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در مجمع عادی فوق العاده شرکت سیمان ممتازان صورت گرفت:

تصویب افزایش سرمایه 66 درصدی سیمان ممتازان 

ضرب المثل های کرمانی

قِِسر در رفتن 
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رییس کل دادگستری استان خبر داد:

عبور روزانه ۱۵۰۰ افغانستانی

 غیرمجاز از کرمان

یک ایران، خارج از ایران؛ 

ماهنامه سرمشق 

شماره  46 منتشر شد

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:

در دوره ای توسعه 

بی حد دانشگاه ها 

به حیثیت علم آسیب رساند

درپی انتشار روایتی انتقادی ازسخنان مدیرکل میراث فرهنگی
 استان وتماس ایشان با  روزنامه »کرمان امروز« بررسی می شود:

شعور رسانه ای 

و پاسخ آقای مدیرکل

3

کروناییدارندوضرورتآموزشتفکیکزبالهها: کهبیمار گزارش»کرمانامروز«ازنگرانیدربارهزبالههایخانههایی

سبک زندگی مبتالیان محصور مسئولیت های اجتماعی

متن کامل در صفحه سوم

    معضل دیرینه تفکیک زباله در کرمان با قدوم منحوس ویروس کرونا موحش تر از پیش مشاهده می شود. مساله ای که موجبات نگرانی متخصصان و صاحب نظران حوزه بهداشت و آموزش شده و 
لزوم ساختار مدیریت پسماند شهری از مبدا تولید تا محل دفع را ضروری تر از پیش نمایان می سازد. این همه در حالی است که شهرداری کرمان به تنهایی قادر به مدیریت پسماند نیست و نیاز به همکاری 
سازمان های متولی و اطالع رسانی آموزشی رسانه ها به ویژه رسانه های محلی دارد. باید فرهنگ سازی شود که سبک زندگی 30 روزه مبتالیان کرونا با افراد عادی فرق دارد و همچنین تصمیمی برای جمع 

آوری متفاوت زباله ها اتخاذ شود و...

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان:

تکمیل محور

کرمان - راور - دیهوک   

500 میلیارد تومان اعتبار

 نیاز دارد

واژگونی خودروی آفرود

کرمان  در 

گرفت  جان پدر و پسر را 

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز« 
از معضالت کودکان کار
 در خیابان های کرمان 

و آمارهای غیرشفاف
 مسئوالن در این زمینه:

کدام
 ساماندهی؟

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/56/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »خدمات مهندسي، تأمین کاال، ساخت و نصب 
تجهیزات بصورت توأم )EPC( براي اجرای آسانسورهاي ناحیه میكسینگ کارخانه هاي گندله سازي 1و2 و ساختمان 
لذا کلیه  نماید.  واگذار  واجد شرایط  پیمانكار  به  مناقصه عمومي  برگزاري  از طریق  را  پلیكام«خود  کارخانه   HPGR
متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به 
همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 
14 روز شنبه مــورخ 99/12/2 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یكشنبه مورخ 99/11/19 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل 

گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

به  مرکز  این  فیروز  راضیه  بیمارستان  توسعه  به طرح  توجه  با 
منظور تامین و تکمیل کادر خود به : 

1- کارشناس اتاق عمل 
2-کارشناس بیهوشی 

3- کارشناس پرستاری 
 4-بهیار

لغایت   99/11/09 تاریخ  از  توانند  می  متقاضیان  لذا  دارد  نیاز 
99/11/14 از ساعت 12 لغایت 30: 13 به نشانی کرمان، خیابان 
راضیه  بیمارستان  قائم،  چهارراه  شرقی  مطهری  استاد  شهید 

فیروز، دبیرخانه بیمارستان مراجعه فرمایند.

فراخوان استخدام
 بیمارستان راضیه فیروز 

اطالعیه  شرکت تعاونی خاص 

سحاب فرهنگیان استان کرمان 

متن در صفحه سوم 

آگهی دعوت مجمع عمومی)کنگره(  عادی 

جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان )تاک(

متن در صفحه دوم 

شرکت آب و فاضالب رفسنجان )نوبت اول(
آگهی مزایده شماره 99/11/3/2/ ز

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد مقداری لوازم مستعمل و اسقاطی را از طریق مزایده عمومی به فروش 
برساند لذا از کلیه عالقمندان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از تاریخ 
99/11/11 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 99/11/15 به آدرس رفسنجان بلوار امام رضا )ع( شرکت آب و فاضالب 

رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.
تضمین شرکت در مزایده مبلغ 1/000/000/000 ریال می باشد.

تاریخ تحویل پیشنهادهای قیمت حداکثر ساعت 14 روز شنبه مورخه 99/11/25 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 9 روز یكشنبه مورخه 99/11/26 می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
هزینه درج آگهی در دو روزنامه استانی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده است.

جهت اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 3 - 03434281001 دفتر قراردادها تماس حاصل فرمایید.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

شرکت آب و فاضالب رفسنجانشرکت آب و فاضالب رفسنجان

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

که  رشته هایی  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
بازار کار ندارند، دیگر متقاضی ندارند، اظهار کرد: 
دوره  در  دانشگاه ها  حد  بی  گسترش  و  توسعه 
حیثیت  به  احمدی نژاد  دکتر  جمهوری  ریاست 
نیز  ملی  منابع  به  و خساراتی  رساند  آسیب  علم 
وارد کرد و آشفتگی در حوزه آموزش عالی در آن 

دوره ایجاد شد.
دانشگاه  با رییس  زینی وند  در دیدار  دکتر علی 
پذیرش  گفت:  کشور  کاربردی  علمی  جامع 
و  جمعیتی  بخش  دو  به  دانشگاه ها  در  دانشجو 

خودآگاهی اجتماعی بستگی دارد.

آموزش  نظام  آسیب های  از  کرمان  استاندار 
عالی سخن به میان آورد و تصریح کرد: یکی از 
برخی  که  به طوری  است  گزینی  بومی  آسیب ها 
به  دسترسی  همه  و  کرده  طبقاتی  را  مناطق  از 

دانشگاه های خوب را ندارند.
وی آینده دانشگاه های علمی کاربردی، فرهنگیان 
و فنی و حرفه ای را خوب ارزیابی کرد و افزود: این 
تحت  را  کشور  توسعه  روند  می توانند  دانشگاه ها 

تاثیر قرار بدهند.
زینی وند با تشریح ظرفیت های استان کرمان بیان 
مثل  فعالی  ظرفیت های  کرمان  استان  در  کرد: 

می رسد  نظر  به  که  دارد  وجود  صنعت  و  معدن 
اما  کنند  توجه  آنها  به  کرده اند  سعی  دانشگاه ها 

برخی از رشته ها مغفول مانده است.
گفت:  کرمان  استان  اشتغال  سهم  درمورد  وی 
بسیار  کرمان  استان  اشتغال  در  خدمات  سهم 
در  بخش  این  سهم  که  طوری  به  است  پایین 
حوزه  در  لذا  است  درصد   17 استان  اشتغال 
استان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  خدمات 
به  مهارتی  آموزش های  امر  به  می تواند  کرمان 
به  گردشگری  در  همچنین  کند.  فعالیت  افراد 
شدت ظرفیت داریم که بخش ناچیزی از آن به 

فعلیت رسیده است.
به  تاکید کرد: در حوزه خدمات  استاندار کرمان 
بازار کار وجود دارد و ضمن آنکه مشاغل  شدت 
به دلیل حجم شغلی که در یک  و خانگی  خرد 
بازه زمانی کوتاهی ایجاد می کنند، نیز باید مورد 

توجه قرار گیرد.
از میزان بهره وری کشاورزی عنوان  انتقاد  با  وی 
آب،  مصرف  میزان  کشاورزی  حوزه  در  کرد: 
با ثروت و محصولی که  انسانی  سرمایه و نیروی 
تولید می شود هم خوانی ندارد که دانشگاه در این 

بخش می تواند کار کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: روزانه 
عبور  کرمان  استان  از  غیرمجاز  افغانستانی   1۵۰۰
و  قاطع  تصمیمی  ملی  در سطح  باید  که  می کنند 

قابل اجرا برای ساماندهی آنها گرفته شود.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان ،یداهلل موحد،رییس کل 
جمعه  امام  با  دیدار  در  کرمان  استان  دادگستری 
تمامی  که  مطلب  این  بر  تاکید  ضمن  سیرجان 
دستگاه ها باید دست به دست هم دهند و مشکالت 
قوه  تمامی الیه های  در  کنند، گفت:  را حل  مردم 
قضاییه همدلی و هم افزایی برای خدمت رسانی به 

مردم وجود دارد. او عنوان کرد: اقدامات قوه قضاییه 
رضایت  که  می شود  اجرا  و  ریزی  برنامه  به شکلی 
مندی عمومی را محقق کرده و اعتماد و امید مردم 

به نظام مقدس جمهوری اسالمی را ارتقا بخشند.
افزود:  کرمان  استان  در  قضاییه  قوه  عالی  نماینده 
در قوه قضاییه تالش می شود که به شکلی فعال و 
پویا از همه ظرفیت های موجود برای حل مشکالت 

مردم استفاده شود.
موحد، تالش در مسیر جهش تولید را بحث جدی 
اظهارکرد: سعی می شود  و  دانست  قضاییه  قوه  در 
با فعاالن اقتصادی،  که در قالب جلسات تخصصی 

مشکالت این حوزه شناسایی شده و برای رفع آن ها 
اقدام شود.

برای  موجود  تاکیدات  مطلب  این  به  اشاره  با  او 
ساماندهی اتباع بیگانه به ویژه افغانستانی ها، گفت: 
و  ملی  بحث  یک  بیگانه  اتباع  ساماندهی  موضوع 
کالن است و به صورت منطقه ای نمی توان در این 
منسجم  کالن  برنامه  یک  باید  و  کرد  عمل  رابطه 
اجرایی  و  تدوین  موضوع  این  با  رابطه  در  کشوری 

شود.
اظهارکرد:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
روزانه 1۵۰۰ افغانستانی غیرمجاز از پهنای استان 

رسوب  استان  در  یا  و  می کنند  عبور  کرمان 
می کنند و یا به سایر استان ها می روند و به منظور 
کرمان  استان  در  بیگانه  اتباع  وضعیت  ساماندهی 
جلسات متعدد و پیش نویس طرح های کارشناسی 

به مرکز ارسال شده است.
موحد اظهارکرد: باید در سطح ملی تصمیمی قاطع 
و قابل اجرا برای ساماندهی اتباع بیگانه گرفته شود.
او با اشاره به این مطلب که در سیرجان تعداد قضات 
نسبتا خوب است، گفت: همواره تالش می شود که 
در حد مقدورات موجود مشکالت حوزه قضایی این 

شهرستان رفع شود.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان از 
یک  شدن  مجروح  و  پسر  و  پدر  یک  باختن  جان 
نفر در سانحه واژگونی یک دستگاه تویوتا هایلوکس 
شهر  کوهستانی  العبور  صعب  مناطق  در  آفرود 
کرمان خبر داد. سرهنگ »مهدی پورامینایی« در 
تشریح این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی 

صعب  مناطق  در  خودرو  دستگاه  یک  واژگونی  بر 
العبور و کوهستانی، بالفاصله ماموران کالنتری 1۸ 
شهر کرمان و عوامل امدادی به محل اعزام شدند. 
وی تصریح کرد: با حضور و بررسی ماموران در محل 
مشخص شد، یک پدر و پسر در سانحه سقوط یک 
دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس آفرود، حین گذر از 

مناطق صعب العبور و کوهستانی به دره جان باخته 
توسط  که  است  شده  مصدوم  نیز  نفردیگر  یک  و 
عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شد.   سرپرست 
به  اشاره  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
دست  در  کارشناسان  توسط  حادثه  علت  اینکه 
خودروهای  از  استفاده  کرد:  بیان  است،  بررسی 

قوانین  رعایت  با  و  مجاز  صورت  به  باید  آفرودی 
طبیعت  به  عالقمندان  و  باشد  مربوطه  مقررات  و 
بایست ضمن گذراندن دوره های الزم، جهت  می 
عزیمت به مناطق دور از دسترس با نهادهای مرتبط 
هماهنگی های الزم را انجام دهند تا شاهد چنین 

حوادث ناگواری نباشیم.

استاندار کرمان:

در دوره ای توسعه بی حد دانشگاه ها به حیثیت علم آسیب رساند

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

عبور روزانه ۱۵۰۰ افغانستانی غیرمجاز از کرمان

واژگونی خودروی آفرود در کرمان، جان پدر و پسر را گرفت

گفت:  کرمان  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
در  قرارداد  سال  براساس  شده  هزینه  اعتبارات 
 1۵۰ تاکنون  دیهوک   – راور   – کرمان  محور 
میلیارد تومان بوده که باقی مانده این محور بیش 

از ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل نیاز دارد.
کرمان  استاندار  سفر  در  زاده«  حاجی  »علی 
استاندار  بازدید  حاشیه  در  و  راور  شهرستان  به 
در  دیهوک   – راور   – کرمان  دوم محور  باند  از 

بخش کوهساران اظهار کرد: این پروژه ملی است 
که بخشی از آن که مسیر کرمان - زرند است، 

بزرگراه احداث شده است.
و  راور  به  چترود  از  محور  از  بخشی  افزود:  وی 
دیهوک ادامه دارد و در مجموع 1۸۰ کیلومتر از 

این پروژه در استان کرمان قرار دارد.
از سال ۸۹  پروژه  این  زاده تصریح کرد:  حاجی 
قرارداد  آن  کیلومتر   11۰ تاکنون  و  شده  آغاز 

قرارداد  مسیر  باقیمانده  برای  و  شده  منعقد 
تکمیلی دنبال می شود.

وی بیان کرد: در پروژه محور کرمان – راور – 
دیهوک در شش قطعه پیمانکار داریم و پیشرفت 

فیزیکی این پروژه ملی ۵7 درصد است.
گفت:  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اعتبارات هزینه شده براساس سال قرارداد تاکنون 
1۵۰ میلیارد تومان بوده که باقی مانده این محور 

نیاز  تکمیل  برای  تومان  میلیارد  از ۵۰۰  بیش 
دارد.

و  راه  کل  اداره  اعتبار  بهترین  کرد:  اظهار  وی 
میلیارد   ۵۲ و  امسال  کرمان  استان  شهرسازی 
تومان بوده که اعتبارات ما برای تکمیل این پروژه 
جواب نمی دهد و باید به سمت استفاده از ماده 
۵۶ قانون الحاق بودجه برویم و باید بانک های 

استان همکاری کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان از وقوع آدم ربایی 
و دستگیری زوج آدم ربا طی کمتر از 1۰ ساعت 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه 
خبری پلیس، سردار عبدالرضا ناظری اظهار کرد: در 
پی شکایت یک شهروند مبنی بر فقدان همسرش، 
کارآگاهان  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع 
قرار  آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه  اداره 

گرفت.
وی بیان کرد: با تحقیق کارآگاهان مشخص شد، زن 
جوان حدود ساعت ۸:۰۰ شب، بعد از بستن مغازه 

خود به منزل مراجعت نکرده که با توجه به دالیل و 
یافته های تحقیقاتی و پلیسی، فقدان این زن تبدیل 

به فرضیه آدم ربایی شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با فرض جدید 
و انجام تحقیقات میدانی و اقدامات خاص کارآگاهان 
پلیس که تا بامداد روز بعد ادامه داشت، سرنخ هایی 
از دست داشتن زوج میانسالی در این آدم ربایی به 
دست آمد و تالش پلیس برای شناسایی مخفیگاه 

آنان ادامه پیدا کرد.
وی گفت: سرانجام قبل از طلوع آفتاب، با شناسایی 

عملیات  یک  در  متهمان  ربایان،  آدم  مخفیگاه 
مقر  به  و  دستگیر  ساعت   1۰ از  کمتر  غافلگیرانه 
نیز  ربوده شده  فرد  و  منتقل شدند  آگاهی  پلیس 

آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
وی تصریح کرد: در تحقیقات پلیس مشخص شد، 
زن میانسال از مشتریان فرد ربوده شده بوده، که 
نقشه ربایش وی به منظور سرقت طال و جواهرات و 
اخذ وجه در قبال آزادی او را طراحی و با همسرش 
صمیمی،  رابطه ای  برقراری  با  می گیرند  تصمیم 
نامبرده را به منزل خود آورده و با بی هوش کردن 

او نقشه خود را عملی کنند که قبل از انجام هر 
دستگیر  پلیس  کارآگاهان  هوشمندی  با  اقدامی 

شدند.
سردار ناظری با اشاره به تحویل متهمان به مرجع 
اینکه خوشبختانه وقوع جرایم  به  اشاره  با  قضائی 
و همین  است  کم  بسیار  کرمان  استان  در  خشن 
میزان نیز در اسرع وقت کشف و مجرمان به سزای 
افراد  به  شهروندان  افزود:  رسند،  می  خود  عمل 
ناشناس اعتماد نکنند و هشدارهای پلیسی را در 

زندگی روزمره خود به کار برند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان:
تکمیل محور کرمان – راور – دیهوک 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

وقوع آدم ربایی در کرمان

خبر
با حضور مدیرعامل گهرزمین انجام شد:

اهدای 4۰۰ دستگاه تبلت 

به دانش آموزان کم برخوردار جنوب کرمان 

 با حضور مدیرعامل شرکت گهرزمین و مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کرمان، تعداد 4۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان کم برخوردار پایه دوازدهم 

جنوب استان کرمان اهدا شد.
»احمد اسکندری نسب« مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان  در این 
مراسم که در محل مسجد جامع شهر منوجان برگزار شد، گفت: از آنجایی که 
همواره آموزش و پرورش به عنوان الزمه توسعه و پیشرفت است، در راستای 
تحقق این مهم باید در امر آموزش به صورت زیربنای عمران و آبادانی و به 

صورت مشارکتی عمل کرد.
وی افزود: اهدای 4۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان کم برخوردار شهرستان 
های منوجان، رودبار جنوب، کهنوج و فاریاب در حمایت از دانش آموزان با 

استعداد گام بزرگی است. 
اسکندری نسب رسالت آموزش و پرورش را در امر تعلیم و تربیت و پرورش 
مدیران در سطح کشور خطیر عنوان کرد و افزود: جهت تحقق این مهم همه 
توسعه  زیربنای  صحیح  آموزش  زیرا  کنند  کمک  پرورش  و  آموزش  به  باید 

یافتگی است. 
وی از فعالیت آموزشی 71۰ مدرسه با جمعیت کمتر از 1۰ دانش آموز درسطح 
استان کرمان خبرداد که بیشترین این آمار در جنوب کرمان واقع شده و اظهار 
کرد : پرچم جمهوری اسالمی ایران در دورافتاده ترین منطقه استان کرمان با 

دو دانش آموز بر فراز مدارس برافراشته است. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تدوین اطلس دسترسی دانش آموزان 
به آموزش  را از راهبردهای هدفمند در امر آموزش دانست و گفت: بر نحوه 
آموزش مجازی دانش آموزان به صورت خانواده محور نظارت و با جدیت در 
هدایت متوازن رشته های تحصیلی دانش آموزان پایه نهم براساس نیاز کشور 

و بازار کار اولویت بندی می شود. 
اسکندری نسب سه رکن اصلی آموزش را معلم، دانش آموز و خانواده عنوان 
کرد و افزود: در زمینه توانمندسازِی فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده ها در 
های  آموزش  زمین  گهر  آهن  با همکاری شرکت سنگ  مختلف  های  زمینه 

زیربنایی مدنظر است. 
وی از احداث 7۲۰ باب مدرسه در استان کرمان در سه سال اخیر خبر داد و 
افزود: بیش از ۸۰ درصد این مدارس توسط، خیرین، معین ها و بنگاه های 

اقتصادی احداث شده اند. 
تامین  از  کرونا  دوران  در  فرهنگیان  فداکاری  از  تقدیر  با  نسب  اسکندری 
زیرساخت کمک آموزشی نیز ابراز رضایت کرد و گفت: تاکنون 3۹1۲ دستگاه 
تبلت برای دانش آموزان کم برخوردار استان کرمان با مشارکت خیرین، بنگاه 

های اقتصادی و معادن استان  تامین شده است. 
آموزان  دانش  بین  دیگر  تبلت  از ۸۰۰۰ دستگاه  بیش  اهدای  و  تهیه  از  وی 
استان کرمان خبرداد و گفت:  بیش از ۸۵ هزار دانش آموز در سطح استان 
با  آموزش مجازی هستند که  به  ابزار هوشمند جهت دسترسی  فاقد  کرمان 
توجه به وسعت استان و مدارس روستایی و دانش آموزان محروم در مناطق 
حاشیه شهر، نیاز به کمک و مساعدت بیشتری از سوی خیرین، بنگاه های 

اقتصادی و معادن استان در این زمینه وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از توجه اثربخش شرکت سنگ آهن 
گهر زمین به آموزش و پرورش تقدیر کرد و افزود: برگزاری کالس های مجازی 
کنکور در شهرستان های جنوبی و شرقی استان کرمان با حمایت این شرکت 

و با حضور اساتید با تجربه  در دستور کار است.

در مجمع عادی فوق العاده شرکت سیمان

 ممتازان صورت گرفت:

تصویب افزایش سرمایه 66 درصدی

 سیمان ممتازان 
 

سیمان  فوق العاده  عادی  مجمع  نشست  امروز:در  کرمان  خبرنگار   - کرمان 
ممتازان، افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به هزار میلیارد 
ریال )۶۶.۶۰ درصد( از محل سود انباشته مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

این  اینکه  بیان  با  ممتازان  مدیرعامل شرکت سیمان  این نشست  ابتدای  در 
شرکت چند مرحله قبل از بهره برداری افزایش سرمایه داشته است، اظهار کرد: 
بعد از بهره برداری نیز یک مرحله در سال ۹7 سرمایه شرکت از 3۹ میلیارد 

ریال به ۶۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
مهندس ربانی در خصوص اهداف این افزایش سرمایه گفت: جلوگیری از ورود 
اهداف  جمله  از  مالی  ساختار  اصالح  و  گردش  در  سرمایه  تامین  نقدینگی، 
افزایش سرمایه است. ضمن اینکه برای ارتقاء شرکت از بازار پایه به بورس، 

افزایش سرمایه شرکت به هزار میلیارد ریال شرط الزم است.
معافیت های  از  استفاده  سهام،  انتشار  طریق  از  مالی  تامین  در  سهولت  وی 
مالیاتی و به روز رسانی ارزش واقعی شرکت را از جمله مزایای افزایش سرمایه 
پرداخت سود  و  در سودآوری شرکت  افزایش سرمایه  کرد:  تصریح  و  عنوان 

سهام موثر خواهد بود.
یک  از  بیش  ساالنه  تولید  اسمی  ظرفیت  با  کرمان  ممتازان  سیمان  شرکت 
میلیون تن سیمان و حدود یک تن کلینکر درسال ۸۶ به بهره برداری رسید و 

اکنون جزو تولیدکنندگان موفق سیمان کشور به شمار می رود.

 پراید سرقتی در محدوده یک روستا کشف شد

فرمانده انتظامی جیرفت از کشف یک پراید سرقتی با تالش ماموران کالنتری 
1۵ و دستگیری ۲ سارق خبر داد.

 ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ رضا محمدرضایی،فرمانده انتظامی جیرفت گفت: در پی اعالم سرقت 
این  ماموران کالنتری 1۵  اطالعاتی  اشرافیت  با  در شهر جیرفت،  پراید  یک 
به  شهرستان  اطراف  روستا های  در  سارقان  حضور  از  سرنخ هایی  فرماندهی 
دست آمد که در این رابطه طی یک عملیات غافلگیرانه خودرو کمتر از ۲4 

ساعت کشف و ۲ سارق دستگیر شدند.
او افزود: این ۲ سارق پس از دستگیری به کالنتری منتقل و پس از بازجویی 

با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه خودرو تحویل مالباخته 
شد گفت: استفاده از تجهیزات ایمنی نظیر دزدگیر یکی از راه های بازدارنده 
است که به شهروندان توصیه می کنیم حتما نسبت به نصب این گونه تجهیزات 

بر روی خودروی خود اقدام کنند.

بدینوسیله از اعضای جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان دعوت می شود تا در نشست مجمع عمومی )کنگره( عادی جمعیت که روز جمعه 
1 اسفندماه 13۹۹ ساعت 14:3۰  به صورت مجازی و از طریق سایت رسمی جمعیت به نشانی Taakekerman.ir برگزار می شود 

شرکت نمایند.
دستور کار: 

ارائه گزارش دبیرکل و بازرسان      
انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت ۲ سال

انتخاب بازرسان برای مدت یکسال
تعیین راهبردهای جمعیت در سال 14۰۰

تصویب کلیات بیانیه پایانی
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان

آگهی دعوت مجمع عمومی)کنگره( 
عادی جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان )تاک(
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درپی انتشار روایتی انتقادی ازسخنان مدیرکل 
میراث فرهنگی  استان وتماس ایشان با  

روزنامه »کرمان امروز« بررسی می شود:

شعور رسانه ای و پاسخ 

آقای مدیرکل
سرویس اجتماعی کرمان امروز

متنی  امروز  کرمان  روزنامه  در  پیش  چندی 
مدیرکل  فعالی،  فریدون  درباره سخنان  انتقادی 
میراث فرهنگی استان کرمان منتشر شد. متنی که 
درباره یکی از جمالت ایشان در نشستی که در 
شهر رفسنجان داشتند نوشته شد. نوشتاری سراسر 
طبق  روزنامه  این  تحریریه  هیات  که  انتقادی 
هیجانی  واکنشی  انتظار  مدیران  از  بعضی  رفتار 
و تهاجمی را از سوی مدیرکل مربوطه داشت. 
غافلگیر  مثبت  ای  گونه  به  بار  این  که  درحالی 
شدیم. آقای فعالی روز چهارشنبه در حالی که 
چند ساعت بیشتر از توزیع روزنامه نگذشته بود 
با دفتر این روزنامه تماس گرفت و با ادبیاتی قابل 
ستایش نه تنها از انتشار این متن تشکر کرد بلکه 
بابت برخی دیگر از انتقادات منتشر شده در ماه 
های گذشته نیز قدردانی کرد. وی در ادامه این 
تماس تلفنی گفت: »منظور بنده از وکیل و وصی 
شده؛  برداشت  مردم  اشتباه  به  شما  متن  در  که 
سازمان ها و ارگان هایی است که مالکیت برخی 
بناها را دارند و کاری برای مرمت و نگهداری 
بنا  ما  نمی دهند و درست زمانی که  انجام  آنها 
ناگهان هزار وکیل و وصی  را مرمت می کنیم 
می آید و اجازه ادامه کار سخت می شود« فعالی 
دغدغه  اینگونه  شما  اینکه  گفت:»از  ادامه  در 
میراث فرهنگی دارید و اینقدر دلسوزانه به ریز 
برخی جزییات دقت می کنید بسیار متشکرم و 
یقین داشته باشید که ما از این انتقادات شما بهره 
می بریم و در آینده تبادل نظر بیشتری خواهیم 

داشت«
به عنوان اعضای هیات تحریریه روزنامه »کرمان 
کنار  در  که  دانستیم  وظیفه  خود  بر  امروز« 
مدیران  برخی  عملکرد  از  همواره  که  انتقاداتی 
مطرح می کنیم، این رفتار آقای فعالی را مورد 
تقدیر و ستایش قرار دهیم و اعالم کنیم که اگر 
استان  این  مدیران  همه  را  ای  رسانه  شعور  این 
داشتند، وضعیت استان ما اینقدر تاسف بار نبود. 
هیچ بودجه ای به پایتخت برگشت داده نمی شد 
و هیچ مدیر و کارشناسی به دلیل اینکه زیاد کار 

می کند مورد دشمنی کاهالن قرار نمی گرفت.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

حرمت 

عشق 

خسته ام از تو و بازیگری صحنه ی عشق
کاش می دانستی

حرمتی دارد عشق
مثل گلدسته ی صبح

که اذان مرغ سحر می گوید
و از آن می بارد

روی سجاده ی دشت
نور تا جاری نور 
و وضو می گیرند

الله ها  با خورشید
تا برقصند به آواز بهار

کاش می دانستی
عشق یعنی:

گل ، نور ، آسمان،  دشت ، زمین
معنی هر چه زالل است ،زالل

مثل بوسیدن گل
از لب باد بهار

کاش می دانستی
عشق روئیدن یک گلبرگ است

از دل داغ کویر۰۰۰

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش»کرمانامروز«ازنگرانیدربارهزبالههایخانههاییکهبیمارکروناییدارندوضرورتآموزشتفکیکزبالهها:

سبک زندگی مبتالیان محصور مسئولیت های اجتماعی

اشاره:
یک  از  بیش  تقریبا  استان  و  کشور  به  کرونا  آمدن  از 
سال می گذرد. حاال خیلی هایمان به بودنش عادت کرده 
ایم. بعضی هایمان آن را جدی می گیریم و ماسک می 
زنیم و دستکش می پوشیم و فاصله اجتماعی را رعایت 
می کنیم. بعضی از افراد هنوز آن را دروغ می پندارند و 
پایبند  بهداشتی  های  نامه  شیوه  از  یک  هیچ  رعایت  به 
و  است  مرگ  انسان سرانجام  عاقبت  معتقدند  و  نیستند 
چرا  پس  رسید  خواهد  فرا  روزی  محتوم،  سرنوشت  این 
باید به خود سخت گیرند و شیوه معمول زندگی خود را 
پی می گیرند. به هر حال کرونا تا به این لحظه ثابت کرده 
است که آمده است و قرار است تا مدتی با بشر زیست کند 
و این انسان است که باید  با این ویروس طریق مسالمت 
آمیز را پی بگیرد تا چرخه زیست معمولی اش حفظ شود. 
درصد  هشتاد  اند  شده  موفق  کنون  تا  مسئوالن  اگر 
جامعه را در پیش گرفتن و رعایت پروتکل های بهداشتی 
از  هنوز  نکته  یک  در  اما  سازند  خود  همگام  و  همراه 
پروتکل های بهداشتی عقب مانده ایم. آن هم شیوه جمع 
آوری و تفکیک زباله ها است. ما همچنان زباله هایمان را 
به صورت فله ای در یک کیسه زباله می گذاریم، گره زده 
یا نزده در جلوی درب خانه می گذاریم و یادمان می رود 
که کرونا تنها در میان دستکش ها و بیرون از ماسک ها 
نیست! آری خطر زباله های خانه هایی که بیمار کرونایی 
دارند بیخ گوش همه ماست و این در حالی است که هیچ 
یک از ما آموزش کامل و درستی طی این مدت در این 
جای  و  ایم  نکرده  دریافت  عمومی  های  رسانه  از  زمینه 

خالی آن در این زمینه حس می شود. 

کمینویروسکرونادرمیانزبالهها
معضل دیرینه زباله در کرمان با قدوم منحوس ویروس 
کرونا موحش تر از پیش چنگ و دندان نشان می دهد. 
مساله ای که موجبات نگرانی متخصصان و صاحب نظران 
ساختار  لزوم  و  شده  آموزش  و  درمان  و  بهداشت  حوزه 
را  دفع  محل  تا  تولید  مبدا  از  شهری  پسماند  مدیریت 
ضروری تر از پیش ساخته است.هم اینک بر اساس آمارها 
روزانه افزون بر 400 تن زباله در شهر کرمان تولید می 

این میزان خارج می  از  لیتر شیرابه  از 50  بیش  و  شود 
شود.

 حال بیماری ناشی از ویروس کرونا یک مشکل جهانی 
و ملی است و طی این مدت افراد بسیاری را درگیر خود 
کرده است و خانواده های زیادی هم سوگوار عزیزان خود 
شده اند. این بیماری طی یک  سال گذشته، مراجعات  به 
بیمارستان  را افزایش داد و عواقب این امر تولید میزان 
به  آلوده  عفونی  و  بیمارستانی  پسماندهای  باالی  بسیار 

که  پسماندهایی  شد.  کرونا  جمله  از  ها  ویروس  انواع 
ویروس  و  زا  بیماری  عوامل  و  زیاد  میکروب های  حاوی 
روی  بر  نیز  باالیی  ماندگاری  که  ویروسی  است،  کرونا 
سطوح دارد و همواره تجهیزات انتقال پسماند، کارگران، 
شیرابه تولید ی و گرد و خاک انتقال می یابد و این همه 
قادربه  تنهایی  به  کرمان   شهرداری  که  است  حالی  در 
های  سازان  همکاری  به  نیاز  و  نیست  پسماند  مدیریت 

متولی دارد. 
آن،  اجرایی  نامه  آئین  و  پسماند  مدیریت  قانون  طبق 
بهداشت شهرستانها  مراکز  آن  تبع  به  و  بهداشت  وزارت 
تهیه،  مراکز  عمومی،  اماکن  متصدیان  آموزش  به  اقدام 
و  آرایشی  آشامیدنی،  خوردنی،  مواد  فروش  و  توزیع 
و روستایی و همچنین کارکنان شاغل  بهداشتی شهری 
و  کارشناسان  از  اعم  درمانی  مراکز  و  بیمارستانها  در 
شرایط  این  در  و  نمایند  می  و  نموده  نیروهای خدماتی 
و  مجازی  آموزش  طریق  از  ویروس  این  گیری  همه 
به  توجه  با  و  است  انجام  حال  در  غیرحضوری همچنان 
شرایط فعلی ماسکها و دستکش ها در صورت آلوده بودن 
ابتدا بی  باید  جزو پسماندهای عفونی محسوب شده که 

خطر شوند و سپس تحویل شهرداری ها گردند.
سخنآخر

گستردگی  دلیل  به  سیما  و  صدا  را  نقش  بیشترین 
ملی  رسانه  متاسفانه  اما  کند  ایفا  تواند  می  مخاطبان 
پسماند  مدیریت  مورد  در  مفید  و  کافی  های  آموزش 
گوید  می  فقط  دهد  نمی  ارائه  محیط  بهداشت  حفظ  و 
ماسک بزنید اما آموزش های کافی برای اینکه ماسک ها 
و دستکش ها و سایر زباله های آلوده را چگونه دفع کنیم 
ارائه نمی دهد و در نتیجه کنار خیابان ها، اطراف پمپ 
بنزین ها مقدار زیادی ماسک و دستکش ریخته و ماسک 
بنابراین  است.  شده  پخش  مختلف  جاهای  در  که  هایی 
ضروری است همه رسانه ها و به ویژه رسانه های مکتوب 
محلی پای کار آیند و در این  باره اطالع رسانی های مکرر 

داشته باشند.

پیش  از  موحش تر  کرونا  ویروس  منحوس  قدوم  با  کرمان  در  زباله  تفکیک  دیرینه  معضل   
مشاهده می شود. مساله ای که موجبات نگرانی متخصصان و صاحب نظران حوزه بهداشت و 
آموزش شده و لزوم ساختار مدیریت پسماند شهری از مبدا تولید تا محل دفع را ضروری تر از 
پیش نمایان می سازد. این همه در حالی است که شهرداری کرمان به تنهایی قادر به مدیریت 
پسماند نیست و نیاز به همکاری سازمان های متولی و اطالع رسانی آموزشی رسانه ها به ویژه 
با  رسانه های محلی دارد. باید فرهنگ سازی شود که سبک زندگی 30 روزه مبتالیان کرونا 

افراد عادی فرق دارد و همچنین تصمیمی برای جمع آوری متفاوت زباله ها  اتخاذ شود و...

ضرب المثل های کرمانی

ِقِسر در رفتن 

ی  نامه  لغت  در  که  است  عامیانه  های  واژه  از  قِِسر 
دهخدا به معنی: بی حاصل، نازا، عقیم و سترون ثبت 
شده است. در این لغت نامه اضافه شده است، قسر در 

معنای کنایی یعنی هر کاری که به نتیجه نرسد.
 – عامیانه  لغات  »فرهنگ  در  زاده  محمدعلی جمال 

چاپ 1341« آورده است: قسر به معنی عقیم است.
در  گیری  هنگام جفت  به  گوسفندی  یا  گاو  گاه  هر 
گله، بار نگیرد و آبستن نشود، گویند قِِسر است یا قسر 
در رفته است. این واژه را به کسر و تشدید »س« نیز 
می خوانند. مجازا به معنی مصون ماندن از آفت و بالیی 
همه گیر نیز به کار می رود. دیشب همه ی افراد فالن 
خانواده در اثر تصادف اتومبیل کشته شدند و فقط یک 

بچه ی کوچک از میانشان قسر در رفت.
این واژه را هم اکنون به معنی رهایی از مجازات نیز 
به کار می برند. به عنوان مثال، عده ای که محکوم به 

اعدام شده اند هر گاه چند نفر از آنها بخشوده شوند، 
افرادی  یا  فرد  گاه  هر  رفتند.  در  قسر  اعدام  از  گویند 
قسر  فعال  آنها  گویند  شوند،  مجازات  از  فرار  به  موفق 

در رفتند.
بدیهی است که ریشه ی این واژه در فرهنگ دامداری 
و عشایر کوچنده است و اگر در این زمینه پژوهش شود، 
یا گوسفند عقیم و سترون  نامگذاری گاو  شاید سبب 
از مشاغل  به »قسر« معلوم شود. چرا که در بسیاری 
باستانی نظیر شترداری، کاروان داری، دامداری، نخل 
داری، رنگرزی و ... واژه هایی به کار می رفته که امروزه 
از رواج افتاده اند ولی بسیاری از آنها ظرفیت الزم را 
به  افزودن  یا  و  بیگانه  واژه های  برای جایگزین شدن 

زبان فارسی  دارا هستند.
به عنوان مثال: گیالنی ها حلزون ها را »راب« نامند 

که از حلزون زیباتر است. 
بی  برای  ایران  باستانی  پادشاهان  دانستید  می  آیا 
ها، ساختمانی می ساختند که در شب های  خانمان 
را  ها  مکان  این  ببرند.  پناه  آنجا  به  زمستان  سرد 
»شبخانه« می نامیدند که متاسفانه امروزه از فرهنگ 
سخن،  استاد  خوشبختانه  است.  بربسته  رخت  مردم 
از  بیتی  در  را  فارسی  ی  واژه  این  شیرازی  سعدی 
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ماهنامه سرمشق شماره  46 منتشر شد

باید و نبایدهای تغذیه کودکان در ایام کرونا

چهل و ششمین شماره ی ماهنامه ی فرهنگی، اجتماعی »سرمشق« 
در 144 صفحه منتشر شد. در این شماره ی »سرمشق« که با محوریت 
مرعشی  حسین  سید  یادداشت  پی  در  یافته،  تدوین  مهاجرت  مضمون 
درباره ی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، بخش های مختلف ماهنامه 
به پردازش موضوع مهاجرت اختصاص یافته است. در صفحات شماره چهل 
و ششم، آثاری از: سید احمد سام، عباس تقی زاه، محمدعلی علومی، یداهلل 
خالویی،  حسام  عالیشاهی،  مرجان  رهنما،  صهبا  شمسی،  رضا  آقاعباسی، 
یاسر سیستانی، مینا قاسمی، کوروش تقی زاده، مرضیه زمانی فروشانی ، 

حمید بکتاش، نازنین طاهری، سید فواد توحیدی، فهیمه رضاقلی، شهاب 
امیری،  جلیل  نژاد،  عرب  سکینه  نکویی،  مهرانا  اوحدی،  عبدی  جعفری، 
رحمان  سعیده  زاده،  موذن  ی  مژده  رضایی،  آرش  صالحی،  رشید  مازیار 
رشیدی  اکبر  پاک،  حبیبی، حمیده  سیما  بابک خدادادکوچکی،  ستایش، 
رضاقلی،  فهیمه  قرایی،  وحید  نجات،  فتح  یحیی  کاووس سالجقه،  مقدم، 
بسم اهلل خرمی، مهرنوش میرزایی، زهرا رمضانی پور، زینب جهان بیگی، 
نادیا امین زاده، مهدی محبی کرمانی، مهدی ایرانمنش پور کرمانی، حمید 
نیک نفس، مرضیه محمدی، شهین مخترع، چماه کوهبنانی، محمدصالح 

رزم حسینی، محمدعلی حیات ابدی و بهار قرایی چاپ شده است.
مطالب مهم این شماره عبارتند از: مهاجرت؛ رویای مشترک دانش آموزان 
و دانشجویان، مهاجرت و تاریخچه ی آن، موسیقی هنر مهاجرت، چمدانمان 
را ببندیم یا نبندیم؟ و مثل همیشه، قصه و شعر و طنزهای منظوم شاعران 
کرمانی در این شماره همراه با مقاله ها، میزگردها و گفتگوهایی درباره ی 
ادبیات، موسیقی، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، تاریخ و فرهنگ به چاپ 
رسیده است. ماهنامه ی سرمشق به سردبیری و مدیرمسئولی بتول ایزدپناه 

راوری همه ماهه چاپ و منتشر می شود.

یک دکترای تغذیه گفت: نباید میان وعده و وعده های اصلی حذف شود 
و باید نظمی که دانش آموز در زمان مدرسه داشته اکنون نیز داشته باشد.

دکتر"بهروز طالیی" در گفت و گو با ایسنا درباره چاقی در کودکان به ویژه 
در ایام کرونا اظهار کرد: متاسفانه در مراجعات می بینم در ایام کرونا صبح و 
شب تغییر کرده و برنامه غذایی و خواب به هم ریخته به گونه ای که شام آخر 
شب خورده می شود در حالی که بدن در حال استراحت است و حجم زیادی 

غذا وارد بدن و ذخیره می شود.
وی افزود: اینگونه غذا خوردن دو هفته بعد به صورت چربی خود را نشان 
این چربی  افزایش وزن و چاقی می شود که آب کردن  می دهد و موجب 
ها کار سختی است. طالیی با اشاره به اینکه فعالیت بدنی بخشی از زندگی 
روزمره است، تصریح کرد: ما هرم غذایی داریم که شامل گروه غذایی، چربی و 
شیرینی است و دریافت آب و مایعات و فعالیت بدنی نیز در کنار برنامه غذایی 
است و هر قدر برنامه غذایی رعایت شود اما فعالیت بدنی نباشد یک جای کار 
لنگ می زند و همین موجب می شود وزن افراد در سنین مختلف زیاد شود 

لذا اصل کار فعالیت بدنی است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی بیان کرد: برخی به سمت مصرف مکمل 
ها و پودر می روند که کاهش یا افزایش وزن اتفاق بیفتد در حالی که خیلی از 
افراد در این دوره دچار افزایش وزن می شوند چراکه صبحانه حذف می شود 
و ساعت 11 صبح غذا می خورد و می رود تا آخر شب که دوباره حجم زیادی 

غذا مصرف می کند که موجب می شود چاقی اتفاق بیفتد.
فعالیت حضوری  زمان  مانند  ها  بچه  کنونی  شرایط  در  داد:  پیشنهاد  وی 
مدرسه، ساعت 8 صبح از خواب بیدار بشوند و تا هشت و نیم یا 9 صبحانه را 
بخورند و باید این نظم وجود داشته باشد و برنامه غذایی باید در کنار برنامه 

درسی باشد.
طالیی با اشاره به اینکه حتما میان وعده میوه و سبزیجات مصرف کنند و 
یک میان وعده در روز می تواند کیک و بیسکوییت باشد، اظهار کرد: دانش 
آموزان و کودکان حداقل باید یک ساعت فعالیت بدنی روزانه داشته باشند و 
حتی اگر در خانه هستند، ورزش های خانه از جمله استفاده از دمبل ها، دراز 
و نشست، طناب زدن را انجام بدهند و به عنوان مثال بطری های نیم لیتری 

آب معدنی را آب کرده و با آن حرکت ورزشی انجام دهند.
وی افزود: باید تپش قلب مقداری افزایش پیدا کند و بدن متوجه فعالیت 
بشود و سوخت و ساز افزایش پیدا کند که در این صورت مقداری از دریافت 
مواد غذایی به انرژی تبدیل و ذخیره کمتری در بدن صورت گرفته و اضافه 

وزن دیرتر اتفاق می افتد.
این دکترای تغذیه با اشاره به اینکه بهترین زمان فعالیت های بدنی عصر 
ها از ساعت 4 تا 7 برای همه سنین و در هر فصلی است، عنوان کرد: مراجع 
مختلف عدد متفاوتی را برای استفاده بچه ها از تلویزیون و گوشی بیان می 
کنند اما در مجموع یک ساعت و نیم تا دو ساعت بین صبح و ظهر و همین 
مقدار برای عصر و شب اجازه داده می شود. ضمن اینکه هر 15 دقیقه یک بار 

باید از جا برخاسته و یک حرکت انجام بدهند.
طالیی با تاکید مجدد بر لزوم داشتن برنامه غذایی گفت: نباید میان وعده 
و وعده های اصلی حذف شود و باید نظمی که دانش آموز در زمان مدرسه 

داشته اکنون نیز داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به مصرف قطره آهن و آ+د در کودکان باالی دو سال 
بیان کرد: مصرف زیاد مکمل و مولتی ویتامین خوب نیست و نظم متابولیک 
بدن را به هم می ریزد و ممکن است مواد مغذی زیای در بدن تجمع پیدا 

کند که بعضا کودکان دچار مسمومیت و ناراحتی های کبدی شده و جوش 
های زیادی در پوست ایجاد می شود و آثار دیگری روی کبد، کلیه و اندام 

های دیگر می گذارد.
تحّولی  کوچ)طرح  طرح  به  اشاره  با  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص  این 
کنترل وزن و چاقی در دانش آموزان( گفت: این طرح در واقع پایش دانش 
آموزان برای هشدار به خانواده ها و بچه ها است زیرا شیوع اضافه وزن خیلی 
باالست و این طرح موجب رقابت بین دانش آموزان می شود تا برنامه غذایی 
منظم تر و حفظ وزن وجود داشته باشند و تلنگری است تا حواسمان به برنامه 

غذایی و فعالیت بدنی باشد و استقبال خوبی از این طرح شده است.
یک  ما  گفت:  سالمندان  تغذیه  درباره  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
هرم غذایی داریم که در دوران مختلف کودکی، بزرگسالی، سالمندی و حتی 
بارداری تغییر می کند و برای تغذیه سالمندان، اصل کار دریافت مایعات است 
زیرا سالمند حس تشنگی اش کمتر می شود و کاهش دریافت مایعات موجب 
کم آبی بدن و عالئم مختلف می شود لذا توصیه اول ما به سالمندان این است 
که دریافت مایعات و آب را باال ببرند و حداقل چهار لیوان آب در طول روز 
مصرف کنند که این می تواند با توجه به بیماری و یا دریافت داروی خاص، 
سالمندان  به  ما  توصیه  بیشترین  کرد:  تصریح  شود. طالیی  زیادتر  یا  کمتر 
مصرف سبزیجات و میوه جات است زیرا عملکرد دستگاه گوارش در این سن 
کاهش می یابد و دچار یبوست می شوند لذا دریافت مایعات و سبزیجات را 

برای منظم شدن عملکرد دستگاه گوارش توصیه می کنیم.
وی بیان کرد: سالمندان اگر می خواهند مکمل مصرف کنند باید حتما تحت 
نظر پزشک باشد و سالیانه یک بار آزمایش کامل بدهند تا قند خون، چربی، 

آنزیم های کبدی و ... چک شود.

این دکترای تغذیه در ادامه درباره اختالالت تیروئید اظهار کرد: در کم 
وزن می  تیروئید موجب کاهش  پرکاری  و  رود  باال می  وزن  تیروئید  کاری 
شود که در اختالالت تیروئید توصیه می شود سبزیجات خام مثل انواع کلم 

استفاده نشود زیرا جذب ید را مختل می کند.
وی افزود: نکته بعدی این است که افراد دارای اختالالت تیروئید مایعات 
زیرا  باشند  قلیان  و  نباید در معرض دود سیگار  و  زیاد مصرف کنند  خیلی 

موجب پیشرفت اختالل می شود.
به دیابت گفت: کودکانی که  ادامه درباره تغذیه کودکان مبتال  طالیی در 
دیابت دارند اصوال دیابت نوع یک است و انسولین دریافت می کنند که برای 
آنها برنامه های غذایی متفاوت و توزیع کربوهیدرات را در طول روز داریم تا 

قند کودکان باال و پایین نشود.
وی تصریح کرد: در رژیم این کودکان تنقالت شیرین به حداقل خود می 
رسد و استفاده از آبمیوه ها و آب سبزیجات ضنعتی، نوشابه و دلستر ممنوع 
است و باید آبمیوه خانگی به کودک دیابتی بدهند؛ هرچند توصیه می شود 

میوه استفاده شود که ترکیبات آن تنظیم کننده قند خون است.
از  استفاده  لزوم  به  اشاره  با  پایان  رژیم درمانی در  و  تغذیه  این متخصص 
همه گروه های مواد غذایی در طول روز گفت: برنامه متعادل کمک می کند 
متابولیسم بدن در حالت نرمال خود قرار بگیرد و باید متابولیسم را با فعالیت 
بدنی باال و پایین کرد که موجب می شود ذخایر چربی بدن در حالت نرمال 

قرار بگیرد و باید در روز مایعات و حداقل چهار لیوان آب مصرف کرد.
وی تاکید کرد: در کنار همه موارد مدیریت استرس و اضطراب باید وجود 

داشته باشد زیرا استرس می تواند همه چیز را تحت تاثیر قرار بدهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا

روایت »کرمان امروز« از معضالت کودکان کار در خیابان های کرمان و آمارهای غیرشفاف مسئوالن در این زمینه:

کدام ساماندهی؟

هفته گذشته آقای صادق زاده، مدیرکل بهزیستی استان 
کرمان، آماری را ارائه کرد که هم در فضای مجازی و هم 
ابهام شد. در خبری  و  بین اصحاب رسانه محل سوال  در 
که چندی پیش از سوی اداره کل بهزیستی استان منتشر 
شد، از زبان مدیرکل این مجموعه آمده است؛ »هزار و 4۰۲ 
کودک خیابانی و کار طی سال جاری ساماندهی شده است 
اتباع بیگانه هستند و...«  ایرانی و بقیه  که 45۳ نفر آن ها 
عددی که صدای بسیاری از فعاالن این حوزه را در آورد و 
واکنش های بسیاری را به همراه داشت.بسیاری از دلسوزان 
و  کار  کودکان  به  اجتماعی  رسانی  مدد  عرصه  در  فعال 
»کدام  پرسند؛  می  استان  بهزیستی  مدیرکل  از  خیابانی 
ساماندهی؟ می شود عنوان فرمایید که به غیر از شمارش 
این کودکان چه ساماندهی در این زمینه انجام شده است؟« 
با  مجازی  فضای  در  که  تماسی  طی  فعاالن  این  از  یکی 
روزنامه کرمان امروز داشت از ما پرسید؛ »شما که خبر یک 

مدیرکل را منتشر می کنید نباید اندکی آن را بررسی کنید؟ 
چگونه در کرمان 14۰۲ کودک کار ساماندهی شده و هنوز 
خیابان ها پر از این کودکان است و درد و فقر به نمایش 
به  باید  ابهام  رفع  برای  هرچیز  از  می شود؟«قبل  گذاشته 
این نکته اشاره کنیم که اخبار منتشر شده در این روزنامه 
در بسیاری از موارد در شماره های بعدی مورد نقد اعضای 
هیات تحریریه همین روزنامه قرار می گیرد. یعنی اینگونه 
باشیم.  با هر خبری که منتشر می شود موافق  نیست که 
تغییری  کوچکترین  بدون  را  اخبار  که  هستیم  موظف  ما 
منتشر سازیم و البته این به مطالب تحلیلی و گزارش های 
با  ما مربوط نمی شود. در گزارشات و مطالب تحلیلی که 
عنوان »روایت« در این روزنامه منتشر می شوند سعی می 
شود که همین خبرها با استفاده از نظرات کارشناسان مورد 
بررسی قرار گیرد، درست مانند همین متنی که می خوانید. 
اشاره  نکته  این  به  باید  خیابانی  کودکان  با  رابطه  در  اما 
کنیم که ما نیز با فعاالن این عرصه موافق هستیم و به نظر 
در حال کندوکاو  ما که همواره در سطح شهر  خبرنگاران 
افزایشی  روندی  معضل  این  هستند،  اجتماعی  معضالت 
باید بیان کنیم که به نظر نمی  دارد. به عبارتی شفاف تر 
رسد که اصال در سال گذشته در کرمان کودکی از کودکان 
از  بیش  امسال  زیرا  باشد.  شده  ساماندهی  خیابانی  و  کار 
هر سالی دقیقا پس از چند ماه قرنطینه ای حوالی تیرماه 

این کودکان گویی به خیابان های کرمان حمله کردند و با 
تعدادی چندبرابری در پُست های قبلی خود حاضر شدند. 
ارتباطی  همانطور که ذکر شد مشاهدات خبرنگاران هرگز 

مدیرکل  از  باید  بنده  نظر  به  البته  و  ندارد  مدیران  آمار  با 
محترم پرسید که منظور شما از ساماندهی چه بوده؟  زیرا 
در همان خبر آمده است که »علیرضا وحیدزاده معاون امور 

جمع  نامه  شیوه  تشریح  به  کرمان  بهزیستی  اجتماعی 
آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی پرداخت و گفت: 
شناسایی و جذب کار ماست، ولی جمع آوری کار ما نیست 
مرکز  به  نیاز  باشیم،  داشته  آوری  جمع  است  قرار  اگر  و 
غربالگری خواهیم داشت که این کودکان را تفکیک کند« 
به عبارتی دیگر شاید اصال بتوان گفت که اصال »ساماندهی« 
کار بهزیستی نیست که اگر این را مد نظر داشته باشیم پس 
آن تیتر و آن گفتار که مدیرکل محترم منتشر نمودند چه 
می شود؟ اینها سواالتی هستند که در فضاهای غیرشفاف 
ایجاد می شود. شاید باید همه این سواالت در همان جلسه 
قرار  طرفه  یک  نقد  مورد  اینگونه  که  شد  می  گفته  پاسخ 
نگیرد. از سویی بعد از همه این سخنان و اما و اگرها باید 
در  کار  کودکان  وضعیت  که  کنیم  اشاره  موضوع  این  به 
کرمان بحرانی به نظر می رسد و اگر اندکی ساده انگاری و 
مصلحت اندیشی مسئوالن در این زمینه بیشتر شود کرمان 
سراسر  کار  کودکان  کوچ  محل  به  که  دارد  را  این  قابلیت 
کشور تبدیل شود. پدیده ای که در سالهای گذشته استان 
هرمزگان شاهد آن بود و لطمات بسیاری را نیز تجربه کرد. 
و  بترسد  مردم  دار  دوربین  تلفن های  از  ما  اگر شهرداری 
این موضوع نکند و بهزیستی هم  دادگستری خود را وارد 
به  را متصور شد.  آینده سیاه  توان آن  آمار دهد می  فقط 
امید فردایی که در آن فقط آمارهای عملیاتی منتشر شود.
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