقع شوند» از نظر او این روش
جراحی استانداردترین وعلمیترین روش جراحی
مقابلهباچاقیمفرطاست؛«بچههاتا 10روزاولفقط
باید مایعات صافشده بخورند بعد از آن تا روز بیستم
رژیمنرمبگیرندوازاواخرماهاولرژیممعمولیبگیرند.
در 6ماه اول باید تحت نظر پزشک باشند و هرماه سر
بزنند و بعد از آن هر سه ماه مراجعه کنند و بعد از سال
اول دیگر نیاز به مراجعه نیست و فرد به وزن طبیعی
برمیگردد ».این متخصص جراحی با تاکید بر اینکه
این صد و پنجاهمین عمل جراحیاش در سیرجان
بوده است،گفت «:تا كنون  ١٤٩مورد جراحي چاقي
با موفقيت انجام شده و بيماران پاسخ بسيار مناسب و
قابل انتظاري دريافت نموده اند ،اولین عمل فرد171
کیلوگرمی بود که االن به  92کیلو رسیده است و
یک فرد دیگری هم از بندرعباس مراجعه کرد و او
هم  220کیلو وزنش بود و االن طی این چندماه
به 154کیلو رسیده است ».او همچنین گفت؛« اين
هزارمين جراحي الپاروسكپي در بيمارستان غرضي
بودكهتوسطاينجانبباموفقيتانجامشد».
وی افزود« :جراحي الپاروسكپي روشي پيشرفته
ونوينوباتهاجمكمهستكهبرايبيماريهايكيسه
صفرا فتق هاي شكمي و كشاله ي ران  ،كيست
هاي تخمدان و برداشتن رحم  ،برداشتن طحال و
سرطانهاي معده و روده و . .انجام ميشود»
وقتی میخواهیم از بچهها و والدینشان عکس
بگیریم تو دوربین لبخند م یزنند .لبخند رضایتی
که سالها طعم آن را نچشیده بودند .پدر یوسف و
عبدالرحمان زمان خدافظی میگوید چندماه دیگر
بیایید و نتیجه امروز را ببینید و بعد میگوید خدا
همهی کسانی که به ما کمک کردند را خیر دهد.

آیین باشکوه درختکاری
همـــراه با تـــوزیـــع نـهـــــال
وعده دیدار :بـلوار شـاهد -بـلوار
میرزاسعید سیرجانی -پارک خانواده
زمان :سهشنبه  15اسفند ساعت  9صبح

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای
اسالمی شهر سیرجان

روابط عمومی سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهری

والدت با سعادت حضرت فاطمهالزهرا(س) و روز مادر مبارک

