
شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت

  کسانی که به اموال عمومی 
صدمه بزنند باید خسارت پرداخت کنند 

تخفیفات صدور پروانه و عوارض 
در تمام طول سال انجام شود 

جریمه 2.000.000 ریالی 
برای  عبور از چراغ زرد

مسافرکشی رستم در کرمان
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مردم منطقه سعیدی )سیدی( کرمان:

ما بر علیه نظام اسالمی شعار نمی دهیم

دکتر پورابراهیمی در تشریح 
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با 
حضور وزرای صنعت، 
اقتصاد و کشاورزی مطرح کرد: 

روند نگران 
کننده تراز 
منفی بازرگانی 2

آدرس سایت هفتواد
  www.Haftvadnews. ir 

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری
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 قضاوت با خوانندگان : 
 پول نفت را 
 می دهند که 
 عده ای را 
راضی نگه داریم! 

رهبر معظم انقالب:

از یک طرف گفتند 
جانم فدای ایران، 

از یک طرف پرچم ایران را 
آتش زدند!
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 گزارش اختصاصی هفتواد؛ باز هم از منطقه سعیدی )سیدی ( کرمان

آقای فرماندار کرمان 
وآقای بخشدار مرکزی کرمان 

لطفًا پاسخگو باشید 

اسامی فرزندان ممتاز 
کارکنان کتابخانه های 

عمومی استان 
کرمان 4

سردار ابوحمزه:

راهپیمایی مردم 
در محکومیت 

آشوبگری توطئه های 
شوم دشمنان را 

خنثی کرد 

3
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در نشست عمومی شورای شهر کرمان  مطرح  شد :
اختالف ها برای اعطای تخفیف های شهری را 

مجلس بررسی کند

ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت

نيـروي  توزيـع  بـه گـزارش روابـط عمومـي شـركت 
اعضـاء  و  مديرعامـل   ، كرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق 
هيئـت مديـره ايـن شـركت بـا شـهردار كرمـان ديـدار 
ديـدار  ايـن  در  كرمـان  شـهردار  كردنـد.  گفتوگـو  و 
بـا تقديـر از خدمـات رسـاني ايـن شـركت بـه مـردم 
بيشـازپيش  تعامـل  بـر  و روشـنايي معابـر سـطح شـهر 
تأكيـد  كرمـان  شـهرداري  بـا  خدمترسـان  شـركتهاي 
تعامـل  منفعـت  اينكـه  بيـان  بـا  عالمـزاده  كرد.مهـران 
بيـن دسـتگاهها بـه مـردم خواهد رسـيد، گفـت: همهي 
بيشـتر  تعامـل  بـا  بايـد  و  هسـتيم  كرمـان  شـهروند  مـا 
بيندسـتگاهي، بـراي آبادانـي شـهر خـود تـاش كنيـم.

ركـود  اميدواريـم  اينكـه  بيـان  بـا  كرمـان  شـهردار 
اجـراي  رونـد  مانـع  جامعـه  بـر  حاكـم  اقتصـادي 
همراهـي  بايـد  گفـت:  نشـود،  شـهري  پروژههـاي 
دسـتگاههاي مربـوط بـا شـهرداري به حداكثر برسـد تا 

برسـانيم. پايـان  بـه  را  شـهري  پروژههـاي  بتوانيـم 

بـا  بـرق  خدمـات  همزمـان  ارايهـي  بـر  عالمـزاده 
شـهرداري بـه شـهروندان تأكيـد كـرد و گفـت: بايـد 
پيـش از اينكـه مـردم بـراي ساختوسـاز دچـار مشـكل 
شـوند، فضايـي بـراي پسـت بـرق در نظـر گرفتـه شـود 
و نيازسـنجي در ايـن بـاره انجـام گيـرد.وي همچنين بر 
عـدم پرداخـت عـوارض توسـط برخـي از شـهروندان 
اشـاره كـرد و ضمـن درخواسـت از شـهروندان بـراي 
اسـتفاده از فرصـت تخفيفهـا و مشـوقهاي پايـان سـال 
شـهرداري  عـوارض  پرداخـت  جهـت  در  شـهرداري 
بـه  نسـبت  كـه  مالكانـي  بـراي  شـهرداريها  گفـت: 
پرداخـت عوارض شـهرداري اقدام نكردهانـد، ابزاري 

ازجملـه قطـع بـرق را در اختيـار دارد.
از شـهروندان  اينكـه برخـي  بيـان  بـا  شـهردار كرمـان 
مشـكات معيشـتي دارنـد، گفـت: البتـه دسـتگاههايي 
نيـز از محـل هميـن عـوارض اداره  ماننـد شـهرداريها 
ميشـوند؛ بنابرايـن، پيـش از اسـتفاده از ابزارهايـي مثـل 

قطـع بـرق، شـهروندان بايـد نسـبت بـه پرداخـت بدهي 
خـود بـه شـهرداري اقـدام كننـد.

مديرعامـل شـركت توزيـع نيـروي بـرق شـمال نيـز در 
ايـن ديـدار بـا اشـاره بـه پروژههـاي بزرگ شـهري كه 
در كرمان شـروع شـده اسـت، اظهار اميـدواري كرد با 
تـاش و درايـت مهنـدس عالمـزاده، شـهردار كرمـان، 

ايـن پروژههـا هرچـه سـريعتر بـه بهرهبرداري برسـند. 
محمـود شـهبا بـر تعامـل شـركت توزيـع نيـروي بـرق 
شـمال بـا شـهرداري تأكيـد كـرد و گفـت: نفـع تعامـل 
بيـن دسـتگاهي، بـه مـردم ميرسـد. الزم بـه ذكر اسـت؛ 
در ايـن نشسـت موضوعاتـي ازجملـه چگونگـي قطـع 
رفـع  كرمـان،  شـهرداري  بدحسـاب  مالـكان  بـرق 
تعـارض بـرق از پروژهـي تقاطع غيرهمسـطح سـربازان 
گمنـام امـام زمـان )عجاللهفرجـه( و چگونگـي تعامـل 
بيشـتر شـهرداري بـا شـركت توزيـع نيروي برق شـمال 

اسـتان مـورد بررسـي قـرار گرفـت.

در ديدار مدير عامل و هیئت مديره شرکت توزيع نیروي برق شمال با شهردار کرمان عنوان شد:

لزوم تعامل بین دستگاهي در مسیر توسعه و پیشرفت شهر کرمان

www.teetr.ir

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

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

مراسم 
پرفیض

هر صبح جمعه 6:30 
حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسالم  استان کرمان

دعای ندبه
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پرچم
پرچم ما نماد جاویدان            شده رنگین ز خون پاک شهید

آنکه آتش به جان پرچم زد          لعن و نفرین جاودان بخرید
**

آتش جاودان به جانش که          زده آتش به پرچم ایران
خانه اش آن جهان شود دوزخ          این جهان حکم کار او، زندان

غالمحسین رضایی - نقاش

ویژه برنامه های صداوسیما 
درچهلمین سالگرد 

انقالب اسالمی 
همسـو  بایـد  هـا  رسـانه  همـه 
تبییـن  بـرای  دشـمنان  برابـر  در 
نظـام  دسـتاوردهای  و  خدمـات 
کننـد. رسـانی  اطـاع   ، سـامی 

بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و 
و سـیمای  مدیـرکل صـدا  سـیما 
جلسـه  اولیـن  در  کرمـان  مرکـز 
کمیتـه ارتباطات و اطاع رسـانی 
سـتاد دهـه فجـر اسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: دهـه فجـر 
امسـال بـه علـت ورود بـه چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب 
از  اخیـر کشـور  ناجوانمردانـه دشـمنان درحـوادث  و هجمـه 
اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت.آقای علیرمضانـی با اشـاره به 
اینکـه راهپیمایـی و خـروش خودجـوش مـردم در 15 دی بـر 
اسـاس تکلیـف ، بصیـرت و زمـان شناسـی انجـام شـد ، افزود: 
مسـئوالن بایـد قـدردان ایـن مـردم باشـند و در حل مشـکات 

بیشـتر بکوشـند.
از 10 هـزار دقیقـه  بیـش  تولیـد و پخـش  بینـی  پیـش  از  وی 
ویـژه برنامـه در ایـام دهـه فجر امسـال در صدا و سـیمای مرکز 
مشـاوره،  آمادگـی  اسـتانی  رسـانه  گفـت  دادو  خبـر  کرمـان 
تولیـد و پخـش مسـتندهای دسـتگاههای مختلـف از خدمـات 
4 دهـه ای آنهـا به مردم را دارد.در این جلسـه مسـئول شـورای 
هماهنگـی تبلیغـات اسـامی اسـتان هم گفـت: نقش رسـانه ها 
بـه ویـژه صـدا و سـیما در تشـویق و ترغیـب مـردم در راسـتای 
حضـور پرشـور مـردم در راهپیمایـی هـای باشـکوه و دفـاع از 

ارزش هـای انقـاب اسـامی بـی بدیـل و سـتودني اسـت.

در  همیشـه  مـردم  عظیـم  حماسـه  و  راهپیمایـی 
اغتشـاش گران  بـه  اعتـراض  در  کرمـان  صحنـه 
و آشـوبگران اخیـر بـا حضـور گسـترده مردمـی 

شـد. برگـزار 

اعتـراض  در  کرمـان  والیتمـدار  و  غیـور  مـردم 
بـه ناآرامی هـا و اغتشاشـات روزهـای اخیـر بـه 
هـر  همبسـتگی  و  اتحـاد  بـا  و  آمدنـد  خیابان هـا 
اقدامـات و تحـرکات  ایـن  چـه تمـام و مثال زدنـی 
کردنـد. محکـوم  را  اغتشـاش گران  و  آشـوبگران 
در ایـن راهپیمایـی عظیم که با شـرکت آحـاد مردم 
از قشـرهای مختلف و با شـرکت چهره های سیاسی 
و مسـئوالن دولتـی نیز همـراه بود شـعارهایی بر 

علیه حامیان اسـتکباری اغتشاشـگران داده شـد.

هفته نامه هفتواد:
 نشست علمی و تخصصی بررسی 

زمین شناسی زمین لرزه های اخیر در 
سازمان زمین شناسی کرمان برگزار شد

در این جلسه 
به سواالت خبرنگاران پاسخ داده شد 

مدیـر سـازمان زمیـن شناسـی کرمـان در خصـوص شـایعات 
مطـرح شـده دربـاره علت زلزلـه های اخیـر گفت : هنـوز هیچ 
نیـروی نمـی توانـد در عمـق 10 کیلومتری زمیـن باعث لرزش 
زمیـن شـود  .وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاریـخ طبـری بهتریـن 
کتابـی اسـت کـه تاریخچه زلزلـه ها را بیـان کرده گفـت : هم 
اکنـون در 5 شـهر کشـور مطالعاتی لرزه نـگاری در حال انجام 
اسـت کـه کرمـان یکـی از ایـن شـهر هـا اسـت ، وی گفـت : 
چنـد گسـل در اطـراف شـهر کرمـان وجـود دارد اما تـا کنون 
زمیـن لـرزه بـزرگ در شـهر کرمـان ثبـت نشـده اسـت . آقای 
رشـیدی گفـت : گسـل هـا دارای آب هسـتند بـه همیـن دلیـل 
اجتماعات بشـری در کنار گسـلها ایجاد شـده اسـت لذا انسـان 
هـا هیـچ راه گریزی از گسـل ها نـدارد مگر اینکـه منازل خود 
را مقـاوم سـازی کننـد. وی افـزاد 14 گسـل در اطـراف شـهر 
کرمـان وجـود دارد، امـا در  برخـی گسـلها نشـانه هایـی کـه 

دلیـل برفعالیـت  آنهـا باشـد وجود نـدارد.
جایـی  جابـه   : گفـت  رشـیدی  آقـای 
یـک  در  آب  جلـوی  میتوانـد  گسـلها 
منطقـه را بگیـرد یـا باعث پر آبـی در آن 

 . منطقـه شـود 
خبرنگار هفتواد : 
حمید احمدی افزادی

از یک طرف گفتند جانم فدای ایران، 
از یک طرف پرچم ایران را آتش زدند!

 اگر از آمریکا می ترسیدیم از منطقه اخراجش نمی کردیم
رهبرانقالب،  در دیدار مردم قم:

از یـک طـرف گفتنـد جانـم فـدای ایـران، از یک طـرف پرچم 
ایـران را آتـش زدنـد! بی عقل هـا نفهمیدنـد کـه ایـن دو بـا هـم 
نمی سـازد. خـب ان شـاءا... شـما قربـان ایـران برویـد! امـا ِکـی 
تـا حـاال شـماها مقابـل دشـمنان ایـران سـینه سـپر کرده ایـد؟ در 
مقابـل دشـمن ایـران هـم همین جـوان حزب الهی باز سـینه سـپر 
کـرده، جـوان انقابـی بـاز سـینه سـپر کرده، سـیصد هزار شـهید 
دوران دفـاع مقـدس چـه کسـانی بودنـد؟ همین بچه هـای مؤمن 
و انقابـی بودنـد کـه از کشورشـان دفاع کردند، شـما ِکی قربان 

ایـران رفتیـد کـه می گوییـد جانـم فـدای ایران؟
هـم عصبانـی  بـه  شـدت  اسـت،  هـم عصبانـی  آمریـکا  خـب، 
اسـت؛ فقـط از ایـن حقیـر عصبانی نیسـت، از شـما هـم عصبانی 
اسـت، از ملـت و حکومـت ایـران عصبانـی اسـت، از انقـاب 
ایـران عصبانـی اسـت. بـرای خاطـر اینکـه از این حرکـت عظیم 
شکسـت خـورده اسـت. حـاال مسـئولین آمریکایـی افتادنـد بـه 
مهمل گویـی؛ رئیس جمهـور آمریـکا می گویـد حکومـت ایـران 
ایـن مـردم  ایـران متولـد  نـه، حکومـت  از مردمـش می ترسـد؛ 
اسـت، بـرای ایـن مـردم اسـت، به وسـیله ی ایـن مـردم بـه وجود 
آمـده، تکیـه بـه این مـردم می دهـد. چرا بترسـد؟ اگر ایـن مردم 

نبودنـد کـه حکومتـی نبـود.
می گویـد کـه حکومـت ایـران از قـدرت آمریـکا هـراس دارد؛ 
خـب اگـر ما از شـما هـراس داریم چطـور در دهه ی پنجاه شـما 
را از ایـران بیـرون ریختیـم و در دهه ی نود شـما را از کل منطقه 

خـارج کردیم؟

در  کـه  روز  چنـد  از  پـس   : هفتـواد  گـزارش  بـه 
خیابانهـای شـهر کرمـان رفـت و آمـد کردیـم و دیدیـم 
کـه ثانیـه شـمارهای برخـی چهـارراه هـا خاموش هسـتند 
ایـن سـوال بـرای مـا و بسـیاری از شـهروندان پیـش آمـد 
کـه علـت آن چیسـت ؟ بـه همیـن دلیـل بر آن شـدیم که 
گفتگویـی بـا رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگی اسـتان 

داشـته باشـیم و علـت آن را جویـا شـویم :
راهنمایـی  پلیـس  رییـس 
در  اسـتان  رانندگـی  و 
خصـوص علت قطـع ثانیه 
شـمارهای چراغ های سـه 
گانـه  تقاطـع هـای اصلـی 
شـهر کرمـان بـه خبرنگار 
وقـوع  بـا  گفـت:  هفتـواد 
تصـادف  فقـره  چندیـن 

وقـوع   علـل  از  یکـی  گردیـد  مشـخص  هـا  تقاطـع  در 
تصادفـات توجـه بیـش از حـد راننـدگان بـه ثانیـه هـای 
مانـده در چـراغ سـبز و اضافـه کـردن ذهنـی مـدت زمان 
چـراغ زرد بـرای عبـور از تقاطع و در نتیجه فشـار به پدال 
گاز کـه وقـوع حادثـه را در پی دارد.سـرهنگ معین زاده 
گفـت: رانندگانـی کـه بـا دیدن چـراغ زرد قبـل از ورود 
بـه تقاطـع اقـدام بـه عبـور مـی نماینـد برابـر کـد تخلفات 
راهنمایـی و رانندگـی مبلـغ 2/000/000   ریـال جریمـه 
و بـرای راننـدگان خودروهـای شـخصی 5 نمـره منفـی و 
همچنیـن بـرای راننـدگان وسـایل نقلیـه عمومـی 10 نمره 
منفـی در سـوابق گواهینامـه رانندگـی افـراد خاطـی درج 

خواهـد شـد. 
وی گفـت: رعایـت احتیـاط بـر خـاف ادعـای برخی از 
افـراد ترس محسـوب نمی شـود بلکه به این معناسـت که 
راننـده به رغم داشـتن حـق قانونی در برخی مـوارد توجه 
بیشـتری بـه جوانـب  داشـته و بـا ایـن احتمـال کـه وقـوع 
برخـی تخلفـات ممکن اسـت از سـوی راننـدگان دیگر ، 
عابـر پیـاده یا مسـائل دیگر اتفاق افتد.  ایشـان با اشـاره به 
حداکثـر سـرعت خـودرو در کوچـه ها و میادیـن گفت: 
در داخـل کوچـه هـا و میادیـن به دلیل حجم بـاالی تردد 
عابـران پیـاده حداکثـر سـرعت از نظـر کارشناسـان 30 
کیلومتـر تعییـن شـده از ایـن رو یـک راننده خـوب برای 
جلوگیـری از هرگونـه خطـر از افزایـش سـرعت در ایـن 

معابـر بایسـتی پرهیـز کند .
اسـتان  رانندگـی  و  راهنمایـی  پلیـس  رییـس  پایـان  در 
شـهری  معابـر  از  کننـده  اسـتفاده  ترافیکـی  کاربـران  از 
خواسـت بـا صبـر و شـکیبایی بـرای حفـظ جـان خـود و 

. نماینـد  پـر خطرپرهیـز  رانندگـی  از  همشـهریان 
*کاربـر ترافیکی: کلیه اسـتفاده کننـدگان از راه اعم 

از عابران، رانندگان سـواری، موتورسوران ...

خبرنگارهفتواد :  فروغ کمالی فرد

جریمه 2.000.000 ریالی 
برای  عبور از چراغ زرد

مرگ جوان 25 ساله ی جوری 
بر اثر آتش سوزی در چادر

طـی هفتـه گذشـته چـادر امـدادی کـه واسـطه ی زلزلـه ایـن 
روزهـا مسـکن اهالـی دهسـتان جـور شهرسـتان کوهبنـان شـده 
بـود طعمـه حریـق شـد و جـوان 25 سـاله ای کـه سـاکن ایـن 
چـادر بـود در ایـن حادثـه دردنـاک جـان خـود را از دسـت داد.
شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده   صیفـوری  محسـن  سـرهنگ 
کوهبنـان  گفـت: متأسـفانه چـادری در مقابل مسـجد جامع این 
دهسـتان آتـش گرفت  و ایـن حادثه باعث فـوت یکی از اهالی 
ایـن دهسـتان شـد.وی افزود : این آتش سـوزی بـه علت نصب 
غیـر اسـتاندارد چـادر و اسـتفاده از چـراغ نفتـی در داخل چادر 
رخـداد و ایـن فـرد دچـار سـوختگی 100 درصدی شـده اسـت .

صیفـوری ضمـن تاکیـد بـر ایـن مطلـب کـه همـه چادرنشـینان 
اصـول ایمنـی را بـه طـور کامـل رعایـت کننـد تصریـح کـرد: 
البتـه علـت دقیق مرگ هنوز از سـوی مراجع قضایی در دسـت 
بررسـی اسـت و جسـد بـه فوریـت برای انجـام امـورات الزم به 

پزشـکی قانونـی انتقـال پیـدا مـی کند.

مسافرکشی رستم 
در کرمان

شنید رستم که کار کرمان فراوان     
 نمود عزم سفر رستم به کرمان 

بفرمود رخش را   زین کنید                       
  به زیر زین کشک پنهان کنید 

به تهمینه فرمود همسر پهلوان                      
    ز زابل رویم کرمان پی نان

بجای کیف تهمینه دستش تغار             
   دو پشته شدند رخش رستم سوار  

بگرمی    بخوردند شام  نهار                      
   غذایشان کشک در میان تغار  

زمانی رستم رسید شهر کرمان         
  تمام دشت خشک دید مثل سیستان 

زناچاری بفروخت رخش ارزان           
   بجای رخش خرید یک کهنه پیکان 

بجای جنگ مسافر کشی میکرد رستم      
    و تهمینه همیشه بود در غم 

چو رستم دید حمزه زد زیر آواز             
      به هم شهری گفت ناگه این راز

مرو سفر  برو   با زمانه بساز                 
    اگر پدرت پولدارد تو برج بساز

اگر پدرت مثل حمزه فقیر                    
     مسافرکشی کن رستم بهانه نگیر

» حمزه فریفته «

گفـت:  کرمـان  اسـتان  ثـارا...  سـپاه  فرمانـده 
آشـوبگری  محکومیـت  در  مـردم  راهپیمایـی 

کـرد.  خنثـی  را  دشـمنان  شـوم  توطئه هـای 
سـردار غامعلـی ابوحمـزه در حاشـیه راهپیمایـی 
در  اغتشاشـگران  محکومیـت  در  کرمـان  مـردم 
یـک  جهانـی  اسـتکبار  اظهار داشـت:  کرمـان 
دفـاع  از  بعـد  را  منظمـی  و  مـدون  برنامه ریـزی 
مقـدس بـر علیـه نظـام اسـامی طراحـی کـرده و 
اسـتراتژی آنهـا نفـوذ، اسـتحاله و برانـدازی نظـام 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در طـول 28 سـال گذشـته 
بـا بررسـی حرکت هـای دشـمن می بینیـم کـه در 
انجـام  اقداماتـی  اسـتراتژی خـود  تحقـق  ارسـتای 
داده اسـت افزود: حرکتی که در روزهای گذشـته 
شـاهد آن بودیـم برگرفتـه از یـک اسـتراتژی 28 

سـاله اسـت کـه از ابتدای سـال 68 دنبال می شـود.
کـرد:  بیـان  کرمـان  اسـتان  ثـارا...  سـپاه  فرمانـده 
و  مقطـع و در سـال های 78، 88  دشـمن در سـه 
96 برانـدازی نظـام را به عنـوان محور اساسـی کار 
در دسـتور کار قـرار داده و بـا بهره گیـری از عوال 
خـود ماننـد منافقـان، سـلطنت طلبان و جنبش سـبز 
ایـران شـرایطی را رقـم زدنـد تـا بـه اهـداف خـود 
برسـند.وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه یـاری خـدا و 
تدابیـر امـام راحـل و رهبـری امـروز مقـام معظـم 
رهبـری، دشـمن در تمـام توطئه هـای خـود نـاکام 
مانـده اسـت افـزود: حرکت اخیر دشـمن در سـال 
96 نیـز بـا همراهـی هوشـمندانه نیروهـای نظامی و 
انتظامـی و امنیتی خنثی شـد و با حضـور در صحنه 

مـردم،  دشـمن دوبـاره شکسـت خـورد.
سـردار ابوحمـزه با بیـان اینکـه دشـمن از مطالبات 

تعـدادی از مـردم سوءاسـتفاده کـرد گفـت: مـردم 
بایـد هوشـمندانه در صحنـه باشـند و بدانند دشـمن 
اسـامی  نظـام  بـا  مقابلـه  از  هـم  لحظـه ای  بـرای 
غفلـت نخواهـد کـرد و هـر حرکتـی را کـه زمینـه 
و بسـتری فراهـم کنـد تـا بـه هـدف خـود برسـد را 

دنبـال می کنـد.وی بـا بیـان اینکـه مسـئوالن نیـز در 
مـردم در  مطالبـات حـق  بایـد  سـطوح گوناگـون 
بحـث اشـتغال، تولیـد و گرانـی و تـورم و معیشـت 
مـردم را پیگیـری کننـد خاطر نشـان کـرد: در یک 
پاسـخگو  بایـد  همـه سـطوح  در  مسـئوالن  جملـه 
باشـند.فرمانده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان با اشـاره 
بـه اینکـه مردم مطالبـات به حق خـود را از مجاری 
قانونـی دنبال کنند و مراقب باشـند دشـمن از رفتار 
آنهـا سوءاسـتفاده نکنـد افـزود: وحدت و انسـجام 
مـردم ایـران دشـمن را در همه توطئه ها با شکسـت 
حضـور  بـه  اشـاره  بـا  اسـت.وی  کـرده  روبـه رو 
گسـترده مـردم اسـتان کرمـان در اقشـار مختلـف 
مردمی در محکومیت اغتشاشـگران اظهار داشـت: 
آشـوبگری  محکومیـت  در  مـردم  راهپیمایـی 

توطئه هـای شـوم دشـمنان را خنثـی کـرد.

راهپیمایی مردم 
در محکومیت آشوبگری توطئه های شوم دشمنان را خنثی کرد 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی کانون 
کارگران بازنشسته شهرستان کوهبنان

نوبت دوم 
بدینوسـیله بـه اطـاع کلیه اعضاء کانون کارگران بازنشسـته شهرسـتان 
کوهبنـان مـی رسـاند جلسـه مجمـع  عمومـی عـادی کانـون یـاد شـده 
در تاریـخ 11/15 /96 راس سـاعت 30 :9 در محـل نمازخانـه تأمیـن 
اجتماعـی برگزار خواهد شـد از کلیه اعضاء جهت شـرکت در جلسـه 
دعـوت بعمـل مـی آیـد. ضمنـاً کسـانی کـه تمایـل بـه کاندیداتـوری 
هیئـت مدیـره و بازرسـان کانون را دارنـد می توانند درخواسـت کتبی 
خـود را بـه همـراه سـایر مدارک شـامل )1ـ کپـی کارت ملـی 2ـ کپی 
صفحـه اول دفترچـه بیمـه یـا حکـم کارگزینـی 3ـ گواهـی عدم سـوء 
پیشـینه کیفـری 4ـ  گواهـی عدم اعتیاد( را تا تاریـخ 5 /11 / 96 به دفتر 
کانـون شهرسـتان یـا کانون اسـتان کرمـان تحویل نماینـد. الزم به ذکر 
اسـت طبـق تبصره مـاده 2 دسـتور العمـل چگونگی تشـکیل کانونهای 
رای  حـق  فاقـد  بگیـر  مسـتمری  بازمانـدگان  بازنشسـته   کارگـران 

می باشند و همچنین کاندیدای  هیئت مدیره نیز نمی توانند باشند.

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
کانون کارگران بازنشسته 

شهرستان کوهبنان
نوبت سوم 

بدینوسـیله بـه اطـاع اعضـاء کانون یاد شـده می رسـاند جلسـه مجمع  
عمومـی فـوق العـاده کانـون نوبـت دوم در تاریـخ 11/15 /96 راس 
سـاعت 30 :9 در محـل نمازخانـه تأمیـن اجتماعـی برگزار مـی گردد . 
از کلیـه اعضـاء جهت شـرکت در جلسـه دعوت بعمل مـی آید . ضمناً 
افـرادی مسـتمری بگیـر ـ بازمانـده ـ از کار افتـاده حـق رای نداشـته و 
نیـاز بـه حضـور نامبـردگان در جلسـه نمـی باشـد . الزم بـه ذکر اسـت 
حضـور اعضـاء در جلسـه بـا ارائـه کارت عضویـت دارای اعتبـار و 

دفتربیمـه الزامی اسـت.
دستور کار جلسه : تصویب اساسنامه جدید 

هیئت مدیره
 کانون کارگران بازنشسته شهرستان کوهبنان

دستور کار جلسه:
1 ـ گزارش مالی توسط بازرسان 
2 ـ استماع گزارش هئیت مدیره 

3 ـ انجام انتخابات هئیت مدیره و بازرسان 

 هیئت مدیره

 دومین دوره آموزشی خدام 
بقاع متبرکه کرمان برگزارمی شود 

و  اوقـاف  اجتماعـی  و  فرهنگـی  معـاون 
امـور خیریـه اسـتان کرمـان از برگـزاری 
دومین دوره آموزشـی خادمیـن و فعاالن 
اماکـن متبرکـه اسـتان خبـر داد و گفـت: 
تـا آخـر امسـال 4 دوره آموزشـی ویـژه 
اماکـن  انـدرکاران  دسـت  از  نفـر   700

متبرکـه برگـزار مـی شـود.
اداره کل  بـه گـزارش روابـط عمومـی   
اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کرمان،حجـت االسـام سـید رضـا فاطمـی 
اظهـار کـرد:  دومیـن دوره آموزشـی  یـک روزه ویـژه هیـأت امنـا، خـدام، 
شهرسـتانهای  متبرکـه  بقـاع  قرآنـی  فرهنگـی  مراکـز  و  داخلـی  مدیـران 
رفسـنجان، انـار، شـهربابک، سـیرجان و بافت در آسـتان امامـزاده علی )ع( 
سـیرجان برگـزار مـی شـود.وی گفـت: در ایـن دوره آموزشـی 150 نفر از 
خـدام و هیـات امنـاء امامـزاده هـا با اصـول مدیریتـی و شـرح وظایف خود 
مطابـق بـا دسـتور العمـل برنامه هـای فرهنگی امامـزادگان و مباحـث امنیتی 

آشـنا می شـوند.  
فاطمـی افـزود:  طـی سـر فصل هـای آموزشـی امسـال ادامه ایـن دوره های 
آموزشـی در شهرسـتانهای کرمان و بم نیز برگزار می شـود.وی خاطرنشـان 
کـرد: بـه روز رسـانی اطاعـات خادمیـن و هیئـت امنـا، ،تدریـس دروس 
مختلف فرهنگی، مذهبی و آموزشـی درراسـتای سـطح آگاهی و مدیریت 
نیروهـای انسـانی بـا حضـور اسـاتید مطـرح اسـتانی و کشـوری از اهـداف 
برگـزاری ایـن دوره هـای  آموزشـی می باشـد.فاطمی  افـزود: در 143 بقعه 
اسـتان بیـش از یـک هـزار نفـر خـادم  افتخـاری و 600 نفـر اعضـاء هیئـت 
امنـاء بـا کمتریـن امکانـات در طـول سـال بـا افتخـار و شایسـتگی و بـا تمام 

جدیـت در راسـتای خدمـت بـه ایـن اماکـن فعالیـت می کنند.

رشد ۸0۴ درصدي تخلیه بار در کرمان

 1۸۶ درصد 
رشد بارگیري 
در سال جاري

 804 افزایـش  از  کرمـان  آهـن  راه  مدیـرکل 
درصـدي تنـاژ تخلیـه بـار در 9 ماهـه سـال 96 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته در اداره 
کل راه کرمـان خبـر داد.بـه گـزارش روابـط 
عمومـي اداره کل راه آهـن کرمـان محمدرضا 
فیروزکوهـي گفـت: اداره کل راه آهن کرمان 
در 9 ماهـه سـال جـاري بـه میـزان 414 هـزارو 
769 تـن تخلیـه بـار داشـته اسـت.وي همچنین 
 9 در  بارگیـري  تنـاژ  درصـدي   186 رشـد  از 
ماهـه سـال جـاري نسـبت به مدت مشـابه سـال 
خبـر  آهـن کرمـان  راه  اداره کل  در  گذشـته 
ماهـه   9 در  کل  اداره  ایـن  در  افـزود:  و  داد 
بارگیـري  تـن   663 هـزارو   767  سـالجاري 
داشـته ایم. فیروزکوهي ابراز کـرد: با بازاریابي 
و جـذب بار در سـال جاري میـزان حمل ریلي 
گندلـه از ایسـتگاه جـال آباد به فـوالد مبارکه 
از 2 هـزار تـن بـه 5 هزار تن افزایـش یافت.وي 
بـا اشـاره بـه اینکه در سـال جـاري تخلیـه 600 
هـزار تـن سـنگ آهـن از چادرملو بـه کارخانه 
کنسـانتره زرند آغاز شـده اسـت بیـان کرد: در 
سـال جـاري حمـل سـنگ آهـن از سـنگان نیز 

بـه کارخانه کنسـانتره زرند آغاز شـده اسـت.

درخصـوص   ، پورابراهیمـی  محمدرضـا  دکتـر 
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  نشسـت 
تعییـن  موضـوع  بـا  جلسـه  ایـن  گفـت:  اسـامی 
غیرنفتـی  صـادرات  بـه  کمـک  بـرای  راهبردهـا 

شـد. برگـزار  کشـور 
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 
اسـامی، ادامـه داد: در یـک ماه گذشـته نشسـت 
بررسـی  بـرای  اقتصـادی  در کمیسـیون  دیگـری 
راهکارهـای توسـعه صـادرات برگـزار شـده بـود 
و در جلسـه امـروز نیـز بـا حضـور وزرای اقتصاد، 
صنعـت و جهـاد کشـاورزی و همچنیـن روسـای 

اتاق هـای تعـاون، بازرگانـی و اصنـاف و رئیـس 
تـراز  شـدن  منفـی  عوامـل  مرکـزی  بانـک  کل 

بازرگانـی کشـور مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
* آمار نگران کننده  صادرات

تقویـت  افـزود:  ادامـه  در  پورابراهیمـی  دکتـر 
صـادرات غیرنفتـی یکـی از اولویت هـای کشـور 
محسـوب می شـود امـا متأسـفانه در 9 ماهـه اول 
سـال 96 بـا آمـار نگـران کننـده ای در خصـوص 
تـراز  کـه  نحـوی  بـه  شـده ایم  روبـرو  صـادرات 

میلیـارد دالر اسـت. بازرگانـی کشـور منفـی 6 
در  بررسـی  مـورد  محورهـای  تشـریح  در  وی 

چارچوب هـای  جلسـه  ایـن  در  گفـت:  جلسـه 
حـوزه صـادرات مـد نظـر قـرار گرفـت کـه یکی 
و  مالـی  منابـع  تأمیـن  حـوزه  آن  محورهـای  از 
همچنیـن کاهـش هزینـه مبـادالت اقتصـادی در 
فعالیت هـای  ارتبـاط  دلیـل  بـه  از کشـور  خـارج 
نظـام بانکـی بود و در این رابطـه رئیس کل بانک 
مرکـزی گزارشـی در خصـوص اقدامـات انجـام 
شـده ارائـه کـرد کـه البتـه بـه نظـر مـا اقدامـات 
مذکـور کفایـت الزم را بـرای انجـام کار ندارد و 
بایـد ایـن وضعیت ارتقـاء یابد و وزرا نیـز بر روی 

موضـوع مذکـور تأکیـد داشـتند.

دکتر پورابراهیمی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزرای صنعت، اقتصاد و کشاورزی مطرح کرد: 

روند نگران کننده تراز منفی بازرگانی

کارت هوشمند ملی، تجمیع تمامی 
کارت ها و حافظ امنیت ملی است

بـا  اسـامی(  مجلـس شـورای  اقتصـادی  پورابراهیمی)رییـس کمیسـیون  دکتـر 
تقدیـر از مدیـر کل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان  و تبریک روز ملی ثبـت احوال، 
ثبـت وقایـع را پایـه و اسـاس اطاعـات کشـوری و مبنایـی بـرای سـایر اقدامـات 
کشـوری دانسـت و اظهار داشـت: یکی از مشـکات ما به ویژه در حوزه مسـائل 
اقتصـادی، عـدم شـفافیت اطاعـات و نبـودن اطاعات پایه می باشـد کـه با ثبت 
اطاعـات بـه صـورت لحظـه ای و الکترونیکی کردن کارت ها حل خواهد شـد.

دکتـر پورابراهیمـی دقـت درجلوگیـری از جعـل اسـناد را بسـیار مهـم دانسـت 
و افزود:رویکـرد الکترونیکـی کـردن کارت هـا بـه طـور غیـر مسـتقیم منجـر بـه  

جلوگیـری از تخلفـات و سوءاسـتفاده هـای اقتصـادی مـی شـود.
دکتـر زیـن الصالحیـن) مدیـر کل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند 
ملـی را کلیـد ورود بـه دولـت الکترونیـک دانسـت و افـزود: در کارت هوشـمند 
ملـی سـه هـدف شناسـایی، تصدیـق هویـت و امضـاء و اثـر انگشـت الکترونیکی 
محقـق شـده و امـکان هـر نـوع سـوء اسـتفاده هـای اقتصـادی و جعـل اسـناد بـه 

حداقـل می رسـد.
وی  در ارتبـاط بـا هزینـه صدور کارت هوشـمند ملی گفـت: مبلغ  صدور کارت 
هوشـمند ملـی جمعـاً 31 هـزار تومان بـرای هر نفر می باشـد، که 20 هـزار تومان 
بـه حسـاب خزانـه واریـز شـده و 9 هزارتومـان کارمـزد دفاتـر پیشـخوان و 2هزار 

تومـان هزینـه تحویل کارت می باشـد.
وی در ادامـه کارت هوشـمند ملـی را تجمیـع تمـام کارت ها دانسـت و افزود: با 
هوشـمند شـدن کارت ملی بسـتر بسـیاری از خدمات چون بهداشت الکترونیک، 
آمـوزش و اقتصـاد الکترونیـک فراهـم مـی گـردد و هزینـه هـای چـاپ کاغـذ 
 از سیسـتم اداری حـذف شـده و زمینـه  انجـام خدمـات  غیرحضـوری  فرآهـم 

می گردد.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

همه سربسر تن به کشتن دهیم
به از آنکه  کشـور به دشمن دهـیم

چنین  گفت  موبد   که مرد   بنام
بـه از زنـده  دشمـن بر او  شاد  کام  
)فردوسی (

پـس ازپیگیری های فراوان محمدفرشـاد رئیس شـورای شـهرکرمان 
خصـوص  در  شـهرکرمان96/10/10  شـورای  عمومـی  جلسـه  در 
انـدازی  بـر راه  مبنـی  بانـو معصـوم زاده  مـاه  درخواسـتهای مـداوم 
سیسـتم اتوماسـیون اداری وشـفاف سـازی هرچـه تمـام ترعملکـرد 
شـورای شـهرکرمان اظهارداشـت: پیرو صحبتهای هفته گذشته خانم 
معصـوم زاده بـه اطـاع میرسـانیم طی بررسـی ها ومطالعـات صورت 
گرفتـه ملزومـات الزم اعـم از لپ تـاپ جهت راه اندازی اتوماسـیون 
اداری شـورای شـهرکرمان خریداری شـده اسـت اما راه اندازی این 
سیسـتم هزینـه برداراسـت وزیرسـاختهای الزم بـه خوبی مهیانیسـت.

سـیدمهران عالـم زاده درپاسـخ بـه اظهـارات محمـد فرشـاد عنـوان 

کـرد: نـرم افزاروزیرسـاخت هـای الزم جهـت راه انـدازی سیسـتم 
شـده  تهیـه  اداری  اتوماسـیون 
 اسـت و هزینـه زیـادی در جهـت 
بهـره بـرداری نیـاز نداردوبایـد هر 
چـه سـریع تراین مهم برقرارشـود. 
از  پـس  زاده  معصـوم  بانـو  مـاه 
زاده  عالـم  سـیدمهران  اظهـارات 
خواسـتارراه  کرمـان  شـهردار 
انـدازی هرچـه سریعتراتوماسـیون 
اسـفندماه سـال جـاری  تـا  اداری 

شـد و افـزود: امیدوارهسـتیم بـا راه انـدازی ایـن سیسـتم شـاهد ثبـت 
شهرباشـیم. شـورای  بـه  وخروجـی  ورودی  هـای  نامـه  کلیـه 

تخفیفات صدورپروانه های ساختمانی باید درتمام 
سال به مردم ارائه شود

ماه بانو معصوم زاده درنشسـت عمومی شـورای شـهرکرمان درانتقاد 
بـه ارائـه تخفیفـات صدورپروانـه سـاخت وپایـان کار سـاختمانی بـه 
در  بایـد  تخفیفـات  ایـن  ارائـه   59 مـاده  کرد:طبـق  عنـوان  مـردم 
دچـار  سـال  پایانـی  هـای  درمـاه  تامـردم  شـود  لحـاظ  سراسرسـال 
مشـکات مالی نشـوند وامـکان اسـتفاده ازاین تخفیف هارا ازدسـت 

. هند ند

ppp.2اتوماسیون اداری درشورای شهرکرمان برقرارمی شود
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چو بيداد كردي توقع مدار           كه نامت به نيكي رود در ديار

) سعدی (

هفتواد : 
هفتـواد  : جامعـه فـرا همـادی اسـت از تـک تـک مردمـان در کنـار 
یکدیگـر بـرای بهتـر زیسـتن . پـس خوبسـت هـر کـس هـم جامعـه 
و هـم خـود را بشناسـد . پسـران و دختـران تیـز هـوش در نوجوانـی 
دیگرهـا در جوانـی بـه این اندیشـه می افتنـد که این جهان و هسـتی 
هـای آن چیسـت و چگونـه پدیدآمـده انـد ؟ مـن کیسـتم ؟ زندگی 
کـدام اسـت ؟ و صدهـا چیسـتان دیگـر . و امّـا در میـان همـه ایـن 
پرسـش هـا تنهـا یـک پاسـخ اسـت کـه اگـر داده شـود گـره کـور 

دیگرهـا گشـوده خواهد شـد .

انسـان  تنهـا  زمیـن  روی  جانـداران  میـان  در  کـه  دانیـم  مـی  همـه 
اسـت کـه سـازندگی مـی کنـد ، شـهرها بـر پـا مـی دارد ، خانـه و 
سـاختمانهای بلنـد می سـازد، به کشـاورزی و باغداری مـی پردازد، 
ابزارهـای نیازیـن خـود را از سـوزن دوزندگـی تـا هواپیما و کشـتی  
و ماشـین درسـت مـی کنـد ، ماهـواره هـا را بـه سـتارگان دیگر می 
فرسـتد ، هنرهـای گوناگـون دارد و دیگرهـا . اکنـون ایـن پرسـش 
پیـش مـی آید که چرا انسـان توانسـته و می تواند و جانـداران دیگر 
ناتوان مانده اند ؟ که پاسـخ همگان این اسـت انسـان هوش اندیشـه 
. دانـش و خـرد را دارد کـه آنـان ندارند . چه ، انسـان در روی زمین 
نمـی بـود و یـا می بـود و ماننـد جانـداران دیگر فروزه هـای هوش . 
اندیشـه و خـرد را نمی داشـت امروز در سرتاسـر خـاک جهان یک 

کلبـه ِگلـی یـا چوبـی یـا سـنکچین هـم دیـده نمی شـد تا چه رسـد 
بـه ایـن همـه شـهر و سـاختمان و راه و َسـد و ابزارهـای کوچـک 
بـدون  کـه  گـردد  مـی  آشـکار  زندگی.پـس  نیازیـن  بـزرگ   و 
فـروزه هـای یاد شـده سـاده تریـن کاری را مانند سـاختن یک کلبه 
گلیـن و یـا سـنگچین شـده نمـی تـوان انجـام داد و به هر سـاخته ای 
کـه نـگاه کنیـم پشـت آن فـروزه هـای هـوش . اندیشـه . دانـش و 

خـرد نهفته اسـت .
در اینجـا مـی توانیـم کودکـی سـه چهارسـاله را پیش چشـم آوریم 
کـه روزهـا بـا دو جوجـه ناهمگـون بـازی مـی کنـد . یکـی جوجـه 
ایسـت کـه در کارخانـه بـا پالسـتیک و نـخ نـازک و سـیم و فلـز 
و یـک باتـری کوچـک سـاخته شـده و هنگامـی کـه دکمـه اش را 

بزننـد راه مـی رود و نـوک بـه زمیـن می زند و صـدای جیس جیس 
مـی کنـد . روشـن اسـت هر کـس ایـن جوجـه پالسـتیکی را ببیند ، 
مـی دانـد که کسـی آنـرا با بهـره گیری از هـوش و اندیشـه و دانش 
خـود پرداختـه و در کارخانـه انبـوه سـازی نمـوده کـه خـودم و در 

کنـار جوجـه اش دیـده نمی شـود .
بـه  اسـت،  زنـده   . آمـده  بیـرون  مـرغ خانگـی  ّدوم  امّـا جوجـه  و 
 خواسـت خـود هـر جـا نیـاز باشـد مـی رود ، بـا نـوک بـه جائـی 
مـی زنـد کـه دانـه باشـد ، آب مـی خـورد ، از گربـه و پرنـدگان 
شـکاری مـی ترسـد ، روز بـروز بزرگتـر مـی شـود ، اگر مرغ باشـد 
تخـم مـی گـذارد ، از تخم مـرغ آن نمونه خودش بیـرون می آید و 
هـزاران برتـری بـر آن جوجه پالسـتیکی دارد که برای سـاختنش از 
روی ایـن جوجـه زنـده نمونـه برداری شـده بـود . و بیاد داشـت که 
ایـن خـود در میلیـون هـا سـال پیـش پدیـد آمـده  نمونه اش نداشـته 
و از نیسـت بـه همـت آمـده کـه چنیـن کاری از هـوش و اندیشـه و 
دانـش بشـری سـاخته نیسـت . پـس بـه این حکـم می رسـیم: حکم. 
 آنکـه آفرینـش را انجـام داده و دارای هـوش بـی نهایـت، اندیشـه 

بی نهایت ، دانش بی نهایت و خرد بی نهایت بوده . پایان 
نویسنده : کیخسرو شهریاری

در راه خدا صبور می باید بود        و زغیر خدا بدور می باید بود
از ظلمت حبس نفس می باید َجست     مستعزق بحر نور می باید بود

مهستی گنجوی                                                                                                                                                                                     

چگونه می توان خود و جامعه را شناخت  - بخش 7

این شماره از هفتواد تقدیم می شود 
به سردار شهید » ماشاا... نامجو « 

یاد یاران
حقوقی که خرج مستمندان می شد

ماشـاا...  شـهید  سـردار 
نامجو فرزند حسـین در 
تاریـخ 4 شـهریور سـال 
38 در کرمـان چشـم به 

گشـود  جهان 
راوی مـادر شـهید: 
سـر کـوره آجـر پـزی، 
مـی  داشـتیم،  کارگـر 
و  مایحتـاج  رفـت 
خـوراک بـرای آن هـا 

داد. مـی  تحویلشـان  و  خریـد  مـی 
 بعضـی وقـت هـا هـم اصال حقوقـش را از سـپاه نمـی گرفت و 
مـی گفـت: خـرج امـور انقالب و سـپاه بشـود بهتر اسـت، زیرا 

اوایـل سـپاه پشـتوانه مالـی مثل حاال نداشـت. 
شـهریور تلـخ 1359 از راه رسـید . جنـگ ایـران و عـراق آغاز 
شـد . جنـگ جنـوب کشـور  هـم بـه غـرب اضافـه شـد، حـاال 
دیگـر ماشـاا... در هـر دو جبهـه مـی جنگیـد، گاهـی جنـوب 
منطقـه  در  گـرم،  هـوای  در  هـا  وقـت  خیلـی  غـرب.  گاهـی 
جنـوب مـی جنگیـد و سـرما را در غـرب . مـی گفتـم: مـادر ! 
کارهایـت برعکـس اسـت گرمـا را جنـوب می مانی وسـرما را 
در غـرب! میخندیـد و مـی گفـت: مـادر مگـر دسـت خودمـان 
اسـت؟ هـر جـا الزم باشـد مـی جنگـم. بـرای رزمنـدگان چـه 

فصلـی اسـت، مهـم نیسـت.
 تلفـن منزلمـان بـه صـدا در آمـد، ماشـاا... خـودش پشـت خط 
بـود بـا صدایـی خندان گفت: »مـن از بیمارسـتان زنگ می زنم 
. پایـم از زیرزانـو قطـع شـده !« ناگفتـه  نمانـد مـن به هـم به این 
مقـدار راضـی بـودم ! مـی گفـت: »روی میـن رفتـم و پایم قطع 
شـد طـوری خـرد و متالشـی شـد کـه فقـط پاشـنه ام سـالم بود 
ولـی آرزوی یـک آخ را بـر دل دشـمن گذاشـتم« از روحیـه 
خیلـی باالیـی برخـودار بـود. سـعی کـردم متقاعـدش کنـم بـه 

مانـدن ولـی نه!!
گفتـم پـس بایـد تکلیـف ازدواجت را روشـن کنـی  بعد بروی  
مدتـی بـود از دختـر یکـی از آشـنایانمان برایـش خواسـتگاری 
کـرده بودیـم. هـر وقـت مـی گفتـم کارهایـت را انجـام بـده 
تـا مراسـم عقدتـان را بگیریـم، مـی گفـت: »اگـر زنـده مانـدم 
باشـد«  ایـن بـار دیگـر رهایـش نکـردم. ماشـاا... ولـی بـا ایـن 
توضیحـات قبـول کـرد کـه بعـد از مـاه رمضـان عقـد کنـد. دو 
مـاه از مجروحیتـش مـی گذشـت که تصمیـم گرفتیـم که عقد 
فراهـم  را  بگیریـم  مقدمـات کارهـا  باهـم  را  و عروسـی اش 
کردیـم و مراسـم عقـد و عروسـی اش را برگـزار کردیـم بعـد 
از عروسـی یـک هفتـه سـفر مـاه عسـلش را بـه مشـهد مقـدس 
رفـت . از مشـهد کـه برگشـت یک هفتـه کرمان ماند و سـپس 
عـازم جبهـه شـد و گفـت: »مـی روم ایـن بـار چهل روز بیشـتر 
نمـی مانـم« و بـه همسـرش گفـت: »ضمنـا خانـه مناسـبی را هم 
جسـتجو مـی کنـم و مرحلـه بعـدی انشـاا... بـا هـم مـی رویـم . 

)منبـع: هفتـه نامه ثـارا...  شـماره 820(

یادی از یک شهید

شفافیت نامرئی
نام )خدا( می دهد، برگ عبور قلم     

 کز قسم خدا شد، )جان قلم( محترم
به شرط اینکه قلم، باشد پر و بال حق     

 با )غسل( و با )وضو( در، مسیر و دنبال حق
نه خادم )زر( و )زور(، نه در )کمند تزویر(   

 پاره کند نقاب )ریا( و بند تزویر
قلم وظیفه دارد جامعه را ببیند      

  واقعیتهای آنچه دیده را نویسد
نترسد از )کدخدا( بترسد از خدایش     

 نویسد از آنکه درمانده تو وعده هایش
نویسد از زلزله، زلزله ی گرانی     

 ز پشت پرده ی آن، با که شده تبانی؟
علمدار گرانی فرمان حمله داده      

  افسران که سوارند، له می شود پیاده
گرانی استرس را داده به خورد مردم   

  گاز دارد اما چرا ترمز آن شده گم؟
راننده ی گرانی مأمور امر که شد؟     

 بر آنکه داده فرمان مهره و بازیچه شد
که نارضایتی را دارد تو دستور کار؟   

   حقوق شهروندی جوک شد و مانده شعار
آنکه ز شفافیت دم زده شفاف نیست   

   دیده شده در عمل که صادق و صاف نیست
شد محرمانه هایش هفتاد من مثنوی    

  رفته در اشرافیت، بریده از معنوی
شفافیت در عمل باید تجلی کند     

   نه آنکه بر وفاتش ما را تسلی دهد
به زیر محرمانه له شده شفافیت       

 می طلبیم برای شفافیت عافیت
زلزله ی گرانی شکسته پشت ملت    

  مستضعف بینوا افتاده در فالکت
آمده در حدیث از پیغمبر مهربان       

 )ز بی عدالتی شد هالک پیشینیان(
یکی به مثل قارون دارایی اش بی حساب    

یکی نه نان دارد و، نه آب و نه رختخواب
ای کاش هر دروغی دارای استخوان بود    

  پس می زد آن را گلو سد پشت هر زبان بود
اگرچه این جماعت حنجره شان گشاد است    

بازارشان بی دروغ بی رونق و کساد است

غالمحسين رضايی - نقاش

 هفتواد
شعر

طرحهـای  مسـئوالنه  آبخیـزداری  مسـئولیت  پُسـت  در 
پیگیـر مطالعـات و اجـرای طرحهـای  آبخیـزداری شناسـایی، 
اولویـت دار بـودم، کار پیمانـکاران را کنتـرل و بـا توجـه بـه 
مفـاد شـرح خدمات قـرارداد، مسـائل موقعیت طرح، برداشـت 
مصالـح از منابـع قرضـه تعیینـی و یـا اشـاره شـده در قـرار داد، 
مسـئله رطوبـت دهـی، کوبیدگی، بـکار بردن مـوارد پیش بینی 
نشـده در قـرارداد و سـایر موازیـن اجـرای اصولـی را پیگیـری 
میکـردم، وقتیکـه مواجـه شـدم بـا تخلفها بـه این نتیجه رسـیدم 
ارائـه  و  تهیـه  گـزارش  نمایـم،  گـزارش  باالتـر  مقـام  بـه  کـه 

بعـد  از مسـئولیت آبخیـزداری یکسـاعت  ابـالغ خلـع  نمـودم 
توسـط خانـم آبدارچـی اداره بدسـتم رسـیده و در محـل کارم 
بالتکلیـف شـدم، بالفاصلـه هـم بـا هماهنگـی هایـی کـه انجام 
داده بودنـد رئیـس وقت سـازمان احضارم نمـود، درب اطاقش 

را بسـت. 
بـا توپ و تشـر تهدید نمـود که اخراجت میکنـم، قراردادت را 
لغـو مـی کنیـم، اینـکارت می کنیـم، مـن را نمی شناسـی، نمی 
گـذاری مدیـر مـن کار کند، و... باالخره از دفتـر کارش بیرون 
آمـدم چنـد روز بعـد صـورت وضعیـِت طرحـی کـه گـزارش 

نمـودم آوردنـد کـه ببین همـه امضاء کرده اند شـما هـم امضاء 
کـن، خـود داری کـردم، راهکاریی پیدا کردنـد و بدون امضاء 
مـن کـه مسـئول مسـتقیم طـرح بـودم، پولهـای کالن آن زمـان 
را  بـه پیمانـکار پرداختنـد، حادتریـن شـرایط را در اداره برایـم 
ایجـاد و بـه یکـی اعـالم نمودنـد کـه بـه او اطـالع دهیـد کـه 
بهتـر اسـت از اداره بـرود، مقاومـت نمـودم تـا اینکـه انتخابـات 
سرنوشـت آنهـا را عوض و غضب نسـبت به مـن کاهش یافت. 
چنـد سـال بعـد رئیـس سـازمان را در خیایانـی دیـدم سـالم و 
بیـرون  دلـم  از  را   رفتـارش  اینکـه  بـرای  نمـودم  احوالپرسـی 

بیـاورد، گفـت آقـای اشـرف گنجوئـی پـول نفـت را بـه مـا 
نگـه  راضـی  را  ای  عـده  میدهنـد کـه 
گیـر  سـخت  آدم  هـم  شـما  داریـم 
مقابلمـان ایسـتادی ناگزیـز شـدم کمی 
و  راحتـی  همیـن  بـه  کنـم،  تهدیدتـان 

!!! سـادگی 
با تقدیم و احترام، مهندس 
حسن اشرف گنجوئی ـ 
کارشناس رسمی تأمین آب

 قضاوت با خوانندگان : 

پول نفت را می دهند که عده ای را راضی نگه داریم! 

همکاران ما در این هفته :  
مهين نامجو ، فروغ كمالی فرد، 

مهسا حقانيت، شيما صفرزاده كرمانی، 
مرتضی اميری فر، سجاد شاه ولی

در ابتـدا بـاال بـودن سـطح خانـه هـا از خیابـان خاکـی ما را شـگفت 
زده کـرد، اهالـی ایـن محلـه از خـاک آلـود بـودن این محله بسـیار 
گالیـه و شـکوائیه داشـتند، چنـد دقیقـه ای ایسـتادیم تـا از نزدیـک 

شـاهد گالیـه هـای مـردم ایـن محله باشـیم .
هـر خودرویـی کـه از ایـن منطقـه عبـور مـی کـرد هـوا را غبارآلود 
مـی کـرد هنـوز یـک دقیقـه نشـده بـود کـه روی خودرویمـان را 

خـاک گرفتـه بـود.
کـم کـم بـر تعـداد جمعیـت معتـرض اضافـه مـی شـد، برخـی از 
زنـان اسـپری هـای ) تنفسـی ( معمولـی و برخـی اسـپریهای عجیبی 
در دسـت داشـتند وقتـی بـه مـا نزدیـک شـدند گفتنـد ببینیـد اکثـر 
کودکانمـان از این اسـپری ها اسـتفاده مـی کنند و حتـی نوزادانمان 

نیـز بایـد از اسـپری مخصـوص اسـتفاده نماینـد. 
نزدیک رأی گیری آمدند اّما دوباره رفتند

آنـان مـی گفتنـد همه اش به خاطـر همین گرد و خاک  زیاد اسـت. 
وقتـی علـت را پرسـیدم کـه این قسـمت از بلوار آسـفالت نشـده در 
ایـن کار را نمـی کردنـد مـا  جـواب چنیـن پاسـخ دادنـد ، کاش 
آسـفالت نخواسـتیم ، همـان حالـت اول برایمـان بهتر بـود ، نزدیک 
رأی گیـری بـود کـه تعـدادی آمدنـد و شـروع بـه گـود بـرداری 
کردنـد ، بـاور کنیـد تـا اتمـام کار تمـام زندگیمـان زیر خـاک بود، 
حتـی نفـس کشـیدن برایمان سـخت شـده بـود، ولی تحمـل کردیم 
 و خوشـحال از اینکـه باالخـره ایـن قسـمت از بلـوار هـم آسـفالت 
مـی شـود، ولـی همینکه رأی گیری تمام شـد ، آسـفالت این خیابان 
هـم بـه حـال خـود رها شـد، علـت را از هر کـه جویا شـدیم جواب 
قانـع کننـده ای بـه مـا ندادنـد. بـه شـهرداری، بخشـداری و دهیاری 
بارهـا مراجعـه کردیـم امـا انـگار که ایـن محله بـرای همگی ناآشـنا 

بـود.... ایـن خیابـان خاکی انگار یـک مرز بود بین خانه های سـمت 
چـپ کـه بنیـاد مسـکن داده بـود و همگی پروانه سـاخت داشـتند و 
سـمت راسـت آن خانه هایی که به قول شـهرداری و بخشـداری در 
حاشـیه قـرار داشـتند، انگار این تـراژدی پایـان ندارد زیـرا برخی از 
اهالـی ایـن خانـه هـا می گفتنـد مگر مسـئولین نمـی گویند کـه باید 
محرومیـت زدایـی کنیـم، چرا بـا مردم محـروم این منطقـه این طور 
برخـورد مـی کننـد، عـوض اینکـه بـه مشکالتشـان رسـیدگی شـود 
بـر آن مـی افزایند.مردمـی کـه خانـه هایشـان بنیـاد مسـکنی بود می 
گفتنـد مگـر آنان کـه خانه هایشـان در آن طرف خیابان هسـت حق 
زندگـی ندارنـد چـرا مسـئولین برخـورد بد مـی کنند، زمینـی که به 
مـا داده شـده از طـرف بنیـاد مسـکن بـوده بـه مـا هـم خدمـات ارائه 
نمـی شـود، اگـر مـا باید بـه آتش منـازل آن طـرف خیابان بسـوزیم 
بگوییـد یـک دیـوار بیـن خودمان بکشـیم تـا ازاین مصیبـت رهایی 
پیـدا کنیـم. چـرا مردمی که مجوز سـاخت و سـاز دارند بایـد با آنها 
ماننـد حاشـیه نشـین هـا برخـورد شـود ، راهـکار و تدبیـر مسـووالن 

بویـژه بخشـداری مرکزی کرمان چیسـت؟
سـطح خانه هایشـان یک متر از سـطح خیابان فاصله داشـت ، کمی 
کـه جلوتـر رفتم انـگار در این منطقـه زلزله آمده باشـد نمای جالبی 
نداشـت، در گوشـه ای از زمیـن لولـه هـای آب زیـادی بیـرون زده 
بـود، اهالـی مـی گفتنـد مـردم آن طـرف خیابـان آب لولـه کشـی 
ندارنـد و مجبورنـد از لولـه هـای ایـن طرف خیابـان اسـتفاده نمایند 
نـه تنهـا آب ، بلکـه برای روشـنایی منازلشـان  از تیرهـای این طرف 

اسـتفاده مـی کنند.
اّما باز هم قصه پر غصه 

حاشیه نشین های شهر کرمان
خانمـی از اهالـی برایمـان گفت: چون در حاشـیه قـرار گرفتیم به ما 
گاز نمـی دهنـد بـاور کنیـد برای گرم نگه داشـتن خانـه و بچه ها  از 
بـس چـراغ نفتی روشـن کردیـم تمـام زندگیمـان بوی نفـت گرفته 
و گاهـی اوقـات دود چـراغ والر باعـث گازگرفتگی فرزندانم شـده 

در ایـن رابطه چه کسـی باید پاسـخگو باشـد؟!!!
خانمـی دیگـر کـه لبـاس محقـری بـه تـن داشـت نزدیـک آمـد و 
بـا حالتـی معصومانـه بیـان کـرد: همسـرم بیمـار اسـت، بـرای امـرار 

معـاش روزهـا بـه خانـه  ایـن و آن مـی روم و کار مـی کنـم، ایـن 
هـم سـر و ضعـم هسـت، اگر یـک روز سـر کار نـروم چیـزی برای 
خـوردن نداریـم ، مدتـی اسـت که خـودم نیز بیمـار شـده ام ولی از 
سـر ناچـاری کار مـی کنـم تا بتوانم شـکم خودم و همسـرم را سـیر 
نگـه دارم ، مسـئولین بـه جـای اینکـه بـه ما کمـک کنند مـی گویند 

شـما در حاشـیه هسـتید؟!!!

بـه گفتـه یکـی از اهالـی حتـی اداره بـرق برای ایـن منطقه یـک تیر 
بـرق هـم نگذاشـته اسـت و وقتـی علـت را مـی پرسـیم جـواب قانع 
کننـده ای نمـی دهنـد،  چنـد سـال پیش با پـی گیری های زیـاد و با 
هزینـه ای کـه خودمـان دادیـم فقط یـک تیـر در این محل گذشـته 
شـد آن هـم تمامـی منـازل آن طـرف خیابـان که در حاشـیه هسـتند 

مثـل تـار عنکبـوت از ایـن تیـر کابـل برق کشـیده اند.
متاسـفانه این منطقه مسـجد نـدارد و از لحاظ بهداشـت نمره صفری 
دارد، سـگ هـای ولگـرد زیـادی در ایـن منطقـه علـی الخصـوص 
شـب هنـگام پرسـه مـی زنند، حتی یک سـطل زباله  گذاشـته نشـده 
اسـت، جـای تفریـح بچـه هـا بازی بـر روی تپـه های شـنی و خاکی 
مرکـزی  بخشـدار  و  فرمانـدار محتـرم کرمـان  اسـت  امیـد  اسـت، 
کرمـان راهـکار  مناسـبی بـرای این مشـکالت پیدا کننـد که مردمی 
کـه سـاخت و سـاز مجـاز انجـام داده انـد قربانـی مسـائل حاشـیه 
نشـینی هـای مجـاور خـود نشـوند آیـا کسـی کـه بـه قانـون تمکیـن 

کـرده اسـت بایـد قربانی شـود ؟ 
ما بر علیه نظام اسالمی شعار نمی دهیم

وقتـی ایـن گـزارش را تهیـه مـی کردیـم همزمـان بـود بـا تظاهرات 
عـده ای کـه شـبانه در میـدان کوثـر کرمـان تجمـع مـی کردنـد، از 
مـردم رنجـور  و دردکشـیده این منطقه سـوال کردم چرا شـما برای 
گرانـی تجمـع نکردیـد؟ این حق شـما بود زیـرا مقام معظـم رهبری 
فرمودنـد انتقـاد حـق شماسـت ولـی از راه سـالم و درسـت، یکی از 
اهالـی گفـت: مـا درد و رنج زیادی کشـیده ایم، دیگر آبدیده شـده 
ایـم، مـی دانیـم  کـه کشـورمان در تحریـم اسـت بارهـا غـم و غصه 
را در چهـره آقـا دیـده ایـم واقعـا شـرمنده مـی شـویم کـه بخواهیم 
بـر علیه نظام اسـالمی شـعار بدهیـم، ولی انتظـار داریم که مسـئولین 

بیشـتر بـه دادمان برسـندو حـق مـان را بدهند .
شـایان ذکـر اسـت در بیـن اهالـی ایـن منطقـه خانـواده ی شـهداء و 
جانبـازان عزیزمـان هـم حضـور دارنـد کـه جـای تأسـف اسـت که 
هنـوز کاری بـرای آنـان نشـده اسـت .  امیـد کـه روزی برسـد کـه 
مسـئولین تنهـا شـعار ندهنـد بلکـه در عمـل هـم نشـان دهنـد و یک 

منطقـه محـروم در شـهر، اسـتان و کشـورمان 

گزارش از: مهین نامجو

 گزارش اختصاصی هفتواد؛ باز هم از منطقه سعیدی )سیدی ( کرمان

آقای فرماندار کرمان وآقای بخشدار مرکزی کرمان لطفًا پاسخگو باشید 
اشـاره ؛ در مسـیر جـاده کوهپایـه کرمـان، شـهرک 
فـؤاد  بلـوار  وارد  دارد  قـرار  )سـیدی(   سـعیدی 
می شـویم نیمی از این مسـیر آسـفالت و نیمی دیگر 
خاکی اسـت، طبق درخواسـت و تمـاس های مکرر 
اهالـی ایـن منطقـه بر آن شـدیم کـه گزارشـی در 
ایـن خصـوص تهیـه کنیم و در نشـریه هفتـواد چاپ 

. نماییم 

بـه گزارش هفتـواد: رئیس شـورای شـهر کرمان بـا بیـان اینکه 
وضعیـت مالکیـت های شـهرداری فرسایشـی شـده اسـت خواسـتار 

سـاماندهی وضعیـت مالکیت شـهرداری شـد.
وی همچنیـن بـه بافـت تاریخـی شـهر کرمـان اشـاره کـرد و گفت:  
بافـت تاریخـی شـهر کرمـان باید احیا و سـازماندهی شـود تـا از این 

وضعیـت خارج شـویم .
استفاده از تخفيف ها را 

به روزهای پايانی موكول نكنيد 
در  هـم  کرمـان  شـهردار 
کـه  درخواسـتی  گفـت:  شـورا 
دارد  شـهروندان  از  شـهرداری 
این اسـت که اسـتفاده از تخفیف 
هـای دریافت پروانه سـاختمان و 
پرداخت عـوارض را به روزهای 
پایانـی دی مـاه موکـول نکنند تا 
بـرای  هـم  مشـکالت  ایجـاد  از 

کننـد.  جلوگیـری  مـا  همـکاران  هـم  و  خودشـان 
شـهردار کرمان تصریح داشـت: طبق تسـهیالتی که از سـوی دولت 
بـرای مقـاوم سـازی سـاختمان هـا صـورت گرفتـه اسـت هـر آنچـه 
برای کرمانشـاه مصوب شـده اسـت برای اسـتان کرمـان نیز مصوب 
شـده و از شـهروندان خواسـت الویـت هـا را بـه مقـاوم سـازی  و 

ترمیـم خانـه هـای خـود بدهنـد و هزینـه کنند.
تخفيفات صدور پروانه و عوارض 

در تمام طول سال انجام شود 
 خانـم دکتـر مـاه بانـو معصـوم زاده هـم در ایـن جلسـه گفـت: مـا 
مـی توانیـم در تمام طول سـال این 
اجـازه را بـه شـهروندان بدهیـم که 
از تخفیفـات پرداخـت عـوارض و  
پروانـه در تمام طول سـال اسـتفاده 
کننـد و مختـص بـه ماههـای پایانی 
بنظـر  داد:  ادامـه  نباشـد.وی  سـال 
منطقـی  و  اسـت  شـدنی  کار  ایـن 
بـه نظـر مـی رسـد اینکه سـال های 
نـدارد  دلیلـی  نشـده  انجـام  قبـل 
امسـال یـا سـال هـای آینـده انجـام 
شـهروندان  حـال  رفـاه  بـرای  کار  ایـن  دارم  درخواسـت  و   نشـود 

انجام گیرد. 
 وی در ادامـه بیـان داشـت:  در سـال 93 لیسـتی از مفاخـر و مشـاهیر 
اسـتان کرمـان توسـط اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
تهیـه شـده کـه در کنگره ملی در سـال 94 مـورد بازنگـری و تاکید 
سـاخت  و  معابـر  هـای  گـذاری  نـام  بـرای  بنابرایـن  گرفتـه،  قـرار 

تندیـس و  سـردیس مفاخـر بایـد از ایـن لیسـت اسـتفاده شـود.
دکتـر معصـوم زاده گفـت: مصوبـات ارگان هـای کالن شـهرها که 

بـا انتخابـات مردمـی روی کار آمـده انـد  زیـر سـاخت نـرم افزاری 
مناسـب بـرای شـفاف سـازی نیـاز دارد و قطعـاً  شـفاف سـازی بـا 
ایجـاد بسـتر آن بـرای رشـد شـهری توسـعه یافتـه نیـاز اسـت کـه 
از اصلـی  تریـن مـوارد آن مـی تـوان بـه ایجـاد اتوماسـیون اداری 
اشـاره کـرد،  تـا مـردم اعتمـاد بیشـتر بـه مسـئولین داشـته باشـند و 
همچنیـن مسـئولین بـه همدیگـر بیشـتر اعتمـاد کننـد، امیدواریم این 

زیرسـاخت هـا  هـر چـه سـریعتر در شـورای شـهر اجرائـی شـود.
لزوم توجه بيشتر به كوره داوودی 

مهنـدس مشـرفی گفـت: قـرار بـوده  کـوره داوودی کـه در انتهـای 
خیابـان جهاد قـرار دارد به یـک اثر زیبا 
مقـاوم سـازی و محـدوده ی آن نیـز بـه 
بوسـتان تبدیـل شـود کـه متأسـفانه ایـن 
کار انجـام نشـده اسـت، وی افـزود: بـا 
احتمـال  اخیـر  هـای  زلزلـه  بـه  توجـه 
دارد  وجـود  کـوره  ایـن  فروریختـن 
بنابرایـن درخواسـت مـی شـود سـریعتر 
اثـر  ایـن  سـازی  مقـاوم  بحـال  فکـری 

بشـود. تاریخـی 
 كسانی كه به اموال عمومی صدمه بزنند 

بايد خسارت پرداخت كنند 
گفـت:  چناریـان   سـردار  ادامـه  در 
همـان گونـه که دوسـتان اطـالع دارند 
و  افتـاده  اتفـاق  درکشـور  حوادثـی 
بنظـر مـی رسـد بـا هوشـیاری مـردم و 
اقداماتـی کـه انجـام شـده صـف مردم 
و  عوامـل  از  بعضـی  از  مـردم  راه  و 
 عناصـر که تحـت تاثیر بعضـی افکار و 
رسـانه هـای عوامـل اسـتکباری بـوده 

جدا شـده اسـت . وی افزود: عده ای دسـت به یک سـری اقدامات 
تخریبـی و زیـان بـار بـه شـهروندان و امـوال عمومـی رسـانده انـد، 
بایـد عـرض کنم  ما هـم اعتقادمان این اسـت باید بعضـی تنگناهای 
اختصاصـی رفـع شـود و مشـکالت معیشـتی مـردم کـم شـود ولـی 
ایـن هـا دلیل نیسـت کـه بعضی اغتشـاش کنند و دسـت بـه تخریب 
امـوال عمومـی بزننـد، وی اذعان داشـت: بـا اقدامات پیشـگیرانه ای 
کـه انجـام شـده اسـت پیشـنهادم بـه آقـای شـهردار ایـن اسـت اگـر 
ایـن گونـه موضوعاتـی پیـش آمد کسـانی کـه تحت بهانه هـای این 
چنینـی بـه امـوال عمومی صدمـه میزنند باید خسـارات ناشـی از این 

امـوال را بـه شـهرداری بپردازند.
این عضو شـورای شـهر همچنیـن گفت: در بحث کمیسـیون بودجه 
هشـت مـورد تائیدیـه و موافقت فروش تعدادی زمیـن از قطعاتی که 
تحـت عنـوان لچیـک هـا در شـهرداری مـورد پیگیری قـرار گرفت 
بـود موافق شـده  و به کمیسـیون برنامـه بودجه ارجاع داده شـده اند 

و کـه ایـن موارد در کمیسـیون بودجه مصوب شـد. 

لچيک ها منبع درآمدی برای شهرداری
مهنـدس مشـرفی بـا اشـاره به صحبـت های سـردار چناریـان گفت:  
در دوره قبـل شـورا طبـق بررسـی ها بـه ایـن نتیجه رسـیدیم که این 
لچکـی هـا مـی توانند یک فضای سـبز مناسـبی کنـار خانه ها باشـد 
و خواهـش کنیـم از صاحـب خانه کـه از این فضاهای سـبز مراقبت 
کنـد آنهـا را آبیـاری کنـد همانگونـه کـه ایـن اتفـاق در بعضـی از 
محلـه هـا انجـام شـد. وی افزود: پیشـنهاد می شـود که اگـر این کار 
مصـوب شـود عـالوه بـر زیبـا سـازی شـهر منبع درآمـدی نیـز برای 

شـهرداری خواهد شـد.
تشريح قوانين 

مربوط به تخفيف های پايان سال شهرداری 
بـه  اشـاره  بـا  شـورا  حمل و نقـل  و  عمـران  کمیسـیون  رییـس 
سـاختمان،  پروانـه ی  صـدور  عـوارض  سـال  پایـان  تخفیف هـای 
بـه مـاده 59 قانـون رفـع موانـع تولیـد و رقابت پذیـری اشـاره کـرد 
و گفـت: طبـق ایـن مـاده »شـهرداری ها مکلفنـد حداکثـر تـا یـک 
هفتـه پـس از پرداخـت نقـدی یـا تعیین تکلیـف نحـوه ی پرداخـت 
عـوارض به صـورت، نسـیه نسـبت بـه صـدور و تحویـل پروانـه ی 
سـاختمان متقاضـی اقـدام کنند. درخواسـت یـا دریافت وجـه مازاد 
بـر عـوارض قانونـی هنـگام صـدور پروانـه یـا بعـد از صـدور پروانه 
توسـط شـهرداری ها ممنـوع اسـت. پرداخـت صـد درصـد عوارض 
به صـورت نقـد شـامل درصـد تخفیفـی خواهد بـود که بـه تصویب 
شـورای اسـالمی شـهر می رسـد. در پرداخـت عـوارض به صـورت 
نسـیه )قسـطی( نیـز بـه میزانی که به تصویب شـورای اسـالمی شـهر 
می رسـد، حداکثـر تـا نـرخ مصـوب شـورای پـول و اعتبـار بـه مبلغ 
عـوارض اضافـه می شـود. شـهرداری ها مکلفنـد در صـورت عـدم 
اجـرای طـرح بـا کاربری مـورد نیـاز دسـتگاه های اجرایـی موضوع 
مـاده )5( قانـون مدیریـت خدمات کشـوری تا پایان مهلـت قانونی، 
بـدون نیـاز بـه موافقـت دسـتگاه اجرایی ذی ربـط با تقاضـای مالک 
خصوصـی یـا تعاونی، با پرداخت عـوارض و بهای خدمـات قانونی 

طبـق قوانیـن و مقـررات مربـوط پروانـه صـادر کننـد.«
اختالف بر سر اعطای تخفيفات را مجلس بررسی كند 

مهنـدس کامیـاب افـزود: اگرچـه ایـن 
عـوارض  تخفیـف  دربـاره ی  قانـون 
دارد،  صراحـت  شـهرداری  توسـط 
بـر  مالیـات  قانـون   50 مـاده  امـا 
از  را  شـهرداری  نیـز  افـزوده  ارزش 
تخفیـف منـع کـرده اسـت، و گفـت: 
»بـه اسـتناد تبصـره 3 مـاده 50 قانـون 
و  قوانیـن  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 

بـه اعطـای تخفیـف  مقـررات مربـوط 
و  شـهرداري ها  بـه  وجـوه  یـا  عـوارض  پرداخـت  از  معافیـت  یـا 
دهیاري هـا ملغـي گردیـده اسـت.«وی افـزود: بنابرایـن، اختالف در 
تصویـب تخفیف هـا بـه ایـن دلیـل ایجاد می شـود. و ضـرورت دارد 

نماینـدگان محتـرم مجلـس شـورای اسـالمی در یـک دوره وقـت 
کننـد. برطـرف  را  قانـون  مغایرت هـای  و  بگذارنـد 

 اصالح سه قيمت  پايه ای در شهرداری  
در ادامـه کامیـاب  بـا اشـاره بـه مـوارد مطـرح شـده در این کمیسـیون 
گفـت: دسـتور کار کمیسـیون عمـران و حمل و نقـل شـورا، بررسـی و 
اصـالح سـه قیمـت پایه ای اسـت کـه در فرآیندها در شـهرداری مورد 
قیمـت دفترچـه ای و  منطقـه ای،  قیمـت  قـرار می گیـرد. وی  اسـتفاده 
قیمت روز را مبنای محاسـبه در شـهرداری دانسـت و گفت: با اصالح 
ایـن سـه قیمت که برای محاسـبه ی پروانه ی سـاختمان، مـازاد تراکم و 
سـایر عوارض اسـتفاده می شـود، بسـیاری از مشـکالت شـهروندان که 

بـه شـهرداری و شـورا مراجعـه می کننـد، برطرف می شـود.
پايانه مسافربری آدينه نياز به مديريت قوی دارد 

رئیـس کمیسـون خدمـات شـهری با اشـاره بـه بازدیـد از پایانه مسـافر 
بـری آدینـه گفـت: ایـن پایانـه مسـافربری بسـیار بـه جـا بـود چـون 
ترمینـال قدیـم فرسـوده و نامناسـب شـده بـود امـا پایانـه ی کرمـان 
یـک مدیریـت قوی مـی خواهـد و نیاز بـه سـاماندهی دارد و در حال 
حاضـر وضعیـت مطلوبـی نـدارد، خـدادادی با بیـان اینکـه 25 درصد 
مالکیت پایانه متعلق به شـهرداری  اسـت گفت: شـهرداری در آمدی 
از پایانـه نـدارد و سـودی نمـی بـرد شـهرداری در ایـن مـورد مظلـوم 
واقـع شـده اسـت و به مهنـدس عالم زاده )شـهردار( گفت: بهتر اسـت 
بـا اسـتفاده از تدابیـر خودتـان بـه ایـن موضوع رسـیدگی کنیـد تا این 
قضیـه روشـن شـود. کـه مهنـدس عالـم زاده هـم گفـت: بـا توجـه بـه 
اینکـه چنـد مـاه قـرارداد مربوطـه تمدیـد نشـده اسـت و اجـاره بهـای 
شـهرداری پرداخت نشـده اسـت به پایانـه اخطار یک ماهه داده شـده 

اسـت تـا وضعیـت قـرار داد و اجـاره بهـا تعییـن تکلیف شـود.
لزوم توجه به مناطق كم برخودار

از  گفـت:  نشـینی  حاشـیه  و  نظـارت  حقوقـی،  کمسـیون  رئیـس 
مهنـدس عالـم زاده بخاطـر اینکـه در شـروع کارشـان از مناطق کم 
برخـودار )منطقـه 4 (بـوده  و از ایـن مناطـق بازدیـد کـرده انـد و 
از نزدیـک شـاهد مشـکالت محلـه هـای )شـهید دسـتغیب، تـوکل 
آبـاد، مدیریـت و فیروزآبـاد( بـوده اند تشـکر مـی کنیـم امیدواریم 
ایـن دوره از شـورا عدالـت فضایـی بیشـتری در شـورا و توجه ویژه 
بـه نقـاط کـم برخـوردار را شـاهد باشـیم،  دکتـر منصـور ایرانمنش 

اذعـان داشـت: چـون شـهرداری درآمـد 
آنچنانـی نـدارد  روزبـه روز بـه مشـکالت 
ایـن محلـه هـا اضافه می شـود، مشـکالتی 
از جملـه جـدول گـذاری و زیباسـازی و 
تنظیـف ایـن محلـه هـا بیشـتر و بیشـتر مـی 
شـود. وی گفـت: مـا در بعضـی از کوچـه 
هـا مـی بینیـم مسـئله تنظیـف سـالی یکبار 

هـم صـورت نمـی گیـرد  کـه نیـاز بـه همـت شـهرداری و بازرسـی 
میدانـی دارد کـه حداقـل ماهـی یکـی دو بـار صـورت بگیـرد. 

خبرنگار هفتواد: فروغ کمالی فرد

در نشست عمومی شورای شهر کرمان  مطرح  شد :

اختالف ها برای اعطای تخفیف های شهری را مجلس بررسی کند

در مقابل تهاجم دشمنان، چه آمريكا 
و چه رژيم صهيونيستی، 

برای دفاع از خودمان، 
در همان سطحی كه دشمن 

حمله كند به آنها حمله خواهيم كرد.
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محمدحسام احمديمحمداسالميمحمدمتین اکبریفاطمه اقتدارنژادفاطمه اسفندیارپورعلی اکبر ایزدیسعیداسفندیارپورستاره ایزديپونه اعظميپرهام اندیشمندپرهام اعظميامیرحسین ایران نژادابوالفضل افضلي

سناپورابراهیمیزینب برزگريابوالفضل برزگریغزل بدیع الزمانمحمدجوادبازیارنیماایزدي مائده بهشتي امیرحسین پورحبیبيمبینا پور برخورداریدیناپوربرخورداريایلیابهاري مائده پاپلي

امیرعلي حضرتي سیدعلي حسیني سید رضا حسینی ساناز تقی زاده

فاطمه پشته شیراني

حلما حسینیفاطمه پور جمشیدی کیاناحافظي کوثر چکین حسنیه حسیني کیازهرا حسیني کیاآیداتوکلي زاده

حسین خواجویی

یسناحمیدپور

مهرداد رمضانی

سیده مریم خوشرودانیال خواجویي

ایمان سلیمي

نیما رشیدی پور شیما رشیدي پردیس رشیدي عرفان رحمانيپرنیان رجایي

امین رضاحضرتي

فاطمه رکنيآرش رفیعيمبینارضاپورنگار رشیدی پورعبدالرحیم حوران

ابوالفضل سعیدهمایون زند امیرحسین سلطانيالنازسالجقهساراسعیدنیامهدي سعیدعرفان سعیدزهراسعیدآیداسعیدامیرحسین سعیدسارازنگي آبادي

فاطمه شاکرماهانيرضا شریفيامیرحسین شهداديامیر رضا شهدادیاسماء شریفیایلیا شاه رحمانیابوالفضل شاه رحمانيفاطمه سیستانيریحانه سیستانيامیرمحمدسهرابيامیرعلي سهرابي پورساالر سنجریآینازسالجقه

فاضله صباحيامیرحسین صباغ نژادمهدیه السادات صابري زادهآرمین صالحيمحمدعمادشفیعيمحمدطه شفیعيمحمد شیبانی زادهمحدثه شیخعلي بابایيمبینا شیرانيفاطمه شیخ اسديفاطمه شهداديفاطمه شریفی

زهرافالحتيحمزه فالححسام فالحامیرعلي عسکري نژادامیرعباس عسکري نژادسپهرعرب پورآیداعبدليسعیده عاقليساجده عاقليمحمدجوادطالبي زادهفاطمه صدفيهستی صباح نژاد

رضوان منصوريحسین قره چاهیزهراقره چاهيفاطمه قربان زادهزهراقاسمي زادهامیرمحمدقاسمي پوریا مهدوي پریا مومني امیر ابوالفضل مهرابی ابوالفضل مکي هلیا کمالی پوریاکمالي محمدصالح کدورتی

کیمیامهدويفاطمه مکيفاطمه منصورينیما موسويمهالسادات موسويفاطمه موسويسیده فاطمه موسويسیده صبا موسويسیده ساره موسويسیده زهرا موسويسیدمحمدصدراموسويسیدمجتبي موسويسارامالیي

ابوالفضل نخعيیاسین محمدي حبیب زادهیسنا مسلميمهدیارمومنينرگس مهرابیمحمدطاها موسی زادهمحمدمهدي محموديمریم مرجوعيفاطمه محمدآباديملیکا محمدي مقدمفاطمه موسی زادهفاطمه مومنيفاطمه میرزاحسیني

امیرحسین نخعيحسین نخعیرقیه نژادمحمودآباديریحانه نخعيفاطمه نخعيفاطمه نژادزمانيمحدثه نژادمحمودآباديمحمد امین نورمندی پورمحمد مهدی نورینادرنیك دوستنازنین فاطمه نخعيسیدامیرمحمد هاشمی زادهعلي یزدي زاده مهدخت یزداني
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