
1                        نشریه فرهنگی- اجتماعی                         سال ششم                      شماره ۱2۱                 چهارشنبه 2۵ اسفندماه ۱۴00                 ۱۶ مارس 2022                  ۱۳ شعبان ۱۴۴۳                   قیمت : 2000  تومان              

لزوم نظارت 
کامل بر روی 

اقالم و کاالهای 
ضروری شب 

عید

مهندس عادل 
خالصی به 

عنوان شهردار 
دوساری 

معرفی شد

موفقیتهای
کشتوصنعتجیرفت
درسالیکهگذشت،

خیرهکنندهبود
2

باحضورمدیرکلدفترامورشهریوشوراهایاستانداریکرمان؛ به رغم موانع و مشکالت متعدد سد راه تولید؛دکترزینیوند:

گیه مزایده نوبت نوبت آ
دومدوم

   مسعود علی توکلی 
سرپرست شهرداری عنبرآباد

چاپ آگهی نوبت اول: 1۸ اسفندماه 1۴۰۰
چاپ آگهی نوبت دوم: ۲۵ اسفندماه 1۴۰۰

شـهرداری عنبرآباد در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـمارۀ ۲۵۰ مورخ 1۷ اسـفندماه 1۴۰۰ شـورای 
اسـامی شـهر عنبرآباد، نسـبت به فروش تعداد 1۶ قطعه زمین مسـکونی از طریق مزایدۀ عمومی، 
اقـدام نمایـد، لذا عاقه منـدان می توانند جهت رؤیت نقشـه و قیمت پایۀ قطعات بـه واحد اماک 

شهرداری مراجعه نمایند.
1- متقاضیـان شـرکت در مزایـده پیشـنهادات خـود را همراه با فیـش واریزی بـه ارزش ۵ درصد 
قیمت پیشـنهادی، به شـماره حسـاب جاری) ۳1۰۰۰۰۳۶۰۵۰۰۸ بانک ملی(، بابت سپردۀ شرکت 
در مزایـده بـه همـراه تکمیل فـرم شـرکت در مزایده، در پاکـت الک و مهر شـده، تحویل واحد 

اماک شـهرداری داده و رسـید دریافت نمایند.
۲- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

۳- هزینۀ درج آگهی و هزینۀ کارشناسی به عهدۀ برندۀ مزایده می باشد.
۴- برنـدۀ مزایـده بایـد حداکثـر طی مـدت ۵ روز از زمان اعام نتایج، به صورت نقدی نسـبت به 
واریـز کل مبلغ پیشـنهادی به حسـاب شـهرداری اقـدام نماید، در غیـر این صورت سـپردۀ آنها به 

نفـع شـهرداری ضبـط و قطعۀ زمین به نفـر بعدی واگـذار می گردد. 
۵- مهلت تحویل پیشنهادات ۷ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می باشد. 

۶- زمان بازگشایی پاکات ۲ روز بعد از آخرین مهلت تحویل پیشنهادات می باشد. 
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یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشاراستان کرمان در مدت انتشار

مهندسطاهری:

پروژهفاضالبکرمان
۶۰درصدپیشرفت

فیزیکیدارد
2

فرماندهیگانحفاظتادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداری
جنوبکرمان:

۷هکتارازاراضیملی
شهرستانرودبارجنوبخلعیدو

ازتصرفخارجشد
2
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سردارناظریدرجمعاصحابرسانه:

باکشف1۶۰تنموادمخدر،یکبار
دیگرهمچونسالهایقبلرتبهاول

کشوررادرکشفیاتموادداریم

2

جهاندر1۴۰۰همبویخونوباروتمیداد
یکـی از ویژگی هـای نشـریۀ مـا کـه در رسـانۀ دیگـری ماننـد آن را ندیـده ام ایـن 
اسـت کـه در فاصلـۀ زمانـی بیـن چـاپ دو شـماره از نشـریه، لیسـت حـوادث مهم را 
یادداشـت و در سـتونی منتشـر می کنـم، بـه پایـان سـال که می رسـم این سـتون را در 
همـۀ شـماره ها مـرور می کنـم، آنچه که نظـرم را جلـب می کند اتفاقات بـد، جنگ، 
نزاع، قتل، خیانت، بی اخاقی و حوادث شـوم اسـت و جای خبرهای خوش همیشـه 
خالـی اسـت، امـا وقتی که حـوادث و رخدادهای دهۀ اخیر را مقایسـه می کنم، سـال 

1۴۰۰ از همـۀ آنهـا سـیاه تر و شـوم تر اسـت، در ایـن 
سـال کرونا به اوج وحشـی گری خود رسـید و با تغییر 
چهره و سـویه، هزاران هموطن و صدها  هزار انسـان را 
در کرۀ خاکی به کام مرگ کشـاند، اشـغال افغانسـتان 
توسـط طالبان وحشـی و بر باد دادن همۀ دسـتاوردهای 
دو دهـۀ اخیـر در ایـن کشـور، تلخ تریـن تراژدی سـال 
بـود کـه بـا حملۀ وحشـیانۀ روسـیه بـه خـاک اوکراین 
در واپسـین روزهـای سـال، پـازل ظلـم و جنایـت در 
گیتـی کامـل گردیـد، همچنیـن در ایـن سـال افـراد 

شـهیری همچـون: آزاده نامـداری، محسـن قاضی مـرادی، نـادر دست نشـان، حمیـد 
جاسـمیان، بیـژن افشـار، عبدالوهـاب شـهیدی، مسـعود ولدبیگـی، اسـماعیل خویی، 
علی اکبـر محتشـمی پور، حمیدرضـا صـدر، علیرضـا تابـش، شـهرام کاشـانی، اَرشـا 
اقدسـی، علی سلیمانی، فرشـته طائرپور، پرویز َکردوانی، عباس انصاری فرد، فتحعلی 
اویسـی، عـزت اهلل مهـرآوران، ایـران َدّرودی، احمـد آزاد، بکتـاش آبتیـن، رحمـان 
گلزار شبسـتری، آیـت اهلل صافی گلپایگانـی، حلیمـه سـعیدی، منوچهـر وثـوق، زهره 
فکـور و ... از میـان مـا، رخت بربسـتند و جامعه را از فیض وجودشـان محروم کردند. 
متأسـفانه در ایـن سـال حـوادث تلِخ بی شـمار دیگری نیـز اتفاق افتاد کـه تنها به چند 
نمونـۀ آن اشـاره می کنـم: تعـرض به دو کـودک در گنبد کاووس، قتـل هولناک دو 
محیط بان زنجانی توسـط شـکارچیان متخلف، قتـل کودک هفده ماهه بـر اثر تجاوز 
و آزار پـدرش در تهـران، وقـوع چندیـن سـیل با خسـارتهای فراوان و ده ها کشـته در 
نقـاط مختلف کشـور، قتـل فجیع بابک خرمدین توسـط پـدر و مادرش، کشـته های 
بی شـمار حوادث جـاده ای، تـرور رئیس جمهور هائیتی در منزلش و زلزلۀ سـهمگین 
در ایـن کشـور، فوت علی لندی، نوجوان شـجاع ایذه ای بواسـطۀ نجـات جان دو تن 
از آتش سـوزی، شـهادت چندیـن نفر از پرسـنل ناجـا در درگیـری با اشـرار و اراذل، 
اعتراضـات وسـیع در سـطح کشـور به ویـژه در خوزسـتان، شـهرکرد و اصفهـان کـه 
گاهـی بـا خشـونت همراه بـود، بریدن سـر مونا حیدری در اهواز توسـط شـوهرش و 
چرخاندن سـر بریده در شـهر و ... آری همۀ این حوادث، روح و روان مردم را آزرده 
سـاخته و خاطرشـان را مکدر کرده، اما امید داریم همچنان که این سـدۀ شـوم به سـر 

می آیـد، در سـدۀ اخیر شـاهد سـال هایی متفاوت و شـاد باشـیم.

یداهللموحددرنشستخبریبااصحابرسانه:

میثاقنامهعدالتوامنیتپایدار،
جرائمخشندرجنوبوشرقاستان

کرمانراکاهشداد

علی رغم شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی؛

نان از سفره محرومان 
پرواز کرد
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احساناحمدی

بهمناسبتفرارسیدنسالنوخورشیدیورستاخیزطبیعت؛
نوروز،کهنترینوبزرگترینمیراثمعنویجهان

3

سـالی دیگـر گذشـت و سـالی نـو در حال 
آغاز شـدن اسـت، در این سـال رو به پایان 
همـه سـعی و تاش مـان بـر ایـن بـود کـه 
خدمتگـزاری الیق و شایسـته برای مردمی 
واقعـی  مصـداق  کـه  مهربـان  و  نجیـب 
نجابـت و صداقت انـد باشـیم، در آسـتانه 
فرارسـیدن نـوروز 1۴۰۰ و بهـار دل انگیـز 
طبیعـت از خداونـد عاشـق و مهربـان برای 
همه پارسـی زبانان خصوصا همشهریانمان 
و  سـامت  جبالبـارز،  فرهنگـی  شـهر  در 
از زیبایی هـا و  شـادکامی و برخـورداری 
مواهـب نوروز و بهـار را آرزومندیم، امید 
که مجموعه شـورای اسـامی، شـهرداری 
محیطـی  بتواننـد  مـا  خـدوم  همـکاران  و 
شایسـته ی ایـن مـردم بـزرگ بـرای آنها و 

فرزندانشـان مهیا سـازند.
محمدرضاسعیدی

شهردارواعضایشورایاسالمی
شهرجبالبارز

این عید پر از عطر دل انگیز خداست
سرشار ترین آینۀ خاطره هاست 

نوروز خوشت همیشه رنگین با عشق
آراسته با دلی که همراه خداست
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

یداهللموحددرنشستخبریبااصحابرسانه:

میثاقنامهعدالتوامنیتپایدار،جرائمخشن
درجنوبوشرقاستانکرمان

راکاهشداد
نشسـت  اسـفندماه،   ۲۳ دوشـنبه  روز 
اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس   خبـری 
کرمـان و معاونت پیشـگیری از وقوع جرم 
ایـن نهـاد بـا اصحـاب رسـانه برگـزار شـد.

رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان در 
ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه میثاق نامـۀ 
عدالـت و امنیـت پایـدار به ابتکار دسـتگاه 
قضایی اسـتان بین سـران طوایف و اعضای 
شـورای تأمیـن امضا شـد، گفـت: در قالب 

ایـن میثاق نامـه بـه دنبـال بـه کارگیری ظرفیـت ریش سـفیدان، علمـا و متنفذین 
محلـی بـرای کاهـش جرائـم خشـن بوده ایـم و در ایـن راسـتا در سـال 1۴۰۰ 

کاهش هـای خوبـی در ایـن حـوزه داشـته ایم.
یـداهلل موحـد در نشسـت خبـری بـا موضـوع پیشـگیری از وقـوع جـرم و 
آسـیب های اجتماعـی افزود: با اجـرای میثاق نامۀ عدالت و امنیت پایـدار، وقوع 
قتـل در شهرسـتان های جنوبی نسـبت به گذشـته 1۵ درصـد و اقدامـات ایذایی 
نیـز به میزان چشـمگیری کاهش داشـته اسـت. وی بـه برگزاری همایش سـران 
طوایـف بـه صـورت مجـازی در سـال جـاری اشـاره کـرد و ادامـه داد: تاکنون 
پنـج همایـش حضـوری سـران طوایـف، ریش سـفیدان و متنفذیـن محلـی در 
اسـتان برگـزار شـده که یـک مورد به صـورت وبینـار بـوده اسـت. در ادامۀ این 
جلسـه دکتـر موحـد و آقای قویـدل، ضمن تشـریح خدمات قضایـی در حوزۀ 

پیشـگیری از وقـوع جـرم بـه سـؤاالت خبرنـگاران نیز پاسـخ دادند.

سردارناظریدرجمعاصحابرسانه:

باکشف1۶۰تنموادمخدر،یکباردیگر
همچونسالهایقبلرتبهاولکشوررا

درکشفیاتموادداریم 
روز  کرمـان  اسـتان  انتظامـی  فرمانـدۀ 
دوشـنبه ۲۳ اسـفندماه در نشسـت خبـری 
بـه  پرداختـن  ضمـن  رسـانه  اصحـاب  بـا 
طرح هـای ترافیکـی پایـان سـال و اقدامات 
بـرای مدیریـت چهارشـنبه  انجـام گرفتـه 
ترافیکـی  طرح هـای  اجـرای  از  سـوری، 
ویـژه بـرای خدمـت بـه زوار دیـار شـهید 

داد. خبـر  سـلیمانی  حاج قاسـم 
تشـریح  در  ادامـه  در  ناظـری  سـردار 

عملکـرد یکسـالۀ پلیـس اسـتان نیـز بیـان داشـت: بیـش از 1۲۰ مقـر ارتبـاط 
الکترونیکـی راه انـدازی کردیـم که بیـش از ۸۰ درصد پرونده ها میـان رده های 
قضایـی و کانتری هـا بـه صـورت الکترونیکـی مبادلـه می شـوند و با پزشـکی 
قانونـی هـم، همۀ مکاتبات به.صـورت الکترونیکی اسـت و در حـوزۀ خدمات 
پلیـس 1۰+ نیـز در حال توسـعۀ خدمات هسـتیم. فرماندۀ انتظامی اسـتان، تماس 
بیـش از یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار شـهروند بـا 11۰ در سـال جـاری، ارائه بیش 
از 9۰ هـزار خدمـت در حـوزۀ گذرنامـه، ارسـال بیـش از ۲۲۷ پرونـده به مراجع 
قضایـی، 1۴ هـزار مـورد مشـاوره در کانتری هـا کـه منجـر بـه صلح و سـازش 
بیـش از ۷۰ درصـد پرونده هـا گردیـده، تجهیـز بیـش از 1۳ هـزار خـودرو بـه 
»جـی پـی اس«، اجـرای طـرح یـار مهربـان در سـوپر مارکت هـا و خـوار و 
بارفروشـی ها در راسـتای پیشـگیری از سـرقت و دیگـر آسـیب های اجتماعـی 
را از دیگـر خدمـات پلیـس برشـمرد و گفـت: بیـش از ۵۵ هـزار تمـاس که ۳۵ 
درصـد آنهـا تقدیـر و یـک درصـد از کل تماس هـا، انتقـاد یا شـکایت بـوده به 
سـامانۀ 19۷ واصـل شـده و عـاوه بر این خدمت رسـانی ها، توزیع بیـش از 1۴۰ 
میلیـارد تومان بسـته های کمک معیشـتی به مـردم نیازمنـد را نیز داشـته ایم. وی 
بـا اشـاره بـه کاهـش 1۳ درصـدی مجمـوع جرائـم خشـن در اسـتان و افزایـش 
۷۰ درصـدی کشـف سـرقت ها گفـت: بـا کشـف 1۶۰ تـن مـواد مخـدر، یک 
بـار دیگـر همچـون سـال های قبـل رتبـۀ اول کشـور را در کشـفیات ایـن مـواد 
داریـم. سـردار ناظـری ادامـه داد: در خصـوص انهـدام باندهـای مـواد مخدر به 
ویـژه باندهـای سـازمان یافته، بیـش از ۳۶ درصـد افزایش داشـتیم و بیـش از 11 
هـزار پرونده در پلیس مبارزه با مواد مخدر تشـکیل شـده اسـت و عـاوه بر این 
مـوارد در حـوزۀ مبارزه بـا قاچاق کاال نیز ۶9 طرح اجرا شـده و ارزش کاالهای 
کشـف شـده بیش از سـه هزار میلیارد ریال بوده اسـت. سـردار ناظری در ادامه 
بـه فعالیت هـای انجـام گرفته در حـوزۀ جرائم فضـای مجازی و حـوزۀ ترافیک 

پرداخـت و در پایـان بـه سـؤاالت خبرنـگاران پاسـخ دادند.

سرپرستادارهکلبهزیستیخبرداد:

برپایینمایشگاهعرضهتولیداتمددجویان
تحتحمایتبهزیستی

بهزیسـتی  عمومـی  روابـط  به گـزارش 
اسـتان کرمـان توانمندی هـا و تاش هـای 
جامعۀ هدف بهزیسـتی در راستای استقال 
پایـدار، به مناسـبت اعیـاد شـعبانیه در قالـب 
و  غذایـی  مـواد  صنایع دسـتی،  نمایشـگاه 
عرضـۀ محصـوالت حجـاب و عفـاف در 
محـل سـتاد بهزیسـتی اسـتان، بـه نمایـش 
درآمد.  علیرضا وحیدزاده سرپرسـت اداره 

کل بهزیسـتی اسـتان کرمان با اعام این خبر گفت: به مناسـبت فرارسـیدن ایام 
شـعبانیه و نزدیکـی عیـد باسـتانی نـوروز، جامعـه هـدف بهزیسـتی محصوالت 
هنـری، صنایع دسـتی و سـایر محصوالت قابـل عرضۀ خود را در معـرض دید و 
فـروش قـرار دادند.  وی همچنین با اشـاره به حمایت های بهزیسـتی در راسـتای 
اشـتغال پایـدار جامعۀ هدف افزود: به منظور حمایـت از جامعۀ هدف، این گونه 
نمایشـگاه ها به مناسـبت های مختلـف در طـول سـال برپا شـده و مورد اسـتقبال 

مخاطبـان قـرار می گیرد.

اجرایطرحپاکسازیمحلههااززباله
درمنطقهسه

شـهردار منطقه سـه شـهر کرمان، از اجرای طرح پاک سـازی محله ها از زباله 
در این منطقه، در آسـتانۀ سـال جدید خبر داد.

به گـزارش کرمـان  آنایـن، سـیدمرتضی حسـینی گفـت: در ایـن راسـتا 
اقدامـات مختلفـی ازجملـه: نظافـت خیابان هـا و معابـر، شست وشـوی مبلمـان 
شـهری، حـذف زوائد بصـری، شست وشـوی دیوارها، تسـطیح اراضـی خالی، 
جمـع آوری نخاله هـای سـاختمانی و زبالـه، رفـع سـد معبـر، هـرس و بارگیری 
شـاخ  و بـرگ درختـان، الیه روبـی جوی هـا و اصاح تابلوهـای معیوب معرفی 
کوچه هـا، در حـال انجـام اسـت. وی افـزود: در این طرح ۷۵ نیرو با 1۵ دسـتگاه 
از انـواع خودروهـای سـبک و سـنگین در حـال انجام اقدامات مختلف هسـتند 
حسـینی ادامـه داد: اجـرای ایـن طـرح از محله هـای »خواجـو« و »ابـوذر جنوبی« 
آغـاز شـده و در دیگـر محله هـا ازجملـه: »آسـیاباد«، »مالـک اشـتر«، »۳۰ متری 
حجت«، »پانصد دسـتگاه«، بلوار »امام حسـین)ع(« و خیابان »شهید بهشتی« ادامه 

خواهـد یافت.

1-سـقوط جـت جنگـی در تبریـز و شـهادت دو خلبـان آن به دلیـل عـدم 
خـروج از کابیـن بـرای هدایـت پرنـده بـه خـارج از منطقـۀ مسـکونی

۲-توهیـن پورمحمـدی فرمانـدار رفسـنجان بـه یـک خبرنـگار، واکنش های 
بی شـمار اصحـاب فرهنـگ و رسـانه بـه این هتاکـی و عزل وی توسـط وزیر 

ر کشو
۳-جنجال هـا و اعتراض هـای بی شـمار نسـبت بـه تصویـب طـرح موسـوم بـه 

صیانـت در مجلس شـورای اسـامی
نصیرالدیـن طوسـی و روز  بزرگداشـت خواجـه  اسـفندماه روز  پنجـم   -۴

مهنـدس
۵-حملۀ بی شرمانه روسیه به اوکراین

۶-درگذشـت منوچهـر وثـوق بازیگـر قدیمی سـینمای ایران در ۷۸ سـالگی 
لندن در 

۷-خودکشی زهره فکورصبور بازیگر سینما و تلویزیون در تهران
۸-انفجار مسجد شیعیان در پیشاور پاکستان با صدها کشته و زخمی

9-اعتراض شـدید داریوش مهرجویی به بازبینی مجدد و کنار گذاشته شـدن 
فیلم المینـور از اکران نوروزی

1۰-وقـوع طوفـان شـن در محور کرمـان، یـزد و اصفهان با خسـارات فراوان 
به خودروهـای عبوری

11-حملۀ موشکی سپاه به یک مرکز اسرائیلی در اربیل عراق

کسبتاییدیهگواهینامهسیستممدیریت
کیفیتایزوISO9001_2015 توسط

شرکتتوزیعنیرویبرقجنوب
شـرکت  عمومـی  روابـط  به گـزارش 
توزیـع نیروی بـرق جنوب اسـتان کرمان، 
توسـعه  دفتـر  مدیـر  امجـدی  فرزانـه 
مدیریـت و تحـول اداری بـا اعـام اینکـه 
جنـوب،  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت 
تأییـد مجـدد گواهی نامۀ سیسـتم مدیریت 
را کسـب   ISO9001_2015 کیفیـت 
کـرده اسـت، افـزود: ایـن شـرکت، بـرای 

اطمینـان از برداشـتن گام در مسـیر درسـت، نیازمنـد انجـام فرآینـد ممیـزی 
اسـت تـا بتوانـد بعد از شناسـایی نقـاط قوت و ضعف سـازمان، برای رسـیدن 
بـه اهـداف اسـتراتژیک شـرکت و در نهایـت تأمیـن بـرق مطمئـن و پایـدار 

مشـترکین، اقدامـات شایسـته و مطلوبـی را در ایـن زمینـه انجـام دهـد.
وی همچنیـن تصریـح کـرد: سـال جـاری به دلیـل وجـود پاندمـی کرونا 
اسـتاندارد  مراقبتـی  خارجـی  ممیـزی  بهداشـتی،  پروتکل هـای  رعایـت  و 
ISO9001_2015 به صـورت غیرحضـوری و آنایـن در روزهـای 1۴ 

و 1۵ و 1۶ اسـفندماه برگـزار گردیـد.
در ایـن ممیـزی ابتـدا کلیـۀ مسـتندات، سـوابق و شـواهد دال بـر اجـرای 
صحیـح اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت کیفیـت  مطابـق بـا 1۰ بند اسـتاندارد در 
۲۰ گـزارش جداگانه در شـرکت دسـته بندی، جمـع آوری و تحویل ممیزین 
خارجـی شـد و بعـد از مذاکرات تلفنی انجام شـده و ارسـال مدارک توسـط 
دفتـر توسـعه بـه ممیزیـن، مسـتندات اصـاح و تکمیـل گردید و مـورد تأیید 
شـرکت گـواه، قـرار گرفـت. همچنین سـه طرح اقـدام بهبود توسـط ممیزین 
شناسـایی و بـه شـرکت جهـت اجـرا ابـاغ شـد کـه در ایـن راسـتا شـرکت 
توزیـع نیروی برق جنوب اسـتان کرمـان، موفق به تأییدیه مجـدد گواهی نامۀ 

سیسـتم مدیریـت کیفیت ایـزو ISO9001_2015 در سـال 1۴۰۰ شـد.
امجـدی تاکیـد کـرد: با توجه بـه اقدامات مطلوب شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق جنوب اسـتان کرمـان در زمینۀ بهینه کـردن فرآیندها در جهـت افزایش 
بهـره وری و جدیـت در بهبـود مـداوم آن هـا، تأکیـد بـر پایـش و تخفیـف 
سـازمان،  سراسـر  در  مسـئولیت ها  مشـخص نمودن  مربوطـه،  ریسـک های 
کنترل مناسـب مسـتندات، بهبود ارتبـاط با کارکنان و ذینفعـان، فراهم نمودن 
سیسـتم ارزیابی جهت بهبود مسـتمر و افزایش سـطح رضایـت ذینفعان انجام 
داده، شـرکت موفـق بـه کسـب این گواهی نامه شـده اسـت. الزم بـه توضیح 
اسـت؛ گواهی نامـه سیسـتم مدیریـت کیفیـت ایـزوISO9001_2015  به 

مـدت یک سـال شمسـی اعتبـار دارد.

فرماندهیگانحفاظتادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریجنوبکرمان:

۷هکتارازاراضیملیشهرستانرودبار
جنوبخلعیدوازتصرفخارجشد

به گــزارش خبرنــگار پیــام طبیعــت 
ــی  ــرهنگ امیرافضل ــان، س ــوب کرم جن
کل  اداره   حفاظــت  یــگان  فرماندهــی 
آبخیــزداری جنــوب  و  طبیعــی  منابــع 
راســتای  در  داشــت:  اظهــار  کرمــان، 
صیانــت و حراســت از حقــوق بیت المــال 
یــک مــورد خلــع یــد بــه میــزان ۷ هکتــار 
چاه دشــت  روســتای  ملــی  اراضــی  از 

شهرســتان رودبــار جنــوب کــه چنــدی پیــش توســط افــرادی مــورد 
تصــرف قــرار گرفتــه بــود از یــد ســودجویان خــارج شــد. وی افــزود: پیــرو 
ــای  ــوب، نیروه ــتان رودبارجن ــی شهرس ــتگاه قضای ــادره از دس ــم ص حک
پاســگاه  ویــژه حفاظــت از منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ایــن شهرســتان بــا 
ــن  ــد متصرفی ــروی انتظامــی، اراضــی ملــی مــورد نظــر را از ی همــکاری نی

ــد.  ــاز گرداندن ــت ب ــه دول ــارج و ب خ
سـرهنگ امیرافضلـی بـا تأکید بر برخـورد قاطع با هرگونـه زمین خواری 
و تخریـب منابـع طبیعـی ادامـه داد: هرگونـه زمین خـواری براسـاس مـواد 
۶9۰ تـا ۶9۳ قانـون مجـازات اسـامی، جـرم محسـوب شـده و عـاوه بـر 
رفـع تصـرف و اعـادۀ وضـع بـه حال سـابق، فـرد متجـاوز به حبـس محکوم 

شـد.  خواهد 
در  می تواننـد  دوسـت  طبیعـت   مـردم  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 
تمـاس بـا »شـماره 1۳9 و 1۵۰۴ کـد امـداد جنـگل و مرتـع اداره  کل منابـع 
در  را  خـود  اخبـار  و  گزارش هـا  کرمـان،  جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
زمینـۀ آتش سـوزی عرصه هـای منابـع طبیعـی، تخریـب و تصـرف اراضـی 
ملـی، قاچـاق گیاهـان دارویـی، حفـر چـاه غیـر مجـاز در اراضـی ملـی و ... 
اطاع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های جبران ناپذیـر بـه عرصه هـای 

مرتعـی و جنگلـی جلوگیـری شـود.

جاماندگانازسودسهامعدالتبخوانند
سـپرده گذاری  شـرکت  اطاعاتـی  سـامانه های  مدیـر  حسـنلو،  محمـود 
مرکـزی اوراق بهـادار و تسـویه وجـوه گفت: سـهامداران عدالت بـرای اطاع 
از مبلـغ واریز سـود سـهام سـال مالی منتهی به اسـفند 1۳99، می تواننـد با ورود 
به درگاه یکپارچۀ ذینفعان بازار سـرمایه به نشـانی ddn.csdiran.ir مراجعه 

کنند.
سـهامداران عدالت پس از ورود به درگاه یکپارچۀ ذینفعان بازار سـرمایه، 
می تواننـد بـا کلیـک روی گزینـۀ تاریخچـۀ سـود سـهام عدالـت، مبلغ سـود 

سـهام خـود را بـرای سـال های 1۳9۸ و 1۳99 مشـاهده کنند.
بـا  فـوق،  روش  بـر  عـاوه  می تواننـد  عدالـت  سـهامداران  حسـنلو  گفتـۀ  بـه  
  www.sahamedalat.ir شـماره گیری مرکز تمـاس 1۵۶9 داخلـی 1 و تارنمـای

نسـبت بـه واریـز سـود سـهام عدالـت خـود، مطلـع شـوند.

و  اولیـن  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
ضروری تریـن کار ایـن اسـت که همۀ 
متولیـان تنظیـم بـازار از وفـور کاال در 
انبارهـا بـرای مصـرف اسـتان، اطمینان 

کامل داشـته باشـند.
اطاع رسـانی  پایـگاه  به گـزارش 
اسـتانداری کرمـان، بیسـت و هفتمین 
جلسـۀ سـتاد تنظیم بازار، ۲1 اسفندماه 
بـا  و  کرمـان  اسـتاندار  ریاسـت  بـه 
حضور سرپرسـت معاونـت هماهنگی 
امـور اقتصـادی اسـتانداری و جمعـی 
از مسـئولین ذیربـط، در سـالن شـهید 
مرتضـوی اسـتانداری کرمـان برگزار 

. شد
اسـتاندار  زینی ونـد  علـی  دکتـر 
کرمـان بـا اشـاره بـه تاثیراتـی کـه ارز 

۴۲۰۰ تومانـی بـر روی بـازار گذاشـته 
گفـت: بایـد بدانیـم در ایـن مواقـع چه 
کنیـم، لـذا اولیـن و ضروری ترین کار 
این اسـت که همۀ متولیان سـتاد تنظیم 
بـازار از وفـور کاالهـا در انبارهـا برای 
بیشـتر،  پیش بینـی  و  اسـتان  مصـرف 
اطمینـان کامـل داشـته باشـند و بـر این 
موضـوع تأکیـد داریـم که گزارشـات 
به صـورت روزانـه بـه سـتاد ارائه شـود.

مقـام عالـی دولت در اسـتان کرمان 
بـا تأکیـد بـر اینکـه در ایـام تعطیات، 
تنظیـم  و  بـازار  بـر  نظـارت  کار  اوج 
کرمـان  اسـتان  گفـت:  اسـت  بـازار 
سـردار  مطهـر  مرقـد  وجـود  به دلیـل 
شـهید  مرقـد  زوار  حضـور  و  دلهـا 
اسـت  مسـافرپذیر  اسـتانی  سـلیمانی، 

لـذا در تعطیـات پیـش رو نظـارت بر 
بـازار بیشـتر بایـد انجـام شـود تا بـازار، 
رها شـده احساس نشـود لذا به نظارتی 
ایـام  ایـن  در  تـا  نیازمندیـم  همگانـی 
هیـچ نقطـه ای از بـازار از دیـد ناظریـن 

بازرسـی مغفـول نمانـد.
اظهـار  ادامـه  در  کرمـان  اسـتاندار 
قیمـت  تعییـن  کمیتـۀ  بایـد  داشـت: 
به صـورت روزانه فعال باشـد و نظارت 
کاالهـای  و  اقـام  روی  بـر  کاملـی 
نیـاز مـردم وجـود  ضـروری و مـورد 

داشـته باشـد لـذا همـۀ فرمانـداران پای 
تنظیـم  برنامـۀ  براسـاس  و  باشـند  کار 
ارائـه  را  خـود  گزارش هـای  شـده، 
ذخیره سـازی  مـورد  در  وی  دهنـد. 
بایـد  گفـت:  نیـز  سـال  شـب  میـوۀ 
ذخیره سـازی درسـتی انجـام شـود و از 
روز ۲۵ اسـفند، غرفه هـا بـا هماهنگی، 
همـکاری و نظارت همۀ فرمانـداران و 
بخشـداری ها در شهرسـتانها، در توزیع 
شـبکه ای میوۀ شب عید شـروع به کار 

. کنند

دکتر زینی وند:

لزوم نظارت کامل بر روی اقالم و 
کاالهای ضروری شب عید

همــراه  بــه  کرمــان  اســتاندار 
ــان  ــردم کرم ــدۀ م ــی نماین پورابراهیم
ــس شــورای اســامی،  و راور در مجل
ــامی  ــورای اس ــای ش ــدار، اعض فرمان
ارشــد  مدیــران  و  کرمــان  شــهر 
ــۀ  ــد تأســیس تصفیه خان اســتان، از رون
بازدیــد  کرمــان  شــهر  فاضــاب 

کردنــد.
ــان  ــتاندار کرم ــد اس ــی زینی ون عل
در ایــن بازدیــد بــا تقدیــر از همــۀ 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــه در اج ــانی ک کس
فعالیــت می کننــد،  اظهــار داشــت: 
ــروژۀ  ــان یــک پ فاضــاب شــهر کرم
محســوب  حیاتــی  و  مهــم  بســیار 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه حجــم آبــی 
دســت  بــه  پــروژه  ایــن  از  کــه 
ــی  ــت و خیل ــول اس ــل قب ــد قاب می آی
از چالش هــای کــم آبــی در اســتان 
را برطــرف می کنــد گفــت: مدیریــت 
آب در اســتان بایــد به صــورت جــدی 
و در تمــام حوزه هــا در دســتور کار 

ــرد. ــرار گی ق
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه 
وزارت نیــرو بــرای رفــع مشــکل کــم  
آبــی اســتان اراده دارد و امــروز در 
شــورای برنامه ریــزی و توســعۀ اســتان 
ــوارد بحــث  ــن م ــز در خصــوص ای نی
ــاب  ــع آوری فاض ــزود: جم ــد، اف ش
ــذاری  ــت دارد و هدف گ ــیار اهمی بس
کــه  باشــد  اینگونــه  بایــد  اســتان 
بــزرگ هــم  حتــی در روســتاهای 
جمــع آوری فاضــاب اجرایــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط 
نبایــد اجــازه بدهیــم کــه حتــی یــک 
قطــره آب در اســتان هــدر بــرود و 
همــه در مقابــل هدررفت آب مســئول 
هســتند، ادامــه داد: در جنــوب اســتان 
کرمــان اگــر در جمــع آوری فاضاب 
از  بــود خیلــی  انجــام شــده  کاری 
ــاد  ــه، ایج ــی از جمل ــای صنعت طرح ه
ــوج  ــی شهرســتان کهن شــهرک صنعت
بــا  زینی ونــد  می شــد.  عملیاتــی 
اشــاره بــه اینکــه بــرای اینکــه بتوانیــم 
و  کنیــم  مدیریــت  را  کرمــان  آب 
هــم  فاضــاب  ســرمایه گذار  حــق 
لحــاظ شــود گفــت: یــک کارگــروه 
بــا مدیریــت شــرکت آب و فاضــاب 
هــم  مــن  خــود  و  شــود  تشــکیل 

تــا  می کنــم  شــرکت  جلســات  در 
مشــکات آن پیگیــری شــود.

از  خیلــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
طرح هــای اقتصــادی اســتان معطــل 
ــه  ــاز ب ــاً نی ــتند و حتم ــن آب هس تأمی
مدیریــت منابــع آبــی در اســتان کرمان 
داریــم افــزود: جمعیــت شــهر کرمــان 
اســت  نفــر  میلیــون  یــک  حــدود 
ــد  ــت حتمــاً بای ــن جمعی ــرای ای کــه ب

فاضــاب شــهری اجــرا شــود.
اســتاندار کرمــان تأکیــد کــرد کــه 
بــرای اجــرای پــروژۀ فاضــاب در 
ــزی کار کــرد  ــا برنامه ری ــد ب شــهر بای

ــت نشــوند. ــردم اذی ــا م ت
ــدار شــهر  ــا بیــان اینکــه فرمان وی ب
کرمــان بایــد پیگیــری کنــد تــا بــا 
مربوطــه  ادارات  ســایر  همــکاری 
از جملــه شــهرداری، موانــع ایجــاد 
جمــع آوری  را  مــردم  بــرای  شــده 
کنــد گفــت: در هــر صــورت اجــرای 
ــردم  ــرای م ــد ب ــاب نبای ــروژۀ فاض پ
مزاحمــت ایجــاد کنــد یــا موانــع ایجاد 

ــد. ــدت باش ــی م ــده، طوالن ش
زینی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد 
بــه ســرمایه گذار در اجــرای پــروژه 
کمــک کــرد تــا رونــد اجــرای پــروژه 
تســریع شــود افــزود: فرمانــدار مســئول 

انجــام ایــن کار اســت.
عامــل  مدیــر  طاهــری  محمــد 
شــرکت آبفــا اســتان کرمــان نیــز 
در جمــع  بازدیــد  ایــن  در حاشــیۀ 
خبرنــگاران گفــت: هــدف از ایــن 
روان ســازی  راســتای  در  بازدیــد 
پــروژۀ  اجــرای  در  تســهیل  و 

شــهر  فاضــاب  ســرمایه گذاری 
اســت.  کرمــان 

وی بــا اشــاره بــه رونــد کنــد اجرای 
ایــن پــروژه در ســنوات گذشــته اظهار 
ــد  ــال ۷۶ کلی ــروژه از س ــن پ ــرد: ای ک
تأمیــن  عــدم  به دلیــل  امــا  خــورد 
ــا  ــد ب ــای منعق ــی، قرارداده ــع مال مناب
شکســت روبــرو شــدند کــه در نهایت 
بــا پیگیــری و حمایــت اســتاندار وقــت 
ــام  ــی انج ــه و رایزن ــؤلین مربوط و مس
شــده، اجــرای ایــن پــروژه بــه شــرکت 
ــس از  ــد و پ ــذار ش ــا واگ ــوالد بوتی ف
ایــن واگــذاری ایــن پــروژه پیشــرفت 

قابــل توجهــی داشــته اســت. 
و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
بیــان  بــا  فاضــاب اســتان کرمــان 
آوری  جمــع  پــروژه،  ایــن  اینکــه 
شــهری  فاضــاب  تصفیــۀ  دفــن  و 
اســت، اظهــار کــرد: طــول شــبکۀ 
ــان  ــهر کرم ــاب ش ــع آوری فاض جم
کــه ۴۸۰  اســت  کیلومتــر  هــزار    ۲
کیلومتــر آن توســط شــرکت آبفــا بــا 
ســرمایۀ دولتــی و ۵۸۰ کیلومتر توســط 
ســرمایه گذار شــرکت زیرمجموعــۀ 

ــت.  ــده اس ــام ش ــا، انج بوتی
وی طــول خطــوط انتقــال را حدود 
ــزود: ۷  ــرد و اف ــام ک ــر اع ۲1 کیلومت
ــا و 1۳  ــرکت آبف ــط ش ــر توس کیلومت
کیلومتــر توســط ســرمایه گذار اجــرا و 
یــک کیلومتــر دیگــر آن باقــی مانــده 

اســت. 
ــا  ــه ب ــه داد: تصفیه خان طاهــری ادام
ــد  ــب بای ــزار مترمکع ــت 1۳۰ ه ظرفی
احــداث شــود کــه تاکنــون ســی هــزار 

توســط  تصفیه خانــه  از  مترمکعــب 
انجــام شــده و 1۰۰  شــرکت آبفــا 
هــزار مترمکعــب دیگــر آن، در تعهــد 
شــرکت بوتیــا و در حــال ســاخت 

ــت.  اس
وی در ادامــه از میــزان هزینــه  کــرد 
ایــن پــروژه ســخن بــه میــان آورد 
و تصریــح کــرد: تاکنــون توســط 
بــه  تومــان  میلیــارد  صــد  دولــت 
ــرای اجــرای  ــرخ ســنوات گذشــته ب ن
ایــن پــروژه هزینــه شــده اســت و 
ــان  ــارد توم ــرمایه گذار، 1۵۰۰ میلی س
قــرارداد بــا شــرکت دارد ولــی تــا 
کنــون 1۶۰۰ میلیــارد تومــان بــرای 
اجــرای ایــن پــروژه هزینــه کــرده 

ــت.  اس
و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
میــزان  کرمــان  اســتان  فاضــاب 
را  پــروژه  کل  فیزیکــی  پیشــرفت 
۶۰ درصــد اعــام کــرد و افــزود: 
در ســالهای گذشــته به دلیــل کمبــود 
اعتبــارات مالــی، ایــن پــروژه بــه 
ولــی  می رفــت  پیــش  کنــدی 
امیدواریــم بــا ایــن ســرعت و شــتاب 
پیــش  رو کــه در ایــن دو ســال اخیــر 
شــاهدیم تــا ســه ســال آینــده پــروژه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــام برس ــه اتم ب
بازچرخانی آب و اســتفاده از پســاب 
فاضــاب در صنایــع پیرامــون شــهر، 
کرمــان  شــهر  در  صنایــع  گفــت: 
از  بهره بــرداری  امیــد  بــه  زرنــد  و 
بازچرخانــی آب و پســاب فاضــاب 

شــده اند. ایجــاد 
طاهــری تأکیــد کــرد: در راســتای 
ــتغال  ــۀ اش ــروژه، زمین ــن پ ــرای ای اج
به صــورت  نفــر  هــزار   ۵ از  بیــش 
مســتقیم و غیــر مســتقیم فراهــم شــده 

ــت.  اس
وی تصریــح کــرد: در دو مــدول 
احــداث شــده حــدود ســی هــزار متــر 
ــود. ــه می ش ــاب تصفی ــب فاض مکع

ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــری ب طاه
حاضــر ۵۰ جبهــه کاری در ســطح 
ــتند،  ــال کار هس ــان در ح ــهر کرم ش
ــروژه  ــن پ ــا اجــرای ای اظهــار کــرد: ب
در ۳ســال آینــده کرمــان اولیــن شــهر 
کشــور خواهــد بــود کــه 1۰۰ درصــد 
شــبک۸ فاضــاب آن توســعه یافتــه و 

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ب
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مهنــدس عــادل خالصــی کــه پــس 
ــم  ــورای دوره شش ــکل گیری ش از ش
ــت  ــوان سرپرس ــاری، به عن ــهر دوس ش
شــهرداری و ســپس به عنــوان شــهردار 
ایــن شــهر انتخــاب و چنــدی قبــل 
ــان  ــتاندار کرم ــط اس ــم وی توس حک
 ۲۳ دوشــنبه  روز  گردیــد،  صــادر 
ــا  اســفندماه طــی مراســم باشــکوهی ب
حضــور گســتردۀ مــردم، امــام جمعــه 
ــر  ــاد، مدی ــدار عنبرآب ــاد، فرمان عنبرآب
ــوراهای  ــهری و ش ــور ش ــر ام کل دفت
ــی  ــاون عمران ــان، مع ــتانداری کرم اس
فرمانداری، مســئول تبلیغات اســامی، 
شــهرداران  مرکــزی،  بخشــدار 
شــهرهای همجــوار، اعضــای شــورای 
شــهر دوســاری و جمعــی از مســئولین 
اجتماعــات  ســالن  در  شهرســتان 
ســردار دلهــای شــهر دوســاری، رســماً 
ــی  ــاری معرف ــهردار دوس ــوان ش به عن
و از خدمــات چندیــن ســالۀ مهنــدس 
مجیــد داوری شــهردار ســابق ایــن 

ــل شــد. شــهر تجلی

از  عــده ای  مراســم  ایــن  در 
ایــراد  بــه  مدعویــن  و  مســئوالن 
ســخن پرداختنــد، در پایــان مهنــدس 
خالصــی شــهردار، ضمــن تبریــک 
گرامی داشــت  و  شــعبانیه  اعیــاد 
ــان،  ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــۀ س هفت
بیــان داشــت: خــدا را شــاکرم کــه 
در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
افتخــار خدمتگــزاری بــه مــردم را 
ــه  ــا ب ــزود همــۀ م ــدا کــردم، وی اف پی
ــتگی  ــود دلبس ــار و زادگاه خ ــن دی ای
ویــژه ای داشــته و تمــام تــاش خــود 
را بــرای آبادانــی دوســاری بــه کار 
دوســاری  شــهردار  بــرد.  خواهیــم 
افــزود: مــا مدیــون مــردم و شــهدا 
ــای  ــتای ارتق ــد در راس ــتیم و بای هس
ــهروندان گام  ــه ش ــت ب ــی خدم کیف
ــکر از  ــن تش ــی ضم ــم. خالص برداری
اعتمــاد اعضــای شــورای اســامی 
شــهر، گفــت: تــاش خواهیــم کــرد 
شــهری در خــور شــأن ایــن مــردم 

نجیــب و صبــور بســازیم.

باحضورمدیرکلدفترامورشهریوشوراهایاستانداریکرمان؛

مهندسعادلخالصیبهعنوانشهرداردوساریمعرفیشد
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نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد 

ارغوان جام  عقیقی به سمن خواهد داد 
چشم  نرگس به شقایق نگران خواهد شد

)حافظ(  
آئین هـا و رسـم ها در شـکل های گوناگوِن 
خـود بـرای زنـده کـردن و زنـده نگه داشـتِن 
نیکی هـا و زیبایی هـا پدیـد آمدنـد، در هیـچ 
آئینـی بَـدی و زشـتی را پاس نداشـته اند، اصل 
سـتایش  و  نیایـش  آئین هـا،  همـه  بُن مایـۀ  و 
زیبایـی و نیکـی و آرزوی دور داشـتن زشـتی 

و پلیـدی اسـت.
»مـاه و خورشـید همین آئینـه می گردانند«، 
ُزداینـده  و  نورانـد  آورنـده  پدیـد  کـه  چـرا 
تاریکـی، بنابرایـن جان مایـه و جوهـرۀ نیکـی 
کـه زیبایـی را نیـز در خـود نهفتـه دارد وجـه 
مشـترک  همۀ هنرها و آئین هاسـت، از این رو 
همیشـه هنرهـا در قالـب آئین هـای گوناگـوِن 
سـوگ و سـور، نیایـش، شـکرگزاری و امثال 

می نماینـد. ُرخ  این هـا 
بـا ایـن تعریـف، بـدون اغـراق و بـه دور از 
شـعار »نـوروز« ُکهن تریـن و بزرگتریـن سـال 
جشـِن جهـان اسـت که به هیـچ گـروه قومی، 
دینی، زبانی و نژادی وابسـته نیسـت و برخاسته 
از مجموعۀ شـرایط طبیعی، اقلیمی و فرهنگی 
و  پیرامـون  سـرزمین های  و  ایـران«  »فـات 
پیوسـته با آن اسـت و از روزگارانی دور، زنده 

و پویـا، پایـدار و برجـا مانده اسـت.
امـروز از مناطـق شـرقی چیـن تـا دریـای 
مدیترانـه و از دشـت های جنـوب سـیبری تـا 
کرانه هـای ِسـند و تـا خلیـج فـارس، نـوروز، 
جشـِن ملـی و سـنتی آغاِز سـال ملت هاسـت، 
در پهنـۀ گسـتردۀ ایـن سـرزمین ها کـه حـوزۀ 
جغرافیایـی گسـترش فرهنـگ ایرانـی اسـت، 
نوروز شـاخص ترین عنصـر فرهنگ معنوی و 
وجه مشـترک مردمـاِن بیش از دوازده کشـور 
منطقه اسـت، کشـورهای عضِو پرونده جهانی 
نـوروز کـه بزرگ تریـن پرونـده در فهرسـت 
معنـوی  میـراث  در حـوزۀ  ثبـت شـده  آثـار 
کشـورهای:  در  مـی رود.  شـمار  بـه  جهـان 
تاجیکسـتان،  آذربایجـان،  افغانسـتان،  ایـران، 
ترکمنستان، قرقیزسـتان، ترکیه و عراق، نوروز 

جشـن رسـمی و سـنتی آغاِز سـال اسـت و در 
هندوسـتان و پاکسـتان نیز برای بخشی از مردم 

چنیـن جایگاهـی دارد.
سـرزمین های  تمـام  در  این هـا  جـز  بـه 
و  سـنتی  ملـی،  جشـِن  نـوروز،  ُکرد نشـین، 
بـر  افـزون  اسـت،  سـال  جشـِن  بزرگتریـن 
سـرزمین های یاد شـده، نـوروز را ایرانیانی که 
در طـول تاریخ به کشـورهای دیگر مهاجرت 
کرده انـد به همـراه خـود برده اند، بدین سـبب 
امـروز نـوروز، در شـرق اروپـا، مناطـق غربـی 
چیـن و اسـتان کیانـگ )ُختَـن( و بخش هایـی 
از سـواحل شـرقی آفریقـا تـا روسـیه و ایاالت 
جنوبـی  کشـور های  نیـز  و  آمریـکا  متحـده 
خلیج فارس، به عنوان یک جشـن سـنتی وارد 

فرهنـگ ایـن سـرزمین ها شـده اسـت.
اسـطوره ها، افسـانه ها و قصه هایـی کـه بـا 
مضمون هـای گوناگـون و سـاختی هماننـد، 
دربـارۀ نـوروز وجود دارند و همینطـور باورها 
و تجربه هایـی کـه پایـِه رسـم ها و آئین هـای 
نوروزی شـدند، همه در همین شـرایط اقلیمی 

و طبیعـی پدیـد آمدند.
گفتنـی اسـت کـه در بیشـتِر مناطـق جهان، 
بهـار و بیـدارِی طبیعـت از خـواب زمسـتانی با 
آداب و آئین هایـی همـراه اسـت، امـا انطبـاِق 
جشـن بهـار با تقویـم ملـی و رسـمی، ویژگِی 
منحصـِر جشـن نـوروز اسـت، بنابراین نـوروز 
پهنـِه  در  اسـت  سـرزمینی  خاسـتگاه  دارای 
جغرافیایـی و فرهنگی و برخاسـته از مجموعۀ 
طبیعـی و بُن مایه هـای اعتقـادی مردمـاِن حوزۀ 

فرهنگـی ایران اسـت.
نـوروز بـدون وابسـتگی به قـوم،  نـژاد، دین 
و گروهی خاص در سراسـِر این پهنۀ گسـترده 
در جاِن فرهنگ  مردم نشسـته و وجه مشـترِک 
همـه گروه هـای قومـی و اعتقادی اسـت؛ همِه 
اقوامـی کـه بـه ایـن سـرزمین آمدنـد و همـۀ 
جریان هـای اعتقادی که در این جـا رواج پیدا 
کردنـد، آن را پذیرفتنـد و از آن مایه گرفتند و 

البتـه بـر آن اثر هم گذاشـتند.
بدیـن جهـت، نـوروز دفتـِر نانوشـتۀ تاریِخ 

ایـن سـرزمین ها و مردمانـش نیـز هسـت.
در مورد منشـأ و پیشـینۀ نـوروز روایت های 
مـحــمد  »اســتاد  دارد؛  وجــود  مــتعددی 
میرشکرایی«، پژوهشـگر و نویسندۀ سرشناس 
در رشـتۀ مردم شناسـی و عرصـۀ مطالعات هنر 
در ایـن بـاره معتقـد اسـت که: »پیشـینۀ نـوروز 
اگـر چـه در دور دسـت های تاریخ ناپیداسـت 
تمــدن های  فرهــنگ ها و  مقــایسۀ  بــا  امــا 
شـکل گرفته در محـدودۀ سـرزمین های آن، 
می تـوان قدمت آن را تا بیـش از پنجاه قرن در 
گمانه زنـِی تاریخ جلوه ها و نمودهـای رفتاری 
مردمـان کـه امـروزه میـراِث معنـوی یـا غیـر 

ملمـوس نامیـده می شـود، پیـش بُـرد.
نـوروز، به لحـاِظ مدت زمان برگـزارِی آن 
نیـز از تـدارِک مقدمـات تـا برگزارِی مراسـِم 
از  پـس  رسـم های  تـا  و  فروردیـن  اوِل  روز 
آن، طوالنـی مدت تریـن سـال  جشـِن جهـان 
اسـت، طایه هـای آن از نیمـۀ زمسـتان آغـاز 
می شـود و دنباله هایـش تا نیمه های بهـار طول 
می کشـد، اوِج مراسـِم آن صبـِح روِز بهـار و 
بنـا بـه گاهشـماری آفرینشـِی کهـن، همزمان 
آفرینـِش انسـان اسـت، آخرین مراسـم سـنتی 
آن در چهلم بهار در افغانسـتان پایان می پذیرد 
که برابر با نخسـتین گاهنبار و آفرینش آسمان 
اسـت، بیـاِن ُگسـترۀ زمانـی نـوروز را در ایـن 

شـعر منوچهـری می تـوان یافت:
)و اینک بیامده است به پنجاه روز پیش

   جشن سده طایه نوروز نامدار(
بـی  آغـاِز  نـوروز،  کـه  گفـت  می تـوان   
و  جهـان  روشـنی  همزمـاِن  دارد،  آغـازی 

اسـت.« بهـار  شـادِی  احسـاس 
در برخـی منابـع نـوروز را بـه بابِلیان نسـبت 
داده انـد، بـر ایـن اسـاس شـروِع برپایِی جشـِن 
نـوروز به سـال ۵۳۸ قبـل از میاد یعنـی زمانی 
کـه کـورش کبیـر بـه بابِـل حملـه کـرد بـر 
می گـردد؛ در اَوسـتا کـه یکـی از قدیمی ترین 
کتاب هـای ایران باسـتان اسـت از فـردی به نام 
»جمشـید« یاد شـده  کـه از قـدرت فَـره ایزدی 
برخـوردار بوده اسـت، او به دسـتور اهورا مزدا 
بـه نبـرد بـا اهریمـن کـه عامـل خشکسـالی و 
شکسـت  را  او  و  برمی خیـزد  بـوده  قحطـی 
می دهـد و دوباره شـادی و برکت به سـرزمین 

ایـران برمی گـردد و مـردم بعدهـا ایـن روز را 
»نـوروز« یـا »روز نویـن« نام گـذاری کـرده و با 
کاشـتن جـو در تشـت، این جشـن باسـتانی را 

کردند. جاودانـه 
شـاعران و نویسندگان مشـهوری همچون: 
حکیم ابوالقاسـم فردوسـی، ابوریحـان بیرونی 
نیـز جمشـید، پادشـاه پیشـدادی را  و طبـری 
بنیان گـذار اصلـی نـوروز می داننـد. در مـورد 
تـداوم نــوروز در ادوار تـاریـخــی بعــدی، 
اسـتاد میرشـکرایی بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه: 
توجـه  مرکـز  نـوروز  دورۀ هخامنشـیان،  »در 
فرهنگـی در هماهنگ کـردن ملت هـا و اقوام 
تابـع امپراطـوری هخامنشـی قـرار می گیـرد، 
و  وحـدت  عامـِل  عنـوان  بـه  کـه  به طـوری 
همچـون  بنایـی  ایجـاد  ملت هـا،  همبسـتگی 

تخـت جمشـید را سـبب می شـود.
 خانـم مـری بویـس محقـق ایرانشـناس در 
»شـهری  می نویسـد:  تخـت  جمشـید  مـورد 
مقـدس بـوده و مجموعه سـاختمان های صفه، 
نظام آئینی سـاِل نو اسـت که در سنگ تجسم 
و عینیـت داده شـده، رؤیایـی  اسـت از روز نو 
و زندگـی نو که در سـنگ به یادگار گذاشـته 

شـده است.« 
بنـا به اسـناد و مـدارک موجود ، نـوروز در 
دوره هـای بعـد از هخامنشـیان و از جملـه در 
دورۀ اشـکانی و ساسـانی نیـز به تفصیـل رواج 

داشـته است. 
و  امـوی  خلیفه هـای  اسـامی،  دوران  در 
عباسـی و به ویـژه عباسـیان، زیـر  نفـوِذ وزیران 
ایرانـی نظـر بـه شـرایط اقتصـادی و فرهنگـی، 

حکومتـی  دسـتگاهِ  در  را  نـوروز  همچنـان 
خویش اسـتمرار دادند و به رسـمیت شناختند 
به گونـه ای که در زمان برخـی از خلفا، نوروز 
بـه پیـروی از درباِر ساسـانیان با همان  شـکوه و 

تشـریفات برگـزار می شـد.
چنانکـه از متون تاریخی مثـل: »نوروزنامه« 
منسـوِب بـه خیـام نیشـابوری و »آثارالباقیـه« و 
»اَلتفهیـم« ابوریحـان بیرونـی و نیـز شـعرهای 
شاعران در دسـتگاه هاِی حکومتِی سلسله های 
مسـتقِل ایرانـی در دوره اسـامی برمی آیـد، 
دوره  ایـن  در  آن  رسـوم  و  آداب  و  نـوروز 
تـداوم یافـت  و در زمـان ملکشـاه سـلجوقی، 
حکیـم عمـر خیـام و دانشـمندان همـکارش با 
محاسـبات ریاضی و نجوم، زماِن دقیِق سـال و 
آغـاز ِاعتـداِل بهـاری در روز نـوروز را کـه بـه 
سـبب کبیسـه، متغیر شـده بود تعییـن و تثبیت 
کردنـد و از آنجـا کـه ایـن اقـدام بـه دسـتور 
صفـت  پـس  آن  از  گرفـت  انجـام  ملکشـاه 
سـلطانی نیـز همـراه نـوروز بـر صفـت پیشـین 

»نـوروز جمشـیدی« افـزوده گشـت. 
در دورۀ صفویـان کـه آئیـن تشـیع، مذهب 
رسـمی ایـران شـد، ویژگـِی نـوروز، تأکید بر 
پیونـِد آن با عناصر آئین شـیعه اسـت از جمله: 
تأکیـد بر همزمانی آن با نخسـتین عید غدیر و 
آغـاز خافـِت حضرت علـی )ع(، ایـن امر در 
دوره هـای پـس از صفویان نیز اسـتمرار یافت.
دورۀ  مشـهور  ،شـاعر  اصفهانـی«  »هاتِـف 

این چنیـن سـروده: زمینـه  ایـن  در  زندیـه، 
 )همایون روِز نوروز است و به فیروزی
بر اورنگ خافت کرده شاه الفتا مأوا(

نیـز  آن  از  پـس  و  قاجـار  دوره هـای  در   
مراسـم رسـمی نوروز با تفصیل بسـیار برگزار 
مـی شـد.« جشـن نـوروز، در زمـان حاضـر نیز 
هــمچون ادوار گــذشته برگزار می شـود، هم 
مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسـامی 
و  پاسداشـت  در  ایـران  فهیـم  ملـت  هـم  و 
برگزاری هر چه باشـکوه تر این جشـن بزرگ 

و کهـن، اهتمـام جـّدی دارنـد.
مجموعه مراسـم نوروزی را در سـه بخش: 
پیـش از نـوروز، شـب و روز نـوروز، و پـس 
از آن می تـوان طبقه بنـدی کـرد، ُکلیّـت ایـن 
نـوروز در فرهنـگ  بیانگـِر جایـگاهِ  رسـم ها 
در  امـا  اسـت،  کشـور  فرهنگـِی  وحـدت  و 
ویژگی هـاِی  منطقـه  هـر  رسـم ها،  جزئیـات 
محلـی و اقلیمـی خـاص خـود را دارنـد کـه 
تنـوع و غنـاِی فرهنگـی را در پهنـۀ گسـتردۀ 

می نمایانـد. زمیـن 
دو رسـِم آئینـِی عمـده در مجموعـۀ آداب 
و رسـوم پیشـاهنگ نـوروز یکـی »چهارشـنبه 
و  درگذشـتگان«  »یـاد  دیگـری  و  سـوری« 
حضـور بـر سـر مـزار آنهـا در آخریـن جمعـۀ 

سـال و شـب نـوروز اسـت.
واژۀ  دو  ترکیـب  از  سـوری  چهارشـنبه  
سـوریِک  همـان  کـه  سـوری  و  چهارشـنبه 
فارسـی و به معنی سـرخ اسـت تشـکیل شـده 
اسـت و در ُکل بـه معنـای چهارشـنبه سـرخ 
اسـت؛ در ایران باسـتان غروب هنـگاِم آخرین 
چهارشـنبه سـال، بوته های خشـک را به تعداد 
هفـت یا سـه )بـه نماد سـه َمنِـش نیـک( روی 
هـم می گذاشـتند و خورشـید کـه بـه تمامـی 
پنهـان می شـد، آن را بـر می افروختند تا شـعله 
بکشـد و از روی آن می پریدنـد و ترانه هایی با 
مضمـون خواهـش و تمنای سـامتی، برکت، 
بـارآوری و پاکیزگی می خواندند تا خاکسـتر 
شـود و سـپس خاکسـترش را جمع می کردند 
و بی آنکـه بـه پشـِت سـر نـگاه کننـد، بـر سـِر 

نخسـتین چهـار راه می ریختنـد.
شـب و روز نوروز با لحظۀ تحویِل سـاِل نو 
و بنـا بر سـنِت کهن، با صبح شـروع می شـود. 
گفتنـی اسـت که ابوریحـان بیرونـی در کتاب 
سـاعات  فرخنده تریـن  را  بامـداد  آثارالباقیـه، 
نـوروزی می دانـد و بـا ایـن بیـان تأکیـد دارد 
کـه: »صبـِح نـوروز، فجـر و سـپیده بـه منتهای 
نزدیکـِی خـود بـه زمیـن می رسـد و مـردم بـه 

نظـر کـردِن بـر آن تبـّرک می جوینـد.«
سـفرۀ » هفت سـین« کـه مرکـب از اجـزاِی 
نمادیـِن اعتقـادی و آئینـی اسـت و همچنیـن 
دیدارهـای نـوروزی کـه از نخسـتین لحظـات 
نـو در همـۀ رده هـای اجتماعـی آغـاز  سـال 
می شـود، دو عنصر محورِی جشـن روز نوروز 
اسـت؛ عـاوه بـر این ها نشسـتن بر سـر سـفرۀ 

هفت سـین بـا لباس هـای نـو یـا تمیـز در زمـان 
آغـاز سـال نـو و خوانـدن دعـاِی مخصـوص 
تحویـل سـال )یـا مقلب القلـوب و االبصـار، 
یـا ...( و نـگاه کـردن بـه سـبزه و جنبـش و 
حرکـِت ماهِی قرمـز در تنِگ بلـور، از هیجان 

انگیزتریـن لحظـات آن بـه  شـمار مـی رود.
در باورهـای مربـوط بـه نـوروز چهره هـای 
افسـانه ای و نمادینـی از مظهـِر نـوروز داریم به 
نام هـاِی »حاجـی فیـروز«،   »عمونـوروز«،  »بابـا 
نـوروز«، »ننـه نـوروز« و ... کـه در ایـن ایـام 
نقش آفرینـی می کننـد امـا پرداختـن بـه آن ها 

از حوصلـۀ ایـن نوشـته خـارج اسـت.
و  دیـد  نـوروز،  از  پـس  روزهـای  در 
باغ هـا،  و  ُگل َگشـت ها  بـه  رفتـن  بازدیدهـا، 
چنـد  تـا  دسـته جمعی  بازی هـای  و  سـفرها 
ادامـه می یابـد و غـروِب روِز دوازدهـم  روز 
پایـان می رسـد و شـب و روز  بـه  فروردیـن 
سـیزدهم نوروز اوِج پایاِن شـادمانِی رسـم های 
سـنتی نـوروز اسـت، در ایـن روز مـردم به باغ 
مشـترک  سـفره های  و  می رونـد  صحـرا  و 
می گسـترند و »َمـن« هـای خـود را در »مـا«ِی 

جمـع رهـا می کننـد.
سـنت مشهوِر سـیزده بَِدر »سـبزه گره  زدن« 
اسـت که فلسـفۀ این کار، گره زدِن زندگی با 
طبیعـت اسـت و با ایـن کار شـادابی و طراوت 
را برای خود و خانواده هایشـان آرزو می کنند. 
ایـن روز در تقویـم رسـمی کشـور بـه نـام 

»روز طبیعـت« نام گـذاری شـده اسـت.
عمومـی  مجمـع  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
سـازمان ملل متحـد، نوروز را که ریشـۀ ایرانی 
دارد در تقویـم خـود ثبـت کـرده اسـت و در 
هشـتم مهرمـاه سـال 1۳۸۸ سـازمان علمـی و 
فرهنگـی سـازمان ملـل )یونسـکو( نـوروز را 
بـه عنـوان میـراث جهانـی بـه ثبـت رسـاند و 
در چهـارم اسـفندماه همـان سـال برابـر بـا ۲۳ 
فوریـه سـال ۲۰1۰ میـادی، روز ۲1 مـارس را 
»روز جهانـی شـعر و عیـد نـوروز« به رسـمیت 

شـناخت و بـه تصویـب رسـاند.
تاکنـون به همت سـازمان میـراث فرهنگی 
وقـت )وزارت گردشـگری و میراث فرهنگی 
فعلـی( همایش های متعـددی در زمینۀ جایگاه 
فرهنگی و منطقه ای نوروز و سـایر موضوعات 
مرتبـط با آن در کشـور عزیزمان برگزار شـده 
اسـت که می تـوان به اولیـن آنها در اسـفند ماه 
سـال 1۳۷۷ در تخت جمشید و  دومین آنها در 
آسـتانۀ سال 1۳۸۰ با شـرکت ده کشور منطقه 

در ارگ بم اشـاره نمود.
بر آمد باد صبح و بوی نوروز 
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال 
همایون بادت این روز و همه روز

به مناسبت فرا رسیدن سال نو خورشیدی و رستاخیز طبیعت؛

 نوروز، کهن ترین و بزرگترین میراث معنوی جهان

مهدیدانشور

تنگناهـای معیشـتی از بنیادی تریـن 
مشـکات و ناهنجارتریـن معضـات 
یـک جامعـه بـه شـمار مـی رود؛ چـرا 
بـه  منحصـر  فقـر صرفـاً  کـه عواقـب 
پیامدهـای خـود فقـر نمی باشـد، بلکـه 
مشـکات این مسـأله اجتماعـی زمانی 
بسترسـاز  کـه  می کنـد  پیـدا  شـدت 

می گـردد. متعـددی  انحرافـات 
مشــکات  و  تـبـعــات  از  جــدا 
آنچـه  فقـر،  اجتــماعی  و  اقتصـادی 
ناامیـدی  موجـب  چیـز  هـر  از  بیـش 
جامعـه گردیده، سـوء مدیریت و عدم 
مشـکات  حـل  بـرای  مدیـران  ارادۀ 
معیشـتی می باشـد، همـواره در تمامـی 
از  یـکـــی  انتــخاباتی  کارزارهــای 
اساسـی ترین شـعارها و وعده ها، بهبود 
شـرایط اقتصادی بوده چنان که دولت 
ادوار گذشـته  در  همـواره  نیـز  فعلـی 
سـوء  حاصـل  را  معیشـتی  مشـکات 
مدیریـت می دانسـت و بحـث تحریـم 
و سـایر موانـع را بهانه هایـی بی اسـاس 
قلمـداد می نمـود. اما امـروز دولتمردان 
و  تـورم  توجیـه  در  سـیزدهم  دولـت 
نابسـامانی ادامـه دار اقتصـادی، بـه عذر 
و بهانه هایـی همچـون: خزانـۀ خالـی، 
بیـان  ... متوسـل شـده اند و  تحریـم و 
اظهـار نظرهای  عجیـب و غریب نظیر: 
رفـع فقـر مطلق تـا پایـان سـال 1۴۰۰ و 
یـا ایجـاد اشـتغال با یک میلیـون تومان 
از سـوی آنهـا، حاکی از آن اسـت که 
دولتمـرادان فعلـی هیـچ گونـه درکـی 
برنامـۀ  و  نداشـته  اقتصـاد  مفهـوم  از 
مـدون و مشـخصی هـم ندارنـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه وضعیت شـکنندۀ 
و  اقتصـادی  لحـاظ  از  ایـران  جامعـۀ 
پیامدهـای ناشـی آن، ایجـاب می کنـد 
لفاظی هـای  و  بازی هـا  مقامـات،  کـه 
سیاسـی را کنار گذاشـته و دست یاری 
بـه سـوی نخبـگان عرصۀ اقتصـاد دراز 
نمـوده و ایـن کاف سـردرگم را هـر 
چـه سـریع تر حـل و فصـل نماینـد و 
ایجـاد  اجـازۀ  نیـز  نظارتـی  نهادهـای 

فسـاد، رانـت و اختـاس را از مراجع و 
افـراد بانفـوذ سـلب نماینـد.

 تجربۀ جنگ تحمیلی هشـت سـاله 
گـواه آن اسـت کـه بـا بهره گیـری از 
پاکدسـت  و  مدبـر  توانمنـد،  مدیـران 
می تـوان در شـرایط تحریـم و حتـی 
جنـگ هـم، نـان شـب مـردم را تأمیـن 
نمـود، بـه هـر روی اگر یـارای مقابله با 
مشـکات اقتصادی در شرایط تحریم 
نیـز وجـود ندارد، بایسـتی در سیاسـت 
خارجـی نیـز انعطـاف نشـان داد؛ چـرا 
کـه بنـا بـه تحلیـل تمامـی متخصصین 
از: جامعه شناسـان، روان شناسـان  اعـم 
و افـراد درگیـر بـا مشـکات قضایـی 
و ... وضعیـت اقتصـادی ایـران از مـرز 
چالـش عبـور نمـوده و به یـک بحران 
بـدل گردیـده اسـت، بـه شـکلی کـه 
فشـارهای روانـی ناشـی از مشـکات 
اقتصـادی با ایجـاد اسـترس، اضطراب 
امـور  ادارۀ  در  ناتوانـی  احسـاس  و 
روانـی  و  روحـی  سـامت  زندگـی، 
افـراد را بـه  خطر انداخته و بریده شـدن 
از جامعـه و پیوندهـای ارتباطـی را بـه 

 دنبـال خواهـد داشـت.
فشــارهای  افـزایــش  هـمچنــین 
اقتصـادی و تـداوم وضعیـت کنونـی، 
زمینه سـاز رشـد بحران هـای اجتماعـی 
و  موجـود  شـرایط  بـا  و  می شـود 

مــخارج  تــأمین  در  افــراد  نــاتوانی 
افزایـش  شـاهد  بـه  زودی  زندگـی، 
فـرار  جنایـت،  جـرم،  اعتیـاد،  آمـار 
دختـران، رشـد فحشـا، افزایـش سـن 
ازدواج، تجـرد قطعـی، سـوء تغذیـه، 
کاهـش مراقبت های سـامت، افزایش 
هــمچنین  و  جسمــی  بیــماری های 
زورگیـری،  دزدی،  ماننـد:  جرایمـی 
بــرای   ... و  قــاچاق  کــاه برداری، 
تأمیـن نیازهـای مالـی مـردم خواهیـم 
بـود. شـایان ذکـر اسـت نارضایتـی و 
بی اعتمـادی از مسـئوالن و بـه تبـع آن 
انشـقاق بیـن حاکمیت و مـردم که این 
نیـز به مراتـب، تبعات ناگوارتـری را به 
دنبـال خواهـد داشـت در حـال رشـد 

اسـت. روزافـزون 
و  اولویـت  براسـاس  بنابرایـن 
جامعـۀ  اقتصـادی  شـرایط  اضطـرار، 
ایـران یـک مسـأله عـادی نبـوده کـه 
بتـوان بـه شـکلی طبیعـی بـا آن مواجه 
جنـگ  همتـراز  بحرانـی  بلکـه  شـد، 
می باشـد کـه بایـد بـه شـکلی ضربتـی 
و همـه شـمول بـه رفـع آن پرداخـت 
کـه متأسـفانه بـا حـذف ارز ترجیحـی 
آن،  از  مجلـس  و  دولـت  و حمایـت 
نـه تنهـا مشـکات موجـود  بـه زودی 
مرتفـع نخواهـد شـد بلکـه از چالـه بـه 

افتـاد. چـاه خواهیـم 

علیرغمشعارهایانتخاباتیابراهیمرئیسی؛

صد مبارک به تو آن عید که فردا باشد          نانازسفرهمحرومانپروازکرد
نوروز نوید وصل دل ها باشد

امید که با فضل خداوند جلّی
سال فرج مهدی زهرا باشد

نسـیم روح بخش فروردین و عطـر دل انگیز بهار به 
همراه گلبانگ مرغان و ترنم باران، گواه دگرگونی 

طبیعت و نوید بخش دل ها و جان هاسـت.
ایـن عید فرخنـده و اعیاد بزرگ شـعبانیه خصوصا 
والدت حضـرت صاحب الزمـان را بـه مـردم فهیم و 
عزیـز ایـران به ویژه اهالی نجیب و دوسـت داشـتنی 
اسـتان کرمـان تبریـک گفتـه و از خداونـد بزرگ، 
سامت، سـعادت و آراسـتگی های بی کران معنوی 
را بـرای یکایـک ایـن مـردم شـریف خواسـتارم و 
خداونـد را شـاکریم کـه ایـن توفیـق را کـه همانـا 
خدمتگـزاری بـه این عزیزان اسـت، نصیب و روزی 
مـا نمـوده و امیدواریم کـه با اتکا به ذات مقدسـش 
و همـکاری و همفکـری همـکاران صمیمـی، ایـن 

علیاکبرسلطانینژادرسـالت را بـه نحو احسـن بـه پایان رسـانیم.
مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاستانکرمان
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی 
روشنفکری
صاحب امتیاز: 

احسان احمدی تنگانی  
 مدیرمسئول و سردبیر:
 احسان احمدی تنگانی

شورای سیاست گذاری : دکتر 
فردوس حاجیان ، دکتر عنایت  اهلل 

رئیسی، دکتر عبدالرضا دانشی ، دکتر 

یحیی کمالی ، دکتر فرخ رو شهابی
و دکتر ناتاشا دربان

دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 
محیا احمدی

طراحی و صفحه آرایی :
علی اکبرزاده  

لیتوگرافی و چاپ : طاها32456753
خیابان بهمنیار حدفاصل کوچه 18 و 20

آدرس دفتر مرکزی نشریه :
کرمان، بولوار22بهمن ،ک ش 2 ، پ2

تلفن : 09131413705
گستره توزیع : استان کرمان 

ارتباط با مدیرمسئول :
ehsan.ahmadi389@gmail.com

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:
@ehsan.aahmadi

  پیامک : 09391413705

دوست و همکار عزیز جناب آقای حاج  بهرام مسلمی مهنی
خـدا را شـاکرم کـه بـرای مدیریـت اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی منطقۀ فرهنگی 

جنـوب کرمـان، فـردی از جنـس فرهنگ و رسـانه را 
برگزیدنـد، ایـن اتفاق مبـارک را به جنابعالـی و اهالی 
فرهنـگ و رسـانۀ جنوب، تبریک گفتـه و از حضرت 

دوسـت برای شـما توفیق و سـعادت مسـئلت دارم.
احساناحمدی

مدیرمسئولنشریاتروشنفکریوشورکویر

زکوییارمیآیدنسیمبادنوروزیازاینبادارمددخواهیچراغدلبرافروزی
زجامگلدگربلبلچنانمستمیلعلاستکهزدبرچرخفیروزهصفیرتختفیروزی

حلـول سـال نـو و بهـار پرطـراوت کـه نشـان از قـدرت الیـزال الهـی و تجدیـد حیـات طبیعـت می باشـد 

گویای این مهم اسـت که انتهای قصۀ سـرد و سـپید زمسـتان همیشـه سـبز خواهد بود، پس انتهای زمسـتان 

1۴۰۰ را بـه فالـی فرخنـده گرفتـه و فـرا رسـیدن سـال 1۴۰1 کـه بـا اعیـاد خجسـتۀ شـعبانیه نیـز، همزمـان 

گردیـده را بـه تمامـی شـما عزیـزان تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده و سـالی سرشـار از برکـت و معنویـت 

را از درگاه خداونـد متعـال و سـبحان بـرای همـۀ ایرانیـان، به ویـژه 

مـردم نجیـب و شـریف جنـوب کرمـان و همـکاران سخت کوشـم 

در مجموعـۀ شـرکت کشـت و صنعـت جیرفـت مسـئلت دارم، امیـد 

داریـم کـه سـال نـو، سـالی همـراه بـا آرامـش و سـامتی بـرای همۀ 

مـردم جهان باشـد.
سیدعبدالرضاموسوی

مدیرعاملکشتوصنعتجیرفت

سرخوشآنعیدیکهآنبانینورازکنارکعبهبنمایدظهور
قلبهارامهرهمعهدیزندازحرمبانگأناالمهدیزند

 بـا شـکفتن شـکوفه های نوروز، سـبزترین و دلنوازترین تبریـکات خود و همکارانم را پیشـاپیش خدمتتان 
عـرض نمـوده و بـه یُمـن تاقی اعیاد شـعبانیه به ویژه عید بزرگ نیمۀ شـعبان، سـالی سرشـار از عشـق و امید 

را در سایه سـار امـن باری تعالـی، برای یکایک شـما آرزومندیم.
امیدواریـم زندگیتـان همـاره سـبز و بهـار در بهـار بـاد و همۀ مـردم ایران خصوصا هم شـهریانمان در شـهر 
تاریخـی دوسـاری، سـال 1۴۰1 را بـه شـادی و موفقیـت بگذراننـد، تـاش مـا نیـز در ایـام نوروز باسـتانی و 

تمـام سـال پیـش رو، فراهـم سـاختن شـهر و لحظاتـی زیبا برای شـما 
مـردم نجیـب و عزیز اسـت.

 همچنیـن ضمـن عـرض شـادباش بـه یکایـک همـکاران عزیـز و 
خدوممـان در مجموعـۀ شـهرداری، از تـاش و همراهی شـان طـی 

ایـن مـدت کمـال امتنـان را داریـم.
                                                                                                      عادلخالصی

شهردارواعضایشورایاسالمیشهردوساری

به رغم موانع و مشکالت متعدد سد راه تولید؛

موفقیت های کشت و صنعت جیرفت در سالی که گذشت، خیره کننده بود
شـرکت کشـت و صنعـت جیرفـت یکـی از بنگاه هـای تولیـدی خوش نام 
در جنـوب اسـتان اسـت کـه در طول حیـات و فعالیت خود، خدمات شـایانی 
بـه مـردم این دیـار عرضه نموده کـه اجرای مسـئولیت های اجتماعـی از قبیل: 
حمایـت از نیازمنـدان، کمـک بـه آزادی زندانیـان، حمایت از ورزشـکاران، 
سـاخت مدرسـه و ده هـا خدمـت انسـان  دوسـتانۀ دیگـر تنهـا بخشـی از آن 
اسـت، همچنیـن پشـتیبانی از تولیـد و ایجـاد اشـتغال با احـداث باغـات میوه، 
واحدهـای تولیـدی، تأسیسـات جانبـی و ... به  عنـوان رسـالت و هدف اصلی 
این مجموعه، نقشـی اساسـی در ایجاد اشـتغال و آبادانی جنوب کرمان داشته 
اسـت، این مجموعه برعکس سـایر واحد های تولیدی دولتی و خصوصی در 
سـطح کشـور، همواره با پرهیز از حواشـی و تکیه بر پتانسـیل های جغرافیایی 
و انسـانی توانسـته شـرکت را در جایگاه ممتاز و ویژه ای قرار دهد، اما عده ای 
همـواره مغرضانـه و بـرای بـر هـم زدن نظـم و کند کـردن روند پیشـرفت این 
شـرکت، در حـال جوسـازی و ایجاد مانع بـوده که با تیزهوشـی هیئت مدیره 
و مدیرعامل فهیم این مجموعه مهندس سـید عیدالرضا موسـوی، شـگردهای 
آنها ناکام مانده و در سـال گذشـته شـاهد پیشـرفت ها و موفقیت های ویژه ای 

بوده ایـم کـه تنهـا به ذکـر چند مورِد شـاخص، اشـاره خواهیـم کرد:
- افتتاح سردخانۀ ۳۵۰۰ تنی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

- افتتـاح بزرگ تریـن گلخانـۀ هیدروپونیـک تولید نهـال اسـتاندارد مرکبات 
کشور در 

- تجلیل باشکوه از سعید افروز، قهرمان جیرفتی پارالمپیک
ــوادۀ  ــل از خان ــه شــرکت و تجلی ــادوارۀ شــهدای وابســته ب - برگــزاری ی

معظــم آنهــا
- برگزاری جشنوارۀ فاخر ملی مرکبات با حضور مسئوالن کشوری

- تأمین اعتبار برای ساخت فاز اول مدرسۀ شش کاسه در شهر عنبرآباد
- احداث ۲۰ هکتار باغ نخیات از رقم زاهدی در مزرعۀ کریم آباد

- تأمیـن پرتقـال والنسـیا جهـت تنظیـم بازار میوۀ شـب عیـد برای اسـتان های 
کرمـان، فـارس، خراسـان جنوبی، سیسـتان و بلوچسـتان، بوشـهر و کهگیلویه 

بویراحمد و 
- کمـک بـه دسـتگاه های مختلـف، اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، بنیادهـا و 
نهادهـای خیریـه، جرایـد، تیم هـای ورزشـی و ... در راسـتای مسـئولیت های 

اجتماعی
- اجـرای طرح هـای تحقیقاتـی بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی جنـوب اسـتان کرمـان در زمینـۀ مسـائل مختلف کشـاورزی


