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برمیگردیم
بر می گردیم

به بوسه های خورشید 
به نوازش های شبنم 

در خیابان هایی که تنها فریاد لبخند می گذرد 
به روز هایی که هر پروانه ای گلی داشت 

هر پرستویی النه ای 
هر آوازی شنونده ای 

بر می گردیم ُو 
باز دست های مهربانی را 

احساس می کنیم 
باز آشنا می شویم 

با زندگی ای که در آن غریبی و بی رحمی نیست 
آشنا با پرواز کبوتران 

و  خربزه  آن صدای  در  که  هایی  با کوچه  آشنا 
طالبی می آید 

به سمت خانه می  نان  از  با سبدی  یک کودک 
خندد 

یک نوجوان به سمت خانه باشوق رکاب می زند 
بر می گردیم 

و برای دیدن چهره ی همدیگر 
دلتنگ می شویم 

و برای شادی و نشاط 
اسپند دود می کنیم 

و بهاِر خوشنود را 
دوباره می بینیم از نزدیک 

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
آرامشیهمچون

کویرکرمان
در چشم هایت می توانم جان بگیرم. آرامشی 
همچون کویر در کرمان بگیرم. باید نگاهت 
مجال  دنیا  تلخی  در  بفهمم  تا  باشم  کرده 
که  بفهمم  تا  کنی  نگاهم  باید  دارم.  خنده 
هنوز قابل تحمل هستم. خوشحالم تو هستی 
تا تحملم کنی و مشتاقانه سنگینی دردهایم 
با  ندارم که  تو توقع  از  بر دوش بکشی.  را 
مرا  ولی  کنی  زندگی  هایم  کاست  و  کم 
نزند.  جانم  به  آتش  تنهایی  که  تحمل کن 
نگاهی  نیم  تو  از  نیا  دیدارم  به  مشتاقانه 
کفایت می کند تا بهار در مویرگهایم بدمد 
و آفتاب بر دریچه های زندگی ام بتابد. من 
بی تو نمی توانم آنگونه که هیچ کس بی 
تو نمی تواند. به دیدنم بیا تا با فروغ نگاهت 
روشن شوم. می خواهم از تو با تو و برای 
تو زندگی را از سر بگیرم. آدم های اشتباه 
باید اشتباهات را  همیشه هستند ولی مردانه 
کنار گذاشته و با شوقی دوباره دل به جاده 
داد. در خاطرات کسی که دوستش داشته 
است  خودکشی  نوعی  کردن  زندگی  ای 
من نمی خواهم با خاطرات تو زندگی کنم. 
ولی  اینجایی  که  کنم  حس  تا  کن  نگاهم 
ناپیدایی. مشتاق توأم تو نیستی و این نبودن 
نداری  گناهی  هیچ  تو  نیست.  تو  گناه  ها 
به جز اشتیاقی که به من داده ای و اشتیاق 
اشتیاقی  تا  است  زندگی  فصل  زیباترین 
هست زندگی هست و تا زندگی هست باید 
وقتی  نشوند  تمام  متوالی  های  اشتیاق  که 
با  تواند  می  آدم  باشد.  اشتیاقی  و  شور  که 
دردهای خودش و یک جهان کنار بیاید. با 
همه ی دوست داشتن ها اگر نگاهم نکنی 
گیرم.  نمی  دیگران  از  را  نبودنت  انتقام 
لقمه  ما  که  ندارد  گناهی  هیچ  کس  هیچ 
ی بزرگ تر از دهان برداشته ایم. امیدهای 
اشتباه کاشته ایم و محصولی از سنگ سیاه 
برداشته ایم. نگاهم کن تا رفتنت دردناک 

نباشد و برای خودم قابل تحمل باشم.
نگاهم کن که صیقل خورده باشم

دلی از جنس یاران برده باشم
نگاهم کن که دنیایم بخندد

اگر چه در وجودت مرده باشم

به قلم
مهناز سعید

شهردار کرمان خبر داد:

تعیین تکلیف پروژۀ تقاطع غیرهم سطح »شهدای خلبان«

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اعالم کرد:

شرط برخورداری شرکت های تامین نیروی انسانی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده

گرفتار شدن نیروهای راهداری و برق ریگان در سیالب

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خبر داد:

آسفالِت ۲۵۰۰ مترمربع از معابر شهر کرمان 

شورا  اعضای  نظر  با  ارتباط  کرمان،در  شهردار 
درخصوص توقف پروژۀ فاضالب شهر کرمان در صورت 
از حفاری  آسفالت پس  در  که  ایرادهایی  اصالح  عدم 
مشاهده شده، گفت: فاضالب شهر کرمان، پروژۀ بزرگی 
است و امکان توقف پروژه را در مقیاس کالن نداریم 
نیروی  از  بزرگی  به صالح هم نیست؛ چراکه حجم  و 

انسانی و تجهیزات معطل می مانند.
نشست  در  دی ماه،  بیست وهفتم  شعرباف  سعید 
شورا  داد:  ادامه  کرمان،  اسالمی شهر  شورای  عمومی 

پیمانکار  گزارش های  ارائه  برای  را  زمانی  بازۀ  یک 
ایرادات مشخص کند و در صورتی  درخصوص اصالح 
که تا آن زمان ایرادات برطرف نشد، تصمیم گیری شود.

بر  شهرداری  ناظر  کرد:  خاطرنشان  کرمان  شهردار 
شورا  نمایندگان  دارد،  نظارت  فاضالب  پروژۀ  عملکرد 
به  تا  باشند  داشته  را  الزم  بررسی های  و  نظارت  هم 
اندازه ای که گزارش اصالح ایرادات می آید، مجوز جدید 

صادر کنیم؛ چون نمی توان کل کار را معطل گذاشت.
شعرباف افزود: براساس جمع بندی که از گزارش های 

مردمی سامانۀ ۱۳۷ شهرداری داشتیم، از مجموع هفت 
میزان  کرمان،  شهر  فاضالب  پروژۀ  در  فعال  پیمانکار 
نارضایتی از سه پیمانکار باالست و اشکاالت بیشتری 
داشته اند که این موارد رصد شده و به آن ها رسیدگی 
می شود. وی درخصوص تقاطع غیرهم سطح »شهدای 
خلبان«، بیان کرد: از زمان جمع بندی طرح و اجرای 
دو فاز، نامۀ ابالغ را صادر کردیم و شمارندۀ تأخیرها 
متوقف شد؛ به قرارگاه سازندگی خاتم نیز اعالم کردیم.
تغییر  چند  باید  خاتم  قرارگاه  افزود:  کرمان  شهردار 

فاز  دو  در  که  می داد  طرح  جزییات  در  کوچک 
جمع بندی شد و مورد تأیید شهرداری هم قرار گرفت؛ 
و  مصالح  به  نیاز  کار  شروع  برای  کردند  اعالم  سپس 
تأمین مالی دارند و باید چند پیمانکار اصلی را تأمین 

مالی کنند تا کار سریع تر شروع شود.
شعرباف تأکید کرد: از نظر ما جزییات فنی و اجرای 
دو مرحلۀ پروژه و توقف شمارندۀ تأخیر، تعیین تکلیف 
تالش  هم  موردنیاز  مالی  منابع  تأمین  برای  و  شده 

داریم ازطریق تهاتر اقدام کنیم.

اعالم  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
تامین  های  شرکت  برخورداری  شرط  کرد: 
ارزش  بر  مالیات  معافیت  از  انسانی  نیروی 
هزینه  به  مربوط  که  قرارداد  از  بخشی  افزوده 
های حقوق و دستمزد است، تایید میزان حقوق 
و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.

امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به     
مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی با بیان 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  دائمی  قانون  اینکه 
 ۱400/۱0/۱۳ تاریخ  از   ،۱400/۳/2 مصوب 
الزم االجرا شده و مشموالن این قانون مکلف 
به اجرای تکالیف قانونی جدید و رعایت مقررات 

براساس  گفت:  هستند،  قانون  این  موضوع 
تبصره جزء )4( بند )ب( ماده )9( قانون مالیات 
بر ارزش افزوده دائمی، در ارایه خدمت توسط 
شرکت های تامین نیروی انسانی و شرکت هایی 
که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود 
را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی 

ارائه می کنند )مانند شرکت های ارائه دهنده 
بخشی  نظافتی(،  خدمات  و  پرستاری  خدمات 
و  حقوق  هزینه  های  به  مربوط  که  قرارداد  از 
دستمزد است، معاف می باشد و حکم این بند 
و  دستمزد  و  حقوق  میزان  تایید  به  مشروط 

مزایا توسط سازمان بیمه گر است. 

راهداری  نیروهای  گفت:  ریگان  فرماندار 
حین  شهرستان  این  رسانی  برق  ماموران  و 
سیالب  در  سیلزده  مناطق  به  امدادرسانی 

گرفتار شدند.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  باقری  امین 

ریگان  راهداری  و  برق  اداره  ماموران  افزود: 
که به منظور امدادرسانی به اهالی روستاهای 
در  بودند  شده  مناطق  این  راهی  کوهستانی 

سیالب گرفتار شدند.
وی تصریح کرد: با توجه به طغیان رودخانه 

پاسرخ ریگان، امکان امدادرسانی به روستاهای 
این منطقه وجود ندارد.

را  شهرستان  این  وضعیت  ریگان  فرماندار 
بسیار بحرانی اعالم کرد و خواستار امدادرسانی 

به روستاهای مناطق سیل زده شد.

باقری افزود: پل روستای توکل آباد ریگان 
به دلیل سست شدن پایه تخریب و تردد در 

این محدوده متوقف شد.
وی از مردم شهرستان ریگان خواست از تردد 

در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  سرپرست 
آسفالت  از  کرمان،  شهرداری  شهری  فضاهای 

برخی معابر کرمان در روزهای اخیر خبر داد.
کوچه  اول  فرعی  گفت:  آشورماهانی  میعاد 
جنوبی  و  »سجادیه«  خیابان   »۸« شماره 
حسین)ع(«  »امام  بلوار   »۳۶« کوچه  »یک« 
و  زیرسازی  مترمربع  تقریبی 2۵00  میزان  به 

آسفالت شد.
 »۸« شماره  کوچه  آسفالت  به  اشاره  با  وی 
کوچه   »4« جنوبی  فرعی های  و  »هزار«  بلوار 
)شهرک  همت«  »شهید  بلوار   »۱0« شماره 
صنعتی( گفت: عملیات خاک برداری، تسطیح 
و زیرسازی کوچه های مذکور در حال اجراست.
زیرسازی  و  خاک برداری  افزود:  آشورماهانی 
خیابان »آسمان« از معابر منطقه یک شهرداری 
نیز به متراژ 4۵00 مترمربع در حال اجراست.

پیاده راه سازی  اجرای  سرعت گرفتن 
خیابان »شهید تجلی"

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
پروژۀ  درخصوص  همچنین  شهرداری  شهری 
پیاده راه سازی خیابان »شهید تجلی« گفت: این 
ابتدای دی ماه ۱400 به این سازمان  پروژه از 
واگذار شده که طی این مدت، قسمت های عابر 
پیاده، مسیر نابینایان و افراد دارای معلولیت و 
خدمت رسان  و  محلی  خودروهای  عبور  مسیر 
و  شده  تکمیل  پروژه  این  غربی  سمت  در 
مسیر  سطحی،  آب های  جمع آوری  مسیر 
دوچرخه سواری و سگوی ها در حال اجراست.

آشورماهانی ادامه داد: به زودی قسمت میانی 
شهری،  مبلمان  سبز،  فضای  شامل  پروژه 
و  فضای نشستن سالمندان و تجمع مسافران 

گردشگران هم، اجرا خواهد شد.
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
باند  اجرای  از  ادامه،  در  شهرداری  شهری 

کندروی بزرگراه »شاهد« خبر داد.
زیرسازی  و  خاکبرداری  گفت:  آشورماهانی 

حدفاصل  »شاهد«،  بزرگراه  کندروی  باند 
مجموعه ساخت قطعات بتنی »خاتم االنبیا« و 

تقاطع غیرهم سطح »ایثار« در حال اجراست.

ساماندهی  را  پروژه  این  اجرای  از  وی هدف 
ورودی و خروجی بزرگراه و روان سازی ترافیک 

و ارتقای ایمنی وسایل نقلیه دانست.

مار جعفری پس از معاینه توسط دامپزشک معتمد محیط زیست و تایید سالمت در طبیعت رهاسازی شد
سیرجان –خبرنگار کرمان امروز: علی اکبر رسولیان رئیس اداره 
مار  حلقه  یک  گفت:  سیرجان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
جعفری که توسط یکی از دوستداران حیات وحش تحویل این اداره 
شده بود در طبیعت رهاسازی شد. وی اظهار کرد: میالد ایل پور پس 
رعایت  با  در محدوده کشاورزی  مار جعفری  از مشاهده یک حلقه 
زنده  را  جانور  آسیب،  کردن  وارد  بدون  و  بهداشتی  ایمنی،  مسائل 
گیری کرده و تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرتان می دهد.

رسولیان عنوان کرد: این مار جعفری پس از معاینه توسط دامپزشک 
معتمد محیط زیست و تایید سالمت در طبیعت رهاسازی شد.

   Echis carinatus  الزم به توضیح است: مار جعفری با نام علمی
در خانواده افعی ها طبقه بندی می شود و تا 90 سانتی متر طول دارد 
این مار بسیار تنبل و کم تحرک است و به آرامی و بدون سر و صدا 
حرکت می کند. هنگام خطر به دور خود می پیچد و سر را در میان 
بدن پنهان می کند، مار جعفری از سمی ترین مارهای ایران است با 
این حال خوشبختانه این جانور از انسان ها فراری است و دور از بشر 
زندگی می  کند. چنانچه در حال حرکت باشد و متوجه حضور انسان 
شود پیش از هر کاری به دنبال یک مخفی گاه می گردد یا این که 
اگر راه فرار نداشته باشد در جای خود بی حرکت می ماند و پس از 

آن که از کنارش دور شدیم به آرامی آن محل را ترک می کند. اگر 
در حال چنبره و استراحت باشد و از کنارش عبور کنیم با صدایی که 
از خود تولید می کند به ما می گوید که »مبادا به من نزدیک شوید 
یا پای خود را روی من بگذارید چرا که من خطرناک هستم« این 
مار آن چنان از انسان دوری می کند که اگر در یک اتاق با یک مار 
جعفری چند روز را سپری کنیم، به هیچ وجه به ما نزدیک نمی شود 
او آسیبی  به  ما بخواهیم  این که  به وجود نمی آورد مگر  و خطری 
برسانیم.  دیدن این افعی زیبا در طبیعت بسیار هیجان انگیز و لذت 

بخش است به شرطی که مزاحمش نشویم.


