
چهار صفحه    1000 تومان شنبه 18 اردیبهشت ماه 25/1400 رمضان 1442/ 8 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3429

با همت کارکنان شوراهای حل اختالف؛ 

در 29 پرونده قتل عمد، مصالحه شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان :

استخدام همسران جانباختگان نیروهای برق 

شهرستان کرمان نهایی شده است
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 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

روستاهای برتر

 قرآنی استان 

معرفی شدند

زمان

 برگزاری

 کنکور سراسری ۱۴۰۰

 اعالم شد

متن در صفحه سوم

 از ۲۱ اردیبهشت ماه 

به مدت پنج روز 

تردد بین استان ها 

ممنوع می شود

فرمانده انتظامی استان: 

در طرح ضربتی پلیس کرمان

 90 میلیارد ریال کاالی قاچاق کشف شد

2

کهمسئوالنتکذیبمیکنند؛ کرمان کاهشتولیدناندر کمبودآردو روایت»کرمانامروز«ازخبر

کمبود گندم در کرمان ؛ از شایعه تا واقعیت

متن کامل در صفحه سوم

   موضوع پایین بودن کیفیت و کمبود آرد در استان کرمان در این روزها در حالی در بین مردم مطرح شده است که مدیرکل غله استان کرمان، کمبود آرد را در این استان کذب دانست و گفت: »این 
مطلب صحت ندارد زیرا هیچ استانی کمتر از نیاز دوماه، گندم در سیلوهایش ذخیره ندارد« دامن زدن به این شایعه می تواند باعث شود که به مانند صف های مرغ، شاهد صف های آرد و نان باشیم و یک 

ناهنجاری دیگر به وضعیت این روزها اضافه شود و...

یادداشتی به قلم 
استاد سیدمحمدعلی گالبزاده: 

شکیبایی 

کرونایی در روزگار 

 و یک پیشنهاد مالیاتی

برگزاری مسابقات 

میل گیری سنگین

کرمان  در 

 صفحه  چهارم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

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 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

تفاهم نامه همکاری  شرکت گل گهر 

و دانشگاه هایتک کرمان امضا شد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

آگهی مزایده فروش محصول هلو
متن در صفحه دوم

مردم کرمان 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

مدیرکل غله استان کرمان: کمبود گندم شایعه است

روایت »کرمان امروز« از طرح یک سوال درباره مرگ
گلباف؛  شش مامور وظیفه شناس اداره برق کرمان در سیل 

آیا حادثه مرگ ماموران
 اداره برق مقصری هم دارد؟
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اخبار استان

از  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
شرکت  برای  استان  این  قرآنی  برتر  روستاهای  معرفی 
در طرح ملی »انتخاب و معرفی روستای قرآنی ایران« 

خبر داد.
اعالم  با  علیزاده  محمدرضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
این خبر اظهار کرد: با رأی هیات انتخاب روستاهای برتر 
قرآنی در استان کرمان، روستای دریجان از شهرستان 
 ۱۲۴ با  کرمان  زیار  ده  روستای  امتیاز،   ۱۲۵.۵ با  بم 
امتیاز و روستای شاهرخ آباد کرمان با ۸۶.۵ امتیاز اول 

تا سوم شدند.
استان  قرآنی  برتر  روستاهای  انتخاب  هیات  گفت:  وی 

سامانه  در  که  روستاهایی  بین  از  جلساتی  برگزاری  با 
شاخص های  براساس  همچنین  کرده،  نام  ثبت  مربوطه 
بودند،  کرده  کسب  که  امتیازهایی  و  شده  تعیین 

روستاهای برگزیده را انتخاب کردند.
علیزاده با اشاره به این که روستاهای برتر استان کرمان 
به دبیرخانه انتخاب روستای برتر قرآنی ایران معرفی و با 
روستاهای برتر کشوری رقابت می کنند، افزود: این طرح 
ملی با هدف الگوسازی و جهت دهی فعالیت های قرآن و 

عترت در روستاها، انجام می شود.
کرد:  تصریح  قرآنی  روستای  معیارهای  به  اشاره  با  وی 
معیار سنجش در دو بخش عمومی و تخصصی انجام و 

اولویت با روستاهایی بوده است که در مباحث آموزشی، 
شاخص های  و  کریم  قرآن  ترویج  و  تبلیغی  پژوهشی، 

کیفی فعال تر بودند.
گفت:  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  کشور  قرآنی  برتر  روستاهای  انتخاب  شاخص های 
مباحث  در  بودن  فعال  شامل  ملی  این طرح  در  استان 
ها  مؤسسه  قرآن،  ترویج  و  تبلیغی  پژوهشی،  آموزشی، 
و مراکز قرآنی، نشست های خانگی و هیئت های قرآنی، 
آموزان،  قرآن  قرآن ،  آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها 
حافظان، قاریان، مربیان، خادمان، پیشکسوتان و فعاالن 
قرآنی، کرسی های پژوهشی، آثار علمی و آموزشی قرآنی، 

برگزیدگان  قرآنی،  محصوالت  قرآن ،  تالوت  محافل 
قرآنی در مسابقات و جشنواره های شهرستانی، استانی و 
ملی، گروه های فعال تواشیح، همخوانی و سرود قرآنی، 
موقوفه های قرآنی، مساجد مجری طرح ملی تالوت نور 

و اثربخشی فعالیت های قرآنی است.
از  ایران«  قرآنی  معرفی روستای  و  »انتخاب  ملی  طرح 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن  معاونت  سوی 
از  حمایت  و  تقویت  ساماندهی،  منظور  به  و  اسالمی 
جلب  و  هماهنگی  با  روستاها،  در  دینی  فعالیت های 
اجرا  ربط  ذی  دینی  و  فرهنگی  دستگاه های  مشارکت 

می شود.

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
روستاهای برتر قرآنی استان معرفی شدند

گفت:  استان  شمال  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ما به دنبال این هستیم که نیروهای برق شهرستان 
دست  از  را  خود  جان  گلباف  سیل  در  که  کرمان 
قرار  خدمت  شهدای  زمره  تر  سریع  هرچه  دادند، 
گیرند و این مساله در شورای تامین استان در حال 

پیگیری و انجام است.
 »محمد سلیمانی« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با 
اشاره به شهادت ۶ نفر از نیروهای عملیاتی اداره برق 
وقوع سیالب گفت: تالش  شهرستان کرمان در پی 
خدمت  شهید  عنوان  به  عزیزان  این  که  کنیم  می 
سایر  همکاری  به  نیاز  امر  این  که  شوند  محسوب 

دستگاه های اجرایی دارد.
عنوان  به  افراد  کردن  محسوب  فرآیند  گفت:  وی 
شهید خدمت زمان بر است زیرا باید در کمیته ها و 
کارگروهی که در تهران تشکیل می شود این موضوع 
مطرح و مستندات الزم را ارائه دهیم اما همه تالش 
شهید  عنوان  به  را  نفر   ۶ این  که  است  این  بر  ها 
مقامات  همه  آنکه  ضمن  کنیم  محسوب  خدمت 
ارشد صنعت برق کشور به دنبال تحقق این موضوع 

هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان از 
استخدام همسران نیروهای جانباخته برق شهرستان 
کرمان در شرکت توزیع برق استان خبر داد و اظهار 
کرد: باتوجه به اینکه نیروهای عملیاتی برق که روی 
تیرهای برق باید کار کنند کمترین امنیت را در حال 
حادثه  هر  وقوع  امکان  لحظه  هر  و  دارند  کار  انجام 
از  حمایت  برای  بنابراین  دارد  وجود  آنها  برای  ای 
از  نفر  پنج  همسران  شد  گرفته  تصمیم  افراد،  این 
جانباختگان)یکی از شهدا مجرد بوده است( را فارغ 

از نوع مدرک، استخدام کنیم.
نفر   ۵ این  همسران  استخدام  فعال  کرد:  بیان  وی 
همسران  شدن  استخدام  برای  و  است  شده  نهایی 
تصمیم  هنوز  وزارتخانه،  این  خدمت  شهدای  سایر 
گیری نشده و منتظر مجوز وزیر نیرو در این زمینه 

هستیم.
سلیمانی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که هر 
چه سریعتر این عزیزان در زمره شهدای خدمت قرار 
گیرند، تاکید کرد: فرآیند محسوب شدن این ۶ شهید 

به عنوان شهید خدمت در شورای تامین استان در 
تکمیل شدن  به محض  است  انجام  و  پیگیری  حال 

پرونده، برای تصویب به تهران ارجاع داده می شود.
برق  وقتی  شهروند  یک  عنوان  به  کرد:  تصریح  وی 
برای چند دقیقه قطع می شود چقدر به سیستم ها 
بدبین می شویم اما نباید فراموش کنیم که کارمندان 
برق دوست دارند که در کوتاه ترین زمان ممکن برق 
را متصل کنند و برخی اوقات ممکن است یک سهل 
دیرتر  و  بیفتد  اتفاق  فنی  مشکل  یا  کوچک  انگاری 
دنبال  به  صورت  هر  در  اما  برسند  حادثه  محل  به 
وجود  به  مشکل  زمان  کمترین  در  که  هستند  این 
آمده را رفع کنند و برای این مهم جان فشانی نیز 
می کنند و در اتفاق اخیر این ایثارگری نیروهای ما 

کامال محسوس بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان با 
به دلیل مشکالت  اوقات  این مطلب که گاهی  بیان 
فنی ممکن است نیروی عملیاتی ما جان خود را از 
نمی  این موضوع  متوجه  اما شهروندان  بدهد  دست 
این  دنبال  به  برق  صنعت  کارکنان  افزود:  شوند، 

هستند که در کمترین زمان ممکن مشکل برق را 
برق  حادثه  این  در  که  کنید  توجه  باید  کنند  رفع 
روستایی قطع شده بود و اگر این عزیزان برای اتصال 
رخ  روستا  در  خاصی  مشکل  کردند  نمی  اقدام  آن 
نمی داد و فقط نارضایتی روستاییان در بر داشت اما 

ما همین نارضایتی را هم نمی خواستیم.
وی با تاکید برآنکه پشت این چراغی که روشن است، 
بیان  با  ادامه  در  دارد،  وجود  زیادی  های  فداکاری 
اینکه باید این حوادث کارشناسی و بررسی شود تا 
مشابه  ای  حادثه  وقوع  از  جلوگیری  برای  حلی  راه 
اتخاذ شود، اظهار کرد: کارکنان صنعت برق همچنان 
پای کار هستند ولی با هوشیاری بیشتر و امیدواریم 

این حادثه دیگر تکرار نشود.
به  از هم استانی ها درخواست شده،  ایسنا،  به گزارش 
شهرستان  برق  جانباخته  نیروهای  شان  حفظ  جهت 
کرمان در حادثه سیل گلباف و جلوگیری از افزایش آالم 
و اندوه خانواده و بستگان این عزیزان در صورت مشاهده 
تصاویر دلخراش آنها در محل حادثه،  از انتشار  آن در 

شبکه های اجتماعی جدا خودداری کنید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان :

استخدام همسران جانباختگان نیروهای برق شهرستان کرمان نهایی شده است

خبر
رییس اداره پیش بینی هواشناسی کرمان 

هشدار داد:

ادامه ناپایداری های جوی
 تا سه شنبه این هفته در استان

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه 
دمای هوا در چند روز آینده تغییر محسوسی ندارد، بیان کرد: با توجه به اینکه 
بارش ها محلی و رگباری شدید و در زمان کوتاه است، لذا احتمال آبگرفتگی 

معابر و طغیان رودخانه ها در روزهای آینده دور از انتظار نیست.
»حمیده حبیبی« در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت جوی استان کرمان در 
روزهای آینده گفت: همچنان ناپایداری ها به صورت متناوب و به شکل رگبار 
پراکنده، رعد و برق، وزش بادهای شدید موقتی و بارش تگرگ به خصوص در 

ساعات بعدازظهر و شب بر استان حاکم است.
وی با بیان اینکه رشد ابرهای همرفتی و رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق، 
وزش تندبادهای موقتی و تگرگ در استان کرمان تا روز سه شنبه این هفته 
)۲۱ اردیبهشت ماه( پیش بینی می شود، گفت: ناپایداری ها در برخی اوقات 
شدید و گاهی اوقات ضعیف می باشند و این ناپایداری های جوی در همه نقاط 

استان به صورت پراکنده وجود دارد.
وی به مردم هشدار داد: در مسیر سیالب و بستر رودخانه ها به هیچ وجه 
توقف نکنید و حتی االمکان از رفتن به این مناطق خودداری کنید زیرا سیالب 
های این فصل ناگهانی و غافلگیرکننده است. همچنین در ساعات بعدازظهر به 

ارتفاعات صعود نداشته باشید زیرا احتمال برخورد صاعقه وجود دارد.

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد:

برگزاری  مجمع عمومی شرکت
 سرمایه گذاری سهام عدالت استان 

 
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: انتخابات مجمع 
عمومی و فوق العاده سهام عدالت به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری استان کرمان ۲۱ اردیبهشت ماه جاری در سطح استان برگزار 
می شود. »حمید شهسواری« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتخابات مجمع 
عمومی و فوق العاده سهام عدالت به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت 
سرمایه گذاری استان کرمان ۲۱  اردیبهشت ماه جاری در سطح استان برگزار 
می شود و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان، مجمع نوبت 
دوم انتخابات ۴ تا ۱۰ خردادماه برگزار خواهد شد. وی افزود: سال گذشته موضوع 
آزادسازی سهام عدالت مطرح و این مساله با دستور مقام معظم رهبری، عملیاتی 
و قرار بر این شد که مالکیت سهام عدالت بر عهده مردم باشد. شهسواری تصریح 
کرد: سهامداران عدالت در مرحله نخست آزادسازی سهام دو روش مستقیم و 
غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند که در روش مستقیم 
مدیریت سهام برعهده خود سهامداران قرار گرفته و می توانند بدون واسطه 

مدیریت نگهداری، خرید و فروش سهام خود را برعهده داشته باشند.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اجرای طرح 
سراسری مبارزه با قاچاق کاال با اولویت مقابله با قاچاق 
گفت:  انبارها  بر  نظارت  و  ترانزیتی  گمرکی،  کاالهای 
در این طرح انواع کاالی قاچاق به ارزش 9۰ میلیارد 
ریال کشف شد. سردار »عبدالرضا ناظری اظهار کرد: 
در روزهای اخیر و در راستای مبارزه با قاچاق کاال یک 
طرح ضربتی و البته هدفمند با محوریت پلیس امنیت 

قاچاق  با  مقابله  اولویت  با  روز  در طول سه  اقتصادی 
کاالهای گمرکی و ترانزیتی و همچنین نظارت و پایش 
انبارها در استان کرمان به اجرا گذاشته شد. وی افزود: 
در این طرح با تالش همکارانمان ۱7 هزار و 9۰۰ لیتر 
سیگار، ۱۴۶7  نخ  هزار   7۶ نفتی،  های  فرآورده  انواع 
راس انواع دام، ۲۶7 قلم انوع ابزارآالت، ۸۱9 ثوب انواع 
لوازم  انواع  از  نمونه  پارچه، ۱۶۴  متر  و 99۰  پوشاک 

آشپزخانه، قریب هشت تن آرد، 3۸۴ قلم لوازم آرایشی 
و بهداشتی و برخی اقالم خوراکی و مصرفی دیگر که 
در مجموع ارزش آن ها از سوی کارشناسان 9۰ میلیارد 
ریال برآورد شد، کشف شدند. فرمانده انتظامی استان 
کرمان با اشاره توقیف 3۸ دستگاه انواع خودروی سنگین 
و سبک، دستگیری 93 متهم و متخلف و تشکیل 7۱ 
کرد:  تصریح  کشفیات  این  با  رابطه  در  پرونده  فقره 

اجرای اینگونه طرح ها در راستای تحقق شعار سال و با 
توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه ناشی از بیماری 
کرونا با جدیت تداوم خواهد داشت و باید گفت بخش 
مهمی از توفیقات این طرح حاصل همکاری شهروندان 
با پلیس است که قطعا نتایج حاصله نیز با کاهش ضرر 
و زیان به تولیدات داخلی و افزایش زمینه های کار و 

اشتغال به خود مردم عزیز باز می گردد.

فرمانده انتظامی استان: 

در طرح ضربتی پلیس کرمان 90 میلیارد ریال کاالی قاچاق کشف شد

از کلیه بستانکاران شرکت توسعه و  در اجرای ماده ۲۲۵ اصالحیه قانون تجارت 
آبادانی استان کرمان در حال تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 7۵۱۱ و شناسه 
ملی ۱۰۶3۰۱3۴۸۲3 که آگهی انحالل آن در صفحه ۱۰9 روزنامه رسمی کشور به 
شماره ۲۲۰۴۸ مورخ 99/9/۵ درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 
حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به 
مدیر تصفیه آقای داور هاشمنیا به شماره همراه ۰9۱33۴۲۶۸۰۵ مستقر در آدرس: 
کرمان ، شهرک شهید باهنر، خیابان بحرالعلوم، ابتدای خیابان رزمندگان، ساختمان 
ایرانیان، طبقه دوم، واحد سوم و کدپستی 7۶۱۸773۴۰۱ مراجعه نمایند. بدیهی 
است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به 

شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیر تصفیه شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان )سهامی خاص( در حال تصفیه 
داور هاشمنیا

اتحادیه / شرکت تعاونی چندمنظوره آب و فاضالب به شماره ثبت 39۱۲ شناسه ملی 
۱۰۶3۰۱۱3۴۰۵ شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / 
عادی به طور فوق العاده نوبت اول این اتحادیه / تعاونی در ساعت ۱۰ صبح  روز سه شنبه مورخ 

۱۴۰۰/3/9 در محل سالن اجتماعات شرکت آب و فاضالب تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

 ضمنا : ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار 
واگذار نمایند تا تاریخ ۱۴۰۰/3/۸ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی 
به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است( 
ضمنا ساعت 9/3۰ وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می 
گردد. ۲- چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیات مدیره با بازرسان باشد افرادی که متقاضی 
کاندیداتوری سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۴ جهت ثبت نام به محل 

دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه:  ارائه گزارش هیات مدیره - ارائه گزارش بازرس - طرح و تصویب صورتهای 

مالی - انتخابات هیات مدیره - انتخابات بازرس
هیات مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده که در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲9 روز چهارشنبه در ساعت ۰۰: ۱۰ در محل شرکت 
واقع در کرمان - شهرک مطهری خیابان دانش 3 کوی استادان کوچه شرقی ۲ به کدپستی 

7۶۱793۸7۵۴ تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع: اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب مدیران - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

- انتخاب بازرسین شرکت 
هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت توسعه و آبادانی 
استان کرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 7511

 و شناسه ملی 10630134823 )نوبت سوم(

تاریخ 1400/2/18                                                      فرم شماره 10 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه - عادی بطور فوق العاده نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت ساختمانی و راهسازی سورناسازه )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 7155 و دارای شناسه ملی 10860570029

 
 

 )نوبت اول( عمومی  یک مرحله ای مزایدهآگهی 
 

 شفابوفه بیمارستان  ی اموررواگذا مزایده

 1400/3/2/12: مزایدهشماره  دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزار مزایدهدستگاه 
 بوفه بیمارستان شفا ی اموررواگذا مزایده :مزایدهموضوع 

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

 www.setadiran.irدولت 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 000/000/448/2 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 000/400/122 )ریال( مزایدهتضمین شرکت در 
 اسناددریافت 

رخ شنبه مو روز 8از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 
01/03/1400 

 01/03/1400مورخ وز شنبه ر 14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 
 02/03/1400مورخ شنبه یکروز  12ساعت از  بازگشایی پیشنهادها

 رگزار خواهد شد.بشفا اموراداری بیمارستان  در محل  26/02/1400مورخ  شنبه  یکروز  10در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :(مزایده) تضمین شرکت در محل تسلیم فقط پاکت الف 

 (می باشد. مزایدههزینه درج آگهی بر عهده برنده ) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

آگهی مزایده فروش محصول هلو

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد )سهامی خاص(  در نظر دارد محصول هلو واحد سیدان به مساحت حدود ۶ هکتار واقع در 
استان فارس شهرستان سیدان و محصول هلو واحد ماهان به مساحت ۱7 هکتار واقع در کرمان شهرستان ماهان واحد قناتغستان 

را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
متقاضیان محترم می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل نسبت به بازدید از  مورد مزایده به آدرس: شهرستان سیدان - ورودی 
شهر - سمت چپ، واحد سیدان و کرمان کیلومتر ۲۰ جاده هفت باغ جنب امورتربیتی زندان ها مراجعه و جهت دریافت اسناد 
شرکت در مزایده به وب سایت Web:www.pistachio-tooka.irو یا به آدرس سیرجان - بلوار سید جمال الدین اسدآبادی 
حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راه کرمان، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند. حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به 
دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راه کرمان، شرکت کشاورزی 
سیرجان بنیاد ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ و زمان برگزاری مزایده ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۶  می باشد. جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره ۴۲3۰۴۴۰3-۰3۴ واحد بازرگانی و شماره همراه ۰9۱۲7۶۰7۸۲۲ کارشناس بازرگانی تماس حاصل نمایید.
ضمنا برگ شرایط شرکت در مزایده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در سایت درج می گردد.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 

۱۱3۱9۸3
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

تقدیم به معلمان ارجمند 
و مادر معلمان گرامی که
 در سال تحصیلی جاری

 عهده دار علم و سواد آموزی
 فرزندانشان در خانه بودند

معلم
نیمکت چوبی و میزت ناله ها        

داده اند  سر گویدم  افسانه ها
از تو و ازدانش آموزو کالس        

از دل تنگت به حبس خانه ها
از غبارغم که بر روشان زده       

 مهر غربت از فراق غنچه ها
چشم امیدم به روز روشن است     

 تا  گشاید  روزنی بر سینه ها
تا  بپیچد  در کالس و مدرسه        

شوق  دیدار و طنین  خنده ها

به قلم 
فاطمه باغخانی

 از ۲۱ اردیبهشت ماه به مدت پنج روز تردد بین استان ها ممنوع می شود

زمان برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۰ اعالم شد

با همت کارکنان شوراهای حل اختالف؛ 

در ۲۹ پرونده قتل عمد، مصالحه شد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت تردد بین 
استانی با خودروهای شخصی از سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه 

تا شنبه هفته بعد از آن خبر داد.
دکتر علیرضا رئیسی با اشاره به اتخاذ دو تصمیم در جلسه 
قطعی  تصمیم  دو  جلسه  این  در  گفت:  رئیس جمهوری  با 
شد؛ یکی از تصمیم هایمان این بود که از روز سه شنبه ۲۱ 
هفته  تا ۱۲ ظهر شنبه  از ساعت ۱۲ ظهر  ماه  اردیبهشت 
خروج  و  ورود  و  ها  استان  ارتباطی  های  راه  کلیه  بعدش 

بین استان های مختلف ممنوع است.
وی افزود: از آنجایی که این روزها به تعطیالت عید فطر 
برای  شویم،  مشکل  دچار  است  ممکن  و  شود  می  منتهی 
مدت  این  که طی  این شد  بر  تصمیم  از سفرها  جلوگیری 

تردد بین استان های متخلف در سراسر کشور و بدون در 
نظر گرفتن رنگ بندی شهر ممنوع شود.

وی گفت: البته ممنوعیت سفرها از طریق هوایی و ریلی 
تمام  در  شخصی  خودروهای  تردد  برای  اما  ندارد،  وجود 

کشور این ممنوعیت اعمال می شود.
رئیسی گفت: تصمیم دیگرمان این بود که تشدید نظارت 
اتفاق بیفتد.  بر رعایت پروتکل ها به ویژه در حوزه اصناف 
از روز شنبه مشاغل یک و دو می توانند در شهرهای قرمز 
و نارنجی فعالیت کنند اما سخت گیری ها در زمینه رعایت 
پروتکل ها افزایش می یابد و اگر نقض پروتکل مشاهده و 
مسلم شود، در شهرهای قرمز سه هفته و در شهرهای نارنجی 

دو هفته متخلف را تعطیل می کنیم.

طبق تصمیم ستاد کرونا، کنکور سراسری در روز های ۹ تا ۱۲ 
تیر برگزار می شود.

 دکتر روحانی در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت:بر اساس گزارش ارائه شده از طرف کمیته بهداشت 
و درمان در خصوص وضعیت بیماری در مناطق مختلف کشور و 
با رعایت پروتکل ها و انجام  رنگ بندی جدید شهرها، خوشبختانه 
اقدامات نظارتی و ایجاد محدودیت ها از وضعیت اوج بیماری عبور 
کرده ایم و در بسیاری از شهرها روند ابتال سیر نزولی یافته است. 

البته در برخی شهرها همچنان شاهد افزایش روند ابتالها و سیر 
صعودی بیماری هستیم.

سوی  از  شده  ارائه  پیشنهاد  اساس  بر  افزود:  جمهوری  رییس 
کمیته های تخصصی ستاد ملی کرونا، تمدید محدودیت های اعمال 
شده در شهرهای نارنجی و قرمز برای عبور کامل از پیک چهارم 
ضروری به نظر می رسد که این پیشنهاد به تصویب رسید. همچنین 
مقرر شد از شنبه در شهرهای با رنگ قرمز و نارنجی، کسب و کار 

برای گروه مشاغل یک و دو آزاد باشد.

کاهش رعایت پروتکل ها بعد از هر پیک نشان می دهد که مردم 
خود را با زندگی سازگار با کرونا تطبیق نداده اند، به همین خاطر 
کارویژه های  از  باید  کرونا  با  آن  سازگاری  و  زندگی  سبک  تغییر 

اصلی ما باشد.
آزمون  و  تیرماه   ۱۲ تا   ۹ روزهای  در  سراسری  کنکور  آزمون 
براساس جدول  ماه  مرداد  تا 8   6 تاریخ های  در  ارشد  کارشناسی 
اعالم شده برگزار خواهد شد و سایر آزمون ها که در سطوح مختلف 
با  سنجش  سازمان  زمان بندی  و  تقویم  طبق  نیز  می شود  برگزار 

استفاده از تجربه برگزاری آزمون در سال گذشته با رعایت کامل 
و دقیق دستورالعمل های بهداشتی و تضمین سالمت دانش آموزان 

و خانواده ها، برگزار خواهد شد.
در این جلسه مقرر شد وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، 
تحقیقات و فناوری و همچنین کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد 
ملی کرونا، اطالع رسانی دقیق و موثر در این زمینه و همچنین ابالغ 
دستورالعمل های الزم به مخاطبان را در دستور کار خود قرار دهند 

تا آزمون ها با همکاری داوطلبان در سالمت کامل برگزار شود.

با  پارسال  گفت:  دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
همت کارکنان شورا های حل اختالف استان، ۲۹ فقره پرونده 

با موضوع قتل عمد به مصالحه انجامیده است.
مهدی تقی زاده،معاون قضایی رئیس کل دادگستری گفت: 

شورای  اعضای  و  مددکاران  قضایی،  مسئوالن  مستمر  تالش 
حل اختالف و در پی برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش 
باعث مصالحه در ۲۹ پرونده قتل عمد طی پارسال شده است. 
گذشت  و  رافت  نیز  دم  اولیای  خوشبختانه  کرد:  اظهار  او 

خود  قانونی  و  شرعی  حق  از  بزرگوارانه  و  دادند  ترجیح  را 
گذشتند و به ۲۹ نفر فرصت جبران مافات بخشیدند.

از عمل حسنه  استان کرمان  اختالف  رئیس شورا های حل 
اولیای دم در اعالم رضایت و گذشت نسبت به متهمان پرونده 

حل  شورا های  بسزای  نقش  به  اشاره  با  و  تقدیر  قتل  های 
دریغ  بی  تالش های  کرد:  تاکید  اختالفات  رفع  در  اختالف 
اعضای شورای حل اختالف و سایر معتمدین محلی موثر در 

فرایند صلح و سازش این پروند ها جای تقدیر دارد.

روایت »کرمان امروز« از خبر کمبود آرد و کاهش تولید نان در کرمان که مسئوالن تکذیب می کنند؛

کمبود گندم در کرمان ؛ از شایعه تا واقعیت

اشاره:
استان  در  آرد  کمبود  و  کیفیت   بودن  پایین  موضوع 
که  است  شده  مطرح  حالی  در  روزها  این  در  کرمان 
مدیر کل غله استان کرمان، کمبود آرد را در این استان 
مطلب صحت  این  گفت:  باره  این   در  و  دانست  کذب 
از نیاز دو ماه خود گندم  ندارد زیرا هیچ استانی کمتر 
در سیلوهایش نگه نمی دارد. دامن زدن به این شایعه 
شاهد  مرغ،  مانند صف های  به  که  شود  باعث  می تواند 
به  دیگر  ناهنجاری  یک  و  باشیم  نان  و  آرد  صف های 
باره گزارشی  اضافه شود. در همین  این روزها  وضعیت 

تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
در  اخیر  روز  چند  در  که  نان  قیمت  افزایش  شایعه 
کرمان باعث نگرانی مردم شده، عده ای از شهروندان را 
به خرید نان آن هم بیش از حد نیاز خود وادار کرده و 
این موضوع همچنان به عنوان یک دغدغه جدی در ایام 

پایانی ماه مبارک رمضان مطرح است.
شهروندان چه می گویند

به گفته شهروندان کرمانی، بخش قابل توجهی از یک 
قرص نان، دور ریختنی است یا اگر یکی دو روز بماند یا 
کپک می زند و یا آنقدر بیات می شود که نمی توان از 
آن استفاده کرد. این در حالی است که در سالیان دور، 
فراوانی  مشتریان  شهر،  در  موجود  تنوری  های  نانوایی 
داشتند ولی با ورود دستگاه های پخت نان و تجهیز کلیه 
نانوایی ها به این دستگاه ها نان تولیدی امروز، کیفیت 

چندانی نداشته است. 
حسین. م یکی از شهروندان کرمانی در گفتگو با همکار 
ما در بخش اجتماعی روزنامه در این باره اظهار کرد: در 
روزهای اخیر کیفیت آرد در استان پایین آمده و همین 
کیفیت پایین تاثیر زیادی بر روی کیفیت نان گذاشته 

است.
به  اشاره  با  که  است  از شهروندان  دیگر  یکی  علی.ف 
کیفیت برخی نان های عرضه  شده در نانوایی ها گفت: 
پخت نان نامرغوب در برخی نانوایی ها موجب درگیری 
لفظی بین مشتریان و کارگران نانوایی ها می شود بماند 
که برخی از نان ها سبک و چانه ها سبک تر شده است.

وی با بیان اینکه ضایعات نان در این شهر افزایش یافته 
است، افزود: اگر شرایط پخت نان با کیفیت و مرغوب از 
سوی نانوایان رعایت شود از ضایعات آن کاسته خواهد 

شد.
شهروند دیگری با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت نان 
کیفیت، جویده  بودن  پایین  علت  به  ها  نان  کرد:  بیان 
باعث  مدت  دراز  در  که  بلعید  را  آن  باید  و  شوند  نمی 

بیماری می شود.
یک نانوا نیز در پاسخ  به این پرسش که چرا کیفیت 
آردهای  کیفیت  گفت:  چنین  است  پایین  نان  و  آرد 
تحویلی بسیار پایین است و این مهم به صورت مستقیم 

بر کیفیت پخت نان تاثیر می گذارد.
جدای از گالیه شهروندان و برخی از نانوایان، این روزها 
موضوع کمبود آرد، گرانی بیش از دو برابری حمل آرد  و 

در نهایت کم بودن کیفیت آرد  در استان کرمان به بحث 
داغی تبدیل شده است. بحثی که مدیر کل غله استان  را  

به واکنش در برابر این اخبار واداشت .
شده  منتشر  مطالب  به  واکنش  در  ماهری  داریوش 
مبنی بر اینکه امسال با کمبود آرد مواجه هستیم، گفت: 
این مطلب صحت ندارد زیرا هیچ استانی کمتر از نیاز دو 
ماه خود گندم در سیلوهایش ذخیره ندارد و باید مدنظر 
داشت سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تن سرانه مصرف 
از خارج کشور  آن  تن  میلیون   4 که حدود  بود  کشور 

تهیه و مابقی در داخل تولید شد.
به  نسبت   امسال  گندم  کیفیت  درباره  وی همچنین 
امسال  گندم  کیفیت  نیز گفت:قطعا  ترسالی  های  سال 
که بارندگی کم بوده نسبت به سال های ترسالی کمتر 

اما کیفیت آن در حد قابل قبول است. 

وی درباره سطح زیرکشت گندم در استان بیان کرد: 
بیشتر  گذشته  سال  به  نسبت  زیرکشت  سطح  امسال 
به  را  خود  پول  گذشته  سال  در  کشاورزان  زیرا  شده 
کشاورزان  در  انگیزه  باعث  این  و  کردند  دریافت  موقع 
شده است طبق شنیده ها، به دلیل عدم بارندگی های 
مناسب میزان تولید گندم در هکتار از 5 تن به 3 تن 
و کلزا نیز از 3 تن به حدود یک تن کاهش یافته است.

ماهری در ادامه میزان گندم خریداری شده در استان 
و  کرد  اعالم  تن  هزار   ۱60 حدود  را  گذشته  سال  در 
افزود: در سال گذشته ۱۲0 هزار تن گندم معمولی و 40 
هزار تن گندم درم و حدود ۲500 تن کلزا از کشاورزان 

استان خریداری کرده ایم. 
وی با تاکید برآنکه صادرات گندم توسط مردم ممنوع 
است، اظهار کرد: دولت همه گندم های تولیدی و حتی 
استان  و  کند  می  خریداری  دولت  نیز  را  تولید  مازاد 
کرمان حدود یک سوم گندم مورد نیاز خودش را تولید 
ذخیره  بر  مازاد  کشاورزان  هم  هرچقدر  اما  کند  می 
استان گندم تولید کنند باز هم دولت آن را خریداری 
می کند و تاکید می کنم صادرات و واردات گندم فقط 

توسط دولت انجام می شود.
صورت  اقدامات  درباره  کرمان  استان  غله  مدیرکل 
بیان  نیز  گندم  قاچاق  از  جلوگیری  راستای  در  گرفته 
است  استراتژیک  محصول  گندم  اینکه  به  باتوجه  کرد: 
انگیزه  باعث  همجوار  کشورهای  با  آن  قیمت  تفاوت  و 
برای قاچاق گندم می شود اما ارگان های نظارتی سال 
گذشته به خوبی این موضوع را کنترل و مدیریت کردند 
و امسال نیز اقدامات الزم برای جلوگیری از قاچاق گندم 
در حال انجام و مبادی استان کامال تحت کنترل است. 
به  سخن  کرمان  استان  سیلوهای  وضعیت  از  ماهری 
میان آورد و تصریح کرد: در استان کرمان چهار سیلوی 
ذخیره  ظرفیت  تن  هزار   ۲۲0 که  داریم  مکانیزه  تمام 
سازی آنهاست و ظرفیت ذخیره سازی استان در بخش 
این  است  تن  میلیون  نیم  از  بیش  دولتی  و  خصوصی 
تن  هزار   360 استان  مصرف  سرانه  که  است  درحالی 

است.
وی با بیان اینکه امسال کرمان اولین استانی بود که 
تصریح  کرده،  کشاورزان  از  گندم  خریداری  به  اقدام 
کرد: سیلوهای شهرستان کرمان به شبکه ریلی متصل 
هستند و ریل شهرستان سیرجان نیز آماده شده و نیمه 

اول امسال به شبکه ریلی متصل خواهد شد.

پایین بودن کیفیت و کمبود آرد در استان کرمان در این روزها در حالی در بین  موضوع 
مردم مطرح شده است که مدیرکل غله استان کرمان، کمبود آرد را در این استان کذب 
گندم  دوماه،  نیاز  از  کمتر  استانی  هیچ  زیرا  ندارد  صحت  مطلب  »این  گفت:  و  دانست 
این شایعه می تواند باعث شود که به مانند  در سیلوهایش ذخیره ندارد« دامن زدن به 
صف های مرغ، شاهد صف های آرد و نان باشیم و یک ناهنجاری دیگر به وضعیت این روزها 

اضافه شود و...

تفاهم نامه همکاری

 شرکت گل گهر

 و دانشگاه هایتک کرمان

 امضا شد
به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه 
علمی، پژوهشی و فناوری، استفاده بهینه از ظرفیت های 
و  بیشتر صنعت  هرچه  ارتباط  به  توجه  و  موجود  علمی 
دانشگاه، تفاهم نامه همکاری بین شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر و دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 

پیشرفته کرمان )هایتک( منعقد شد.
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  که  نامه  تفاهم  این  انعقاد  اصلی  محور  گل گهر؛ 
جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت گل گهر و رییس 
پایه  بر  شد،  برگزار  کرمان  هایتک  دانشگاه  معاونین  و 
تقویت و توسعه همکاری های بین شرکت و آن دانشگاه 
و  فنی  دانش  از  استفاده  با  علمی  مختلف  زمینه های  در 

فناوری های روزآمد می باشد.
اساتید  حضور  تسهیل  هدف  با  مشترک  همکاری  این 
محیط  در  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و 
طرح  انجام  کاربردی،  تجارب  کسب  جهت  صنعتی 
نیاز شرکت  های تحقیقاتی و توسعه فناوری های مورد 
به ویژه در زمینه اکتشافات و محیط زیست، حمایت از 
مرتبط  موضوعات  با  تکمیلی  تحصیالت  نامه های  پایان 
و  ها  دوره  ها؛  نشست  برگزاری  فعالیت های شرکت،  با 
کارگاه های آموزشی مورد نیاز طرفین، مشاوره در زمینه 
فناوری شرکت  نیازهای پژوهشی و  تعریف  شناسایی و 
و بسیاری دیگر از اهداف کاربردی مدنظر طرفین انجام 

خواهد شد.

رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه ای 

کارگران استان خبر داد:

برگزاری مسابقات میل گیری 

سنگین در کرمان 
رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه ای کارگران استان 
میل  مسابقات  دوره  نخستین  برگزاری  از  کرمان 
گیری سنگین قهرمانی استان کرمان، یادبود جهان 

پهلوان تختی خبر داد.
پهلوانی و زورخانه ای  انجمن  هادی طالبی رئیس 
کارگران استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
با  کارگران  زورخانه ای  و  پهلوانی  انجمن  گفت: 
همکاری هیات ورزش های کارگران استان کرمان 
به مناسبت هفته جهانی کار و کارگر و جام رمضان، 
اقدام به برگزاری نخستین دوره مسابقات میل گیری 
سنگین قهرمانی استان کرمان، یادبود جهان پهلوان 

تختی کرده است.
رده  در  مجازی  به صورت  رقابت ها  این  افزود:  او 
سنی ۱۸ تا ۳٠ سال و وزن منهای ۹٠- کیلو گرم، 
طبق آخرین آیین نامه قوانین و مقررات فدراسیون 

پهلوانی و زورخانه ای برگزار می شود.
 ۲٠ جفت  سنگین  میل  وزن  اینکه  اعالم  با  طالبی 
کیلوگرم است، تصریح کرد: ۲٠ جفت میل گیری 
آرام و یک دقیقه میل گیری شالقی از جمله شرایط 
طور  به  باید  گرفتن  میل  صحت  که  است  مسابقه 
کامل رعایت شود. او بیان کرد: شرکت کنندگان 
باید ابتدا در ۳٠ ثانیه اول، وزن میل و وزن شرکت 
کننده را نشان دهند، سپس بدون قطع شدن، نام و نام 
خانوادگی، شهرستان و رده سنی خود را اعالم کند 

و شروع به میل گرفتن کند.
رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه ای کارگران استان 
به صورت  باید  ارسالی  فیلم  اینکه  اعالم  با  کرمان 
افقی گرفته شود و یکسره ادامه داشته باشد، )قطع 
و  ورزشی  لباس  با  باید  حتماً  اجرا  گفت:  نشود(، 
اجرا  در  مرشد  ضرب  و  باشد  باستانی  شلوارک 

اختیاری است.
کسب  برای  می توانند  مندان  عالقه  افزود:  طالبی 
اطالعات بیشتر با روسا یا سرپرستان انجمن پهلوانی 

و زورخانه هر شهرستان ارتباط بگیرند.

مدیرکل غله استان کرمان: کمبود گندم شایعه است
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به قلم رضا اشک، 
کارشناس ارشد

 راه و ترابری

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 

کرمانی

روایت »کرمان امروز« از طرح یک سوال درباره مرگ شش مامور وظیفه شناس اداره برق کرمان در سیل گلباف؛

آیا حادثه مرگ ماموران اداره برق مقصری هم دارد؟

قـــصه کاله

مسیر  در  واقع  حادثه  محل  از  کرمان  محترم  استاندار  همراه   به 
این محل در مسیری است که  بازدید کردیم.  جاده گلباف حرمک 
شهر گلباف را به چند روستا از جمله حرمک وکشیت وچند روستای 
دیگر متصل می نماید. علت حادثه و باید ها ونباید های این اتفاق 
تلخ زیادند و مجال پرداختن به همه آنها نیست، به طبع نهادهای 
تخصص  منظر  از  من  اما  کرد.  خواهند  بررسی  را  موضوع  مسئول 

خودم به بخشی از علت به صورت مختصر خواهم پرداخت.
اول آنکه آیا مسیر جاده ساخته شده با کارشناسی و بررسی 
دقیق انتخاب شده بود؟همه کسانی که با علم مهندسی عمران 
سروکار دارند نحوه انتخاب مسیر راهها را مطابق آیین نامه های 
مربوطه می دانند و کسانی که کم و بیش با این قواعد آشنایند 
آگاهند که از شروط اساسی انتخاب مسیر فنی و اقتصادی بودن 
است و ایمنی از مهمترین مسائلی است که در طراحی و اجرا 
آبهای  چنین  راه(هم  درجه  به  بسته  )البته  شود  مالحظه  باید 
سطحی و چگونگی هدایت آنها اهمیت باالیی در راهسازی داشته 
نظر من  در  به  برمی گیرد.  را در  از هزینه ها  و بخش مهمی 
قسمتی از مسیر که این حادثه تلخ رخ داده، هیچکدام از شرایط 
مهندسی راه و ایمنی به درستی رعایت نشده است. اینکه اصال 
مطالعه برای احداث صورت گرفته یا خیر برای بنده نامعلوم بود 

ولی شواهد نشان می دهد که مسیر معمول عبور مردم به عنوان 
دسترسی در نظر گرفته شده و بدون هیچ مالحظه ای آسفالت 
گردیده و تاسیسات ضروری از کنار آن عبور داده شده اند. کدام 
مهندس در داخل تنگه ای که مسیر عبور رودخانه و آنهم در 
را  راهی  رودخانه،  طول  جهت  در  رودخانه  داخل  و  القعر  خط 
طراحی  و اجرا می کند؟شاید بگوییم چاره دیگری نبوده و یا 
بودجه کافی اختصاص داده نشده است و یا مردم از همین مسیر 
اند، اما در مقابل جان مردم وخسارت وارده به اموال  می رفته 
بگوییم  اگر  نیست.  توجیه  قابل  موارد  این  از  عمومی هیچکدام 
مردم از این مسیر رفت و آمد می کردند پس فرق مهندسان و 
متخصصان با یک فرد عادی در چنین مواردی چیست؟ ضمن 
اینکه مردم محلی به وضعیت جوی محل آشنایند و بر اثر تجربه 

عموما در این مواقع از این مسیرها استفاده نمی کنند. 
اگر مطالعات به خوبی انجام شده آیا به بارانهای بهاری درکویر 
باشدت به خصوصشان و سیالبی شدن مسیر توجهی شده است؟ 
برای جواب این سئوالها اینجانب دواحتمال را مطرح می کنم:

به  اقدام  مهندسین  نظر  به  توجه  بدون  اجرایی  -۱مسئوالن 
آسفالت مسیر کرده اند

-۲مطالعات طرح کامل نبوده است
باید گفت در هر دو صورت مسئولیت مهندسی کسانی که به 
اجرایی  های  دستگاه  و  ادارات  در  خصوص  به  مهندس  عنوان 
متصدی اجرا و نظارت بر طرح بوده اند ایجاب می کرده تن به 
کم  کنند.  فشاری  پا  خود  کارشناسی  نظر  بر  و  نداده  امر  این 
احتمالی  غلبه  خاطر  به  مهندسین  که  اقداماتی  چنین  نیست 
فاجعه  حتی  یا  حادثه  باعث  سیاسی  بعضا  و  اجتماعی  شرایط 

بخشی  ویا  غلط  تصمیمات  موضوع  کالن  در  حتی  شوند.  می 
نگر مهندسی باعث از بین رفتن محیط زیست شده که مثالهای 
به  اشاره کنم.  آنها  به  و شاید در وقت دیگری  متعددی هست 
دفاع  خود  کارشناسی  نظرات  از  قاطعانه  باید  مهندسین  نظرم 
کرده و نهادهایی وجود داشته باشند که آنها را درمقابل سیاست 
های احساسی مسئولین حمایت کنند. اینگونه به نظر می رسد 
که غفلت ها و اشتباهات مهندسی در پروژه ها گهگاه اجتناب 
ناپذیر است. در حین اجرا و بعد از آن همه ما در اطراف خود 
اینها را می بینیم، اما امروزه که الحمداهلل متخصصین در همه جا 

هستند چگونه این مسائل را پیگیری کنند؟ 
ای  سامانه  اجرایی  های  دستگاه  که  است  این  من  پیشنهاد 
بدون  متخصصین  تا  دهند  قرار  عموم  اختیار  در  و  طراحی  را 
نظرات  بتوانند  باشند  داشته  در طرح  اینکه مسئولیت مستقیم 
خودشان را به آنها برسانند. در واقع یک بار طراحی از دید عموم 
است  اولیه  پیشنهادی  این  البته  شود.  انجام  رشته  همان  افراد 
جناب  توجه  از  دارد  است.جا  بیشترمحسوس  مطالعه  به  نیاز  و 
آقای دکتر زینی وند استاندار کرمان به نظرات کارشناسی تشکر 
نمایم. ایشان در این بازدید در جواب مردم محل و مسئولینی 
که پیشنهاد مسیرهای مختلف جایگزین و سیل بند می دادند 
قاطعانه گفتند "باید کارشناسی شود" و فقط اقدامات موقت را 
دستور کار قرار دادند. لذا قرار شد مطالعه مسیر جایگزین توسط 

دستگاه های مربوطه انجام شود. 
فداکاران  این  عزیز  خانواده  جمع  در  حضور  هنگام  اینجانب 
عرصه خدمت برای عرض تسلیت، وقتی نگاه دختر بچه بهت زده 
یکی از این عزیزان جانباخته در این حادثه را که بر روی زانوی 

پدر بزرگش )به جای پدر فداکارش( نشسته بود و به مسئوالن 
متحیرانه نگاه می کرد را می دیدم، به مسئولیت مهندسین و 
اندیشیدم.  می  داده،  رخ  اتفاقی  چنین  چرا  اینکه  و  مسئوالن 
از  ناشی  که  تلخی  حوادث  چنین  شاهد  دوباره  هرگز  امیدوارم 

اشتباه عمدتا سهوی کارشناسان و مدیران است نباشیم. 
فقدان این عزیزان فداکار را به خانواده ها وهمکاران آنها و هم 
استانی های گرامی تسلیت عرض می نمایم و به ارواح مطهرشان 

درود می فرستم. 

نمی دونم چی شد که یه دفعه چشمم بهش افتاد و دنیام زیر ورو 
شد ، آخه خیلی باال بود و منم که خیلی سر به هوا نبودم . هرچی که 

بود با همون نگاه اول دلم لرزید .
اون روزها زیاد مد نبود کسی غیر از نظامی ها  کاله سرش باشه 
و جوانی کاله  نوجوانی  تو سن  بگم هر کسی مخصوصا  بهتر  یعنی 
سرش بذاره ، مخصوصا یه همچین کالهی که خیلی هم با فرهنگ 
ما جور نبود . تو تمام شهر هم فقط همین کاله فروشی بود تو بازار 
بزرگ میدون گنجعلی خان  که در کنار وسایل نظامی تقریبا همه 
مدل کالهی داشت . البته این کاله واقعا تک بود ، شاید برا همینم بود 

که  اینجور دلم براش لرزید .
یه کاله دور دار مشکی که یه بند بلند هم از زیر گلو رد می شد . 
درست مثل کاله "جان وین" تو فیلم جویندگان . اصال شاید همون 
کاله بود؟ هرچی که  بود دیگه نتونستم طاقت بیارم از پله ی مغازه 

باال رفتم و پرسیدم :
- اقا ببخشن ای کالتون چنده ؟

- ُک دو یِه تو
- َهمو سیاهو مخمِل دور دار،  او باال

- َور کی می خوایی؟
- َور خودم

 - او اِندازه ِسِرت  نیسته 
- شما چه کار دارِن بِِگن چنده َم می خواِمش

- برو حیا بُکن می گم اِندازه ِسِرت نیسته
- شما ِر به خدا بِِگن چنده

- پول داری ؟ ِصدو بیس تَِمن ،
آروم سرمو پایین انداختم و از در بیرون اومدم . دوباره یه نگاهی به 
کاله کردم و آهی از روی حسرت کشیدم چون  با پول ماهیانه ای که 
از بابام می گرفتم بدون اینکه تو مدرسه چیزی بخورم باید شش ماه 
صبر می کردم . اون روزها فیلم های وسترن خیلی تو بورس بود .هنوز 
اَبَر قهرمان های نقاب دار به دنیای سینما و در حقیقت دنیای بچه ها و 
نوجوانها وارد نشده بودند . اَبَر قهرمان های اون زمان جان وین و چارلز 
برونسون ، ِکرک داگالس و .... بودن که بدون نقاب ، بیرحم و خشن 
وارد اولین سکانس فیلم می شدند . دستای اونها مهارت خاصی تو 
هفت تیر کشی  و تیراندازی و کشتن و آشوب داشت  ولی وقتی پای 
عاطفه و احساس وسط می اومد مثل همون اسب های تو فیلم رام می 
شدند و از تمام مهارت هاشون برای دفاع از حقیقت وصداقت استفاده 
می کردند. گاهی هم  به خاطر دلشون یا رفاقت از یه مشت دالر چشم 
می پوشیدند. به قول معروف پشت اون ستاره های حلبی شون قلبی از 
طال داشتند ،درست برعکس شخصیت سازی سینمای امروز هالیوود.

می  محو  افق  تو  رویایی  خیلی  قهرمانها  هم  فیلم  پایانی  سکانس 
شدند. شاید  برای همینم بود که نوجوانها و بچه ها با اونها همذات 
پنداری می کردند چون با روحیه آدم های اون زمانه نزدیک بود. اون 
روزها بره ها  برعکس امروزی ها برای نشون دادن خودشون یه جوری 

که بقیه حساب ببرند لباس گرگ به تن می کردند.
یادم  از کاله فروشی دور شدم و اصال  با حسرت  اون روز  خالصه 
رفته بود که برای چه کاری به بازار رفته بودم. از اون روز به بعد موقع  
برگشت از مدرسه راه خودمو به طرف بازار کج می کردم تا مطمئن 
بشم که هنوز کسی اونو نخریده .بعضی وقتا هم ساعتها روی دوچرخه 
جلوی کاله فروشی می نشستم و به اون کاله خیره می شدم . همه 

ترسم از این بود که یه روز برم و کاله فروخته شده باشه .
خشن  کابوی  یه  ژست  و  کاله  همون  بود  شده  وذکرم  فکر  تمام 
تبدیل  بود  قرار  که شاید  بود  آرزویی  یه  این  ولی  داشتنی  ودوست 
به یه حسرت بشه . یه روز همونطور که روبه روی کاله فروشی روی 
که  شوهر  و  زن  یه  بودم  زده  زل  کاله  به  و  بودم  نشسته  دوچرخه 

توریست داخلی بودن جلو اومدن :
- آقاپسر این حموم گنجعلیخان که می گن همینه ؟

- هابله   - می دونی زنونه اش کجاست ؟
من که عشق کاله بی حوصله ام کرده بود و نمی خواستم با کسی 
حرف بزنم با همون صدای دورگه ای که به خاطر بی حوصلگی گوش 

خراش تر از همیشه هم شده بود چشم از کاله برداشتم و گفتم :
- زنونه مردونه نداره همه اش از همی ُجویه

- یعنی داخل بریم زنونه جدا می شه ؟
- دارم می گم زنونه مردونه نداره همه یه جایَن . همپا می َرن تو 

حموم
زن که از تعجب به گره روسری اش فشار آورده بود رو به شوهرش 

کرد و گفت :
- نکنه اینجا از ایالت های آمریکاست ما خبر نداریم ؟ یعنی اینجا 

انقالب نشده ؟
آقا یه خنده کرد و همینطور که زیر چشمی به من نگاه می کرد 

گفت:
- نه فکر کنم این پسرک شیطون ما رو گرفته و گرنه حموم سنتی 

که مختلط نمی تونه باشه !
من که کنجکاو شده بودم رو به مرد مسافر کردم و گفتم :

- نِکنه شما فکر ِکرِدن ای حموم یه حموم راستکی هسته که جون 
و بَشِنشونه می شوَرن ؟

-  مگه یه حموم سنتی نیست باسیستم قدیم ؟

- نه آقا جون ای ُجو موزه هسته یعنی در واقع  سال 989 توسط  
بوده  عباس صفوی   شاه  زمان  در  کرمان  حاکم  که    گنجعلیخان 
ساخته شده. تا سال ۱۳۱۶ حموم عمومی بوده ولی سال ۱۳۵۰ بعد 
از کلی مرمت و تعمیر به موزه تبدیل ِشده  تا گردشگرا با فرهنگ و 
تمدن مردم اون دوره آشنا بِشن  حموم از دو بخش رختکن و گرمابه 

تشکیل ِشده ...
روبه  و  پرید  خانم وسط حرفم  که  دادم  می  توضیح  داشتم  هنوز 

شوهرش کرد و گفت :
- عجب پسر تُخس و زبِلیه ... چه خوب تاریخ آثار باستانی شون 

رو می دونه
من که جا خورده بودم رو به خانم کردم و گفتم :

- اینی که گفِتن فحشه ؟
_ نه عزیزم یعنی خوش سر و زبون ،زرنگ ...االن اگه قبول کنی با 

ما بیایی حموم خیلی ممنون میشیم .
باوجود اینکه زیاد تمایل نداشتم نمی دونم چی شد که باهاشون 
رفتم و اون چیزایی که راجع تاریخچه و معماری و آداب و فرهنگ 
به تصویر کشیده شده تو حموم رو می دونستم براشون توضیح دادم  
.وقتی تموم شد موقع خداحافظی اون خانم از تو کیفش دو تا صد 

تومنی بیرون آورد و به من داد ، با تعجب نگاش کردم و گفتم:
_ مگر َم گدا هستم که به َم پول می ِدن؟

- نه عزیزم ، دور از جون ، این حرفا چیه ؟ تو لیدر ما بودی اینم 
مزد کارِته

اون روز نفهمیدم لیدر بودن یعنی چی ولی االن که فکر می کنم 
می بینم هر یکی از ما می تونستیم یه سرمایه برا ی معرفی میراث 

فرهنگی شهرمون باشیم .
باالخره با  اون پول وخرید کاله به آرزوی دیرینه ام رسیدم از ترس 
اینکه باد کاله آرزوهامو با خودش نََبره به جای اینکه رو سرم بذارم 

زنان  رکاب  و  پریدم  ام  دوچرخه  روی  و  گرفتم  به دستم  ،محکم 
خودمو به خونه رسوندم. دوچرخه رو کنار کوچه به دیوار تکیه دادم 
و کالهو رو سرم گذاشتم ، سینه مو جلو دادم و دستهامو باز کردم ، 
وارد خونه شدم و انتظار داشتم درست مثل تو فیلمای وسترن وقتی 
وارد می شم همه از دیدن من زبونشون بند بیاد .مخصوصا که چند تا 
از همسایه ها و فامیل هم تو خونه ما دور هم جمع شده بودن  تا به 
کمک مادر و خواهرام وسایل بلغور نذری رو که قرار بود همون شب 
تو محل بار بذارن آماده کَنن . وقتی وارد خونه شدم اول چشمهای 
بهت زده به استقبال من اومدن و بعد از چند لحظه انگار که یه بمب 
خنده منفجر شده باشه صدای خنده ها تمام فضای خونه رو گرفت. 
یه خنده ی بی وقفه و همگانی که توی سرم مثل یه سالن می پیچید. 
البته قبول دارم کاله یه کم برا سرم بزرگ بود و لبه هاش تا سِر شونه 
هام می رسید ولی اینقدرهام خنده نداشت که شیرینی رسیدن به 

آرزو رو برام تلخ کنه.
خنده هایی که باعث شد تا هیچوقت و هیچ کجا اون کاله رو سرم 

نذارم .حتی توی خلوت خودم و بعد از دیدن یه فیلم وسترن .
نگاه  از  مدتی   از  بعد   . کردم  می  نگاش  گاهگاهی  اول  روزهای 
کردنشم خجالت می کشیدم. اونقدر ازش خبر نگرفتم که فراموش 

کردم همچین کالهی دارم. حتی تا همین امروز که بزرگ شدم  .
این روزها هرکسی یه جور کالهی داره و در واقع همه ی مردم یه 
کاله روی سرشون هست که گاهی وقتا به چشم هم نمیاد ولی اون 
چیزی که از کاله برای من باقی مونده  ترس از اون خنده هاست 
ترسی که تا همین امروز همراه  من اومده و حتی جرات حرف زدن 

از آرزوهامو ازم گرفته .
تو دفتر خاطراتم بعد از نوشتن قصه ی کاله با خط درشت به جای 
پایان نوشتم :  "بعضی آرزو ها اگه برای همیشه  آرزو باقی بمونَن  ، 

قشنگ تََرن. "

به قلم 
سیدمحمدعلی 

گالبزاده
 مدیر مرکز کرمان 

شناسی

یادداشت روز:

شکیبایی در روزگار کرونایی و یک پیشنهاد مالیاتی

قابل توجه سازمان مالیاتی
تردیدی وجودندارد که هر کشوری برای اداره امور جامعه و 
گردش چرخ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند اخذ 
بهره  برای  ها  ملت  که همه  نیست  نیز شکی  و  است  مالیات 
مندی از خدمات گوناگون باید بخشی از درآمد خود را در این 

راه هزینه کنند.
این قاعده کلی نه امروز که از هزاران سال پیش وجود داشته 
است، حتی از نخستین روزهایی که انسان گام در راه تمدن 
گذاشت و اولین رویدادهای اقتصادی را تجربه کرد. به عنوان 
نمونه در کرمان خودمان، هفت هزار سال پیش از این که مردم 
امر تجارت زدند  به  فهیم و پرتالش حاشیه هلیل رود دست 
به قول لمبرگ کارلوفسکی پژوهشگر برجسته و کاوشگر تپه 
او  که  ظروفی  در  خودرا  کاالهای  دهه ۱۳4۰ ش؛  در  یحیی 
ُه  از آن به » Vessel« یاد می کند و سوار بر االغ های » گزُّ
جرون« به بین النهرین و تمدن های دیگر می بردند و به فروش 

می رساندند....
آری از آن زمان، رد پای مالیات را در لوح های بدست آمده 
در   : معروف  ایالم شناس  مریگی  پروفسور  قول  به  بینیم  می 
سطر هفتم یکی از لوح های بدست آمده از منطقه تپه یحیی 
در حاشیه هلیل آمده که چگونه دولت هفت هزار سال پیش 
گوسفند را به عنوان مالیات دریافت می کرده است.  او حتی 

پیدایش خط را ناشی از همین حساب و کتاب های مالیاتی می 
داند )رک: تاریخ تجارت و اقتصاد کرمان – ۱۳94 – ص ( بعد 
از آن نیز، مالیات به گونه های مختلف و نام های: جزیه، طرح، 

قبچور، قالن، اخراجات، بیغار، تمغا و ... وجود داشته است.
اّما تاریِخ چند هزار ساله مالیات، بیانگر این واقعیت است که 
هرگاه در روزهای سختی و مصیبت، دولت ها انصاف مالیاتی 
را رعایت کردند، عاقبت بخیر شدند و نام و یادشان بر پیشانی 
تاریخ ثبت و ضبط شد، اّما آنها که نگرشی تک بعدی داشتند 
و در اندیشه منافع آنی بودند و از زوِر مالیاتی استفاده کردند، 
بهره ای نبردند و آسیب دیدند به عنوان نمونه، سلجوقیان که 
روزگار حکومتشان از پرفروغ ترین دوره های تاریخ است، ابتدا 
در اندیشه گرفتن مالیات و یا افزایش آن برنیامدند، بلکه نخست 
وضعیت اقتصادی را رونق دادند و زمانی که بازار تجارت و کسب 
وکار را در اوج یافتند، به گرفتن مالیات پرداختند آنگونه که 
»عشور ابریشم مکران به سی هزار دینار رسید« )وزیری، تاریخ 
کرمان -۱۳4۰ ص 9۵( که این رقم عشور )مالیات( در زمان 

خود، بسیار قابل توجه بود.
ابوالحسن خان بیگلربیگی، حاکم روزگار زندیه کرمان  سید 
)۱۲۰۶ ق( نیز از جمله حاکمانی بود که وقتی زخم شانه های 
مردم کرمان را زیر بار خشکسالی و بی رونقی اقتصادی مشاهده 
کرد، خودرا به آب و آتش زد تا بار مالیات را از پشت محرومین 
بردارد. عالوه بر این، همه کمک هایی را که از هند به او می 
رسید بین مردم نیازمند این دیار تقسیم می کرد و چنین بود 

که کرمانی های حق شناس به او لقب » آقای مطلق« دادند.
از  یکی  عنوان  به  تاریخ  در  زند  کریمخان  اگر  من،  باور  به 
خوشنام ترین و محبوب ترین حاکمان به شمار می رود، دلیلش 
اینست که او به راستی » وکیل الرعایا« بود. تنها کافی است 
بدانیم وقتی بررسی های او نشان داد که مردم کرمان به دلیل 
اند و توان پرداخت  افتاده  فشارهای حاکمان گذشته، از رمق 

مالیات را ندارند » دستور داد بر مردم سخت نگیرند و به آنها 
یکسال تخفیف مالیاتی بدهند، )نامی – گیتی گشا- ۱7۳( به 
این ترتیب او ابتدا بنیه مالی مردم را تقویت کرد و بعد به اخذ 

مالیات پرداخت.
از خوشنامان دیگری که عنایت او به وضع مردم کرمان در 
راستای مالیات، زمینه بزرگی و محبوبیتش را فراهم ساخت، 
شاهرخ خان افشار بود. او پسرش را به دربار عادل شاه فرستاد 
اهالی کرمان را مورد لطف قرار داد و... سه سال مردم را  و... 
از پرداخت مالیات معاف کرد تا جانی بگیرند و اقتصادشان را 

رونقی بخشند و بعد ... )سایکس -۱۳7۰ 94(
این مساله آنقدر مهم بود که برخی از فرزانگان تاریخ، هستی 
تاب  که  مردمی  از  دفاع  برای  و  گذاشتند  آن  سر  بر  را  خود 
به جان  را  آوارگی  نداشتند،  را  های سنگین  مالیات  پرداخت 
خریدند، مانند میرزاآقاخان کرمانی که » پیشنهاد دولت ملی را 
کرد و بنای مخالفتش را علیه ظلم و ستم والیان و مالیات گیری 

آنها نسبت به مردم آغاز کرد« )فریدون آدمیت، ۱۳۵7 – 8(
اّما نمونه هایی از بی رحمی مالیاتی و عواقب آن را می توان با 
رویداد پیدایی قومی به نام »ُغز« ها آغاز کرد که داعش روزگار 
خود بودند و چه جنایاتی که در این سرزمین مرتکب نشدند، 
دلیل شکل گرفتن این طایفه خونریز، وضع مالیات سنگین در 
شهرهای ماوراءالنهر بود که آنها را به ستوه آورد و .... )باستانی 

)۱97 ،۱۳۶۲
زمان  کرمان،  مردم  مالیاتی  های  دوره  ترین  از سخت  یکی 
نادرشاه بود که وقتی اسماعیل خان افشار را مأمور حکومت این 
خّطه کرد، تنها چیزی که از او خواست، مالیات بود. پیداست که 
خان افشار با مردم محروم کرمان چه کرد. وظیفه او این بود که 
یا از کرمانی ها مالیات بگیرد و برای نادر بفرستد تا صرف تجهیز 
سپاه کند، یا سر آنها را برای شاه بفرستد. )فلور- -۱۳۶8 ۱۱۰( 
و  نویسان  برخی سفرنامه  دارد که  اهمیت  آنجا  تا  این مساله 

ایران گردان به آن اشاره کرده اند، مثاًل »اکی ناکازاما« که در 
سال ۱۳۰8 ش به عنوان وزیر مختار ژاپن به ایران آمده بود در 

سفرنامه خود )-۱۳8۰ ص ۳۳۲( می نویسد:
» در تمام ممالک عالم رسم است که بخشی از عوائد و منافع 
مخارج  عنوان  به  مالیات  اسم  به  سال  در  هر کس  از  حاصله 
جاریه مملکت گرفته می شود« کازاما سپس به درایت عباس 
میرزا در بخش مالیات و عنایت به حال رعیت اشاره کرده و می 
نویسد. حاکمان بعد از او هر ساله مبلغی به عنوان نسق کشی به 
مالیات افزوده اند » تا جایی که مالیات امروز کرمان، در صورتی 
که آن روز هیجده هزار تومن بود به سیصد و شصت هزار تومان 
رسید.« لذا چه بسیار مزارعی که در سابق آباد بوده و حاال خراب 

شده و ...« )ص ۳9۲(
نشانه هایی از ایندست در تاریخ تا آنجاست که اگر این رشته 
را دنبال کنیم » مثنوی هفتاد من کاغذ شود« آنچه بیشتر مورد 
توجه است اینکه می دانیم در روزگار غمبار کرونایی، اگرچه 
برخی صنوف، ترکتازی کرده و درآمدهای کالن به جیب زده 
اند. اّما برخی مشاغل با تعطیلی های پی در پی و کسادی بازار، 
دچار مشکالتی شده اند که اگرچه از چشم کسی دور نمانده، 
اّما توجهی که الزمه این وضعیت باشد کمتر دیده شده است. 
یکی از نمونه های بارز آن مالیات است که نه تنها باب رحمتی 
به روی کسی نگشوده بلکه حتی در این سال های تنگدستی با 
افزایش قابل توجهی همراه بوده و مؤدیان، چاره ای جز تمکین 

نداشته اند.
از  دادن حمایت  نشان  برای  اینکه، دولت  توجه  نکته جالب 
اقشار آسیب پذیر دستوراتی صادر کرده که صدالبته قابل تقدیر 
و تقدیس است، از جمله اینکه هیچ صاحبخانه ای حق ندارد تا 
پایان وضعیت کرونایی، مستأجر خود را بیرون کند و نیز حق 
ندارد بیش از بیست درصد به اجاره ساالنه بیفزاید. اّما پرسش 
اینجاست که اگر شکیبایی مالکان در برابر مستأجران یک فرض 

و عمل واجب است، چرا شکیبایی سازمان مالیاتی در برابر 
مالکی که ای بسا اجاره دریافتی، تنها پشتوانه زندگی اوست 
واجب نباشد!؟ مگر همه آنهایی که ملکی در اجاره دارند صاحب 
اندوخته  با همین  آنها گاه  از  تعدادی  اولوف هستند؟  و  آالف 
مالکانه زندگی می کنند یا با آن هزینه تحصیلی فرزندان خود 
را تأمین می نمایند. وقتی مالک می بیند همه آنچه مورد نیاز 
است، ظرف یکی دو سال گذشته به دو تا سه برابر و گاه بیشتر 
افزایش یافته و دست او از چاره کوتاه بوده و نیز مالیات ساالنه 
تا چهل درصد و گاه بیشتر باال رفته، چگونه خود را موظف به 
اجرای دستورالعمل دولت بداند و یا ا صاًل چگونه دلی ترحم 
خواه داشته باشد؟ شاید بهتر باشد که دولت و سیستم مالیاتی، 
دیگر  و  اجاره  مالیات  پرداخت  مشمول  را  کرونایی  مدت  این 
مشاغل نه چندان درآمد زا نداند تا شاید این اوضاع را بتوان با 

انصافی بیشتر سپری کرد.
با این همه و بدون توجه به آنچه گذشت؛ انتظار است که هر 
امکاناِت مورد استفاده عموم، شرف و وجدان  با هرگونه  کس 
خود را به میدان کارزار آورد و به این دلیل وآن دلیل، بردباری و 
انصاف خود را از دست ندهد و انسان دوستی را به کمال برساند.

تو چندان سعی کن کز دل نیاید بر زبان رازت             
ز مینا چون برآید باده در ساغر نمی ماند

بگذارید تاریخ گواهی دهد که در سخت ترین روزهای زندگی، 
همگان به فکر یکدیگر بودیم و با بردباری از این گردنه دشوار 
تا  بر ستیغ روزگاران رقم زدیم  را  گذشتیم و سرافرازی خود 

آیندگان نیز از ما بیاموزند که: 
زیر شمشیر حوادث مژه بر هم نزنیم                        

 بر رخ سیل گشاده است درِ خانه ما
عنایتی  مالیاتی هم چشم  مسئوالن  میان  این  در  اگر  البته 
داشتند، سپاسگزاری می کنیم و اگر همچنان راه خود را رفتند 

گله ای نیست.
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