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مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن

 تا بهمن ماه خواهد بود
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مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد:

فعالیت هشت  پایگاه ثابت ویژه 

کسیناسیون دانش آموزان وا

 در شهر کرمان 

با مشاهده این عالئم

 سریع تر به چشم پزشک 

مراجعه کنید

متن در صفحه دوم
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2

والیبالیست های سیرجانی

 فاتح جام باشگاه های آسیا شدند

امام جمعه کرمان:

انتظارات باید منطقی و بر اساس 

واقعیت ها و اقتضائات کشور باشد

ضرورت بازآموزی مقررات رانندگی 

برای کاهش تاثیر انسان در تصادفات

استاندار کرمان:

مدیران موظفند فعال 

بودن اقتصاد روستاها را 

در اولویت قرار دهند

کرمان و اعتراضات به حق ایشان و وعده های بی اساس مسئوالن: کارگران استان  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت 

در دوسال اخیر  بیشینه لطمه متوجه کارگران بود

متن کامل در صفحه چهارم

  در دوسال گذشته به دلیل وضعیت اقتصادی نابسامان و بروز کرونا بسیاری از صاحبان کسب و کار متحمل ضرر شدند و با برخی ترفندها قادر به بهبود وضعیت خود شدند، اما متاسفانه وضعیت قشر کارمند و 
کارگر اینگونه نبود و این روزها نه تنها بهبودی پیدا نکرده، بلکه بدتر نیز شده است. در این مدت بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی پُردرآمد استان گهگاه به حالت نیمه تعطیل درآمدند و با کاهش ساعات کاری 

و میزان تولید بسیاری از کارگران کم کار و یا بیکار شدند و در پی آن حقوق ها بسیار کاهش یافت و امروز این قشر باید در مرکز توجه مسئوالن قرار گیرند و....

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

گزارش»کرمانامروز«ازمعضلسگهای
کرمان ولگرددرکوچههاومحالتشهر

کرمانیدراینباره؛ وخواستهشهروندان

نـــــــــــــــکشید! 
اما جمع آوری کنید!
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مردم کرمان 25 سال است 
که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

مردم کرمان 25 سال است 
که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

تقدیر و تشکر 
بدین وســیله مراتب تقدیر و تشــکر خود را به واسطه برقراری نظم و امنیت توسط 
ریاست و عوامل محترم کالنتری 17 کرمان، جناب سرهنگ محمود علی توکلی، 
ســرگرد سلمان کریمی، ستوانیکم مهدی حســین خانی و کلیه عوامل تحت امر و 
فعــال در آن یگان انتظامــی، اعالم نموده و آرزوی موفقیــت روز افزون برای آن 

عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.
هیأت مدیره مجتمع پردیس پزشکان

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
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مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

مهاجرت  پیامدهای  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
روستایی  فعال  افزود: جمعیت  شهرها  به  روستاییان 
به شهرها مهاجرت کرده و تبدیل به مصرف گرا می 
شوند و باید مدنظر داشت که مصرف گرایی تاثیرات 

منفی بر هویت فردی دارد.
روستاهای  از  بازدید  حاشیه  در  وند«  زینی  »علی 
بخش  توابع  از  خانی  ده  و  گرگینوئیه  دارسینوئیه، 
این روستاها سرزنده  مرکزی کرمان گفت: مردم در 
حضور دارند و مدیران موظفند روستاهایی که اهالی 
در  را  است  فعال  اقتصادشان  و  هستند  ساکن  آنجا 

اولویت قرار دهند.
وی با اشاره به خدمات رفاهی در این روستاها اظهار 
رونق  دامداری  روستا  دو  این  در  خوشبختانه  کرد: 

دارد.
استاندار کرمان اظهار کرد: متاسفانه در برخی مقاطع 
نسبت به روستاها غفلت کردیم و این امر باعث شد 
فرهنگ اصیل روستایی کم رنگ شده و اکثر جوانان 

روستاها را ترک کردند.
وی از پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهرها سخن 
به  روستایی  فعال  جمعیت  افزود:  و  آورد  میان  به 
می  گرا  مصرف  به  تبدیل  و  کرده  مهاجرت  شهرها 

شوند و باید مدنظر داشت که مصرف گرایی تاثیرات 
منفی بر هویت فردی دارد.

زینی وند احساس بی هویتی و افزایش حاشیه نشینی 
به شهرها  روستاییان  مهاجرت  پیامدهای  دیگر  از  را 
روستاها  در  ساکن  جوانان  کرد:  تصریح  و  برشمرد 
با روحیه و دارای اعتماد به نفس باالیی هستند که 

اغلب افراد موفقی نیز می باشند.
ویالسازی  به  شهرنشینان  اشتیاق  به  اشاره  با  وی 
روستائیان  به  خطاب  شهرها،  نزدیک  روستاهای  در 
با  روستاها  سنتی  ساختار  بگذارید  نباید  کرد:  بیان 
ویالسازی و ... تغییر کند و در روستاها با ایجاد خانه 

های بوم گردی از گردشگران پذیرایی کنید.
استاندار کرمان بر لزوم حفظ اقتصاد روستاها تاکید 
کرد و افزود: خوداشتغالی و اشتغال خانگی مدل دارد 
آنکه روستاییان  اقدام کرد ضمن  باید  براساس آن  و 
روستای  اقتصاد  تعاونی  شرکت  ایجاد  با  توانند  می 
خود را رونق بخشند و ما نیز به آنها تسهیالت الزم را 

اعطا خواهیم کرد.
و  دارسینوئیه  روستاهای  دهیار  ابراهیمی«  »مجید 
اینکه هشت  به  اشاره  با  بازدید  این  در  نیز  دهخانی 
سال پیش شورای اسالمی در این روستا تشکیل شد، 

امکانات و زیرساخت  اولین دوره این شورا  گفت: در 
در این روستاها وجود نداشت که اکنون تکمیل شده 
است. وی در ادامه با اشاره به سیل سال ۹۸ در این 
و  گرگینوئیه  روستاهای  قنوات  کرد:  اظهار  منطقه 
با همکاری  اند که  اثر سیل آسیب دیده  دهخانی بر 
دستگاه های مربوطه توانستیم بخشی از خسارات را 
به قنوات  اما هنوز ۲۰ درصد خسارات  جبران کنیم 

بارش ها مرمت  از شروع  باید قبل  جبران نشده که 
آنها به پایان رسد زیرا ممکن است بارش های جدید 

باعث تخریب دوباره آنها شود.
را  روستا  دو  این  در  و کشاورزی  دامداری  ابراهیمی 
پوشش  نبود  کرد:  عنوان  و  دانست  یکدیگر  مکمل 
مردم  های  دغدغه  دیگر  از  منطقه  این  در  اینترنت 

روستاهای دارسینوئیه و دهخانی است.

ایمنی  خدمات  و  آتش نشاني  سازمان  مدیرعامل 
سازمان  تعامل  و  همکاري  گفت:  کرمان  شهرداري 
آتش نشاني و نیروي انتظامي در خدمت رساني شایسته 

به مردم ضروري و نتیجه بخش است.
و  نشانی  آتش  سازمان  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
و  فرمانده  با  دیدار  در  میرزایی  رضا   ، ایمنی  خدمات 
به مناسبت  کرمان،  شهرستان  انتظامی  نیروی  معاونان 
و »هفتۀ  آتش نشانی«  و  ایمنی  ملی  گرامیداشت »روز 
ناجا  خدمات  از  قدردانی  ضمن  انتظامی«،  نیروی 
نیروی  پشتیباني  افزود:  امنیت،  و  نظم  برقراري  در 
انتظامی، قوت قلبي براي آتش نشانان در اجراي موفق 

مأموریت هاي سازمان آتش نشاني است.

سازمان  خوب  بسیار  تعامل  کرد:  خاطرنشان  وی 
رفع  در  تسریع  موجب  انتظامي  نیروي  و  آتش نشاني 

بسیاري از مشکالت شده است.
ایمني  خدمات  و  آتش نشاني  سازمان  مدیرعامل 
انتظامی  نیروی  هفتۀ  تبریک  ضمن  کرمان،  شهرداري 
شهدای  و  انتظامی  نیروی  شهدای  یاد  گرامیداشت  و 
آتش نشان، افزود: در شرایط عادي و قبل از بروز بحران 
فکر  اتاق  و  مشترک  نشست هاي  تشکیل  حادثه،  و 
کنار  انتظامی در  نیروی  و  آتش نشانی  بین دو سازمان 
فرهنگ سازي در زمینۀ پیشگیری از جرایم و حوادث، 
نیروي  داد:  ادامه  بسیار مهم و ضروري است. میرزایی 
سازمان  با  تعامل  حوزۀ  در  کرمان  شهرستان  انتظامي 

کارکنان  اقدامات  و  بوده  پیش قدم  همواره  آتش نشانی 
خدوم این نیرو هدفمند و اثرگذار بوده است.

این  در  نیز  کرمان  شهرستان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
نیروهای  و  آتش نشانان  آماده باش  و  هماهنگی  دیدار، 
انتظامی را در مواقع حساس، مهم دانست و گفت: نیروی 
انتظامی خواستار تعامل بیشتر با سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهرداری کرمان است.
در  همیشه  پلیس،  افزود:  پورامینایی  مهدی  سرهنگ 

حوادث در کنار آتش نشانان خواهد بود.
وی اعتماد مردم به نیروی انتظامی و نهادهای امدادی 
بسیار  را  ایمین  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  به ویژه 
حائز اهمیت و باالترین سرمایۀ این دو سازمان دانست.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان 
دو  رفسنجان،  در  سمند  سواری  واژگونی  گفت:  رفسنجان 
کشته بر جای گذاشت. محمدرضا حسینی زینلی، رئیس مرکز 

رفسنجان  شهرستان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت 
گقت: در ۲۴ دقیقه بامداد روز ۲۴ مهرماه، انحراف از مسیِر یک 
دستگاه سواری سمند در خیابان سید جمال الدین رفسنجان، 

و  سواری  سرنشین  دو  از  یکی  جانباختن  به  منجر  متاسفانه 
از  آمبوالنس  دو  افزود:  او  شد.  دیگر  سرنشین  شدن  مجروح 
پایگاه های اول و چهارم شهری اورژانس رفسنجان به صحنه 

دو  هر  کرد:  تصریح  زینلی  حسینی  شدند.  اعزام  حادثه 
سرنشین آقا در سن تقریبی ۲۰ سال بودند که متاسفانه جان 

خود را از دست دادند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بیش از ۵۰ درصد از دانش 
آموزان استان واکسن کرونا تزریق کرده اند.

پایگاه ویژه واکسیناسیون دانش  از  بازدید  »احمد اسکندری نسب« در 
آموزان با اشاره به سیاست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی 
تدریجی، آرام و مطمئن مدارس در آبان ماه اظهار کرد: حفظ سالمت 
و ایمنی دانش آموزان و همکاران فرهنگی، اولویت اصلی در این شیوه 
جمله  از  ای  ویژه  اقدامات  نیز  آن  تحقق  برای  و  است  بازگشایی  از 

واکسیناسیون فرهنگیان و دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به واکسیناسیون دوز اول بیش از ۹۵ درصد همکاران فرهنگی 
واکسیناسیون  اجرای  در  تسریع  دوم،  دوز  درصد   6۰ و  کرمان  استان 
دانش آموزان را از دیگر اقدامات مهم و ضروری در فراهم کردن شرایط 
بازگشایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با تعامل متقابل بسیار خوب 
آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی استان بستر الزم برای تحقق 

این امر فراهم شده است.
برداری  بهره  بر  ما  تاکید  که  این  ضمن  کرد:  بیان  نسب  اسکندری 
و  ها  در شهرستان  واکسیناسیون  تجمیعی  مراکز  از ظرفیت  حداکثری 
مناطق است اما در هر منطقه ای که شبکه بهداشت تشخیص بدهد نیاز 
به ایجاد پایگاه جدیدی است، این آمادگی در مجموعه آموزش و پرورش 

برای همکاری های الزم وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر هشت 
پایگاه ثابت ویژه واکسیناسیون دانش آموزان در شهر کرمان فعال است.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت واکسیناسیون دانش آموزان در کاهش 
نگرانی و دغدغه خانواده ها، افزود: تمام صاحب نظران و محافل علمی 
بر ضرورت این موضوع تاکید داشته اند و به همه والدین و خانواده ها 
توصیه می کنیم با همراهی فرزندانشان، مجموعه آموزش و پرورش را در 

بازگشایی مدارس یاری کنند.

تیم فوالد سیرجان ایرانیان پس از برتری ۳ بر یک مقابل العربی قطر، 
عنوان قهرمانی رقابت های والیبال باشگاه های آسیا را به خود اختصاص 
قطر  العربی  دوباره  با شکست  ایرانیان  سیرجان  فوالد  والیبال  تیم  داد. 

باشگاه های  والیبال  به مقام قهرمانی رقابت های  برد متوالی،  و کسب 6 
مردان آسیا در سال ۲۰۲۱ دست یافت و جهانی شد.

در دیدار نهایی، تیم فوالد سیرجان نماینده ایران به مصاف العربی قطر 

رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد و جام قهرمانی را باالی سر برد.
نماینده ایران در مرحله مقدماتی هم تیم العربی را سه بر یک شکست 

داده بود.

استاندار کرمان:

مدیران موظفند فعال بودن اقتصاد روستاها را در اولویت قرار دهند

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان خواستار شد:
ضرورت تعامل آتش نشاني و نيروي انتظامي در خدمت رسانِي شایسته به مردم

واژگونی سواری سمند در رفسنجان دو کشته بر جای گذاشت

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد:

فعالیت هشت  پایگاه ثابت ویژه واکسیناسیون دانش آموزان در شهر کرمان 

والیبالیست های سیرجانی فاتح جام باشگاه های آسیا شدند

امام جمعه کرمان:

انتظارات باید منطقی و بر اساس 

واقعیت ها و اقتضائات کشور باشد

امام جمعه کرمان با اشاره به مشکالت معیشتی مردم گفت: دولت عزمی 
جدی برای رفع مشکالت اقتصادی دارد.

حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
کرمان ضمن گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: شیعه و سنی باید با وحدت 
و برادرانه در کنار یکدیگر باشند و تحت زعامت رهبری در مقابل توطئه های 

دشمنان ایستادگی کنند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به مشکالت معیشتی مردم اظهار 

کرد: دولت عزمی جدی برای رفع مشکالت اقتصادی دارد.
وی با اشاره به تالش رئیس جمهوری برای تحقق وعده هایش، افزود: رفع 
اساس  بر  و  منطقی  باید  انتظارات  و  دارد  مناسب  زمان  به  نیاز  مشکالت 

واقعیت ها و اقتضائات کشور باشد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم مهار تورم، بیان کرد: 
امیدواریم با اقدام مسئوالن شاهد حل مشکالت معیشتی و رشد اقتصادی در 

سطح کشور باشیم.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی بیان کرد: همچنین بحث اشتغالزایی و رفع 

مشکل بیکاری جوانان نیز مورد تاکید دولت است.
امام جمعه کرمان با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد اظهار کرد: باید همگی 
در کنار یکدیگر برای حل مشکالت و بهبود شرایط تالش کرده و دولت را 

همراهی کنیم تا از این برهه سخت بگذرد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: مطالبه گری خوب است اما باید توجه 

داشت به گونه باشد که منجر به تضعیف انقالب نشود.
وی با تاکید بر لزوم حفظ وحدت هشدار داد: باید مراقب باشیم چرا که دشمن 

همواره در صدد توطئه چینی است.
امام جمعه کرمان همچنین ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری )ع( 

بیان کرد: آغاز زعامت امام زمان )عج( بسیار حائز اهمیت است.
باید دارای  امام زمان )عج(  یاران  حجت االسالم علیدادی سلیمانی گفت: 
دل هایی محکم و استوار در برابر مستکبران و همچنین روحیه شهادت طلبی 

باشند.

این هفته تکلیف شهردار کرمان

 مشخص می شود

سخنگو شورای شهرکرمان گفت:اوایل این هفته شهردار کرمان در وزارت 
کشورتعین و تکلیف می شود.

محمدرضا کمساری سخنگوی شورای شهر کرمان با اشاره به اینکه وضعیت 
شهردار کرمان اوایل این هفته اعالم می شود گفت: به دلیل سفر استانی وزیر 

تعیین تکلیف شهردار کرمان به اول این هفته افتاد.
او افزود:شهردار کرمان سعید شعر باف تبریزی مدیرعامل شرکت عمران و 
مسکن سازان ثامن مشهد و مدرک تحصیلی آن کارشناس ارشد مدیریت 

شهری و دکترای هوش مصنوعی است.
شهرداری کرمان بعد از استعفای عالم زاده شهردار سابق چندماه است با 

سرپرستی اداره می شود.

رئیس پلیس راه شمال کرمان مطرح کرد:

ضرورت بازآموزی مقررات رانندگی برای 

کاهش تاثیر انسان در تصادفات

باز آموزی مقررات  و  استان کرمان گفت: آموزش  راه شمال  رئیس پلیس 
رانندگی سبب کاهش نقش انسان و بهبود رفتار راننده در زمان رانندگی 

خواهد شد.
همزمان با هفته نیروی انتظامی، سرهنگ علی رضایی رئیس پلیس راه شمال 
استان کرمان در جمع بسیجیان دانشجو با اشاره به اینکه انسان بیشترین سهم 
را در بین عوامل دیگر در وقوع سوانح رانندگی به خود اختصاص داده، گفت: 
آموزش و باز آموزی مقررات رانندگی سبب کاهش نقش انسان و بهبود رفتار 

راننده در زمان رانندگی خواهد شد.
او به تشریح شناختن ویژگی ها و محدودیت های راننده در زمان رانندگی 
پرداخت و گفت:این شناخت در واقع کمک می کند تا سازندگان وسایل نقلیه 
و طراحان راه ها بتوانند وسیله نقلیه و مسیری را طراحی و ارائه کنند که با 
اجزای دیگر سیستم حمل و نقل یعنی انسان ها مطابقت بیشتری داشته باشد.
رئیس پلیس راه شمال استان، گفت: یکی از عوامل بروز خطای انسانی در 
موقع رانندگی، واکنش است که به عنوان یک محدودیت در رانندگی محسوب 

می شود.
او اظهار کرد: در هنگام رانندگی زمان برای یافتن هدف، پردازش اطالعات، 

تصمیم برروی پاسخ مناسب، شروع یک واکنش است.
سرهنگ رضایی بیان کرد: زمان واکنش در مواجهه با موانع از سوی راننده در 
موقع رانندگی در تمام رانندگان یکسان نیست و بستگی به ویژگی های انسان 
دارد که مهمترین آن پردازش اطالعات، هوشیاری راننده و انتظارات راننده و 

میزان دید او است.
او افزود:زمان دریافت و واکنش با تشخیص یک مانع که ممکن است منجر 
به تصادف شود، شروع می شود و در این سطح راننده نمی داند که شیء مورد 
نظر، واقعا خطر آفرین است و اگر هست، چه مقدار باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان تصریح کرد: در روزکسری از یک ثانیه 
برای تشخیص یک شی مورد انتظار یا یک شی جلب توجه کننده در جایی 
که راننده به آن نگاه می کند، مورد نیاز است، اما در شب، یک شی که چندین 
درجه از دید راننده دورتر است و بازتاب نور پایینی در مقایسه با پس زمینه 
اش دارد، ممکن است برای ثانیه هایی دیده نشود و این شی دیده نمی شود تا 

بازتاب نور آن به آستانه حساسیت دید راننده باشد.
قابل تشخیص زود هنگام  راننده  از سوی  به دالیل مختلف  او گفت:موانع 
نیستند که مهمترین آن اندازه کوچک، ساکن بودن، بازتاب نور کم، دیده 
شدن فقط در نور و غیر منتظره ظاهر شدن است، اما زمانی که تشخیص داده 
شدند، جزئیات مانع نیز باید تعیین شود تا اطالعات مورد نیاز برای تصمیم 

گیری از آن دریافت شود.
رضایی اظهارکرد:هنگامی که موانع جاده ای دیده و تشخیص داده شدند و 
اطالعات کافی از آن به انسان منتقل شد، فرایند تصمیم گیری انجام می شود 
که طی آن ذهن انسان اطالعات را درمورد موقعیت آن دریافت می کند و 

تعیین می کند که راننده چگونه به آن موقعیت پاسخ دهد.
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سهامی  شرکت  کویر  پخش  مکران  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  ملی 10860249540  و شناسه  ثبت 5657  به شماره  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
بازرس  قرائت گزارش  از  الف - پس   : اتخاذ شد  1399/12/02 تصمیمات ذیل 
روزنامه   - گردید. ب  تصویب  به 1398/12/29  منتهی  مالی  قانونی صورتهای 
به  مربوط  های  آگهی  درج  کثیراالنتشارجهت  روزنامه  عنوان  به  امروز  کرمان 
امین  حسابرسی  -موسسه  ج  گردید.  انتخاب   1399 مالی  سال  در  شرکت 
عنوان  10100586130به  ملی  شناسه  به  رسمی  حسابداران  پارس  محاسب 
بازرس اصلی و آقای مهدی سلیمان زاده به کد ملی 2992203289 به عنوان 
انتخاب  ماه 1399  اسفند  به 29  منتهی  مالی  برای سال  البدل  علی  بازرس 
گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )1198997(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین بافت کرمان شرکت سهامی 
به   10630079718 ملی  شناسه  و   1083 ثبت  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
آقای   : مدیره  هیات  اعضای  ـ  الف   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1400/06/15
حسن علی احمدی به شماره ملی 2990392076 - خانم مونس سجادیان به 
شماره ملی 2992721646 - آقای محمدرضا صافی به شمارملی 2992815780 
ایساتیس  حسابرسی  موسسه   - ب   . گردیدند  انتخاب  سال  دو  مدت  برای 
محاسب کویر به شناسه ملی 10861886418 به سمت بازرس اصلی - آقای 
بازرس  سمت  به   2992614955 ملی  شماره  به  سروستانی  طهماسبی  عارف 
علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 انتخاب گردیدند. 
ج - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهی به سال مالی 1399منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )1201794(

رفسنجان  حکیم  سالمت  بهبود  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   3531 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007551896
: الف - صورتهای مالی  سالیانه مورخ 1400/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
موسسه  ب-   . گرفت  قرار  تصویب  و  بررسی  مورد   1399/12/30 به  منتهی 
حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 10100434110 به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی 10260103000 
انتخاب  به 1400/12/29  برای سال مالی منتهی  البدل  بازرس علی  به عنوان 
گردیدند . ج -روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )1201796(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین بافت کرمان شرکت سهامی 
به   10630079718 ملی  شناسه  و   1083 ثبت  شماره  به  خاص 
تصمیمات   1400/06/15 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
به شماره  آقای حسن علی احمدی   : الف - سمت مدیران   : اتخاذ شد  ذیل 
ملی 2990392076 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - خانم مونس 
سجادیان به شماره ملی 2992721646 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - 
آقای محمدرضا صافی به شمارملی 2992815780 به سمت عضو هیئت مدیره 

 ، ، سفته  از قبیل چک  تعهدآور شرکت  بهادار و  اوراق  و  اسناد  . ب - کلیه 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1201797(

کارمانیا شرکت سهامی خاص  ایرسا صنعت  تغییرات شرکت خدمات  آگهی 
به شماره ثبت 16036 و شناسه ملی 14008305511 به استناد 
 1400/06/17 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع شرکت تولید انواع 
قطعات پالستیکی ،PVC،پلی اتیلن و پلی اورتان- تولید انواع ورق پالستیکی، 
 ،PVC ، پلی اتیلن و پلی اورتان - فورمینگ انواع قطعات پالستیکی ،PVC
پلی اتیلن و پلی اورتان - تولید انواع گلدان های AIRPOT - تولید قطعات 
فایبر گالس و تعمیر قطعات فایبر گالس - حضور در بازار سرمایه و خرید و 
فروش کاال و سهام شرکتها الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم 
) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )1204446(

بار شرکت سهامی  آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مکران 
به  ملی 10630104245  و شناسه  ثبت 2255  به شماره  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/27 
منضم به نامه شماره 81492/74/1 - 1400/6/1 سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمان . ارائه خدمات فناوری اطالعات در زمینه حمل و نقل 
به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در 
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( 
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )1204449(

سهامی  شرکت  کویر  پخش  مکران  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  به شماره ثبت 5657 و شناسه ملی 10860249540  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
 : مدیره  اعضاء هیئت   : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1400/06/10
شرکت حمل و نقل مکران بار با شناسه ملی 10630104245 - شرکت تجارتی 
خدماتی و مصالح ساختمانی مرصوص کرمان با شناسه ملی 10630110339 
- شرکت آفتاب ریحانه نشان با شناسه ملی 14008608292 برای مدت 2 سال 
به عنوان اعضای اصلی هئیت مدیره انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد 
کرمان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و 

)1204967(

کوثر  آوران  امید  ورزشی  فرهنگی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   2117 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  مشیز 
مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به  ملی 14008660186 
آقای محمد   : الف - سمت مدیران   : اتخاذ شد  1400/05/11 تصمیمات ذیل 
رضا صادقی نژاد با کد ملی 3050479698به نمایندگی از شرکت آفتاب ریحانه 
نشان با شناسه ملی 14007608292 به سمت رئیس هئیت مدیره . آقای محمد 

علی اسکندری زاده با کد ملی 2980209929 به نمایندگی از شرکت کشت و 
نائب رئیس هئیت  با شناسه ملی 10630027407 به سمت  صنعت کوثر بم 
مدیره . آقای احسان فرح بخش با کد ملی 2980040738 به نمایندگی از شرکت 
فرهنگی آموزشی ریحانه مشیز به شناسه ملی 14003676880 به سمت مدیر 
عامل و عضو هئیت مدیره . آقای مجتبی موالئی با کد ملی 2992634808 به 
نمایندگی از شرکت مکران پخش کویر با شناسه ملی 10860249540به سمت 
عضو هئیت مدیره . آقای حمید حاج اسمعیل زاده با کد ملی0872253392 
به نمایندگی از شرکت حمل و نقل مکران بار با شناسه ملی 10630104245 به 
سمت عضو هئیت مدیره . ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور و 
قرارداد با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا نائب رئیس هیئت 
مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )1204968(

آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی امید آوران کوثر مشیز 
ملی  شناسه  و   2117 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008660186
العاده مورخ 1400/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف - اعضاء  بطور فوق 
 14007608292- ملی  شناسه  با  نشان  ریحانه  آفتاب  شرکت   : مدیره  هیئت 
شرکت کشت و صنعت کوثر بم با شناسه ملی -10630027407 شرکت فرهنگی 
آموزشی ریحانه مشیز به شناسه ملی 14003676880 - شرکت مکران پخش 
کویر با شناسه ملی 10860249540 و شرکت حمل و نقل مکران بار با شناسه 
ملی 10630104245 برای مدت 2 سال به عنوان اعضای اصلی هئیت مدیره 
انتخاب گردیدند . ب - آقای مهدی سلیمان زاده با شماره ملی 2992203289 
به عنوان بازرس اصلی - حمید رضا عرب پور با شماره ملی 292621447 به 
کل  اداره   . گردیدند  انتخاب  مالی  سال  یک  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )1204970(

کرمان  ارگ  الستیک  صنعتی  مجتمع  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   17658 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14010078812
1400/06/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان صادقیه ، بلوار جمهوری اسالمی ، پالک 0 ، 
مجتمع میالد ، طبقه اول ، واحد 119 کد پستی 7618951365 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 2 - تعیین سمت مدیران و 
دارندگان حق امضا برای مدت باقیمانده : آقای محمد ضیائی آبکنار به کد ملی 
2649713569 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به شناسه 
کروشاوی  اسمعیل  -آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  ملی10861839285 
به  زمین  گهر  آهن  سنگ  شرکت  از  نمایندگی  به   1750835398 ملی  کد  به 
شناسه ملی10860541940 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای محمدرضا 
محمدی به کد ملی 4130672908 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس 
آقای  مدیره-  هیئت  عضو  سمت  به  ملی10860513778  شناسه  به  سرچشمه 
علیرضا تاج پور به کد ملی 3110917343 به نمایندگی از شرکت بین المللی 
معدنی و صنعتی سی پی جی پارس به شناسه ملی14003853901 به سمت 
عضو هیئت مدیره -آقای محمود غفوری به کد ملی 3051166278 به نمایندگی 

از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی10101044869 به سمت 
عضو هیئت مدیره -آقای جمال میرزائی به کد ملی 0858682362 به سمت 
مدیرعامل 3 - اختیارات تفویضی به مدیرعامل شامل بندهای 1 ، 3 ، 4 ، 7 ، 
8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ماده 41 حدود اختیارات هیات مدیره در اساسنامه می 
باشند. 4 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و 
یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1204971(

غیر  موسسه  کرمان  الکترونیک  صنف  اتحادیه  تغییرات  آگهی 
تجاری به شماره ثبت 1454 و شناسه ملی 14004820081 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/04/15 بر طبق پروانه 
کرمان  استان  مرکز  نظارت  کمیسیون   96/08/17 مورخ   2539 شماره  به  فعالیت 
1 - اساسنامه جدید شامل 30 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
2 - آقای محمود معظمی کد ملی 2990597336 به سمت رئیس اتحادیه -آقای 
فرهاد  -آقای  اول  رئیس  نایب  به سمت  ملی 3719548538  محمد سنجری کد 
عبدالرضا  -آقای  دوم  رئیس  نایب  سمت  به   4591219429 ملی  کد  نژاد  قادری 
ملی  کد  ودیعتی  محسن  -آقای  دبیر  سمت  2991614390به  ملی  کد  مجیدی 
2991523336 به سمت خزانه دار به مدت چهار سال انتخاب گردیدند. 3 - اسناد 
و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا 
رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رئیس اول و ممهور به مهر اتحادیه 
 ( رئیس  نواب  ماموریت(  یا  مرخصی  )هنگام  رییس  غیاب  ودر  می باشد.  معتبر 
ملی  کد  اکبرزاده  علی  آقای   -  4 دارند  برعهده  را  وی  وظایف  ترتیب سمت(  به 
2992867624 به سمت بازرس اتحادیه 5 - نشانی اتحادیه : مر کز اصلی و نشانی 
صحیح آن : اتحادیه به نشانی استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، 
شهر کرمان، محله خیام ، کوچه مالک اشتر 17 ، خیابان شهید مطهری ، پالک 
74 ، طبقه همکف کد پستی 7617766899 6 - روزنامه کثیراالنتشارجهت درج 
آگهی کرمان امروزتعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1205995(

آگهی تغییرات شرکت مکران پخش کویر شرکت سهامی خاص 
استناد  به  ملی 10860249540  شناسه  و  ثبت 5657  به شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
با  بار  مکران  نقل  و  : شرکت حمل  مدیران  - سمت  الف   : شد 
شناسه ملی 10630104245 به نمایندگی آقای محمد رضا صادقی نژاد به شماره 
ملی 3050479698 به سمت رئیس هئیت مدیره - شرکت تجارتی خدماتی و 
مصالح ساختمانی مرصوص کرمان با شناسه ملی 10630110339 به نمایندگی 
آقای نصرت اله رجبی زاده دارزینی با شماره ملی 3111375536 به سمت نائب 
رئیس هئیت مدیره - شرکت آفتاب ریحانه نشان با شناسه ملی 14007608292 
به نمایندگی آقای محمود افضلی به شماره ملی 1532310609 به سمت عضو 
به   3050657863 ملی  شماره  به  زاده  غالمحسین  اکبر  آقای   - مدیره  هئیت 
سمت مدیر عامل )خارج از سهامداران( . ب - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای رئیس 
با مهر  نائب رئیس هئیت مدیره یا مدیر عامل همراه  هئیت مدیره به همراه 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا معاون مدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1205996(

گزارش»کرمانامروز«ازمعضلسگهایولگرددرکوچههاومحالتشهرکرمانوخواستهشهروندانکرمانیدراینباره؛

شید! اما جمع آوری کنید!
ُ

نک

اشاره:
داستان دنباله دار سگ های ولگرد و بی صاحب در 
سالی ست  چند  آن  از  شهروندان  نارضایتی  و  کرمان 
این استان تبدیل  ثابت نشریات محلی  به موضوع  که 
شده است. موضوعی که چند وقت پیش هم مورد توجه 
اعضای جدید شورای شهر کرمان واقع شده و سخنگوی 
این شورا بر جمع آوری و عقیم سازی سگ های ولگرد 

شهر تاکید کرد. 
به  حیوانات  این  حمله  هم  گذشته  سال  چند  طی 
استان  کنار  و  گوشه  در  کودکان  برخی  به  آرام  ظاهر 
کرمان موجب نگرانی خانواده ها شده و آنها از مسئوالن 
خواسته اند نسبت به رفع این معضل، اقدام کنند. در 
قابل  ادامه   در  که   تهیه شده  گزارشی  زمینه  همین 

مطالعه است.
جوالنسگهایولگرد

آوری  و جمع  ساماندهی  قوانین،  اساس  بر  چند  هر 
بر عهده شهرداری ها گذاشته شده  ولگرد  سگ های 
است اما با توجه به هزینه های باال این ساماندهی آنگونه 
که باید اجرایی نشده یا اگر اقدامی هم صورت گرفته در 
کاهش جوالن این حیوان در سطح معابر و خیابان ها 

تاثیر گذار نبوده است.
جوالن سگ های ولگرد، معضل چند ساله شهروندان 
کرمانی است حتی در برخی از محالت و مناطق این 
حیوانات به صورت گله ای حرکت می کنند و موجب 

ترس و وحشت شهروندان می شوند.  

اما نکته قابل توجه اینکه سگ ها فقط در روز روشن 
در شهر مانور نمی دهند بلکه شب ها هم در اطراف خانه 
ها پرسه می زنند و موجب سلب آسایش شهروندان می 

شوند.
گالیهشهروندان

این سگ ها در برخی از نقاط شهر در میانه شب که 
همه در حال استراحت و خواب هستند وارد کوچه پس 
کوچه ها شده و با پارس های گوشخراش و ترسناک، 
آنها می  ترس  و  منازل  آسایش ساکنان  موجب سلب 
شوند. پارس های ممتد، بلند و وحشتناک برخی از این 
سگ ها به گونه ای است که نه فقط ساکنان محله  بلکه 

ساکنان محالت دیگر را هم از خواب بیدار می کند. 
شهر  در  اخیر  های  سال  طی  که  است  معضلی  این 
مندی  گله  موجب  استان  مختلف  مناطق  و  کرمان 
بساط سگ  برچیده شدن  و خواستار  شهروندان شده 
به  و  استان  های  کوچه  پس  و  کوچه  در  ولگرد  های 

خصوص شهر کرمان هستند.
محل و مکان ولگردی این سگ ها نیز حد و مرزی 
ندارد، آنها به همه جا سرک می کشند؛ در مرکز شهر، 

محالت قدیم، حاشیه شهرها و محالت و شهرک های 
جدید.

هیچ کس هم با معدوم سازی سگ ها یا هر حیوان 
هر  مانند  هم  موجودات  این  نیست،  موافق  دیگری 
موجود دیگری حق حیات دارند اما نباید دست  روی  
دست گذاشت و اجازه داد چند قالده سگ در گوشه 

و کنار شهر موجب آزار و اذیت زنان و کودکان شوند.
از  نگرانی  ابراز  با  شهروندان  از  یکی  مرتضی حسنی 
حضور سگ های ولگرد شهر کرمان می گوید: وجود این 
حیوان در شهر، نه تنها سالمت و آسایش و ایمنی مردم 
را به خطر می اندازد بلکه امکان دارد با حمله سگ های 

ولگرد، مشکالت زیادی برای مردم ایجاد شود.
این  در  هم  کرمانی  دیگر  شهروند  یزدانی  محمد 
خصوص به همکار ما چنین گفت: بیشترین ترس من از 
جوالن سگ های ولگرد در شهر به خاطر کودکان است، 
چرا که سگ ها در زمستان گرسنه هستند و دنبال غذا 
از خود را  از سویی کودکان قدرت دفاع  می گردند و 
ندارند و معلوم نیست در صورت حمله سگ ها ی ولگرد 

به آنها چه بالیی سرشان بیاید.

بازهمعقیمسازی
رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط 
زیست شورای شهر کرمان با اشاره به معضل سگ های 
ولگرد وبدون صاحب در شهر کرمان و نارضایتی مردم، 
از تشکیل کارگروهی در این خصوص خبر داد و گفت: 
برای  شهرداری  شهری،  خدمات  معاون  گزارش  طبق 
جمع آوری و نگهداری سگ های بدون صاحب هزینه 

زیادی متقبل شده است.
مویدی افزود: برای ساماندهی سگ های بدون صاحب 
تصمیم گیری شد تا بعد از جمع آوری و عقیم سازی، 
مسایل بهداشتی و مفید بودن و غیرمفید بودن سگ ها 

ازسوی دامپزشک تایید، و تصمیم گیری شود.

اقدامات  از  نیز  شورا  سخنگوی  کمساری  محمدرضا 
اخیر شهرداری و همکاری با مؤسسات مردم نهاد برای 
ساماندهی سگ های بدون صاحب قدردانی کرده وگفت 
سازمان های  حمایت  نحوۀ  و  عملکرد  بر  است  الزم   :

مردمنهاد نظارت شود.
پناهگاه،  بدون صاحب در  اینکه سگ های  بیان  با  او 
بعد از طی فرایند بررسی و عقیمسازی، پالک گذاری و 
در چرخه رها می شوند، افزود: سگ های پالک گذاری 
شده از نظر هاری و بعضی موارد مشکلی ندارد و پس 
از طی عمر طبیعی، خودبه خود از چرخه حیات خارج 

می شوند.
سخنآخر

عملیات  بودن  دردسر  پُر  و  باال  هزینه  به  توجه  با 
سگ های  به  صدمه  بدون  سازی  عقیم  و  جمع آوری 
صورت  به  پیمانکاران  از  بعضی  متاسفانه  بالصاحب، 
سرخود اقدام به کشتار این مخلوقات خداوند می کنند 
عملی  کرمانی  شهروندان  از  بسیاری  سوی  از  که 
غیرانسانی به شمار می آید و شهرداری کرمان باید بر 

نحوه فعالیت این پیمانکارها نظارت دقیق داشته باشد.

 داستان دنباله دار سگ های ولگرد و بی صاحب در کرمان و نارضایتی شهروندان 
از آن چند سالی است که به موضوع ثابت نشریات تبدیل شده است. موضوعی 
که چندی پیش نیز درباره آن در شورای شهر کرمان صحبت شد. اما با توجه به 
به  صدمه  بدون  سازی  عقیم  و  جمع آوری  عملیات  بودن  دردسر  پُر  و  باال  هزینه 
به  اقدام  سرخود  صورت  به  پیمانکاران  از  بعضی  متاسفانه  بالصاحب،  سگ های 
کرمانی  از شهروندان  بسیاری  از سوی  که  این مخلوقات خداوند می کنند  کشتار 
این  فعالیت  نحوه  بر  باید  کرمان  شهرداری  و  می آید  شمار  به  غیرانسانی  عملی 

پیمانکارها نظارت دقیق داشته باشد و...

یادداشت: 
هزار آدم 

از زمین ندارد 
از تو یک نشان 

زندگی  پیچید  گوشم  در  صدایت  که  روز  آن 
آغاز شد بعد از رفتنت به کدام اسم عادت کنم!؟ 
خواستن های من از رونق افتاده است و بی تو هیچ 
اشتیاقی به دوباره های دیگر ندارم. وقتی که غصه 
ها و زخم هایم را نمی توانم بشمارم حرف نمی 
زنم و مردم فکر می کنند که در دنیای شطرنجی 
دیگر  که  حیف  است.  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  من 
تا به دیوانگی هایم بخندی. نیستی که مرا  نیستی 

مالمت کنی، نیستی که با تو تنهایی ام گم شود. 
من از فروپاشی خاطره ها می ترسم چرا که اگر 
تو را از یاد ببرم، می میرم. هر وقت که می روی 
جان از وجودم می رود. پر از وحشت و خستگی 
انگار که سال  می شوم از خودم فرار می کنم و 
ها زندگی را به حال خود رها کرده ام. پیرشدن 
مرا  دامان  نخواهی  خواهی  و  است  طبیعت  روال 
هم خواهد گرفت اما ذهنم را از تو خالی نخواهد 
کرد. برای پیرشدنم عزا نمی گیرم زیرا تو همچنان 
در وجودم زندگی می کنی. پیرشدن دردناک تر 
را  هایم  زخم  که  نیستی  تو  نیست.  تو  نبودن  از 
به  مرا  اگر  پیرشدن  پس  بگیرم.  آرام  و  بشماری 
از  آمدنت  دیگر  است  شیرین  ببرد  مرگ  سوی 
یک جایی به بعد سودی ندارد و زمان های رفته 
یک  تو  بی  که  بگذرد  بگذار  گرداند.  برنمی  را 
اما  تحمل  پشت  تحمل  فقط  ام.  نزیسته  هم  روز 
یک  عنوان  به  که  چرا  نیست  ای  چاره  همچنان 
هر  هستم  بشریت  ی  زنجیره  از  حلقه  یک  انسان 
اما  باشم  نداشته  زنجیره  این  در  مهمی  نقش  چند 
باید زندگی کنم تا مایه ی دلگرمی دیگران باشم 
تو نیز مرا ندیدی اما مایه ی دلگرمی ام بودی ولی 

انگار بی خبر بودی.
همیشه رفته ای و من کنار درد پوچ ها 

کنار زخم های خود دچار مرز کوچ ها 
هزار آدم از زمین ندارد از تو یک نشان 
نه فارس و نه آذری و نه ترک و نه بلوچ

طبق مصوبه ستاد ملی کرونا؛
مهلت پرداخت وام ودیعه 

مسکن تا بهمن ماه 
خواهد بود

به  توجه  با  مرکزی  بانک  ابالغی  بخشنامه  در 
و  بانک ها  اجاره،  وام  نام  ثبت  مهلت  تمدید 
موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن 

۱۴۰۰ تسهیالت یادشده را پرداخت کنند.
خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  گزارش   به   
جوان، در بخشنامه ابالغی بانک مرکزی با توجه 
و  بانک ها  اجاره،  وام  نام  ثبت  مهلت  تمدید  به 
موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن 

۱۴۰۰ تسهیالت یادشده را پرداخت کنند.

به قلم
مهناز سعید

تنهایی
کار احساس ات که با من تمام شد

چون الِک مصرف شده ات
بی مصرف 

در َآشغالدانِی ذهن ات جا گرفتم
ای فقر 

دست بر دار از این دل
دم گوشش از عشق نگو 

نگو که ارزش من برایش 
به ندیدن راحت تر است، بود 

ای تنهایی 
همه ی خونم را در بر بگیر 

چون زنی که دیگر در رگ هایش عشق نیست
چون رودخانه ای که آب را به یاد نمی آورد 

با تو ام تنهایی 
نگذار هیچ مهری به من نزدیک شود 

به قلم
سامان 
ساردویی
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بیماری های شکمی که نباید ساده از کنارشان گذشت

با مشاهده این عالئم سریع تر به چشم پزشک مراجعه کنید

برخی مشکالت شکمی را باید جدی بگیرید و برای درمان 
آن زودتر اقدام کنید تا برای شما خطرساز نشود

مشکل  علت  یافتن  می شود،  معده  درد  از  صحبت  وقتی 
از  برخی  زیر  در  است.  پیشرفته  سودوکو  حل  از  دشوارتر 
عالئم ذکر شده است که به شما می گوید دردهای شکمی 

گویای کدام وضعیت سالمتی است؛
1- رفالکس اسید

 احساس یا سوزش زیر استخوان سینه که معموال پس از 
غذا خوردن یا دراز کشیدن بدتر می شود.

سوختگی  احساس  سال  در  بار  چند  فقط  اگر  راهکار: 
می کنید، آن را با آنتی اسید ها مانند Tums درمان کنید. 
است  ممکن  می شوید،  مبتال  آن  به  هفته  در  بار  چند  اگر 
به بیماری رفالکس معده )GERD( مبتال باشید. پزشک 
می تواند تعیین کند که آیا دارویی برای کاهش تولید اسید 

به شما کمک می کند یا خیر.
2- آپاندیسیت

التهاب آپاندیس، یک کیسه انگشتی باریک متصل به روده 
بزرگ است که بیش از ۵ درصد از افراد در زندگی خود با 

آن مشکل خواهند داشت.
احساس ناراحتی کسل کننده در اطراف ناف که به سمت 
زمان  گذشت  با  می کند.  حرکت  شما  راست  شکم  پایین 
بسیار دردناک می شود و راه رفتن درد را بدتر می کند. در 
این شرایط بالفاصله به اورژانس مراجعه کنید چرا که برای 

حد  از  بیش  اگر  دارید.  جراحی  به  نیاز  آپاندیس  برداشتن 
منتظر بمانید، ممکن است پاترکیده و جانتان را تهدید کند.

)IBS( 3- سندرم روده تحریک پذیر
مطالعات نشان می دهد که حدود ۱۲ درصد از افراد مبتال 

به IBS هستند.
 تهوع، نفخ، اسهال یا یبوست و گرفتگی در قسمت تحتانی 
حرکت  هنگام  عالئم  این  باشد.  می  آن  عالئم  جز  شکم 

روده ها کاهش می یابد.
راهکار: به پزشک مراجعه کنید، احتماال داروی ضد اسپاسم 

تجویز می کند که ناراحتی عمومی را نیز تسکین دهد.
4- سنگ کیسه صفرا

سنگ های کیسه صفرا ناگت هایی به اندازه توپ نخودی تا 
گلف در کیسه صفرا، کیسه ای متصل به کبد و روده کوچک 
است که از کلسترول سفت شده و صفرا )مایعی که به هضم 
رژیم  به دلیل  چربی کمک می کند( ساخته شده اند، آن ها 
غذایی پرچرب یا کیسه صفرا که به درستی تخلیه نمی شود 
ایجاد می شوند. سنگ کیسه صفرا بسیار شایع است و زنان 

بیشتر از مردان به آن مبتال می شوند.
عالئم آن به این صورت است که یک درد شدید در قسمت 
میانی باالی شکم مایل به سمت راست، زیر قفسه سینه شما 
حرکت می کند. درد می تواند پس از صرف غذا تشدید شود.

یا  تب  یا  نشد  برطرف  ساعت  چند  در  درد  اگر  راهکار: 
می تواند  او  کنید.  مراجعه  پزشک  به  داشتید،  استفراغ 

سنگ کیسه صفرا را از طریق سی تی اسکن یا سونوگرافی 
به  برداشتن کیسه صفرا  برای  است  تشخیص دهد. ممکن 

جراحی نیاز داشته باشید.
5- زخم معده

زخمی که در دیواره معده ایجاد می شود. در این شرایط درد 
وقتی گرسنه  اما  قطع می شود،  و  معده شروع  در  سوزشی 
می شوید بدتر می شود. اگر از دارو های غیر استروئیدی مانند 
را متوقف  آن  فورا  استفاده می کنید،  ایبوپروفن  یا  آسپرین 
به  می شوند.  معده  مخاط  تخریب  باعث  دارو ها  این  کنید، 
از بین بردن  پزشک خود مراجعه کنید؛ ممکن است برای 
آنتی  به  جراحی  حتی  یا  زخم  کننده  ایجاد  باکتری های 

بیوتیک نیاز داشته باشید.
6- عدم تحمل الکتوز

کمبود  دلیل  به  شیر  فرآورده های  مصرف  از  پس  ناراحتی 
لبنی  محصوالت  در  که  قندی  الکتوز،  کننده  هضم  آنزیم 

وجود دارد، ایجاد می شود.
عالئم آن تهوع، گرفتگی، نفخ، گاز و یا اسهال ۳۰ دقیقه تا 
غذا های حاوی الکتوز  نوشیدن  یا  از صرف  دو ساعت پس 

است.
دیگر  غذا های  با  را  آن  یا  بنوشید،  کمتری  شیر  راهکار: 
بخورید تا روند هضم غذا کند شود. سعی کنید مجموعه ای 
از محصوالت لبنی را آزمایش کنید. پنیر های سفت دارای 
ایجاد  عالئم  کلی  طور  به  و  هستند  الکتوز  کمی  مقدار 

که  آنجا  از  الکتوز:  تحمل  عدم  برای  مهم  نکته  نمی کنند. 
کلسیم هستند،  منابع  رایج ترین  از  برخی  لبنی  محصوالت 
اطمینان حاصل کنید که از مواد معدنی ضروری به اندازه 

کافی در جا های دیگر رژیم غذایی خود استفاده می کنید.
7- بیماری کرون

شایع ترین نوع در گروه بیماری هایی به نام بیماری التهابی 
روده است؛ بیماری کرون معموال انتهای روده کوچک و روده 
بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهد. در صورت بروز عالئمی از 
قبیل درد مداوم شکمی، اسهال، کاهش وزن و گاهی اوقات 
تب بدانید که به این بیماری مبتال شده اید و ممکن است در 

مدفوع خود خون پیدا کنید.
است.  شایع  سال   ۳۰ زیر  افراد  در  بیشتر  کرون  راهکار: 
درمان  ندارد.  وجود  درمانی  اما  است،  درمان  قابل  اگرچه 
ممکن  که  استروئید هاست  و  التهابی  ضد  دارو های  شامل 

است مجبور باشید چند سال یا یک عمر مصرف کنید.
8- کولیت

فقط  است که  روده  التهابی  بیماری  نوع شایع  کولیت یک 
روده بزرگ و راست روده را درگیر می کند. بیماری یک فرد 
می شود.  داده  تشخیص  سالگی   ۳۰ تا  موارد  بیشتر  جوان، 
اسهال  شکم،  گرفتگی  یا  درد  مانند  احساسی  بیماری  این 
خونی، نیاز فوری به اجابت مزاج، کاهش وزن، تهوع و گاهی 

استفراغ ایجاد می کند.
راهکار: در صورت خفیف، عالئم را با دارو های بدون نسخه 

درمان کنید. در موارد شدید، ممکن است مجبور شوید از 
دارو های ضدالتهاب یا استروئید ها استفاده کنید.

9- بیماری سلیاک
گلوتن،  تحمل  عدم  دلیل  به  که  گوارشی  بیماری  یک 
کوچک  روده  به  جو،  و  چاودار  گندم،  در  موجود  پروتئین 
 IBS آسیب می رساند. بیماری سلیاک که اغلب به عنوان
از  یکی  حاضر  حال  در  می شود،  داده  تشخیص  اشتباه 

شایع ترین اختالالت گوارشی محسوب می شود.
عالئم آن شامل گرفتگی، نفخ و اسهال. عالئم جدی تر شامل 

کم خونی، پوکی استخوان و حتی ناباروری است.
بیماری  درمان  کنید،  اجتناب  پیتزا  خوردن  از  راهکار: 
این  خوشبختانه  است.  گلوتن  بدون  غذایی  رژیم  سلیاک 
روز ها تعداد زیادی محصول عالی بدون گلوتن موجود است.

10- بیماری تیروئید
این بیماری در صورت کمبود یا فراوانی هورمون های ترشح 
می تواند  حد  از  بیش  می شود،  ایجاد  تیروئید  غده  از  شده 
می تواند  کم  ببرد. خیلی  باال  به سرعت  را  متابولیسم شما 
باعث کندی شود. تیروئید بیش فعال می تواند باعث اسهال 
شود. ضعف تیروئید می تواند باعث یبوست شود. عالئم دیگر 
برای پر کاری و کم کاری تیروئید بسیار متفاوت است، اما 
می تواند شامل کاهش وزن یا افزایش وزن، ضربان قلب تند 
یا افسردگی، ریزش مو و موارد دیگر  انرژی کم، عصبی  یا 

باشد.

با مشاهده برخی عالئم مانند قرمزی قابل توجه چشم و...بالفاصله باید 
به چشم پزشک مراجعه کنید

در صورت داشتن این عالیم نیز باید برای معاینه اورژانسی اقدام کنیم؛ 
توجه  قابل  قرمزی  ناگهانی،  دید  تاری  نوری،  دیدن جرقه های  احساس 

چشم، درد چشم و دیدن هاله های رنگی اطراف نور.
باید به پیشگیری و این که بسیاری از بیماری های چشمی با پیروی از 
سبک زندگی سالم، قابل پیشگیری هستند توجه کرد، منظور از سبک 
زندگی سـالم، تغذیـه سالم و اتخاذ عادت های صحیح زندگی است. بـرای 
داشتـــن سبک زندگـی سالـم، حفظ وزن مناسب از طریق رژیم غذایی 
از  خودداری  چربی خون،  و  فشارخون  قندخون،  کنترل  ورزش،  و  سالم 
مصرف سیگار و الکل، تغذیه سالم، گامی مهم جهت حفظ وزن مناسب، 
کنترل چاقی و پیشگیری از بیماری هایی از قبیل دیابت است که همه 

این مــوارد می توانند بر سالمت بینایی تاثیرگذار باشند.
از  عبارتند  کنند  می  کمک  بینایی  سالمت  حفظ  به  که  مغذی  مواد   
ویتامین A، سبزیجات برگ سبز، اسفناج، تخم مرغ، سیب زمینی شیرین، 
 ،A , E ویتامین  تنبل،  کدو  و  هویج  مثل  نارنجی  رنگ  با  سبزیجات 
 ،E و C مرکبات مثل پرتقال و لیمو، گوجه فرنگی، توت فرنگی، ویتامین
بادام، آووکادو، تخم آفتابگردان، امگا ۶، امگا ۳، کلم بــــروکلی، روی یا 

زینک، حبوبات.

از  از بسیاری   اگرچه داشتن سبک زندگی سالم می تواند به پیشگیری 
بیماری های چشمی کمـک کند، محافظت و مراقبت از چشم ها نیز به 
همان اندازه، اهمیت دارد. خطرات تهدیدکننده بینایی در زندگی، متنوع 
و شامل نور شدید خورشید، حوادث محل کار و قرار گرفتن طوالنی مدت 

در معرض صفحه نمایش است.
 استفاده از عینک های محافظ، حفاظت از چشم در برابر اشعه های مضری 
مانند اشعه  فرابنفش خورشید امری ضروری است. استفاده از عینک های 

برابر  در  از چشمان مان  برای محافظت  راه  استاندارد، ساده ترین  آفتابی 
پرتوهای مضری است که در خارج از خانه با آن روبرو می شویم. محیــط 

کار امن نیز برای سالمت بینایی حائز اهمیت است.
ذرات  مضر،  پرتوهای  خطرناک،  شیمیـایی  مواد  با  کار  واسطه  به  اگر   
از  می بایست  داریــم،  کار  و  سر  حد  از  بیش  گرمای  و  شونده  پرتاب  
عینــک های محافظ استاندارد منطبق با شرایط محیط کارمان استفاده 

کنیم.
 مراقبت صحیح و پاکسازی درست پس از استفاده از مواد آرایشی، امری 
ضروری در حفظ سالمت چشــــــم است و می تواند از بروز مشکالتی 
ماننــــد خشکـی چشـم و واکنـش هـای حساسیتــی جلوگیـری کند.

از زندگی  از تکنولوژی بخش جدایی ناپذیر  امروز که استفاده  در دنیای 
ما شده است، کاهش مدت زمان استفاده از صفحات نمایش دیجیتال و 
همچنین استراحت بین استفاده های طوالنی مدت از این صفحات )گوشی 
مانند  عالئمی  از  جلوگیری  در  ضروری  امری  رایانه(،  و  تبلت  همراه، 
خستگی چشم، سردرد، خشکی چشم و مشکالت عضالنی، اسکلتی است.
یا  رایانه«  به  وابسته  بینایی  »سندرم  عنوان  تحت  شده  ذکر  عالئم   

»خستگی چشم دیجیتالی« نامیده می شود.
افزایش  و  عضالنی  اسکلتی،  و  بینایی  عالئم  رساندن  حداقل  به  جهت 
بازدهی، توجه به پلک زدن آگاهانه )ارادی(، استراحت های منظم )قانون 

کاهش  مطلوب، جهت  روشنایی  نشستن صحیح،  نحوه   ،)۲۰-۲۰-۲۰
خیرگی به صفحه نمایش و بهینه سازی محیط کــــــار، ضروری است.

 در قانون ۲۰-۲۰-۲۰ در واقع بعد از هـر ۲۰ دقیقه استفاده از صفحـه 
نمــــایش/دیجیتــال، حداقـل ۲۰ ثانیـه به شیئی در فاصله حـدود ۶ 

متـر نگـاه کنیـد.
پزشکی  معاینــات  از  جزئـی  چشمی،  معاینات  کــه  شویم  مطمئن   
و  دهیم  قرار  اولویت  در  را  خود  چشم  سالمت  هستند.  ما  معمـــول 
خانواده، دوستان، آشنایان و جامعـه را نسبت به اهمیت سالمت چشم 
و بینایـی آگاه کنیـم. هر دو سال یکبار معاینه چشم انجام دهیم. اگر 
بیمــــاری چشمی قبلی داریـم و چشم پزشک توصیه به انجـام معاینات 

با فواصل کمتر کرده  است، به توصیه ها پایبند باشیم.
برنامه  از  و  کنیم  برنامه ریزی  جامع چشمی  و  کامل  معاینه  یک  برای   
خود پیـروی کرده و آن را انجام دهیـــم. در یک معاینه کامل چشمی، 
بینایی؛  کننده  تهدیـــد  خطــــر  عوامل  درک  بــرای  پزشک  چشم  
سابقـه پزشکی و سابقه خانوادگــی  را مورد بررسی قرار می دهد. سپس 
چشمـی  داخـل  معاینه  و  چشم  شماره  نزدیک،  و  دور  دید  ارزیابی  با 
از  کاملی  و  ارزیابی جامع  قطره های گشـاد کننده مردمک(،  )به کمک 
اطالعات،  این  براساس  تا  می آورد  دست  به  بینـایی  سالمت  وضعیت 

بهترین تصمیم را جهت حفظ سالمت بینایی و چشم اتخاذ کند.

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت کارگران استان کرمان و اعتراضات به حق ایشان و وعده های بی اساس مسئوالن :

در دوسال اخیر  بیشینه لطمه متوجه کارگران بود

در چند سال اخیر به خصوص با توجه به حمله کرونا به 
کسب و کار مردم بسیار شاهد هستیم که عده ای دست 
به اعتراض می زنند و در این زمینه دولت در برخی موارد 
به مساعدت هایی می پردازد و در بسیاری از موارد البته یا 
وعده غیراجرایی می دهد و یا اینکه مجبور به سرکوب این 
اعتراضات  این  اخیر  وقت  در چند  اعتراضات می شوند. 
کردم،  اشاره  که  همانطور  و  بوده  افزایش  به  رو  همواره 
بروز ناگهانی کرونا نیز مزید بر علت شده است. اما باید 
این نکته را بدانیم که در همین دوران بسیاری از مشاغل 
نه تنها لطمه ندیدند، بلکه وضعیت بهتری نیز پیدا کردند. 
از این جمله می توان به کارخانجات تولید دست کش و 
یا محلول های ضد عفونی کننده اشاره کرد و یا بسیاری 
از پیمانکاران بیمارستانها و همچنین بسیاری از پزشکان 
متخصص در ارتباط با کرونا. البته برخی مشاغل نیز به 
کلی رو به نابودی رفتند و امروز صاحبان آن شغل ها با 
ورشکستگی دست و پنجه نرم می کنند. اما همه اینها که 
اشاره کردم در بسیاری از موارد به واسطه فروش آنالین 

اندکی جبران خسارت شدند و  تغییرات  اعمال برخی  و 
مشاغل  از  بسیاری  تقریبا  که  متوجه هستیم  روزها  این 
به حالت عادی خود بازگشته اند. نه دقیقا به مانند قبل 
از  بسیاری  و  شده  تر  عادی  اندکی  اما  کرونا،  دوران  از 
 این مشاغل از خطر نابودی ۱۰۰درصدی در امان ماندند.
که  بود  کسانی  به  مربوط  همه  کردیم  اشاره  که  اینها 
صاحب کسب و کاری هستند و به قول قدیمی ها »رییس 
خودشان هستند و کارگر خودشان« اما متاسفانه وضعیت 
پیدا  بهبودی  تنها  نه  روزها  این  کارگر  و  کارمند  قشر 
نکرده، بلکه اوضاع ایشان بدتر نیز شده است. در ۲ سال 

از  بسیاری  کرونا  بروز  دلیل  به  که  هستیم  شاهد  اخیر 
کارخانجات و حتی معادن و مراکز صنعتی پُردرآمد استان 
گهگاه به حالت تعطیلی درآمدند و برخی کاهش میزان 
شیفت دادند و نتیجه این شد که ساعات کاری بسیاری 
از کارگران کم شد و در پی آن حقوق ها کاهش یافت. 
این در حالی است که بسیاری از کارگران استان بر اساس 
آمار منتشر شده درباره خط فقر، زیر خط فقر قرار می 
گیرند. در چنین شرایطی یقینا شاهد نارضایتی و اعتراض 
و طرح گالیه کارگران خواهیم بود. این یک امر طبیعی 
است که انسان ناراضی دلیل نارضایتی خود را بیان کند. 

اما متاسفانه نمی دانم چرا مسئوالن کال در تمامی کشور، 
از اعتراضات کارگران تنها بخش نفوذی ها و فتنه گران آن 
را می بینند. یقینا در هر مکانی که اعتراضی اتفاق بیفتد 
عده ای منحرف نیز به جمع معترضان نفوذ خواهند کرد 
و هنر آن است که اصال اعتراضی در جامعه وجود نداشته 
ببریم.  را زیر سوال  اعتراضات مدنی  این  اینکه  نه  باشد. 
مسئوالن عزیز باید درک کنند که در شرایط فعلی هیچ 
باید  و  است  ندیده  کارگران صدمه  از  بیشتر  ایرانی  فرد 
بیش از همه اقشار مورد توجه قرار گیرد. باید متوجه این 
هزینه  این  با  کرمان  استان  در  امروز  که  باشیم  موضوع 

هایی که هر شش ماه  دوبرابر می شوند دیگر یک کارگر 
با حقوق ۳ یا 4 میلیون تومانی نمی تواند خانواده خود را 
راضی نگه دارد و حتی قادر به پرداخت هزینه نیازهای 
مسئوالن  چگونه  اینکه  حال  نیست.  هم  ایشان  اولیه 
گذارند  می  بالین  بر  سر  آسوده  خیال  با  شبها  کرمانی 
سوالی بی پاسخ است، اما اینکه چگونه مطالبات کارگری 
را به بیراهه ها ربط می دهند سوالی یقینا تلخ تر است. 
باشد  متفاوت  روند  جدید  دولت  در  که  امیدواریم  البته 
مسئوالن  اولویت  در  پذیرتر  آسیب  قشر  به  رسیدگی  و 

استان و کشور باشد.

به قلم
 محمد فتح نجات

از  بسیاری  كرونا  بروز  و  نابسامان  اقتصادی  وضعیت  دلیل  به  گذشته  دوسال  در   
بهبود وضعیت  به  قادر  ترفندها  برخی  با  و  متحمل ضرر شدند  كار  و  صاحبان كسب 
نه  این روزها  و  نبود  اینگونه  كارگر  و  كارمند  قشر  متاسفانه وضعیت  اما  خود شدند، 
تنها بهبودی پیدا نکرده، بلکه بدتر نیز شده است. در این مدت بسیاری از كارخانجات و 
مراكز صنعتی پُردرآمد استان گهگاه به حالت نیمه تعطیل درآمدند و با كاهش ساعات 
كاری و میزان تولید بسیاری از كارگران كم كار و یا بیکار شدند و در پی آن حقوق ها 
و.... گیرند  قرار  مسئوالن  توجه  مركز  در  باید  قشر  این  امروز  و  یافت  كاهش  بسیار 
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