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رونمایی از چندین جلد کتاب انقاب اسامی 
دراستان کرمان به روایت اسناد ساواک :

وزیر اطاعات : 
» اثرگذاری کرمانی ها  
در انقاب اسامی کاما 
مشهود بوده است «
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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:

دریافت مالیات برارزش 
افزوده ازکارتخوان ها 
صحت ندارد 4

برای مدیریت 
فروشگاه بزرگ 
فایتون کرمان  
متأسفم ۲

شهردار کرمان خبر داد:

بهره برداری از 
برخی پروژه های 
شهری؛ به زودی

3

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد:
استانداردسازی و تجهیز اتاق سرور اداره 

کل آموزش و پرورش استان کرمان با 
اعتباری بالغ بر ۲50 میلیون تومان

آیا صدای کارگران 
کارخانه موکت ترمه کرمان 

به جائی میرسد ؟
۲

دکتر پورابراهیمي در تشریح دیدار با وزیر 
ورزش و جوانان خبر داد: 

وزیر ورزش و جوانان 
به زودي به کرمان 
سفر مي کند

۲

سی امین جلسه شورای اسامی استان برگزار شد : 
   دکتر جوانمرد : 

جای تأسف دارد که پس از
 سه سال جلوی طرح انتقال 
آب به کرمان را گرفته اند    

4

هیات رزمندگان اسام استان کرمان

هر صبح جمعه ـ ساعت 30 :6 ـ کرمان ـ حسینیه ثارا...اَیَن ُمِعز ُااوِلیاء
* سخنران و ندبه خوان جمعه 30 تیرماه 96 

حجت ااسام والمسلمین ماندگاری



  www.Haftvadnews. ir 

Telegram.me/haftvadnews91

خبر امام جعفر صادق )ع( : 

چنان از خدا بترس كه گويا او را مي بيني 
و اگر تو او را نمي بيني او تو را مي بيند .
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روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان  
قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم.

استاندار کرمان ظرفیت نقد دارد 
استفاده کنید 

در حاشـیه  را  اسـتاندار کرمـان  هفتـواد:  
نمـاز جمعـه دیـدم بـه وی گفتـم: انتقـادات 
نشـریه هفتـواد از شـما زیـاد اسـت نظرتـان 
چیسـت؟ گفت: انتقاد خوب اسـت مشـکلی 
ارتقـاء  و  رشـد  باعـث  کنیـد  انتقـاد  نیسـت 
جامعـه مـی شـود گفتـم : آقای رزم حسـینی 
از یـک قـوه ی دیگـر انتقـاد کردیـم نشـریه 
هفتـواد و شـاعر را جریمـه کردنـد!!!  امـا کار بـه دولت تدبیـر و امید ندارم 
امـا اسـتانداری کـه ظرفیـت نقدپذیـری و انتقـاد دارد بـرای اسـتان کرمـان 
نعمتـی اسـت.یادمان هسـت کـه کرمـان اسـتانداری داشـت کـه بـه دلیـل 
انتقـاد از وی سـایت هلیـل جیرفـت را از دسـترس خـارج مـی کـرد و یـا 
نشـریه ثـارا... کرمـان متعلـق به سـپاه ثـارا... را به دلیـل انتقاد از وی دسـتور 
ابراهیـم  ادارات کرمـان جمـع آوری کننـد. و حتـی سـید  از سـطح  داد 

یـزدی مـرد ایثارگـر و جانباز دفـاع مقدس را از 
سـردبیری ثـارا... بـه دلیـل ناراحتی اقایـان کنار 

گذاشـتند. 
پـس روزنامـه نـگاران تـا فرصت هسـت از این 
ظرفیت اسـتانداری اسـتفاده کنند شـاید فردا از 

ایـن خبرها نباشـد .
محمد حسنی سعدی

یادداشت مدیرمسئول 
پـس از انعقـاد تفاهـم نامـه ای سـه جانبـه فـی مابین 
معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت 
نیـرو و اسـتانداری کرمـان در آینـده ای نزدیـک، 
اسـتان  ژرف  آب هـای  از  بـرداری  بهـره  عملیـات 

کرمـان آغـاز خواهـد شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی اسـتانداری کرمان،  اسـتاندار کرمان 
بـا معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در پایتخـت، 
مقـرر گردیـد طـی انعقـاد تفاهـم نامـه ای سـه جانبـه فـی مابیـن 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت نیـرو و 
اسـتانداری کرمـان در آینـده ای نزدیـک، عملیات بهـره برداری 

از آب هـای ژرف اسـتان کرمـان آغـاز شـود.
بحـران کـم آبـی یکـی از مشـکات در کشـور ایـران اسـت و 
ایـن در حالیسـت کـه تاکنـون نـگاه کشـور متمرکز بـه آب های 
سـطحی بـوده اسـت و براسـاس آمـار وزارت نیـرو، آب هـای 

سـطحی کشـور 500 میلیـارد متـر مکعـب اسـت.
تاکنـون تکنیـک هـای مختلف بـرای حل ایـن بحران در کشـور 
بـه کار گرفتـه شـده کـه از جملـه مـی توان بـه موضوعاتـی مانند 

انتقـال آب، سدسـازی، اسـتفاده از آب شـیرین کـن هـا و حفـر 
چـاه اشـاره کـرد امـا ایـن راه حل هـای مقطعـی تاکنون نتوانسـته 
اسـت بحران آب و خشـکی رودها و دریاچه های اصلی کشـور 
را برطـرف کنـد.از آنجایـی کـه معضـل کـم آبـی، روز بـه روز 
از سـوی متخصصیـن  مـی شـود، طـی کار علمـی کـه  حادتـر 

معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری انجام گرفته اسـت، 
موضـوع شناسـایی و اکتشـاف آب در ذخایـر ژرف زمیـن کلید 

اسـت. خورده 
در حـال حاضـر مطالعـات شناسـایی ذخایر جدیـد آب در مناطق 
ژرف و عمیـق ایـران آغـاز و پـس از تهیه تجهیزات ازم توسـط 

یکـی از شـرکت هـای دانـش بنیـان ایرانـی، در دو اسـتان فارس 
و سیسـتان و بلوچسـتان ایـن پـروژه وارد فاز اجرا شـده اسـت.

براسـاس اقدامـات انجـام گرفتـه در ایـن اسـتان بـه مخـازن آبـی 
دسـت یافتـه ایـم کـه چندیـن برابـر مخـازن موجـود آب هـای 
زیرزمینـی اسـت لـذا در این پروژه پس از شناسـایی پتانسـیل های 
آبی کشـور، از طریق نقشـه های سـطحی زمین شناسـی، مطالعات 
بلوک هـای  در  چـاه  حفـاری  نهایـت  در  و  انجـام  ژئوفیزیـک 

اکتشـاف آب در نقـاط عمیـق و ژرف انجـام خواهـد شـد.
زمیـن  کیلومتـری   25 اعمـاق  در  حفـاری  عملیـات  از   پـس 
مـی تـوان آب شـیرین و پایـداری را اسـتخراج کـرد کـه نیـاز 
آبـی مناطـق مختلف کشـور همچـون خراسـان جنوبـی، کرمان، 
سیسـتان و بلوچسـتان و فـارس را کـه نیـاز به انتقـال آب حوزه به 

حـوزه دارنـد را، مرتفـع می سـازد.
بی شـک بـا به نتیجـه رسـیدن این پـروژه عظیم، دسترسـی بسـیار 
خوبـی بـه آب هـای کامـا مطلـوب از نظـر آب شـرب و صنعت 
و بـا قیمتـی بسـیار کمتـر از آب انتقالی از خلیج فـارس به کرمان 

دسترسـی پیدا خواهیـم کرد.

آغاز عملیات بهره برداری از آب های ژرف استان کرمان در آینده نزدیک

دکتر پورابراهیمي در تشریح دیدار با وزیر ورزش و جوانان خبر داد: 
وزیر ورزش و جوانان به زودي به کرمان سفر مي کند

 ایجاد ۱۴۰زمین فوتبال چمن مصنوعی  در مناطق مختلف شهری و روستایی کرمان
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـامی  
از  جوانـان  و  ورزش  وزیـر  بـا  دیـدار  تشـریح  در 
ایجـاد 140زمیـن فوتبـال چمـن مصنوعـی بـا تمامی 
روسـتایی  و  شـهری  مختلـف  مناطـق  در  تجهیـزات 

اسـتان کرمـان خبـر داد.
 بـه گـزارش روابط عمومی دفتـر ارتباطات مردمـی نماینده مردم 
نماینـده مـردم  کرمـان و راور: دکتـر محمدرضـا پورابراهیمـی 
کرمـان و راور و رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای 
اسـامی در تشـریح نشسـت مشـترک بـا دکتـر سـلطاني فر وزیـر 
ورزش و جوانـان بـا اشـاره بـه کمـک مجلـس شـوراي اسـامي 
در زمینـه افزایـش بودجـه وزارت ورزش اظهـار کـرد: همانطـور 

کـه کمـک بـه مجلـس بـا هماهنگـی وزیـر انجام شـده بـه همان 
انـدازه نیـز مسـوولیت وزیر محترم هم نسـبت به گذشـته سـنگین 
تـر شـده و انتظـار داریـم تحـوات  مهمـی طبـق برنامه ششـم در  
حـوزه ورزش اتفـاق بیافتد که خوشـبختانه ایـن تحوات بزرگ 
در ورزش کشـور شـروع شـده اسـت. نماینـده مـردم کرمـان و 
راور بـا اشـاره بـه وسـعت فعالیت هاي ورزشـي در اسـتان کرمان 
خاطـر نشـان کـرد: طبق صحبت های انجام شـده بـا وزیر ورزش 
و جوانـان در ایـن جلسـه مقـرر شـد ظـرف امسـال و سـال آینـده 
پـروژه هـای تامیـن اعتبـار مالـی نیمـه تمـام اسـتان به ویـژه طرح 
هایـی کـه بیـش از ۳0 درصـد پیشـرفت داشـتند بـه اتمام  برسـد.

پورابراهیمـي افـزود: طبـق هماهنگـي انجام شـده و بـا دعوتی که 

از وزیـر ورزش و جوانـان انجـام دادایـم طـی  دو تـا سـه هفتـه 
آینـده دکتـر سـلطاني فر بـه کرمـان سـفر خواهـد کـرد.

  وي افـزود: در ایـن سـفر وزیـر محتـرم ضمـن موافقت بـا افتتاح 
توسـعه  روسـتا،  صـد  حداقـل  در  ورزش  خانه هـاي  و  مراکـز 

ورزش در سـطح روسـتاهای کرمـان را شـاهد خواهیـم بـود.
 پورابراهیمـي ادامـه داد: در ایـن جلسـه توافـق شـد حداقـل ۱۴0 
زمیـن فوتبـال چمـن مصنوعـی  بـا نورافکـن و تمامـی تجهیـزات 
در مناطـق مختلـف شـهری و روسـتایی در اسـتان کرمـان ایجـاد 
شـود و ایـن زمین هـا طی یک سـال آینده قابل اسـتفاده باشـد که 
ایـن موضـوع نیـز  بـه زودی بـا حضـور وزیـر ورزش در کرمـان 

پیگیـری خواهد شـد. 

گفتنـي اسـت در ایـن جلسـه دکتـر سـلطانی فر وزیـر ورزش و 
جوانـان ضمن تبریک مسـوولیت ریاسـت کمیسـیون اقتصادي به 
دکتـر پورابراهیمـی، از اقدامـات موثر ایشـان در راسـتای پیشـبرد 

اهـداف برنامـه ششـم تقدیـر و تشـکر کرد.

برای مدیریت فروشگاه بزرگ فایتون 
کرمان  متأسفم

هفتـواد : بـرای خریـد بـه فروشـگاه بـزرگ فایتـون بـا خانـواده مراجعـه 
بـرای  فروشـگاه  در محوطـه  امـا  بـود  عالـی  و  همـه چیـز خـوب  کـردم 
مجموعـه بـازی و سـرگرمی کـودکان موسـیقی هـای مبتـذل غربـی پخش 
مـی شـد ! وقتـی بـه مسـوول مجموعـه بـازی مراجعـه کردیـم گفـت تمـام 
موسـیقی هـا غربی اسـت و موسـیقی مناسـب نداریـم ! آیا کـودکان مظلوم 
کرمـان بـرای دقایقـی بـازی در این فروشـگاه باید موسـیقی مبتذل شـیطان 
پرسـتان و گروههـای همجنـس بـاز غربـی را بشـنوند ؟ آیا اگر امـام جمعه 
کرمـان و یـا اسـتاندار کرمـان هـم از ایـن فروشـگاه بازدید کنند بـاز هم از 
ایـن موسـیقی هـا پخـش مـی شـود ؟ گنـاه مـردم نجیـب و مظلـوم کرمـان 
چیسـت؟ چـرا مسـووان ناظـر شـهر کوتاهـی مـی کننـد حراسـتهای پـر 
تـاش کجـا هسـتند ، برای مدیریت این فروشـگاه متاسـفم و ایـن گزارش 

بـه مسـووان حتمـا تقدیـم  خواهد شـد .

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی شرکت برق منطقه کرمان 
تقدیر از فعاان حوزه تحقیقات شرکت 

در جلسـه تحقیقـات  از تعـدادی از اعضـاء کمیتـه تحقیقـات شـرکت، همـکاران 
فعـال در زمینـه تحقیقـات و ناظـران طرح هـای کاهش تلفـات تقدیر بـه عمل آمد.

اسامی افراد مورد تقدیر به شرح زیر است:
 اعضـای هیـات علمـی کمیتـه تحقیقـات: ملیحـه مغفـوری، سـید حسـین 

اسـماعیلی و سـعیدرضا صیدنـژاد  منصـوری، سـعید 
اعضـاء کمیتـه تحقیقات:عبـاس محمـد حسـنی، محمدرضـا حیدری و حسـین 

لعلوم بحرا
خالقـی  میـاد  محمـدی،  مجیـد  تحقیقـات:  زمینـه  در  فعـال  همـکاران 

مومنـی محمدرضـا 
ناظـران طـرح هـای کاهـش تلفـات: سـید ناصـر میرتـاج الدینـی، مجتبـی 
محسـنی، مسـعود اکبـرزاده،  فرحنـاز آذیـن فـر، ایمـان حـاج اسـماعیلی، مجیـد 

حاجـی پـور و مجیـد محمـدی
 همچنیـن در ایـن جلسـه میـزان پیشـرفت  سـاخت ربـات بازدیـد خطـوط انتقـال و 
موانـع و مشـکات طـرح و راه حـل هـای موجـود، شـیوه نامـه فرصـت مطالعاتـی 
بـا  نامـه پژوهشـی  تفاهـم  و ماموریـت پژوهشـی اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه 
و  هـا  دانشـگاه  مشـارکت  بـا  سـاانه  کنفرانـس  برگـزاری  منطقـه،  دانشـگاههای 
چگونگـی تجـاری سـازی پـروژه هـای تحقیقاتی و راه حـل های پیـش رو از مورد 

بحـث قـرار گرفـت.

بزرگترین رویداد قرآنی استان کرمان 
مردادماه برگزار می شود 

اوقـاف و  اداره کل  بـه گـزارش روابـط عمومـی 
امـور خیریـه اسـتان کرمان ، حجت ااسـام مختار 
یعقوبـی گفـت: در راسـتای سیاسـتهای راهبـردی 
سـازمان اوقـاف و گسـتردگی برنامه هـای معاونت 
ادارت  سـطح  در  قرآنـی  مسـتقل  اداره  فرهنگـی 

اوقـاف سراسـر کشـور راه انـدازی شـد.
  وی بـا بیـان اینکـه هـدف از راه انـدازی ایـن اداره 
قرآنـی بـا ثبات تـر و تخصصی تـر شـدن آموزش ها 
اجـرای  و  اسـتانها   سـطح  در  قـرآن  مسـابقات  و 

مأموریت هـای قرآنـی سـازمان اوقـاف اسـت. تصریـح کـرد: اداره قرآنـی در واقـع 
فرصتـی جهـت نخبـه پـروری ،تعامـل بـا  نخبـه هـای قرآنـی  و حمایـت از جامـع 
قرآنـی اسـتان را فراهـم مـی آورد. یعقوبـی بـه برگـزاری مرحلـه اسـتانی رقابتهـای 
چهلمیـن دوره مسـابقات سراسـری قـرآن کریم اشـاره کـرد وگفت:  ایـن رویدا به 
عنـوان بزرگتریـن رویـداد قرآنـی اسـتان مـرداد ماه سـال جاری بـا رقابـت ۳70 نفر 
برگزیـده مرحلـه شهرسـتانی در سـیرجان برگزار می شـود. وی همچنین از تشـکیل  
کاسـهای  مرحلـه ششـم طـرح تربیـت حافظـان وقاریـان قـران خبـر داد و افـزود: 
عاقـه منـدان جهـت حضـور در کاسـهای ایـن طرح مـی تواننـد بـه ادارت اوقاف 

سراسـر اسـتان مراجعـه کنند.

مراسم تودیع و معارفه
رئیس جدید اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان ارزوئیه

طـی حکمی از سـوی مهندس رجبـی زاده مدیر کل 
و در مراسـمی کـه در فرمانـداری شهرسـتان ارزوئیه 
با حضـور مهندس بختیـاری نماینده مجلس شـورای 
اسـامی و پرسـنل اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
شهرسـتان ارزوئیـه برگزار گردیـد، از خدمات آقای 
ایـرج الـه زاری در زمـان تصـدی  مسـئولیت اداره 
شهرسـتان قدردانـی و آقـای احمـد سـاجقه بعنـوان 

سرپرسـت جدیـد اداره معرفـی گردید.
در ایـن مراسـم پس از شـنیدن سـخنان فرمانـدار این 

شهرسـتان در رابطـه بـا رفـع موانـع موجـود بـرای صـدور بـرگ تشـخیص و تعییـن 
تکلیـف اراضـی شهرسـتان، مهنـدس رجبـی زاده از عـزم ایـن اداره بـرای جـذب 
شـرکت هـای پیمانـکار بمنظور تهیه نقشـه و مشـخص شـدن منابع ملی و مسـتثنیات 

شهرسـتان در جهـت رفـع سـریع موانـع و مشـکات مـردم خبـر داد.

2044 روستای استان کرمان 
به اینترنت پرسرعت متصل شدند 

بـا حضـور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، اسـتاندار 
کرمـان و جمعـی از مسـئوان چند پـروژه در حـوزه ICT با 
اعتبـار بالـغ بـر 2000 میلیارد ریال در اسـتان کرمـان، افتتاح 

گردید.
فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر  حضـور  بـا  اسـت  گفتنـی 
اطاعـات، اسـتاندار کرمـان و مدیرمخابـرات منطقه کرمان 
وجمعـی از مسـئولین محلـی و اسـتانی، ۱9 پـروژه در حوزه 

ICT بـا اعتبـار بالـغ بـر 20۴5.82 میلیـارد ریـال در اسـتان کرمـان، افتتـاح شـد.
شـایان ذکـر اسـت، پـروژه تأمیـن اینترنـت پرسـرعت نسـل چهـارم هم زمـان بـه 20۴۴ 
روسـتای اسـتان کرمـان بـا اعتبـار 2۴5.280 میلیـارد ریال بـه بهره برداری رسـید که این 

زیرسـاخت توسـط وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات ایجاد شـده اسـت.
هم چنیـن بـا حضـور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات و اسـتاندار کرمـان پـروژه 
افزایـش پهنـای بانـد دسترسـی دیتای اسـتان به میـزان 20 گیگابایت در ثانیه افتتاح شـد. 

در ایـن آئیـن عملکـرد دولـت تدبیـر امیـد در حـوزه ICT ارائه شـد.
هم چنیـن ظرفیـت شـبکه دیتـای اسـتان از ۱9 گیگابایـت در ثانیـه بـه ۱70 گیگابایت بر 

ثانیـه رسـیده که 890 درصد رشـد داشـته اسـت.
شـبکه فیبـر نـوری نیـز از ۳500 کیلومتـر در اسـتان کرمـان بـه ۴200 کیلومتـر افزایـش 

اسـت. یافته 

در استان کرمان میزان جوجه ریزي 
در دوره 50 روزه سال جاري نسبت به 
سال قبل ده درصد افزایش یافته است

سـهمیه تکلیفـی جوجـه ریـزي اسـتان کرمـان ماهیانـه 
گذشـته  ماههـای  طـی  کـه   اسـت  قطعـه   ۱506000
ظرفیـت  بـر  مـازاد  جوجـه  قطعـه   ۴۴7000 ماهیانـه  
تکلیفـی جوجه ریزی شـده و درحـال حاضرمرغ زنده 

دراسـتان کرمـان بـه انـدازه کافـی وجـود دارد.
جهـاد  سـازمان  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه  بنـا 
کشـاورزي اسـتان کرمـان، علـي باقـري معـاون بهبـود 
اقدامـات  بـا  ایـن سـازمان در رابطـه  تولیـدات دامـي 
دهـم  از  ریـزی  جوجـه  میـزان  گفـت:  بـازار  بـه  مـرغ  گوشـت  عرضـه  شـده  انجـام 
اردیبهشـت مـاه لغایـت پایـان خردادمـاه ۳255۱00  قطعـه مـی باشـدکه نسـبت به سـال 

اسـت. داشـته  حدود۱0درصدافزایـش  گذشـته 
وي بـا بیـان اینکـه  در سـال قبـل میزان جوجـه ریـزي2976500 قطعه بوده افـزود:و این 
درشـرایطی کـه سـهمیه تکلیفـی اسـتان کرمـان در سـالجاری ماهیانـه ۱506000 قطعـه 
اسـت ماهیانـه  ۴۴7000 قطعـه جوجـه مـازاد بـر ظرفیـت تکلیفـی انجـام شـده و درحال 
حاضرمـرغ زنـده دراسـتان کرمـان بـه انـدازه کافـی وجودداردکـه بـه گفتـه مدیرعامل 

اتحادیـه  مرغـداران اسـتان میـزان مـازاد تولیـد شـده بـه  یزد  فرسـتاده  می شـود.

هفتـواد :  جـوان ۳5 سـاله ای جلـو آمـد و گفـت خواهش می 
کنـم صـدای مـا را بـه گوش مسـئولین برسـانید من سـن و سـالی 
نـدارم بـه علـت نداشـتن ماسـک ریـه هایـم مشـکل پیـدا کـرده  

است.
بدسـت  چـک  دارد،  فرزنـد  دو  و  اسـت  متاهـل  و   56 متولـد 
نزدیـک آمـد و گفـت بخـدا جوانـی ام را روی ایـن کارخانـه 
گذاشـتم حـدود ۴ سـال بـدون بیمه ومزایـا و به صـورت روزمرد 
کار کـردم  آخـرای اسـفند 95 بـود کـه به مـا گفتند اگـر کارگر 
نیـاز داشـتیم بـا شـما تماس مـی گیریـم ،کارخانـه دو مـاه تعطیل 
بـود پعـد از آن تمـاس گرفتنـد و خواسـتند بـه سـر کار بیاییـم ، 
بعـد از گذشـت ۱0 روز  مـرا اخـراج نمـوده و وقتی سـوال کردم 

چـرا؟ مـی گویـد دیگـر نیـازی بـه نیـرو نداریم.

از سـن 2۴ سـالگی در ایـن کارخانـه مشـغول بـه کار شـدم سـال 
۱۳82 مشـغول بـه کار شـدم حـدود ۱۴ سـال کار مـی کنـم ، بـه 
صـورت سـه ماهـه بـا مـا قـرارداد مـی بندنـد، بـه مـا گـروه پایـه 
نمـی دهنـد، امنیـت شـغلی نداریـم و بـا کوچکتریـن صحبـت و 

اعتـراض مـا را اخـراج مـی کننـد، بعـد از ۱۴ سـال کار 
کـردن مـی تواننـد راحـت مـرا اخـراج کننـد و دسـتم بـه 

جایـی بنـد نیسـت.
و  بـود  سـوار  آن  روی  موکـت  هـا  دسـتگاه  از  یکـی   
مشـخص بـود کـه مـدت زیـادی از آن مـی گـذرد جلـو 
رفتـم و از یکـی از کارگران سـوال کردم که این دسـتگاه 
چنـد وقـت اسـت کـه خوابیـده ، در جواب گفـت حدود 
یـک سـال اسـت ، پرسـیدم علـت چیسـت؟ در جـواب پاسـخ 
 داد: بـه علـت کمبـود نیـرو ، مـا قبـا بـه صورت سـه شـیفت کار 
پـای  سـاعت   ۱2 و  شـیفت  یـک  بایـد  اان  ولـی  کردیـم  مـی 

باشـیم. دسـتگاه 

کارگـر دیگـری گفـت: بـه تازگی بـا من قـرار داد بسـته اند ولی 
قـرارداد خودشـان را هـم قبـول ندارنـد و می گویند شـما کارگر 

روزمزد هسـتید.
از آنـان سـوال کـردم چـرا از ماسـک و دسـتکش اسـتفاده نمـی 
کنیـد؟ ، در جـواب پاسـخ دادنـد بـه ما ماسـک و دسـتکش نمی 

دهند.
بـه سـراغ مدیـر کارخانـه رفتـم و از وی خواسـتم در ایـن رابطـه 
جوابگـو باشـد کـه گفـت : اینجا از لحاظ بهداشـت محیـط تایید 

شـده و هیـچ گونـه آلودگی نـدارد.
سـپس از همگـی کارگـران خـدا حافظـی کـردم و بـه آنـان قول 

دادم کـه مسائلشـان را بـه گـوش مسـئولین برسـانم .

در هنـگام خـروج دم در ورودی نگاهـم بـه خانه بهداشـت افتاد، 
از نگهبـان سـوال کـردم آیا ایـن خانه بهداشـت پرسـنل هم دارد 

و یـا نه؟
باقـری یکـی از پرسـنل خانه بهداشـت به خبرنگار مـا گفت : این 
کارخانـه دارای عوامـل زیـان آور زیادی می باشـد همه دسـتگاه 
هـا فرسـوده هسـتند ، محیـط آلـوده اسـت و ایـن مـوارد را بـه 
مدیرعامـل تذکر داده شـده ولـی وی می گوید چنیـن تجهیزاتی 

نیست. ازم 
وی گفـت : اگـر از لحـاظ بهداشـت بخواهیـم رسـیدگی کنیـم 

ایـن کارخانـه کا بایـد پلمـپ شـود.
هفتـواد : حـال شـما مسـئولین قضـاوت کنیـد، دولـت تدبیـر و 
امیـد مـی گویـد نـرخ بیـکاری را به تـک رقمی رسـانده ایـم ، به 
مشـکات رسـیدگی مـی کنیـم ، نمی دانیـم دم خـروس را قبول 

کنیـم یا قسـم حضـرت عبـاس را.
چـرا اینقـدر تناقـض گویـی بیـن سـخنان مسـئولین دولـت وجود 
دارد. کارخانـه ای کـه  کارگـران خـود را بـه بیـگاری گرفتـه 
اسـت. مدیرعامـل کارخانـه موکـت ترمـه مـی خواهـد بـا ایـن 
کار بگویـد کـه اگـر فـردا کارخانـه ورشکسـته شـد در مقابـل 
کارگرانـش پاسـخگو نیسـت و کارگـران هم دستشـان بـه جایی 

نباشـد. بند 
امیـد آن داریـم کـه مسـئولین در ایـن رابطـه پاسـخگو باشـند، 
کـرد  حمایـت  صنعتـی  واحدهـای  از  بایـد  کـه  اسـت  درسـت 
ولـی در ایـن میـان کـه چرخـه اقتصـاد و تولیـد روی دوش زخم 
خـورده و خسـته کارگـر مـی چرخـد آیـا نبایـد او را نیـز مـورد 

حمایـت قـرار داد؟

گزارش از : مهین نامجو

آیا صدای کارگران کارخانه موکت ترمه کرمان به جائی میرسد ؟
صمدانی به سمت »رئیس شورای 

هماهنگی مشاوران مدیران عامل در 
امور ایثارگران شرکت های صنعت آب 

و برق در استان کرمان« منصوب شد 
محمـد  یعقـوب  سـید  سـوی  از  حکمـی  طـی 
مـرادی مشـاور وزیـر نیـرو در امـور ایثارگـران 
صمدانـی بـه سـمت »رئیـس شـورای هماهنگی 
ایثارگـران  امـور  در  عامـل  مدیـران  مشـاوران 
اسـتان  در  بـرق  و  آب  صنعـت  هـای  شـرکت 
آمـده  حکـم  ایـن  شـد.در  منصـوب  کرمـان« 

اسـت:
برادر گرامی جناب آقای حمید صمدانی

در  مدیرعامـل  محتـرم  امـور ایثارگـران شـرکت آب و فاضاب اسـتان مشـاور 
کرمـان

بـه موجـب ایـن حکـم و بـه منظـور تعامـل هرچـه بیشـتر مشـاوران امـور ایثارگران 
شـرکت هـای زیرمجموعه در سـطح آن اسـتان جنابعالـی به عنوان »رئیس شـورای 
هماهنگـی مشـاوران مدیـران عامـل در امور ایثارگران شـرکت هـای صنعت آب و 
بـرق در اسـتان کرمـان« منصـوب مـی گردید تـا در راسـتای اجرایی نمـودن موارد 

زیـر بـا اعضای شـورا هماهنگـی ازم معمـول فرمایید.
۱-تشـکیل شـورای هماهنگـی مشـاوران امـور ایثارگـران صنعـت آب و بـرق در 
اسـتان کرمـان بـه صـورت مسـتمر و ماهیانـه و هماهنگی جهـت اجرای سیاسـتهای 

شـرکت هـای مـادر تخصصـی و وزارت نیـرو در امـور ایثارگـران
2-شـناخت دقیـق مسـائل و مشـکاتایثارگران اسـتان و اولویـت بنـدی جهـت حل 

آن از طریـق شـرکتهای اسـتانی
ایثارگـران  بـا  مسـئولین  دیـدار  نمـودن  فراهـم  و  مسـتمر  سرکشـی  و  ۳-بازدیـد 

اسـتان سـطح  در  شـهدا  عظـم  خانـواده  ،بااخـص 
۴-هماهنگـی جهـت تعامـل مابین مدیران شـرکت هـای زیرمجموعه در آن اسـتان 
بـه منظـور ایجـاد راهکارهای حل مشـکات ایثارگـران و در صورت نیـاز برقراری 

ارتبـاط با شـرکت مـادر تخصصی مربوطـه و وزارتخانه
5-تـاش بـه منظـور برخـورداری همـکاران ایثارگـر از امکانـات و ظرفیـت هـای 

شـرکت هـای صنعـت آب و بـرق در سـطح اسـتان
6-ارائـه گـزارش عملکـرد فعالیـت هـا و اقدامـات انجـام شـده بـه رئیـس شـورای 
مدیران اسـتان و مشـاور ایثارگران شـرکت مادر تخصصی و وزارت نیرو و مراجع 

ذیربط اسـتانی
7-هماهنگـی جهـت برگـزاری مراسـم هـای خـاص ایثارگران بـه صورت اسـتانی 

صنعـت آب و بـرق
8-انجام سایر وظایف مربوطه در امور ایثارگران

40 فقره انشعاب غیر مجاز در رودبار 
کهنوج قطع و جمع آوری شد 

رضـا بهرامـی مدیـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان کهنـوج گفـت: درخردادمـاه 
گذشـته ۴0 فقـره انشـعاب غیـر مجـاز در رودبـار شناسـایی شـد کـه تمامـی آنهـا 
قطـع وجمـع آوری شـدند. وی بـا بیـان اینکـه انشـعاب های غیـر مجاز چالـش ها و 
مشـکاتی را در زمینـه آبرسـانی مطلـوب بـه شـهروندان ایجـاد مـی کنند افـزود: با 
افـراد خاطـی کـه بصورت غیـر قانونی از آب اسـتفاده مـی کنند به شـدت برخورد 
و بـه مراجـع قضایـی معرفـی مـی شـوند. بهرامـی بـا اشـاره بـه کمبـود منابـع آب از 
مـردم درخواسـت کـرد  از مصرف غیـر مجاز آن خـودداری و با مشـاهده هرگونه 

تخلـف مراتـب را بـه امـور آبفا اطـاع دهند.

اخبار آب و فاضاب شهری

قابل توجه مدیر کل جهاد کشاورزی 
استان کرمان 

جناب آقای مهندس سعیدی 
شهرسـتان  اسـامی  شـوراهای  نماینـده  اصغـری   : هفتـواد 
ارزوئیـه با اشـاره به مشـکات زیاد این 

شهرسـتان گفـت : 
گنـدم  تحویـل  از  نیـم  و  مـاه  یـک  از   بیـش 
مـی گـذرد امـا خبـری از پـول آن طبـق معمول 
بگوئیـد کشـاورزان  اسـت  نیسـت خواهشـمند 
جهـت هزینـه های کشـت بعـد به کجـا مراجعه 
کنند کسـی جوابگو نیسـت در فصـل ذرت این 
کار تکرار می شـود مشـکل سـاماندهی آبیاری 
مواجـه  مشـکل  بـا  شهرسـتان  ایـن  در  نویـن 
مـی باشـد درخواسـت مـی شـود جهـت رفـع 
مشـکات کشـاورزی گامی بلند برداشـته شـود  
مسـئووان  کشـاورزی کجا هسـتند ؟ چرا جواب کشـاورزان را نمی دهد .

اصغـری افـزود : بـا توجـه بـه اطاعات بدسـت آمده پـول گندم در سراسـر 
اسـتان مشـکل پرداخـت دارد که واقعاً جای تاسـف اسـت .

درایـن همایـش آقـای  بانـک رییـس اجرایـی حـزب اعتـدال  و 
توسـعه ازتـاش اعضـای ایـن حـزب در اسـتان کرمـان قدردانی 
وتوسـعه  اعتـدال  حـزب  امروزشاهدتوسـعه  کردوگفـت: 
قراردهیـم  رادرالویـت  آمـوزش   بایدکادرسـازی  پـس  هسـتیم 
وی بـه نقـش مرحـوم  آیـت  ا... هاشـمی درسـازندگی اشـاره 
بـود.  امورکشـوراعتدال  دراداره  ایشـان  مشـی  کردوگفـت:  
وی در ادامـه بـه تخریـب دولـت درانتخابـات اخیراشـاره کـرد 
مشـکات  بیـان  خودرامعطـوف  تـوان  تمـام  رقیـب  وگفـت 
مسـایل  آنـان   الویـت  دادنـد  نشـان  امامـردم  داشـت  اقتصـادی 
اجتماعـی وسیاسـی اسـت وی گفت: مـردم حس کردنـد دولت 

۴0درصدرسـاند  رابـه  هدردادوتـورم  را  دار  میلیاردرهـا  قبـل 
بـه همیـن دلیـل نخواسـتند بـه گذشـته بازگردنـد. وی بـه نقـش 
صداوسـیما در تخریـب دولـت هـم اشـاره کـرد وگفـت: طـرف 
مقابـل نمیخواسـت حضـور حداکثـری درپـای صندوقهـای رای  
انجـام شـود چـون بـه نفـع آنـان  نبـود.وی گفـت: چهـار میلیـون 
نفرکـه تاکنـون پـای صنـدوق هـای رای نرفتـه بودنـد ایـن دوره 
احسـاس کردنـد اگرنیاینـد منافـع ملـی بـه خطـر میافتدبـه همیـن 
دلیـل آمدنـد  تابگوینـد اجـازه نمیدهیـم بـی قانونـی ومشـکات 
آزادیهـای  فـردی دوبـاره برگـردد. وی افزود:  دولـت هم برنامه 
داردوهـم اراده تـا مشـکات اقتصـادی را حل کند چـون بحران 

کاهـش قیمـت نفـت را طـی کردیـم و هـم اکنـون گشایشـهایی  
شـده اسـت وبا انسـجام تـا سـال ۱۴00بایـد نتیجـه آن را بگیریم.

توسـعه  حـزب  زنـان  سـازمان  رییـس  حقیقـی  خانـم  درادامـه 
واعتـدال بااشـاره بـه ظرفیت 50درصـدی بانـوان درجامعه گفت:  
بـاا  ازدانـش  بایـد  راداریـم  وتوسـعه  پیشـرفت  دغدغـه  اگرمـا 

باشـیم. اجتماعـی آگاه   از تحـوات حـوزه  برخـوردارو 
زنـان  مدیریتـی  سـهم  میتـوان  صـورت  ایـن  در  افـزود:   وی 
زادی  نیـک  آقـای   جلسـه  آورد.درایـن  بدسـت  درقـدرت  را 
اکنـون  هـم  گفـت:  درمجلـس  اسـتان  شـرق  مـردم  نماینـده 
50نفرازنمایندگان مجلس هوادارکانون اعتدال وتوسـعه هسـتند. 

کـرد  نشـان  خاطـر  وی 
دولـت بایدجـواب ایثـار و 
فـداکاری مـردم را بدهـد.

حاشیه های جلسه  
  پانـزده دقیقـه  برق سـالن 

همایـش  قطـع و حضـاردر خاموشـی وتاریکـی به سـربردند !!!!
آقـای  بانـک هـم گفـت:  اسـتاندارکرمان قبـل ازجلسـه گفتنـد  
ماصـادرات بـرق بـه اسـتانهای هـم جوارداریـم امـا بـرق کرمـان 

امـروز رفـت فقـط امیـدوارم توطـه بیـن المللـی نباشـد !!!! 
خبرنگار هفتواد: احمدی افزادی

همایش تجلیل ازفعاان اعتدالی ستادهای انتخابات دکتر  روحانی درکرمان برگزارشد 

مرکـز حفاظـت و اطاعـات قـوه قضاییـه بـا اشـاره بـه  اینکـه در 
سـال گذشـته 78 قاضـی تعلیـق شـدند، اعـام کـرد: »ایـن میـزان 
درمقایسـه بـا سـال پیـش از آن 20 درصد افزایش داشـته اسـت.«

قـوه  در  تخلفـات  بـا  برخـورد  و  هـا  نظـارت  تشـدید  موضـوع 
قضاییـه طـی سـال هـای اخیـر بـا قـدرت و جدیـت از سـوی این 
قـوه دنبال شـده اسـت. اخیرا نیز آیـت ا... آملـی اریجانی رئیس 
دسـتگاه قضـا در گفـت و گـوی تلویزیونـی خـود بـا اشـاره بـه 
تشـدید نظارت هـا تاکیـد کـرده بـود: »در حـال حاضـر در قـوه 
قضائیـه رونـد خوبـی را بـرای رسـیدگی بـه ایـن تخلفـات طـی 
قضایـی منفصـل کرده ایـم.« برخـورد بـا متخلفان قضایـی ازجمله می کنیـم و عـده ای از قضـات و کارمنـدان متخلف را از دسـتگاه 

مطالبـات رهبـر انقـاب از دسـتگاه قضایـی بـوده و هسـت.  
نیـز در  تیرمـاه جـاری  ا... خامنـه ای دوازدهـم  حضـرت آیـت 
دیـدار رئیـس و مسـئوان قـوه قضائیـه »تشـویق قضـات عـادل 
و درسـتکار« را مکمـل »تنبیـه و برخـورد بـا متخلفـان« خوانـده 
و تأکیـد کـرده بودنـد: نبایـد اینگونـه احسـاس شـود کـه قـوه 
قضائیـه بـا متخلفـاِن قضایـی، برخـورد نمی کنـد.  رهبـر انقـاب 
سـال گذشـته نیـز در دیـدار مسـئوان قضایی بر ضـرورت اطاع 
رسـانی برخـورد با افـراد خاطـی در داخل دسـتگاه قضایی تأکید 
کـرده و افـزوده بودند: »معـدود افرادی که در داخـل قوه قضاییه 
مرتکـب فسـاد و اقدامـات خـاف مـی شـوند، عـاوه بـر خیانت 
بـه مدیـران و کارکنـان خـدوم و زحمتکـش دسـتگاه قضایی، به 
مـردم نیـز ظلـم مـی کننـد.« ایشـان همچنیـن خواسـتار ایـن شـده 
بودنـد کـه برخـورد قاطعانه و جدی بـا افراد متخلف و فاسـد قوه 

قضائیـه در  داخـل قـوه انجـام شـود و اسـتمرار یابـد. 

 گـزارش اخیـر مرکـز حفاظـت و اطاعـات قـوه قضاییـه نشـان 
مـی دهـد کـه ایـن موضـوع بـه صـورت جـدی دنبـال مـی شـود 
تاجایی که حتی محسـنی اژه ای سـخنگوی دسـتگاه قضا چندی 
قبـل  بـا اشـاره بـه تعقیـب و بازداشـت ۴ قاضـی و چنـد کارمنـد 
متخلـف گفتـه بـود: »بـه قضـات توصیـه می کنـم در ایـن پرونده 
هیچ گونـه تخفیفـی قائـل نشـوند.«2 روز پیش نیز حجت ااسـام 
والمسـلمین موحـدی آزاد دادسـتان انتظامی قضـات گفته بود: از 
مجمـوع شـکایاتی کـه بـه دادسـرای انتظامـی قضـات وارد شـده 
اسـت یـک پنجـم ایـن شـکایات منجـر به صـدور کیفرخواسـت 
شـده اسـت  و در چهارپنجـم آن عمدتـا بـه منـع تعقیـب منجـر 
شـده یـا بـه علت بازنشسـتگی قاضـی موقوفی تعقیب صادر شـده 
و در هـر صـورت بـه احـراز تخلف از قاضی منجر نشـده اسـت . 

همچنیـن بـا ۱78 وکیـل متخلـف نیـز برخورد شـده اسـت . 
) منبع / خبرگزاری صدا و سیما (

باز هم قضات متخلف !!!
تعلیق ۷۸ قاضی و برخورد با ۱۷۸ وکیل



ΧϪࣥএ ජࡁॲ
قلم و قسم و وظیفه

ای قلمی کز خدا، تو دیده ای احترام     
 محترمی زان جهت، به حق نمایی قیام

خورده به نامت قسم، خواسته تو را محترم    
تا نشوی آلت و، عصای دست ستم

دانستن اما ُبَود، حق عموم مردم       
 پاسخ پرسش چرا، در پشت پرده ها گم؟

بپرس از مدیران چرا زیاد شد فساد؟      
چرا رکود کرده مات آینه ی اقتصاد؟

چرا سخن با عمل چون شب و روز دوگانه؟    
بر عدم ترقی همواره در بهانه؟

بگو چرا دروغ از باا چو باران شده؟      
باران سمی که بر جان بهاران زده؟

چرا )سیاست زده( دائم ز دین می ُبرد؟      
تیغ سیاست چرا بر رگ دین می خورد؟

جمهوری باشد اما اسامی اَش ضعیف شد    
مواد )ائیک( چرا چو سلسله ردیف شد؟

بگو که )بیست و سی( را تو دامن ما نهاد؟   
 چرا )نماد غیرت( از ُکُتب ما فتاد؟

که دیده نان خود را در واردات فساد؟     
 چه کس عوض می کند جای شهید و جاد؟

)مدافعان عزت( چرا بدهکار شدند؟     
 )مرفهین بیدرد( عزیز بازار شدند؟

که گر نبود رهبری نمانده بود ز فرهنگ     
 اختیار مملکت می شد به دست فرنگ

)کشف حجاب( امروز گسترده تر ز دیروز   
 )بدحجابی( ز غفلت شود سوار و پیروز

چه کس به دشمنان از کشور )گرا( می دهد؟   
 که پا به روی دین و عزت ما می نهد؟

تفرقه پاره کرده زنجیره ی اتحاد        
کسی نمی کند به )سیاسیون( اعتماد

یک عده ای وارث فکر )خوارج( شدند      
بعضی چرا به کار تطهیر خارج شدند؟

قلم بگو که )شیطان( هرگز نمی شود پاک   
 با آب هرچه دریا و ُمهره ها و مسواک

قلم وظیفه داری باشی تو با صداقت    
  در خدمت حقیقت در خدمت عدالت

باید نگاهت شود نگاه عارفانه    
    آنچه بماَند ز ما اعمال صادقانه

)نقاش( قلم به دست صالح اگر نباشد      
تیغ و مسلسل شود خون ریزد و بپاشد

مدد طلب از خدا تا که نیفتی ز راه     
 هرکه جدا شد ز حق به حق بیفتد به چاه

غامحسین رضایی - نقاش

آل فتنه، آل شر
تیغ شمشیر ترامپ و برق شمشیرعرب

گربه رقصانند  هردو، آل فتنه ،آل شر
 مالک نفت برنت و صاحب نفت حجاز

اهل دکانند هردو،آل فتنه ،آل شر
ساکن کاخ سفید وساکن کاخ ریاض

عین شیطانندهردو، آل فتنه ،آل شر
جاهل ازنوع قبیله جاهل ازنوع مدرن

سخت نادانندهردو، آل فتنه ،آل شر
بهر دفع فتنه ی داعش به میدان نبرد

گرم جوانندهردو ،آل فتنه، آل شر
مانع ایران ز رفتن سوی آمریکاوحج

خصم ایرانندهردو،آل فتنه ،آل شر
داعی آزادی ادیان و افکار وبیان

بندوزندانند هردو ،آل فتنه ،آل شر
دختر مسترترامپ و دختر سلمان شوم

ننگ نسوانندهردو، آل فتنه ،آل شر
مرکزتولیدمثل شرک وتکفیرونفاق 

نسل حیوانند هردو، آل فتنه، آل شر
بتمن موبور یانکی، شیخ بی ریش عرب

نامسلماندهردو،آل فتنه ،آل شر
زوج خوبی ساخته پیوندنامیمونشان

مست پیمانند هردو،آل فتنه ،آل شر
از شکوه و غیرِت مرداِن ایران، تا ابد

زار و حیرانندهردو، آل فتنه، آل شر!

خلیل ا... باقی زاده   کوهبنانی      
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رهبری معظم انقاب :
رژیم صهیونیستی در واقع یک رژیمی است 

که پایه های آن بشّدت سست است، رژیم 
صهیونیستی محکوم به زوال است.  

این شماره از هفتواد تقدیم می شود 
به سردار شهید» حسین ایرانمنش « 

پیام شهیدان

ای ملـت قهرمـان تنهـا پیـام ماشـهیدان این 
کبیـر  رهبـر  از  دسـت  هرگـز  کـه  اسـت 

برنداریـد. انقـاب 
بـه خـدا قسـم بـه  جـرأت میتوانـم بگویـم 
امـام   سـرپیچی کنـد  از فرمـان  هرکـس 
امـام  دوران  در  کـه  اسـت  کسـی  ماننـد 
حسـین)ع( در شـب عاشورا حسـین)ع( را 

گذاشـتند. تنهـا 
بخشی از وصیت شهید حسین ایرانمنش

یادی از یک شهید

 

شـهردار کرمـان گفـت: تـاش می  کنیـم تـا پایـان ایـن دوره، 
پروژه هـای نیمه تمام شـهرداری کرمان به بهره برداری برسـند.

علی بابایی در نشسـت عمومی شـورای اسـامی شـهر کرمان 
بـا بیـان این کـه تـا 13 مردادمـاه برخـی پروژه هـای در دسـت 
اجـرا، تکمیـل می شـود و بـه بهره بـرداری می رسـد، بـا اشـاره 
بـه افتتـاح مجموعـه ی فرهنگـی خواجـه اتابـک در 19 تیرماه 
گفـت: هم چنیـن خانـه ی فرهنـگ نـور واقـع در کوچـه 32 

بولـوار هوانیـروز دوشـنبه 26 تیرمـاه افتتـاح خواهد شـد.
وی از افتتـاح بوسـتان بهـار در ورودی شـهرک خواجـو در 
قمـر  فرهنگ سـرای  گفـت:  و  داد  خبـر  تیرمـاه   27 تاریـخ 

افتتـاح خواهـد شـد. تیرمـاه  نیـز در 28  بنی هاشـم 
شـهردار کرمـان افـزود: ایـن فرهنگ سـرا هم اکنـون تجهیـز 
نیـز  پایـان رسـیده و محوطـه ی آن  بـه  نمـاکاری آن  شـده، 
آسـفالت شـده اسـت.  بابایـی ادامـه داد: بوسـتان مالیـات و 

نیـز آمـاده بهره بـردای اسـت بولـوار پزشـک  ادامـه ی 
وی بـا بیـان این کـه بوسـتان های بیهقـی، پارسـیان و ُرز نیـز 
بـه زودی افتتـاح خواهنـد شـد، بـه آغـاز دهـه ی کرامـت از 
تاریـخ سـوم مـرداد اشـاره کـرد و گفـت: به مناسـبت دهـه ی 
کرامـت، 10 برنامـه ی جشـن به مدت 10 شـب در پارک مادر 

برگـزار خواهد شـد.
حضـور  بـا  کـه  شـبانه  جشـن های  افـزود:  کرمـان  شـهردار 
هنرمنـدان و بـا اجـرای برنامه هـای شـاد برگـزار خواهد شـد، 
هدیـه ی شـهرداری کرمـان در 10 شـب پایانـی ایـن دوره بـه 

شـهروندان عزیـز کرمانـی اسـت.
ورزشـی  باشـگاه  جدیـد  سـاختمان  آماده سـازی  بـه  بابایـی 
شـهرداری و اسـتراحت گاه ورزش کاران نیـز اشـاره کـرد و 
بـه متـراژ 2100 مترمربـع در حـال  گفـت: تـاار شـهرداری 
آماده سـازی اسـت و تاکنـون مراحـل سـقف و دیوارهای آن 

انجـام گرفتـه اسـت.
وی افـزود: ایـن تـاار بـا اسـتفاده از امکانـات شـهرداری در 
بـرای  از سـاخت،  پـس  اسـت  قـرار  و  اسـت  حـال سـاخت 

اسـتفاده ی کارکنـان شـهرداری و مـردم، در اختیـار شـرکت 
گیـرد. قـرار  سالم شـهر 

طـب کار  جدیـد  سـاختمان  داد:  ادامـه  کرمـان  شـهردار 
آماده سـازی  جهـاد  خیابـان   31 کوچـه  در  نیـز  شـهرداری 
طـب کار  راه انـدازی  بـا  کـرد:  بیـان  بابایـی  اسـت.  شـده 
دارای  شـهرداری  پرسـنل  تمـام  کرمـان،  شـهرداری  جدیـد 

شـد. خواهنـد  بهداشتی-پزشـکی  شـناس نامه ی 
شـهرداری  پنج سـاله ی  برنامـه ی  تدویـن  از  هم چنیـن  وی 
کرمـان خبـر داد و گفـت: ایـن برنامـه آمـاده شـده و به زودی 

بـرای تصویـب بـه شـورای اسـامی شـهر ارسـال می شـود.
شـهردار کرمان با بیان این که سـاخت سـرویس بهداشـتی در 
40 نقطـه از شـهر کرمـان در شـورای اسـامی شـهر تصویـب 
 20 در  بهداشـتی  سـرویس های  اکنـون،  گفـت:  بـود،  شـده 
نقطـه از شـهر کرمـان سـاخته شـده و بـه زودی 120 چشـمه 

سـرویس بهداشـتی بـه بهره بـرداری می رسـد.
بابایـی بـه زیباسـازی و نورپـردازی معابـر شـهر کرمـان هـم 
بولـوار  نورپـردازی برخـی معابـر ازجملـه  از  اشـاره کـرد و 
شـهید  خیابـان  سـرباز،  بولـوار  شـیراز،  بولـوار  آزادگان، 
مصطفـی خمینـی، خیابـان شـریعتی و میـدان شـورا خبـر داد.

وی افـزود: بوسـتان بانـوان آفتـاب نیـز بـا سـرعت در حـال 
اسـت. سـاخت 

میـدان  پیاده راه سـازی  این کـه کار  بیـان  بـا  شـهردار کرمـان 
توحیـد در حـال انجـام اسـت، گفـت: اکنـون، کار در ضلـع 

شـمالی میـدان توحیـد در حـال انجـام اسـت.
علی رغـم  طـرح،  ناقـص  اجـرای  به دلیـل  افـزود:  بابایـی 
بازگشـایی معبـر گلبازخـان، به دلیـل فاصله ی کوتـاه چهارراه 
توحیـد و چهـارراه گلبازخـان، گـره ترافیکـی ایـن محـدوده 

بیش تـر شـده اسـت.
توحیـد  میـدان  ورودی  بایـد  طـرح  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 
ایـن محـدوده  امـا کسـبه ی  به طـور کامـل مسـدود می شـد، 

انجـام شـود. مرحلـه ای  تـا کار  داشـتند  درخواسـت 
شـهردار کرمـان بـا بیـان این کـه تاکنـون، طرح هـای ترافیکی 
بـا  کـدام  هـر  امـا  شـده،  اجـرا  محـدوده  ایـن  در  مختلفـی 
مخالفـت برخـی کسـبه مواجـه شـده اسـت، گفـت: براسـاس 
طـرح تفضیلـی، میـدان توحیـد باید بـه پیـاده راه تبدیل شـود.

بابایـی افـزود: بـه زودی آسـفالت ضلـع شـمالی میـدان توحید 
جمـع آوری و سـنگ کوبیـک نصـب می شـود.

توحیـد  میـدان  پیاده راه سـازی  کار  اگـر  داد:  ادامـه   وی 
بهره بـرداری  بـه   97 نـوروز  تـا  بـرود،  پیـش  سـرعت   بـا 
آماده سـازی  از  هم چنیـن  کرمـان  شـهردار  رسـید.   خواهـد 
350 محـل پـارک خـودرو در ضلع جنوبی خیابـان گلبازخان 

داد. خبر 

شهردار کرمان خبر داد:

بهره برداری از برخی پروژه های شهری؛ به زودی

امیدواران به اسام رهائی بخش ـ بخش7
به یارّب یا رّب شب زنده داران                        به امید دل امیدواران

هفتـواد:  اکنـون باید دید چگونه می شـود مُشـتی کارخانه 
دار اسـلحه سـاز توانایـی ایـن را داشـته باشـند کـه در بخـش 
هائـی از جهـان جنـگ آفرینـی کننـد و بـازار فـروش کاا 
هـای جنگـی خـود را بگشـایند؟ کـه برای پاسـخ بایـد به چه 
بـود حکومـت در آمریـکا . چونی و چگونگـی آن پرداخت 

و دریافـت و دانسـت که: 
اسـت  تنهـا کشـوری  آمریـکای شـمالی  در سراسـر جهـان 
کـه ملـت نـدارد. زیـرا در همـه واژه نامـه هـای سیاسـی و 
فراهـم  مردمانـی  بـه  »ملـت  اسـت  آمـده  چنیـن  اجتماعـی 
آمـده  در سـرزمینی گفتـه مـی شـود کـه دارای نـژاد، زبـان، 
تاریـخ، فرهنـگ، دیـن و آئیـن هـای همگـون و همسـان و 
فراگیـر بـوده باشـند« و چـون جامعه آمریکا هیـچ یک از این 
ویژگـی هـا را نـدارد و مردمانـش از صدهـا کشـور و هزارها 
شـهر و ده و روسـتا و جزیـره بـا صدهـا فرهنـگ، نـژاد، تیره، 
دیـن، آئیـن، زبـان و پیشـینه تاریخـی خـود آمـده و فراهـم 
زندگـی مـی کننـد  یـک ملـت نمـی توانـد باشـد که بـر این 
پایـه منطقـی حکومت آمریکای شـمالی یـک حکومت ملی 

و مردمـی نیسـت. 
تـن  میلیـون  سـیصد  از  بیشـتر  بـا  کشـور  آن  چگونـه  پـس 
فرمانروایـی و سررشـته داری مـی شـود؟  کـه در پاسـخ بایـد 
گفـت: ُحکومـت آمریـکا را همیـن کارخانـه داران اسـلحه 
سـازی بـه همـراه کارخانـه داران صنایـع دیگـر، بانکـداران، 
دارنـدگان فروشـگاههای زنجیره ای، هتـل داران، برج داران  
و رسـانه داران، دارنـدگان خـط هـای هوائـی و دریایـی و 

راههـای آهـن و دیگرهائـی کـه سـرمایه دارائـی شـان بـاای 
چنـد میلیـارد دار اسـت در دسـت دارنـد. 

و اینـان هسـتند کـه بـه کمک دسـت نشـاندگان کارگـزاران 
پنهانِـی خویش در سـرزمین هـای  گوناگون آتـش جنگهای 
کوچـک و بـزرگ را مـی افروزند و بـا هزاران ترفنـد و بهانه 
از خامـوش شـدن آنهـا جلوگیـری می کننـد تا هر چه بیشـتر 
در آن بازارهای جنگی کااهایشـان را بفروشـند و سـودهای 

 . ببرند  کان 
در اینجـا خوبسـت  بـا خـود بپنداریـم کـه اگـر پانصـد سـال 
بـه آن  پیـش بجـای کریسـتف کلمـب، دریانـورد مسـلمان 
سـرزمین ناشـناخته مـی رسـیدند و آنرا پیدا مـی کردند امروز 
ایـن کشـور چگونـه بـود؟ و بـا سـرخ پوسـتان بومـی آنجـا 
چگونـه رفتـار می شـد؟  آشـکار اسـت کـه اگر دریانـوردان 
و بازرگانـان مسـلمان بـه آن سـرزمین ناشـناخته می رسـیدند، 
سرخپوسـت  نـژاد  برانـدازی  و  کشـی  نسـل  بـه   هرگـز 

نمی پرداختند. 
بلکـه از َدر دوسـتی در مـی آمدند و با مهربانی خداشناسـی و 
اسـام رهائـی بخـش را به آنـان می آموختنـد  و همان کاری 
را انجـام مـی دادنـد کـه دریانـوردان و بازرگانـان مسـلمان 
جاهـای  و  سـنگاپور  مالـزی،  اندونـزی،  بومـی  مردمـان  بـا 
دیگـر رفتـار نمـوده انـد و اگـر چنیـن پیـش آمـده بـود ایـن 
 سـرزمین امروز بیش از سـیصدمیلیون جمعیت سـرخ پوسـت 
مسـلمان مـی داشـت و چـون دارای یـک نـژاد، یـک دیـن، 
یـک فرهنـگ، یـک تاریخ، یک زبـان و آئین هـای همگون 
بـود بـه آن ملـت مـی گفتنـد و ناچـار یـک حکومـت  ملـی 
ومردمـی و انسـان دوسـت داشـت و آتـش جنگهائـی را کـه 
کارخانه داران اسـلحه سـازی آمریکا در هفتاد سـال گذشـته 
برپـا کـرده انـد بر نمـی افروخـت . و صدهـا میلیـون کودک 
و نوجوانـی کـه در گـذر آنهـا بـه خـاک رفتنـد هنـوز زنـده 

بودند.    
دنباله دارد ...

نویسنده : کیخسرو شهریاری

دکتر کمال جوانمرد، عضو شورای اسامی شهر کرمان:
اعزام بازرسان ویژه 

هیات مرکزی نظارت جهت بازبینی 
بیست و پنج درصد 

از کل صندوقهای آرای شهر کرمان 
از سـخنگوی  نقـل  بـه  جوانمـرد،  
بـر  نظـارت  مرکـزی  هیـات 
اسـامی  شـوراهای  انتخابـات 
کشـور اعـام کـرد در پـی تسـلیم 
نامزدهـای  از  جمعـی  شـکایت 
انتخابـات  نتیجـه  بـه  معتـرض 
مرکـزی  هیـات  بـه  کرمـان  شـهر 
پیگیـری  و  انتخابـات  بـر  نظـارت 
مجلـس  شـوراهای  کمیسـیون  از 
شـورای اسـامی در نشسـت روز سـه شـنبه 20 تیرمـاه پـس از بررسـی 
اعتـراض کاندیداهـای معتـرض ، در نهایـت مقر شـد تا بازرسـان ویژه 
جهت بررسـی ،بازبینـی و کنترل یک چهـارم از کل صندوقهای آرائ 

شـوند. اعـزام  کرمـان  شـهر 
جوانمـرد ضمـن تشـکر از نماینـدگان محتـرم مجلس و تقدیـر از اقای 
محمـودی و دکتـر کولیونـد ابـراز امیـدواری کـرد تـا بـا بازشـماری 
بیسـت و پنـج درصـد از کل صندوقهـای آرائ شـفاف سـازی شـده 
و ابهامـات و سـواات موجـود پاسـخ داده شـده و در نتیجـه ضمـن 
 صیانـت از آرائ مـردم کـه بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری حـق النـاس 
 می باشد، انشاله سرمایه اجتماعی که مهمترین شاخص آن اعتماد مردم 

می باشد، مخدوش نشود.

دعای مادر

از بایزیـد بسـطامی، عـارف بـزرگ، پرسـیدند: ایـن مقـام ارزشـمند را چگونـه 
خانـه  در  نگریسـتم، آب  مـن آب خواسـت.  از  مـادر  شـبی  یافتـی؟ گفـت: 
نبـود. کـوزه برداشـتم و بـه جـوی رفتـم کـه آب بیـاورم. چـون بـاز آمـدم، 
مـادر خوابـش بـرده بـود. پس با خویـش گفتـم: »اگر بیـدارش کنـم، خطاکار 
خواهـم بـود.« آن گاه ایسـتادم تـا مگر بیدار شـود. هنـگام بامـداد، او از خواب 
برخاسـت، سـر بـر کرد و پرسـید: چـرا ایسـتاده ای؟! قصـه را برایـش گفتم. او 
بـه نمـاز ایسـتاد و پـس از بـه جـای آوردن فریضـه، دسـت بـه دعـا برداشـت و 
گفـت: »خدایـا! چنـان کـه این پسـر را بـزرگ و عزیز داشـتی، اندر میـان خلق 

نیـز او را عزیـز و بـزرگ گـردان«.
محمودجعفری از کوهبنان

علت کشتار در جهان متمدن 
هفتـواد : کشـتار در جهـان متمـدن حتـی در انگلیـس گویـای ایـن حقیقـت 
اسـت کـه در جهـان کنونـی تفاوت بیـن دارا و نـادار زیـاد و نادارها مثـل ابزار  
بایـد بـرای رفـاه ثروتمندان کار و زحمت بکشـند و زمانی فقـر و تحمل آنها به 
انتهـا مـی رسـد ناچارند برای آرامش  خـود را منفجر و با انفجـار خود تعدادی 
را منهـدم کننـد ، ایـن حقیقتی اسـت مسـلم که تفاوت بیـن فقیر و اغنیاء اسـت 
کـه ایـن کشـتار را بـه وجود می آورنـد و جامعه ای موفق اسـت کـه اعتدال را 
رعایـت و نگـذارد کـه تفـاوت بیـن فقیر و غنـی به داشـتن برج های مسـکونی 
و گرسـنگی افراد فقیر تبدیل شـود اگر چنین شـد خودکشـی و انفجار در این 

جوامع شـایع مـی گردد .
» حمزه فریفته « 

www.teetr.ir
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هشدار، بحران آب از خط 
قرمز هم گذشت؛

همکف/انشـعابات  منـازل  بـرای  آب  پمـپ  از  رویـه  بـی  اسـتفاده 
غیرمجـاز آب در اکثـر حاشـیه شـهر/عدم نظـارت مسـئولین بـر آب 

هـا کارواش  مصرفـی 
متاسـفانه با آن که بارها از رسـانه های مختلف  “بحران آب در اسـتان 
کرمـان” بیـان  مـی شـود ولی مردم نسـبت به مصـرف بی رویـه آب از 
جملـه اسـتفاده از پمـپ آب در منـازل همکـف، آبیاری فضای سـبز با 
آب شـرب، شستشـوی اتومبیـل در کارواش هـای سـطح شـهر توجـه 
کافـی و وافـی نداشـته و همچنان این سـرمایه ملی را به هـدر می دهند. 
) منبع: آرمان کرمان (

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان:
۱۷ واحد تولیدی 

حامی حقوق مصرف کننده 
مورد تجلیل قرار میگیرند 

هفتـواد : مهـدی حسـینی نـژاد در 
حامـی  واحدهـای  از  تجلیـل  آییـن 
اظهـار  کننـده  مصـرف  حقـوق 
داشـت: از کارهـای صـورت گرفتـه 
در سـالهای گذشـته، توجـه و اعتماد 
ویـژه بخـش خصوصـی و تولیـد بود 
پـروژه و طـرح  قالـب چنـد  کـه در 
تحقـق  و  نمـود  کرمـان  در  بـزرگ 
یافـت.  وی بـه منطقـه بنـدی اسـتان کرمان و تعییـن معینهـای اقتصادی 
در اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: معینهـای اقتصـادی مناطـق هشـتگانه 
کرمـان نـگاه ویـژه بـه تولیـد واحدهـای کوچـک و متوسـط داشـته و 

ایـن واحدهـا هسـتیم. شـاهد رونـق در 
حسـینی نـژاد گفـت: در جهـت حمایـت از تولیـد از طریـق قانـون و 
تنفیـذ اختیـاری کـه در قانـون ششـم بودجـه صـورت گرفتـه اسـت، 
گـردش مالـی واحدهـای بـزرگ اقتصـادی بـه اسـتان انتقـال میابد که 
در جهـت حمایـت از تولیـد واحدهـای کوچـک و متوسـط میتـوان 

شـاهد رونـق بـود. 
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان گفـت: از 
17 واحـد تولیـدی کـه در راسـتای حمایـت از حقـوق مصـرف کننده 

تـاش داشـتند تقدیـر میشـود.  
خبرنگار : شیما صفر زاده

حضـور  بـا  و  شـکوهی  بـا  مراسـم  طـی  هفتـواد: 
بـزرگان و مسـئوان اسـتان کرمـان و وزیر 
حافـظ  تـاار  در  مراسـم  ایـن  اطاعـات 
دانشـگاه آزاد اسـامی کرمان برگزار شد.

ضمـن  مراسـم  ایـن  در  کرمـان  اسـتاندار 
بـزرگان  خاطـره  و  نـام  داشـت  گرامـی 
گفـت:  اسـامی  انقـاب  راه  در  کرمـان 
انقـاب  چهـارم  دهـه  پایـان  در  امـروزه 
اسـامی قرار داریـم و توانسـتیم در عرصه 
مهمـی  هـای  آورد  دسـت  بـه   سیاسـی 
دسـت پیـدا کنیـم، بیـش از 40 میلیـون نفر 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری و شـوراها 
شـرکت کردنـد، رزم حسـینی گفـت: در 
داریـم  نظیـری  کـم  رتبـه  امنیـت  بحـث 
کـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و سـردار 
سـلیمانی نقـش مهمـی بـرای امنیـت ایفـا 
مـی نماینـد  و شـهدای مدافع حـرم باعث 
ایجـاد امنیـت پایدار در کشـور  شـده اند. 
انقابیـون  از  اگـر  افـزود:  حسـینی  رزم 
انقـاب  چـه   بـرای  کـه  شـود  سـؤال 
کردیـد؟ می گوینـد بـرای نهادینه کردن 
اخـاق و دسـتورات اسـامی پـس همـه 

بکوشـند. اخـاق  مـکارم  بـرای  بایـد 
ابتـدا  اقتصـادی  مباحـث  در  افـزود:  وی 
بایـد وحـدت مسـئوان را داشـته باشـیم 

وفـادار  انقـاب  ایـن  بـه  آینـده  نسـل  تـا 
 بمانـد و سـپس در حـوزه اقتصـادی می توانیـم حرفی 
هـای  آسـیب  بایـد  و  باشـیم  داشـته  گفتـن  بـرای 
اجتماعـی هـم کـم شـود و بایـد بـا وحدت سیاسـی و 
پیـروی از اصـل وایت فقیـه، مشـکات را یکی پس 

از دیگـری حـل کنیـم.
آیـت ا... جعفـری )نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه 
کرمـان( هـم در ایـن مراسـم گفـت: آن دوران یـادم 
هسـت از طریـق حجـت ااسـام شـیخ مرتضـی فهیم 
)ره(  خمینـی  امـام  هـای  اعامیـه  و  عملیـه  رسـاله 
را تهیـه مـی کردیـم و در مسـاجد کرمـان بـه طـور 
بسـیار مخفیانـه انتقـال مـی دادیـم و بحث مـی کردیم 
امـا متأسـفانه  گماشـته هـای سـاواک از هـر قشـر ی 
کـه  مـی شـدیم   متعجـب  موقـع  برخـی  کـه  بودنـد 
اینهـا مامـوران سـاواک هسـتند در هـر صـورت با هر 
سـختی بـود در کرمـان و شهرسـتان هـای کرمـان و 
بخشـها مـی رفتیـم و بـرای مـردم علیـه رژیـم پهلـوی 
مبـارزه  مـی کردیـم  و موضـع امـام خمینـی )ره( را 

بـرای مـردم تشـریح مـی کردیـم، امـا هـر چـه هسـت 
 همـه مدیـون شـهدای انقـاب و راه پیامبـر گونـه امام 

خمینی )ره( هستیم.
آیـت ا... جعفـری از خاطـرات آن دوره و سـوء قصد 
بـه جـان خود از طرف ماموران رژیم شـاه اشـاره کرد 

و گفت: در کرمان سـاعت ده شـب فردی با فحاشـی 
اسـلحه را بـه سـمت مـن گرفـت و قصـد تـرور مـن 
را داشـت و یـک بـار هـم در شـهر بافـت در مسـجد 
اینجانـب مورد سـوء قصد واقع شـدم که از پشـت بام 
مسـجد بـه پاییـن پریـدم و نجـات پیـدا کردم و شـبانه 
هـم از بافـت بـا کمـک دکتر مظفـری نیا خارج شـدم 
و تهدیدهـای تلفنـی و مزاحمـت های دیگـر هم زیاد 
بـرای خانـواده مـا انجـام دادنـد اما اگـر خـدا بخواهد 
کاری انجـام شـود آن امـر انجـام مـی شـود و انقاب 

پیروز شـد.
وزیـر اطاعات دولت یازدهم )حجت ااسـام  سـید 
محمـود علـوی( در ایـن مراسـم بـا ابراز خرسـندی از 
کرمـان  اسـتان  مسـوان  و  مـردم  جمـع  در  حضـور 

بـا مردمـی، متیـن، عاقـل  و اندیشـه  گفـت: کرمـان 
پـرور و انقابـی کـه ویژگـی مردمانـش اسـت و نیـز 
انقابیـون کرمـان هـم عقـل با شـور انقابـی را همراه 
داشـتند و اثرگـذاری کرمانـی هـا در انقـاب کامـا 
 مشـهود اسـت و در دوران انقـاب مشـروطیت  هـم  

بـه  را  مشـروطیت  انقـاب  کـه  بودنـد  هـا  کرمانـی 
حرکـت در آوردند و در انقاب اسـامی 
حادثـه  انـد،  بـوده  گونـه  همیـن   هـم 
آتش سـوزی  مسـجد جامـع تاثیر گذاری 
بـا  کرمانـی  علمـای  داشـت  را  خـودش 
ویژگـی متانـت انقابـی و اندیشـه ورزی   
انقـاب  راه  خـرد گرایانـه و عاقانـه در 
مجاهـدت کردنـد،  و  وزارت اطاعـات 
وظیفـه خـود مـی دانسـت کـه اسـناد ایـن 
را  کرمـان  انقابیـون  هـای  مجاهـدت 
ادای دیـن  تـا  گـردآوری و چـاپ کنـد 
باشـد،   کرمـان  مـردم  بـرای   کوچکـی 
ا... هاشـمی  باهنـر، مرحـوم آیـت  شـهید 
بسـیاری  و  سـلیمانی  سـردار  رفسـنجانی، 
دیگـر  همیشـه یـار و یاور انقـاب بوده  و 
 هسـتند و در انقاب کارهای بزرگی انجام 

داده اند.
در ایـن مراسـم چندین مرتبـه از  مجاهدان 
انقابـی کرمانـی: آیـت ا... محمـد جـواد 
ا...صالحـی  آیـت  کرمانـی،  حجتـی 
پورمحمـدی،  عبـاس  ا...  آیـت  کرمانـی، 
هاشـمی  ا...  آیـت  فهیـم،  ا...  آیـت 
سـایر  و  باهنـر  دکتـر  شـهید  رفسـنجانی، 
شـهیدان انقـاب در کرمـان نام برده شـد.

بـا  پنـج جلـد کتـاب مرتبـط  از  پایـان  در 
بـه  کرمـان  اسـتان  در  اسـامی  انقـاب 
روایـت اسـناد سـاواک و تمبـر یادبـود این مراسـم  با 

شـد. رونمایـی  اطاعـات  وزیـر  حضـور 

گزارش: محمد حسنی سعدی 
عکاس:  مرتضی امیری فر

رونمایی از چندین جلد کتاب انقاب اسامی دراستان کرمان به روایت اسناد ساواک :

وزیر اطاعات : » اثرگذاری کرمانی ها  در انقاب اسامی کاما مشهود بوده است «



Telegram.me/haftvadnews91هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری                                                                     

ϡ߮Ϡඟ໊

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 
محمد حسنی سعدی
گستره توزیع: استان کرمان

نشانی: کرمان، چهارراه شهید باهنر، جنب اداره معاونت 
ترافیک و حمل و نقل شهرداری کرمان
مجتمع میاد نور، طبقه دوم واحد 305
تلفن: 32253815- 034
نمابر: 32253856- 034، همراه: 09131978997

  Hatvadnews@yahoo.com :آدرس ایمیل
آدرس سایت هفتواد کرمان

 www.Hatvadnews. ir 
پیش چاپ و چاپخانه: مهدوی کرمان 

برخی از نمایندگی های فروش نشریه هفتواد در استان کرمان
* شهرستان کوهبنان: حمیدرضا اکبری 09138353191

* جیرفت:  محمدی ـ آدرس بلوار امام خمینی ـ خیابان امداد- جنب فضای سبز)آبی گرافیک( 09131491068
 * راور: حسن هدایت ـ  آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 33724126- 09136196720

 * سیرجان: حمداه گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی 90  42259404-  09137694267
 * شهر بابک: شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت، کتاب دانشجو  09132900496

 * بافت: حبیبی ـ چهارراه سینما روبروی آتش نشانی جنب اداره مخابرات )باجه مطبوعات رسالت(
 * رفسنجان: محمد فارسی ـ میدان ابراهیم کتاب فروشی و مطبوعات فارسی 34263366 ـ09135004171
*  رفسنجان:  محمد حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم 34264445 ـ  09137659767

* منوجان:  حسن حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  43302535 ـ  09131498554
*کهنوج ـآقای گلشنی ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی 09387250031

* بردسیر- مرتضی خاکساری ـ آدرس خیابان امام، کتابفروشی دانش 33522560 ـ  09131423742 
* قلعه گنج: ادیب حیدری 09132482630                                    * نمایندگی زرند: ابراهیمی 09131426385                       

* نمایندگی بم:  آقای یعقوبی 09139948179                                * نمایندگی شهرستان رابر: تاج الدینی 09133470242

سال ششمـ  شماره 183ـ  شنبه  24 تیر  1396 ـ  20 شوال  1438ـ   15جوای   2017ـ  4 صفحهـ  500 تومان  

شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداخته ، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم) ارگ بـم ( و قلعه دختـر کرمان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت ، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع : شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

項惰 ｇ酢噺剰 カもヮ執枢唱

سی امین جلسه شورای اسامی استان برگزار شد : 

   دکتر جوانمرد : جای تأسف دارد که پس از سه سال 
جلوی طرح انتقال آب به کرمان را گرفته اند    

هفتـواد: سـی امیـن جلسـه شـورای اسـامی اسـتان بـه 
ریاسـت دکتـر جوانمـرد برگـزار شـد در ایـن جلسـه ابتـدا 
بـه اعضـای شـورای  دکتـر جوانمـرد ضمـن خیـر مقـدم 
شهرسـتان هـا و معاونـت اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان 
کرمـان )جنـاب آقـای روحـی( گفـت: حملـه تروریسـتی 
تهـران را محکـوم مـی کنیـم و  مـاه در  هفدهـم خـرداد 
خدارو شـکر می کنیم که سـپاه پاسـداران با پاسـخ منطقی  
، بجـا و شـجاعانه بـه مواضـع داعـش دل مردم شـهید پرور 
ایـران را شـاد کردنـد و پاسـخی بـود هـم بـه داعـش هـم 
بـه حمایـت کننـدگان ایـن گـروه شـیطانی و جنایتـکار.  و 
همچنیـن آزاد سـازی موصـل را نیـز بـه همـه مسـلمانان و 

آزادی خواهـان جهـان تبریـک عـرض مـی کنیـم.
» احتمال ادامه شوراهای چهارم 
تا دوازدهم شهریور وجود دارد «

افـزود:  جوانمـرد  دکتـر 
اجـاس  یکمیـن  و  چهـل 
عالـی  شـورای  عمومـی 
کـه  شـد  برگـزار  اسـتانها 
اسـتان  نماینـده  عنـوان  بـه 
کرمـان اینجانـب چند مورد 
را عـرض نمـودم از جملـه: 
انطبـاق  خـاء  بررسـی 
قانونـی پایـان کار شـوراهای 
دوره  اسـامی  شـوراهای  کار  آغـاز  و  چهـارم  اسـامی 
پنجـم   کـه براسـاس نظـری که شـورای نگهبـان اعام می 
کنـد ممکـن اسـت پایـان دوره چهـارم شـوراها دوازدهـم 

باشـد. مـاه  شـهریور 
ریاسـت شـورای اسـامی بیان داشـت: در بحث کمیسیون 
مـاده 100 هـم در شـورای عالـی اسـتان هـا بحـث شـد که 
مقـرر شـد ظـرف سـه مـاه اگـر پرداختـی هـای کمیسـیون 
مـاده  100 انجـام نشـود شـهرداری هـا تعییـن و تکلیـف 
کننـد و در نهایـت از اجرائیات اداره کل ثبت اسـناد انجام 
شـود و همچنیـن در خصـوص حریـم فضـا ی رودخانه ها 

و معابـر طبیعـی در شـهر هـا نیـز تبـادل نظر شـد .
» کرمان هم مانند یزد 

باید مقام های جهانی داشته باشد «  
دکتـر جوانمـرد افـزود: بـه عنـوان یـک ایرانی افتخـار می 
کنیـم کـه  اسـتان همسـایه و شـهر یـزد توانسـته اسـت بـه 
عنـوان اولیـن شـهر خشـتی جهـان در سـازمان یونسـکو به 
ثبـت برسـد امـا مسـوان کرمـان هـم بایـد بیشـتر در ایـن 
زمینـه کار کنـد تـا کرمـان هـم صاحـب مقام هـای جهانی 

شود.
وی افـزود: از مسـووان میـراث فرهنگی کشـور و کرمان 
تقدیـر و تشـکر مـی کنیـم کـه بـا همـت و تـاش خـود 
بـه  نمـاد گـذار  سـنت  جلـوی تخریـب خانـه شـهر کـه 
مدرنیتـه ی معاصر کرمـان بوده را گرفتنـد. دکتر جوانمرد 
اظهـار داشـت: یک گایـه هـم از تصمیم گیـران پایتخت 
دارم کـه علـی رغـم تـاش اسـتاندار محتـرم و نمایندگان 
اسـتان ، پایتخت نشـینان جلوی طرح انتقال آب به بهشـت 
آبـاد بـه کرمـان  تشـنه را گرفتنـد و پـس از سـه سـال ایـن 

طـرح کـه روی میـز وزیـر راه و شهرسـازی بـود اان مـی 
گوینـد ایـن طـرح ، طرح درسـتی نیسـت که جـای تعجب 
ایـن  در  داشـت:  اظهـار  دارد. دکتـر جوانمـرد  تأسـف  و 
گرمـای شـدید در شـرق اسـتان و جنـوب اسـتان بحـث 
عقـرب زدگـی را داشـته ایـم کـه امیـد اسـت که دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بیشـتر در این زمینه هـا فعال باشـد و درمان 

عقـرب زدگـی را بـه طـور ویـژه  انجـام دهند.
» یخدان های کرمان  زورخانه شود «

همچنیـن دکتـر جوانمـرد بـه عنـوان نماینـده شـهر کرمـان 
بیـان داشـت: از اداره کل میـراث فرهنگـی  و گردشـگری 
در خواسـت مـی شـود کـه یخدانهایی که در شـهر کرمان 
وجـود دارد تبدیـل آنهـا بـه زورخانـه انجـام شـود زیـرا 
بسـیار مـی توانـد در امـر توسـعه ورزش و سـرانه ورزشـی 

باشـد  مفید 
سـعادت )نماینـده شـوراهای 
فهـرج(   شهرسـتان  اسـامی  
فهـرج  شهرسـتان  در  گفـت: 
مشـکات مالـی زیـاد اسـت و امید 
را  امـداد  کمیتـه  اعتبـارات  اسـت 
زیـاد کننـد و صندوق امـداد کمیته 
را افتتـاح کننـد و مشـکات میراث 
شهرسـتان  ایـن  در  هـم  فرهنگـی 

اسـت. زیـاد 
صدوقی )نماینده شـوراهای اسـامی شهرسـتان 
سـیرجان( هـم گفـت: در خواسـت مـی شـود از افرادی 
کـه برای میـراث فرهنگی زحمـت می کشـند و خانه های 
قدیمـی خـود را در اختیـار میـراث فرهنگـی مـی دهنـد 
تشـویق شـوند ، قنـات هـا هـم میـراث ارزشـمند اسـت که 
امیداریـم ایـن قنوات هـم در بحـث میراث فرهنگـی دیده 

شوند. 
دکتـر امینـی زاده )نماینـده 
شـوراهای اسـامی شهرستان 
بافـت( هـم در ایـن جلسـه گفت: 
در شهرسـتان بافـت بسـیاری از ابنیه 
تاریخـی در بارندگـی اخیر تخریب 
شـده انـد درخواسـت می شـود که 
شایسـته  بازسـازی  یـک  ابنیـه  ایـن 
حفـظ  و  پویایـی  باعـث  تـا  شـوند 

مانـدگاری ایـن آثـار شـوند.
» آثار تاریخی بافت تخریب شده اند « 

از  تجلیـل  شـود  مـی  خواسـت   در  افـزود:  زاده  امینـی 
مدیریـت محتـرم میـراث فرهنگی  شهرسـتان جنـاب آقای 
مهنـدس نجفـی توسـط مدیـر کل محترم اسـتان به واسـطه 

تـاش هـای بـی دریـغ ایشـان انجـام شـود.
امینـی زاده گفـت:  واگـذاری اماکـن تاریخـی بـه بخـش 
خصوصـی بـه منظور زنـده نگه داشـتن تاریخ شهرسـتان و 
جلوگیـری از تخریـب آنهـا بسـیار موثـر میباشـد. در پایان 
وی خواسـتار برنامـه ریـزی در خصـوص احـداث مـوزه 

تاریخـی و مـردم شناسـی در شهرسـتان بافـت شـد.

ساختمان میراث فرهنگی هنوز نیمه تمام است
شـوراهای  )نماینـده  آبیـار 
ریـگان(  شهرسـتان  اسـامی 
میـراث  اداره  داشـت:  اظهـار  هـم 
فرهنگـی در شهرسـتان ریـگان بـا 
تکلیـف اسـت و سرپرسـتی نـدارد 
و هیـچ امکانات درسـت و حسـابی 
مـی  درخواسـت  و  نـدارد  هـم 
کنیـم جهـت تجهیـز امکانـات این 

گیـرد. صـورت  فـوری  اقدامـات  شهرسـتان 
آبیـار افـزود :  با توجه بـه غنای فرهنگی شهرسـتان ریگان 
50 اثـر تاریخـی وجـود دارد امـا تنهـا یـک اثـر مقبره شـاه 
خورشـید ثبـت ملـی اسـت و مـا بقـی نیاز بـه تعییـن حریم 
و ثبـت ملـی دارنـد. وی ادامـه داد:  بحـث سـاختمان نیمـه 
تمـام میراث فرهنگی در شهرسـتان  ریگان که از سـال 90 
تاکنـون فقـط تا مرحلـه اجرای اسـکلت پیشـرفت فیزیکی 
رفـع  دارنـد کـه خواسـتار  پیمانـکار  بـا  و مشـکل  داشـته 
مشـکل و تامیـن اعتبـار بـرای انجـام سـاختمان در حـوزه 
گردشـگری بـا وجـود ظرفیـت هـا مثل تپـه های شـنی که 
همه سـاله گردشـگران زیادی  از آن بازدیـد انجام میدهند 
امـا متاسـفانه امکانـات اولیـه از جملـه  سـرویس بهداشـتی 
وجود ندارد. وی بیان داشـت: بسـیاری از رشته های صنایع 
دسـتی متاسـفانه در ریگان در حال منسـوخ شـدن هستند و 
متاسـفانه مغفـول مانـده انـد و شهرسـتان ریگان بـا توجه به 
وسـعت ابنیـه تاریخـی کـه از شـمال تـا جنـوب شهرسـتان 
100 کیلومتـر فاصلـه دارنـد نیازمنـد خـودرو و همچنیـن 
 حفاظـت و حراسـت از ابنیـه تاریخـی شهرسـتان ریـگان 

می باشد. 
شـوراهای  )نماینـده  چمنـی 
اسـامی شهرسـتان کهنـوج( 
شهرسـتان  اعتبـارات  گفـت:  هـم 
برنامـه ریـزی  کهنـوج در شـورای 
در اسـتان مـورد انتقـاد اسـت که به 
تبـع آن اعتبـارات میـراث فرهنگـی 
اسـت  کـم  هـم  شهرسـتان  ایـن 
در  فرهنگـی  میـراث  نماینـده  و 
شهرسـتان کهنـوج بایـد در زمینـه اعتبارات تاش بیشـتری 

از خـود نشـان دهـد. 
» تمدن هلیل رود به فراموشی سپرده شده « 

سـرحدی )نماینـده شـورای اسـامی شهرسـتان 
از  داشـت:  بیـان  هـم  جیرفـت( 
میـراث فرهنگـی گایـه داریـم که 
در حـوزه تمـدن هلیـل رود و آثـار 
باسـتانی و تمـدن جیرفـت چـرا بـه 
و  اسـت  شـده  سـپرده  فراموشـی 
کارهـای میـراث فرهنگـی جیرفت 
کافـی نیسـت و بایـد بیشـتر توجـه 
شـود آیـا این تمـدن ها به انـداه باغ 

فتـح آبـاد ارزش ندارنـد ؟
میـراث  بـه  توجـه  عـدم  از  ناراحتـی  ابـراز  بـا  سـرحدی 

فرهنگـی شهرسـتان جیرفـت در خصـوص تمـدن حـوزه 
هلیـل رود گفـت: مـوزه ملـی و بیـن المللی که قـرار  بوده 
احدث شـود بعد از گذشـت 15  سـال هنوز خبری نیسـت 

و کمبـود امکانـات و نیـروی انسـانی و... دارد.
میـراث  مسـئول  سـااری  آقـای  از   افـزود:  سـرحدی 
تقدیـر  همکارانشـان  و  جیرفـت   شهرسـتان   فرهنگـی 

می نمائیم اما مشکات همچنان وجود دارد.
خارائـی )نماینده شـوراهای اسـامی شهرسـتان 
قلعه گنـج( گفت: این شهرسـتان هم گنـج معرفتی دارد 
و هـم گنـج باسـتانی دارد امـا سـازمان  میـراث فرهنگی به 
آن توجـه نمـی کنـد کـه باعـث تاسـف اسـت کـه کرمان 
را  جهانـی  رتبـه  یـزد  امـا  اسـت  کشـور  سیاسـی  قـدرت 
مـی گیـرد ایـن کـم کاری در کرمـان از کجـا نشـأت مـی 
گیـرد؟ و خواسـتار توجه بیشـتر بـه حوزه میـراث فرهنگی 
گردشـگری در این شهرسـتان نمونه اقتصاد مقاومتی شـد. 
شـوراهای  )نماینـده  اصغـری 
داشـت:  بیـان  ارزوئیـه(  شهرسـتان 
شهرسـتان ارزوئیـه آثـار تاریـخ مهمـی 
و  دارنـد  ترمیـم  بـه  نیـاز  کـه  دارد 
قنـوات ایـن منطقـه هـم نیـاز بـه احیـاء 
دارنـد کـه توجه بیشـتر مـی طلبـد و در 
بحـث صنایع دسـتی هـم این شهرسـتان 
بسـیار ضعیـف اسـت و در اداره میـراث 
فرهنگـی و صنایع دسـتی هیچ تاشـی در خصوص ترویج 

صنایـع دسـتی صـورت نمـی گیـرد.
» از مظلومیت بم همین که مسووان  و رسانه ها 

نمی دانند بم ثبت جهانی است « 
پـور  آبـادی  رفیـع 
شـوراهای  )نماینـده 
بـم(  شهرسـتان  اسـامی 
گفـت: در بحـث ثبـت جهانـی 
بـم  آیـا  خشـتی   شـهر  اولیـن 
و  بـم  قدمـت  ؟  یـزد  یـا  اسـت 
پوشـیده  کسـی  بـر  بـم  تمـدن 
منظـر  و  بـم  شـهر  امـا  نیسـت 
فرهنگـی آن در سـال 83 ثبـت جهانـی شـده اسـت.  به جز 
ارگ قدیم ، تمامی شـهر بم ثبت جهانی شـده اسـت ، که 
بایـد توجـه بیشـتری به این موضوع  شـود امـا از مظلومیت 
ایـن شـهر همین کافی که مسـووان  و رسـانه های کرمان 
و رسـانه هـای کشـور نمی دانند کـه بم ثبت جهانی اسـت 
کـه میـراث فرهنگـی بایـد در این زمینه بیشـتر فعال باشـند 
و بایـد غنـای فرهنگـی بم به جایـگاه اصلی خـود برگردد.

» اعام آمادگی 
جهت گردشگری معادن کوهبنان « 

سـید محمدتقـی روح اامینی  
اسـامی  )نماینـده شـوراهای 
شهرسـتان کوهبنان( هـم گفت: 
عرصـه  در  گـذاری  سـرمایه  امـروز 
گردشـگری یـک سـرمایه گـذاری 
کشـورهای  و  اسـت  بـازده  زود 

همسـایه از ایـن موضـوع بـه خوبـی اسـتفاده مـی کننـد ، 
شهرسـتان کوهبنان آثـار تاریخی زیـادی دارد که نزدیک 
بـه 35 اثـر ثبت شـده اسـت کـه اداره کل میـراث فرهنگی 
درخواسـت مـی شـود کـه بـرای ثبـت بقیـه اقـدام کننـد  ، 
وی افـزود: در ایـن شهرسـتان بـا توجـه بـه وجـود معـادن 
فـراوان  مـی تـوان بحث گردشـگری معـادن را راه اندازی 
کـرد و در بحـث تابلوی اطاع رسـانی آثـار تاریخی را در 
مرکـز اسـتان  مـی تـوان  ایـن آثـار را بیشـتر معرفـی کرد.

» فیروزه شهربابک همچنان در سایه «
)نماینده شـوراهای  منگلیـان 
اسـامی شهرستان شـهربابک( 
و  کـرد  توجـه  بایـد  گفـت:  هـم 
چـه  کـه  خواسـت  مسـووان  از 
اقداماتـی در اسـتان شـده اسـت که 
شناسـاندن  و  گردشـگری  بحـث 
آثـار  تاریخـی بیشـتر مـورد توجـه 
قـرار گیـرد چـرا در این مـوارد کم 
کاری داریـم ؟  بحـث فیروزه شـهربابک همچنـان در زیر 
سـایه فیروزه نیشـابور قـرار دارد کـه ظلم به این شهرسـتان 
اسـت و خواهشـمند اسـت اعتبـارات منطقه گردشـگری و 

تاریخـی میمنـد بیشـتر از سـایر مناطـق دیـده شـود . 
اسـامی  شـوراهای  )نماینـده  بلوچـی  پـور 
شهرسـتان زرنـد( گفـت در شهرسـتان زرنـد هنـوز بـا 
نمایندگـی میراث فرهنگی اداره می شـود که درخواسـت 
ارتقـاء آن را داریـم  و جشـنواره هـا کـه در این شهرسـتان 
برگـزار مـی شـود ، هزینـه های زیـاد دارد که درخواسـت 

مـی شـود میـراث فرهنگـی هزینـه هـا را تقبـل کنـد.
توکلـی )نماینده شـوراهای اسـامی شهرسـتان 
راور( هـم اظهـار داشـت: در شهرسـتان راور کـه محـل 
عبـور زائریـن امـام رضـا )ع( می باشـد افـراد زیـادی عبور 
مـی کننـد و آثـار تاریخی ایـن منطقه مـورد تخریـب قرار 
مـی گیـرد و نیـاز بـه اعتبـارات بیشـتری می باشـد کـه امید 
اسـت میـراث فرهنگـی توجـه بیشـتری بـه ایـن شهرسـتان 

. باشند  داشـته 
ولندیاری)نماینده شـوراهای 
شهرسـتان نرماشـیر( گفـت: در 
ایـن  در  فرهنگـی  میـراث  بحـث 
شهرسـتان امکانـات بسـیار ناچیـزی 
بسـیار  آثـار  کـه  حالـی  در  داریـم 

بکـر تاریخـی زیـاد دارد. 
وی افـزود: بـا توجـه به وجـود بیش 
تاریخـی  اثـر  و  محوطـه   170 از 
از دوره پیـش از تاریـخ و پتانسـیل فـراوان در شهرسـتان 
نرماشـیر از جملـه: قدیمـی تریـن محوطـه باسـتانی پیـش 
 از تاریـخ بـا 12 هـزار سـال قدمـت در در اسـتان بـه نـام 
تـل آتشـین و همچنیـن تمـدن حـوزه رودخانـه نسـاء بـه 
نـام تـل سـیاه مربـوط به 7000 سـال پیـش ، ارگ ساسـانی 
پیـش در حاشـیه رودخانـه  مربـوط 1500 سـال  نرماشـیر 
جمالـی محوطـه شـهر اسـامی نرماشـیر مربـوط بـه سـده 
اول دوره اسـامی در حاشـیه روسـتای چغـوک آبـاد و 

قنـوات فـراوان کـه هنـوز فاقـد اداره میـراث فرهنگـی و 
یـا نمایندگـی ایـن اداره در شهرسـتان نرماشـیر مـی باشـند 
کـه ازم اسـت در ایـن رابطـه تدبیـری اندیشـیده شـود و 
 تنهـا شهرسـتانی در اسـتان کرمـان اسـت که از ایـن نعمت 
بـی بهـره مـی باشـد و بعلـت نداشـتن اداره یـا نمایندگـی 

محوطـه هـای باسـتانی در حـال تخریـب مـی باشـند.  
)نماینـده  نـژاد  احمـدی 
شـوراهای شهرسـتان رودبـار 
جنـوب( هـم گفـت: اداره میراث 
فرهنگـی شهرسـتان رودبـار جنوب 
اولیـه  امکانـات  کمبـود  بـا   هنـوز 
روبـه رو اسـت ایـن در حالی اسـت 
شهرسـتان  ایـن  باسـتانی  هـای  تپـه 
محافـظ و نگهبانـی نـدارد  کـه باید 

فکـر اساسـی شـود.
شـوراهای  )نماینده  عبدالهی 
اسـامی شهرسـتان انـار( هـم 
بیان داشـت: در شهرسـتان مدیریت 
انـار  شهرسـتان  فرهنگـی  میـراث 
مسـوان  و  اسـت  ضعیـف  بسـیار 
منتقـد ایـن مدیریت هسـتند  ایشـان 
در محـل کار خـود حاضـر نیسـتند 
در  و  اسـت  تاسـف  جـای  کـه 
خصـوص آثـار این شهرسـتان پی گیـری و توجه بیشـتری 

هسـتیم. خواسـتار  را 
در ادامـه آقـای روحـی )معاونـت میـراث فرهنگی 
اداره کل اسـتان( گفـت: برخـی شهرسـتان هـای در 
مـورد  در  بخـش خصوصـی  سـرمایه گـذاری  خصـوص 
ترمیـم آثـار تاریخـی پیشـتاز هسـتند از جمله سـیرجان که 
مـا  از ایـن عزیـزان تشـکر مـی کنیـم و کارهـای دیگـری 
هـم در شهرسـتان راور و بخـش ماهان بـا بخش خصوصی 
داشـته ایـم و در بحـث قنوات هـم باید با جهاد کشـاورزی 
هماهنـگ شـویم تـا پرونـده ثبت جهانـی آنها کامل شـود 
تـا بـه سـازمان هـای جهانـی ارائـه شـود و همچنـان ایـن 

پرونـده ثبـت قنـوات پـی گیـری می شـود.
روحـی افـزود: شهرسـتان هـا بایـد از دانشـجویان حـوزه 
تاریخـی و میـراث فرهنگی و صنایع دسـتی کمک بگیرند 
و مـدارک را جهت مسـتند سـازی این آثـار را انجام دهند 
و پـس از ارائـه ایـن مـدارک و عکـس هـا اداره کل بقیـه 
امـور مسـتند سـازی و ثبـت آنهـا را انجـام خواهـد داد امـا 

مسـووان شهرسـتان هـا بایـد به مـا کمـک نمایند. 
وی بیـان داشـت: بـه تناسـب حجـم اعتبـارات دولتـی کـه 
بخـش  و  کنیـم  ثبـت  را  تاریخـی  آثـار  بایـد  دهنـد  مـی 
خصوصـی را بایـد فعال تـر کنیم کارهائی کـه  به صورت 
گام بـه گام در یـزد انجام شـده اسـت در کرمـان هم انجام 

شـده اسـت امـا قبـول داریـم کـه بایـد بیشـتر کار کنیم.
پـس از آن روحی پاسـخ سـوواات نمایندگان شـوراهای 
شهرسـتان هـا را دادنـد و در زمینـه هـای مختلـف بحـث و 

تبـادل نظر شـد. 
گزارش از: محمد حسنی سعدی

تامیـن 50 درصـد  بـه  متعهـد  بـم  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
هزینـه هـا و یا خریـد مصالح سـاختمانی بر اسـاس اعتبارات 
مصـوب بـرای احـداث حمـام و سـرویس بهداشـتی بـرای 

مددجویـان واجـد شـرایط شـد . 
یحیـی صادقـی، مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان و 
اصغـر مـکارم ، رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی بم بـه منظور 
علـوم  دانشـگاه  امکانـات  و  تجربـه  تـوان،  از  بهـره گیـری 
پزشـکی بـم و کمیتـه هـای امـداد شـرق اسـتان کرمـان بـه 
صـورت مشـترک و در جهـت ارائـه خدمـات مطلوبتـر بـه 

نیازمنـدان تفاهـم نامـه همـکاری امضـاء کردنـد. 
بـه گـزارش سـایت خبـری کمیتـه امـداد، یحیـی صادقـی، 
مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه ایـن 
تفاهـم نامـه بـه منظور اسـتفاده مشـترک از امکانـات و توان 
هـر دو دسـتگاه و ایجـاد هـم افزایـی بـرای ارائـه خدمـات 
بـرای  تجربیـات  از  اسـتفاده  و  هـدف  جامعـه  بـه  مطلوبتـر 
خدمـت و تعامـل بیشـتر بیـن دو دسـتگاه منعقـد شـد،گفت: 
تامیـن 50 درصـد  بـه  متعهـد  بـم  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
هزینـه هـا و یا خریـد مصالح سـاختمانی بر اسـاس اعتبارات 
مصـوب بـرای احـداث حمـام و سـرویس بهداشـتی بـرای 

مددجویـان واجـد شـرایط شـد .
وی تامیـن هزینـه های ناظر فنی سـاختمان بـه منظور احداث 
حمـام و سـرویس بهداشـتی بـرای مددجویان واجد شـرایط 

شـرق اسـتان، تهیه اقام بهداشـتی برای تکمیل سـبد غذایی 
پزشـک  اعـزام  اسـتان،  شـرق  حمایـت  تحـت  مددجویـان 
و پرسـنل درمانـی مـورد نیـاز بـه مناطـق صعـب العبـور بـر 
اسـاس اعـام نیـاز از سـوی کمیتـه امـداد، ایجاد بیمارسـتان 
سـیار در مناطـق آسـیب پذیر و اعزام پزشـک به روسـتاهای 
از  بیمارسـتانی  البسـه  بـرای خریـد   دور دسـت، هماهنگـی 
در  اسـتان،  شـرق  امـداد  کمیتـه  خیاطـی  هـای  کارگاه 
صـورت فراهم شـدن شـرایط بـه کار گیـری نیـرو در بخش 
افـراد  بـا  پذیـرش  اولویـت  دانشـگاه  اداری  یـا  خصوصـی 
واجـد شـرایط معرفـی شـده سـوی کمیتـه امداد، مشـارکت 
امـداد،  کمیتـه  بافـی  قالـی  هـای  کارگاه  بهسـازی  در 
 مشـارکت در طرح های بهداشـتی برا ارتقاء سـطح سـامت 
خانـواده هـای نیازمنـد و مددجـو از جمله تعهدات دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بـم در جهـت انعقـاد ایـن تفاهـم نامـه بـوده 
اسـت. مدیـر کل کمیتـه امداد اسـتان تهیه لیسـت مـورد نیاز 
خانـواده هـای تحـت پوشـش نیازمند بـه احداث یا بهسـازی 
سـرویس بهداشتی و حمام، تکمیل سـبد غذایی پس از ارائه 
اقام بهداشـتی از سـوی دانشـگاه علوم پزشـکی بم و توزیع 
بیـن خانـواده هـای نیازمنـد، پرداخت حـق بیمـه مددجویانی 
کـه در زیـر مجموعـه دانشـگاه بـه کار گرفته شـوند توسـط 
کمیتـه امـداد بـه مـدت دو سـال را از جملـه تعهـدات کمیته 

امـداد در جهـت انعقـاد ایـن تفاهـم نامه ذکـر کرد.

امضای تفاهم نامه همکاری 
کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی بم 

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:

دریافت مالیات برارزش 
افزوده ازکارتخوان ها 

صحت ندارد

مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان اعـام کـرد: انتشـار متـن دریافـت 
افـزوده از کارتخـوان هـا در فضـای مجـازی  بـر ارزش  9درصـد مالیـات 

نـدارد.  صحـت 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان ، محمد 
سـلمانی بـا تکذیـب ادعـای مطـرح شـده در شـبکه هـای اجتماعـی مبنی بر 
دریافـت 9درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده از ابتـدای مردادمـاه در هنـگام 
خریـد از کارتخـوان، گفـت: ایـن شـایعه درحالی مجددا مطرح شـده اسـت 
که متن آن عینا در سـال 1394 و اواخر تیرماه سـال 1395 در فضای مجازی 
منتشـر شـده بود و هر بار توسـط سـازمان امور مالیاتی کشـور تکذیب شـد.

مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان تاکیدکـرد: پرداخـت وجـه کاا از 
طریـق کارت هـای اعتبـاری یـا دسـتگاه هـای POS بانکـی بـه هیـچ وجـه 

موجـب تعلـق مالیـات نخواهـد بـود.
وی بـا بیـان اینکـه سـامانه اطـاع رسـانی سـازمان امـور مالیاتـی بـه آدرس 
و  اخبـار  آخریـن  اطاع رسـانی  رسـمی  منبـع   www.intamedia.ir 

اطاعیـه هـای مالیاتـی اسـت، خاطرنشـان کـرد: هـم میهنـان عزیـز بـه اخبار 
غیررسـمی در شـبکه هـای اجتماعـی اسـتناد نکـرده و همـواره بـرای اطـاع 
از صحـت اخبـار منتشـر شـده در خصـوص موضوعـات مالیاتـی بـه سـایت 

سـازمان امـور مالیاتـی کشـور مراجعـه کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد:
استانداردسازی و تجهیز اتاق سرور 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان

مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمـان گفت: 
اسـتان  پـرورش  اداره کل آمـوزش و  اتـاق سـرور 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر 250 میلیـون تومـان در راسـتای 
تحقـق اهـداف پدافنـد غیر عامل اسـتاندارد سـازی، 

تجهیـز، بازسـازی و بـروز رسـانی شـده اسـت.
کارگـروه  نشسـت  در  بیگـی  محسـن  محمـد 
شـورای  اجتماعـی  و  آموزشـی  فرهنگـی، 
و  ایمـن سـازی  اسـتان کرمـان  عامـل  غیـر   پدافنـد 
مصـون سـازی اطاعـات و سـامانه هـای مختلـف 
آمـوزش و پـرورش اسـتان، جلوگیـری از حمـات 
سـایبری و نفوذ امواج  الکترومغناطیسـی و استحکام 
سـازی در راسـتای پیشـگیری از عـوارض ناشـی از 
مهمتریـن  از  را  زلزلـه  بخصـوص  طبیعـی  حـوادث 
اهـداف تجهیـز و اسـتاندار سـازی اتـاق سـرور اداره 

کل آمـوزش و پـرورش اسـتان دانسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: تمامـی ادارات آمـوزش و پرورش 
شهرسـتان هـا و مناطـق اسـتان نیز درسـه سـال اخیر بـه فیبر 

نـوری تجهیز شـده اند.
محسـن بیگـی نامحسوسـی و نامحـدودی را از مهمتریـن 
خصوصیـات جنـگ نـرم دانسـت و افـزود: جنـگ سـخت 
نـرم  جنـگ  در  حالیکـه  در  اسـت  محدودیـت  دچـار 
محدودیـت وجـود نـدارد و نمـی تـوان بـرای آن سـقف 
و  آموزشـی  فرهنگـی،  کارگـروه  کرد.رییـس  تعییـن 
بـا  کرمـان  اسـتان  عامـل  غیـر  پدافنـد  شـورای  اجتماعـی 
بیـان اینکـه  در جنـگ نـرم نفوذ نامحسـوس اسـت و روی 
سـایق، اعتقـادات و غرایز افـراد اثر می گـذارد بیان کرد: 
در جنـگ نـرم از روش هـای جـذاب و متناسـب بـا غرایـز 
افـراد اسـتفاده مـی شـود در حالیکـه جنگ سـخت خاف 

سـایق و واقعیـت هاسـت.

محمد محسـن بیگـی اظهار کرد: در جنـگ نرم اثرگذاری 
از پاییـن بـه بااسـت، آداب، رسـوم و اعتقـادات را مـورد 
قالـب  در  نیروهـای خـودی  از  و  دهـد  مـی  قـرار  هـدف 
تخریـب شـخصیت هـای اجتماعـی، رواج تهمـت ، از بین 
بـردن الگوها و شـخصیت سـوزی برای رسـیدن بـه اهداف 

اسـتفاده مـی کند.
وی خاطـر نشـان کـرد: در بخـش هـای مختلـف آمـوزش 
اسـتفاده  کامپیوتـر  دسـتگاه  هـزار   21 اسـتان  پـرورش   و 
مـی شـود و راههـای نفـوذ حمـات سـایبری بـه آنها بسـته 

است.  شـده 
محسـن بیگـی گفـت: در راسـتای تحقـق اهـداف دولـت 
دسـتگاه  هـای  فعالیـت  و  برنامـه  اکثـر  الکترونیـک 
هـای  افـزار  نـرم  و  هـا  سـامانه  طریـق  از  اجرایـی  هـای 
 مختلـف انجـام مـی شـود بایـد زمینـه مصـون سـازی ایـن 
 سرمایه های با ارزش و گرانقیمت در قالب پدافند غیر عامل 

فراهم شود.


