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اسـتان کرمان اگرچه باالترین سـهم در تولید خرمای کشـور را دارد 
امـا ازآنجاکـه برخـاف پسـته، صنایـع وابسـته به خرمـا در این اسـتان 

ضعیـف هسـتند، این محصـول در بحث صـادرات مشـکاتی دارد. 
خرمـا در اسـتان کرمـان زیـر سـایه پسـته قرارگرفتـه و بااینکه رتبه 
دوم ارزآوری بیـن محصـوالت کشـاورزی اسـتان را دارد امـا جایـگاه این 

محصول و صنایع وابسـته به آن در کرمان بسـیار ضعیف اسـت. به گفته 
کارشناسـان، برای توسـعه صادرات محصول خرما باید بازاریابی در سـایر 
کشـورها را در اولویـت قرارداد تا بتواند به وضعیت پسـته کـه ۹۰ درصد 

صادراتـی اسـت و ۱۰ درصـد تأمین کننده بازار داخلی، برسـد. 
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استــــــخدام
شـرکت حمـل ونقـل بهمـن بـار متعلق به گـروه صنایع سـیمان کرمان دو نفر لیسـانس حسـابداری آقا را باشـرایط ذیل بـه همکاری 

دعوت مـی نماید:
مسلط به نرم افزار همکاران سیستم

مسلط به نرم افزار آفیس
مدرک تحصیلی باالتر-تاهل-سوابق کاری وتحصیل در دانشگاه های دولتی اولویت محسوب می گردد.

متقاضیـان محتـرم تصویر مدارک سـجلی-خاصه سـوابق کاری- حداقـل حقوق و مزایای مورد نظـر خود را حداکثر تـا تاریخ 7مرداد 
بـه نشـانی ذیـل ارسـال نماینـد. بامتقاضیان واجدشـرایط حداکثـر تا۱5 مـرداد تماس گرفته می شـود و مدارک ارسـالی نزد شـرکت 

محرمانـه تلقی خواهد شـد.
Bahmanbar@kcig.ir

با قرعه کشی لیگ دسته اول، حریفان مسی ها و گل گهر مشخص شدند

استان کرمان و 6 شهرآورد 
بهروان: وجود 2/5 سهمیه و بازی پلی آف مفسده برانگیز است
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

خبر

به زودی صورت می گیرد

حذف دست نویسی دفاتر
در دفترخانه های اسناد رسمی

مدیـرکل ثبـت  اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان 
دفترخانه هـای  در  دفاتـر  دست نویسـی  حـذف  از 

اسـناد رسـمی در آینـده نزدیـک خبـر داد.
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
ثبت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان، رضـا طالبی 
زاده در گردهمایـی روسـای ادارات ثبت اسـناد و 
امـاک سراسـر اسـتان کـه در ماهان برگزار شـد 
ضمـن تأکیـد بر لـزوم ارتقای جایـگاه ادارات ثبت 
در میـان مـردم و مسـئولین، تحقـق ایـن مهـم را 
ادارات  کارکنـان  و  مدیـران  عملکـرد  بـه  منـوط 
افـزود: »در گذشـته وظایـف  ثبـت دانسـت. وی 
و اقدامـات سـازمان ثبـت بـرای مـردم تـا حـدود 
زیـادی ناشـناخته بود و بسـیاری از مسـئولین نیز 
از وظایـف و اقدامـات ادارات ثبـت اطـاع کافـی 

نداشـتند.« 
کـه  »چیـزی  کـرد:  خاطرنشـان  زاده  طالبـی 
بوده ایـم  آن  دنبـال  بـه  اخیـر  سـال  چنـد  در 
اقدامـات و  و  اطاع رسـانی در خصـوص خدمـات 
وظایـف ثبت بوده اسـت و بـا اطاع رسـانی صورت 
گرفتـه و تعامل هر چه بیشـتر بـا ادارات و نهادهای 
مختلـف در سـال های اخیـر خوشـبختانه خدمـات 
ثبتـی تـا حـدود زیـادی بـرای مـردم و مسـئولین 
شناخته شـده و تقریبـاً توانسـته ایم جایـگاه ثبت را 

بـرای مـردم و مسـئولین مشـخص کنیـم.« 
وی مهم تریـن راهـکار در راسـتای بهبود جایگاه 
ادارات ثبـت و ارتقـاء آن نـزد مـردم را، عملکـرد 
بـا  آن هـا  برخـورد  و  ادارات  مدیـران  و  کارکنـان 
بـا  برخـورد  »نحـوه  افـزود:  و  دانسـت  مراجعیـن 
مراجعیـن و تکریـم ارباب رجوع باید بـا نهایت دقت 
و حساسـیت انجـام شـود و باید سـعی کنیم مردم 
را راضـی نگه داریـم.« ایـن مقـام قضائـی بـا اشـاره 
بـه اینکـه روسـای ادارات ثبـت در امـور مختلـف 
کاری ازجملـه نحـوه برخـورد با مراجعیـن، رعایت 
نظـم و انضباط و مسـئولیت پذیری بـرای کارمندان 
تحـت مدیریـت خـود الگـو هسـتند، رعایـت نظـم 
و انضبـاط و اخـاق حرفـه ای را از ناحیـه روسـای 
رفتارهـا  این گونـه  شـکل گیری  زمینه سـاز  ادارات 

در کارکنـان ادارات دانسـت.
وی از تعامـل سـازنده روسـای ادارات ثبـت بـا 
فرمانـداران و ائمـه جمعـه شهرسـتان ها به عنـوان 
وظیفـه دیگـر مدیـران واحدهـای ثبتـی در حـوزه 
فعالیـت خـود نـام بـرد و تصریـح کرد کـه مدیران 
ادارات ثبـت بایـد در جلسـات و برنامه های مختلف 
حـوزه فعالیت خـود حضور مؤثر و مسـتمر داشـته 
و  خدمـات  و  اقدامـات  خصـوص  در  و  باشـند 
همچنیـن مشـکات و نیازهـای خود اطاع رسـانی 

الزم را انجـام دهنـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره به تکمیل فرایند آرشـیو 
شهرسـتان  در  ثبتـی  پرونده هـای  الکترونیکـی 
توقـف  از  شـهداد  و  ماهـان  شـهرهای  و  کرمـان 
گـردش فیزیکـی پرونـده در ایـن ادارات در آینـده 
نزدیـک خبـر داد. مدیـرکل ثبت اسـناد و امـاک 
حـذف  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  کرمـان  اسـتان 
دست نویسـی دفاتـر امـاک در ادارات ثبت اسـناد 
و امـاک سـطح اسـتان برنامه بعدی ایـن اداره کل 
دفترخانه هـای  در  دفاتـر  دست نویسـی  حـذف  را 
اسـناد رسـمی برشـمرد که در آینـده نزدیک انجام 

خواهـد گرفـت.

تیرماه، آخرین مهلت 
ارائه الکترونیکي 
اظهارنامه مالیاتی

مدیـرکل امور مالیاتي اسـتان 
کرمـان اعام کـرد : »3۱ تیرماه، 
الکترونیکـي  ارائـه  آخرین مهلـت 
اشـخاص  مالیاتـي  اظهارنامـه 
بـراي  امـاک  اجـاره  و  حقوقـي 
عملکـرد سـال ۱3۹4 اسـت.« به 

گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتی اسـتان کرمان، محمد سـلمانی 
اعـام کـرد: »بر اسـاس قانـون مالیات های مسـتقیم، 3۱ تیرمـاه، آخرین مهلت 
ارائـه الکترونیکـي اظهارنامـه مالیاتـي اشـخاص حقوقـي و اجـاره امـاک براي 
عملکـرد سـال ۱3۹4 اسـت و ایـن مهلـت قابـل تمدیـد نخواهـد بـود. « وي 
بابیـان اینکـه، شـرط برخـورداري از هرگونـه معافیـت بـراي اشـخاص حقوقي، 
ارائـه اظهارنامـه مالیاتـي در موعـد مقـرر قانوني )تا پایـان تیرماه( اسـت، اظهار 
داشـت: »عدم تسـلیم اظهارنامه مالیاتي در موعد مقرر قانوني توسـط اشـخاص 
حقوقـي ، موجـب تعلـق جریمـه ای معـادل 4۰ درصـد مالیـات متعلـق خواهد 
شـد کـه این جریمـه غیرقابـل بخشـودگي خواهد بـود.« سـلمانی در خصوص 
مالیـات بـر درآمـد اجاره اماک گفـت: »بر اسـاس قانون مالیات های مسـتقیم، 
درآمـد هر شـخص ناشـي از اجاره امـاک مسـکوني در تهران تـا مجموع ۱5۰ 
مترمربـع زیربنـاي مفیـد و در سـایر نقـاط تـا مجمـوع 2۰۰ مترمربـع زیربناي 

مفیـد از مالیـات بـر درآمـد اجـاره امـاک معاف اسـت.«

کشف ۱5۰ میلیون 
ریال طالی سرقتی 
از زیرخاک

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان 
کرمان از دسـتگیری سـه سـارق 
و  منـازل  طاجـات  حرفـه ای 
کشـف ۱5۰ میلیـون ریال طای 
مسـروقه از زیرخاک در مخفیگاه 
سـارقان بـا اجـرای طـرح ارتقـاء 

امنیـت اجتماعـی »یـا مهـدی« خبـر داد. بـه گـزارش روابـط عمومـی پایـگاه 
خبـری پلیـس، سـرهنگ عبدالعلـی روان بخـش گفـت: »بـا توجه به شـکایت 
یکـی از شـهروندان مبنی بر سـرقت طاجـات از داخل منزلش بـه ارزش ۱5۰ 
میلیـون ریـال بررسـی ایـن پرونـده به صـورت ویـژه در دسـتور کار مأمـوران 
تجسـس کانتـری ۱4 شـهر کرمان قـرار گرفـت.« وی بابیان این کـه مأموران 
بـا بررسـی نحـوه انجـام سـرقت ها بـه سـرنخ های دسـت یافتنـد کـه منجـر 
بـه شناسـایی یـک مظنـون شـد، اظهـار کـرد: »ایـن مظنـون روز دوشـنبه با 
هماهنگـی مقـام قضایـی دسـتگیر و به منظـور بازجوئـی بـه کانتـری منتقل 
شـد.« سـرهنگ روان بخـش تصریح کـرد: »متهـم در ابتدا منکـر هرگونه عمل 
خـاف قانـون بـوده امـا بـا بازجوئی هـای انجام گرفتـه از سـوی پلیـس لـب به 
اعتراف گشـود و به سـرقت طاجات به ارزش ۱5۰ میلیون ریال با همدسـتی 

دو نفـر دیگـر اعتـراف کـرد و آن هـا هم دسـتگیر شـدند.«

پی گیری برای 
راه اندازی کارخانه 
فرآوری مس
 در جنوب

و  معـدن  صنعـت،  رئیـس 
تجـارت جنـوب اسـتان کرمـان 
راه انـدازی  بـرای  از پـی گیـری 
در  مـس  فـرآوری  کارخانـه 

جنـوب اسـتان کرمـان خبـر داد. بـه گـزارش مهر، محمود اسـکندری نسـب 
صبـح دیـروز در جلسـه رفـع موانـع تولید سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
جنـوب اسـتان کرمـان از فعالیـت چهار هـزار نفـر در بخش فـرش در جنوب 
اسـتان کرمـان خبـر داد و اظهـار کـرد: »از ایـن تعـداد هـزار نفر فعال و سـه 
هـزار نفـر غیرفعـال هسـتند.« وی با اشـاره به اینکـه وزارت کار تا حـدودی از 
صنعـت فـرش حمایـت می کنـد، افـزود: »بانـک صـادرات اعـام کـرده که به 
دلیـل خوش حسـاب نبـودن بخـش فـرش حاضر به همـکاری نیسـت؛ در این 
خصـوص درخواسـت داریـم بانک گفته شـده همـکاری در این حوزه را از سـر 
بگیـرد تـا بتوان از سـایر بنگاه های کوچک نیز از تسـهیات موردنیاز اسـتفاده 
شـود.« رئیـس صنعـت، معدن و تجارت جنوب اسـتان کرمـان از برگزاری ۸۹ 
جلسـه رفـع موانـع تولید خبـر داد و گفـت: »از 4۱7 مصوبه این جلسـات 3۰ 

درصـد اجرایـی شـده و مابقـی مصوبـات در حـال اجراسـت.«

قوانین مزاحم
 نباید مانع تالش 
مدیران شود

در  دولـت  عالـی  نماینـده 
»رفـع  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
اصلـی  اولویـت  تولیـد  موانـع 
شـده  سـعی  و  بـوده  کرمـان 
مرتفـع  حـوزه  ایـن  مشـکات 
روابـط  گـزارش  بـه  شـود.« 

عمومـی اسـتانداری کرمان علیرضا رزم حسـینی در کمیتـه رفع موانع تولید 
جنـوب اسـتان کرمـان با اشـاره به وجـود برخـی قوانین مزاحم گفـت: »این 
قوانیـن نبایـد مانع تاش مدیران شـود.« وی از رتبه نخسـت اسـتان کرمان 
درزمینـه برگـزاری کمیتـه رفـع موانع تولیـد خبـر داد و افـزود: »اولویت در 
اسـتان کرمـان رفـع موانـع تولیـد بوده و سـعی شـده مشـکات ایـن حوزه 
در اسـتان مرتفـع شـود.« رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان بـه 
دنبـال آمـار و ارقـام نیسـتیم، گفت: »رفـع موانع تولیـد یکـی از اصلی ترین 
دغدغه های مسـئوالن در اسـتان کرمان اسـت.« اسـتاندار کرمـان همچنین 
خواسـتار مذاکـره مسـئوالن با مقامات باالدسـتی خـود در تهران بـرای رفع 
مشـکاتی کـه در اسـتان قابل حـل نیسـتند، شـد. نماینـده عالـی دولت در 
اسـتان کرمـان گفـت: »مصوبات کمیته رفـع موانع تولید اسـتان کرمان باید 

بـا جدیـت دنبـال و اجرایـی شـوند.«

نیروی انتظامیمالیات استانداریصنعت، معدن و تجارت

کرمان ویچ

مـردم  نماینـده  حسـن پور  شـهباز 
سـیرجان و بردسـیر، در دیدار با حسـین 
کرمـان،  منطقـه  مـس  مدیـر  نظـري 
مناطـق  نماینـدگان  آمادگـي  اعـام  از 
همجـوار در مجلـس شـوراي اسـامي با 
مدیریـت مس منطقـه کرمان بـراي رفع 

اداري خبـر داد. موانـع 
مـس  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
منطقـه کرمـان، نماینده مردم سـیرجان 
کـرد:  دیداراعـام  ایـن  در  بردسـیر،  و 
نماینـده  انارکـي  محمـدي  »آقایـان 
رفسـنجان، اسـدي نماینده شـهربابک به 

همـراه بنـده بـه عنـوان نماینـدگان سـه 
شـهري که بیشـترین حوزه دربرگیري را 
بـا مـس دارند، آماده همـه گونه همکاري 
و تعامـل با مـس منطقه کرمان هسـتیم 
تـا در سـال اقتصـاد مقاومتـي اقـدام و 
عمـل، ایـن صنعـت بتوانـد بـا کمتریـن 
موانـع اداري بـه فعالیت خـود در منطقه 

بپـردازد.« 
مسـئولین  و  مدیـران  همـه  از  وي 
اسـتاني و شهرسـتاني مرتبـط بـا مـس 
خواسـت که همکاري شایسته اي با مس 
منطقـه کرمان داشـته باشـند. وي ضمن 

تشـکر از اجـراي عدالـت در فعالیت هـاي 
فرهنگـي، ورزشـي و اجتماعـي شـرکت 
مـس در اسـتان کرمـان، خـود را حامـل 
پیـام تقدیـر مـردم شـهرهاي سـیرجان، 
بردسـیر و پاریز دانسـت و گفـت: »امروز 
در خدمـت مهنـدس نظـري هسـتم تـا 
ضمـن قدردانـي از تاش هـا و زحمـات 
مجموعـه بـزرگ صنعـت مس در کشـور 
و اسـتان کرمان در خصـوص چند برنامه 
مشـترک نیز بـه تبـادل نظـر بپردازیم.« 
وي اولیـن اقـدام مشـترک را برنامـه 
تجلیـل از »آن 23 نفـر« اعـام کـرد و 

بـا اشـاره بـه کار بسـیار بزرگـي کـه 23 
نفـر از نوجوانـان ایرانـي در دوران دفـاع 
»مقـام  گفـت:  دادنـد،  انجـام  مقـدس 
معظـم رهبـري بعـد از مطالعـه کتـاب 
»آن23 نفـر« دسـتور دادنـد کـه از  ایـن 
آزادگان تجلیـل شـود کـه اولین مراسـم 
کرمـان  در  گذشـته  سـال  در  تجلیـل 
برگـزار گردید و امسـال با توجـه به آنکه  
قبر شـهید سـید عباس سـعادت پاریزي 
یکـي از آن 23 نفـر در پاریـز قـرار دارد، 
دومیـن مراسـم تجلیل همراه با سـالگرد 
آن شـهید در پاریـز برگزار خواهد شـد.« 
بـه گفتـه حسـن پـور، ایـن مراسـم 
تجلیـل بـه همـت روابـط عمومـي مـس 
منطقـه کرمـان و بـا همـکاري مجموعـه 
مسـئولین شهرسـتان سـیرجان و پاریـز، 
عصـر روز پنجشـنبه 3۱ تیـر در سـالن 
ورزسـي پاریـز برگـزار مي شـود و وزیـر 
مسـلح  نیروهـاي  پشـتیباني  و  دفـاع 
سـخنران اصلي این مراسـم خواهـد بود.
بـه  اشـاره  بـا  پـور  حسـن  شـهباز   
بیـکاري ۸۰  تاریـر و  تعطیلـي شـرکت 
نفـر از  کارکنـان این شـرکت، از ُحسـن 

ظن مسـئولین مس در جذب بخشـي از 
ایـن افـراد در شـرکت هاي دیگـر تشـکر 
کـرد و گفـت: »نیـازي بـه مراجعـه بـه 
نماینـده و یا مسـئولین دولتي نیسـت.« 
حسـن پـور با اشـاره به مشـغول بـه کار 
بـودن 2۰ هـزار نفـر در مـس کشـور و 
اذعـان داشـتن به سـختي هاي موجود و 
کاهش قیمـت جهاني مـس، از مدیریت 
در  تـا  خواسـت  کرمـان  منطقـه  مـس 
جهـت اشـتغال زایـي غیـر مسـتقیم در 
اولویـت خریـد  و  کنـد  تـاش  منطقـه 
اقـام مـورد نیـاز خـود را بـه تولیـدات 
شـهرهاي مجـاور بدهـد. ایـن نماینـده 
مجلـس پیشـنهاد کـرد کـه بـا تشـکیل  
بـه  اعـزام  و  تخصصـي  کارگـروه  یـک 
شـهرهاي مجاور، ظرفیت ایـن همکاري 
نیـاز  صـورت  در  و  شـده  سـنجیده 
کارگاه هـاي اموزشـي شـکل بگیـرد تـا 
بـا توجـه بـه دوران پسـابرجام،  شـرایط 
جهـت  در  بـزرگ  سـرمایه گذاري هاي 
تأمیـن نیازهـاي مـس در منطقه صورت 

 . د بگیر
در  بردسـیر  و  سـیرجان  نماینـده 

مجلـس از توجـه خـاص مس بـه تکمیل 
جـاده ماني به پاریز تشـکر کرد و از مدیر 
مـس منطق کرمان خواسـت که دسـتور 
اجـراي این پـروژه را بـراي ارتقای امنیت 
و آرامـش کارکنـان مـس سـاکن پاریز و 
سـیرجان و مسـافران ایـن مسـیر صـادر 
کنـد.  وي همچنین اعـام کرد: »نیروگاه 
سـیکل ترکیبـي سـیرجان در آینـده اي 
نزدیـک بـه بهره بـرداري مي رسـد و 23۰ 
مـگاوات بـرق وارد مدار خواهـد کرد. این 
نیـروگاه با مشـارکت شـرکت ملي صنایع 

مـس ایـران احداث شـده اسـت. « 
حسـن پـور در سـخنان خـود از آغـاز 
مقدمـات اخذ ۹۰ میلیون یـورو فاینانس 
بـراي  مرکـزي  بانـک  و صـدور مصوبـه 
احـداث اولین ذوب آهن در اسـتان  خبر 
داد. بـه گفته وي، سـهام ایـن کارخانه به 
نسـبت 5۱ بـه 4۹ متعلـق بـه گل گوهر 
سـیرجان و شـرکت جهان فوالد )وابسته 
بـه صندوق بازنشسـتگي کارکنـان مس( 
ایـن  تصویـب،  صـورت  در  و  مي باشـد 
پـروژه ظرف سـه سـال بـه انجـام خواهد 

رسید.

شهباز حسن پور خبر داد

آمادگي نمایندگان مردم مناطق همجوار براي 
کمک به مس منطقه کرمان

 خبر

اسـتان کرمـان اگرچه باالترین سـهم در تولید خرمای کشـور 
را دارد امـا ازآنجاکـه برخاف پسـته، صنایع وابسـته بـه خرما در 
ایـن اسـتان ضعیـف هسـتند، ایـن محصـول در بحـث صـادرات 

مشـکاتی دارد. 
خرمـا در اسـتان کرمان زیر سـایه پسـته قرارگرفتـه و بااینکه 
رتبـه دوم ارزآوری بیـن محصـوالت کشـاورزی اسـتان را دارد اما 
جایـگاه ایـن محصـول و صنایع وابسـته بـه آن در کرمان بسـیار 
ضعیـف اسـت. بـه گفتـه کارشناسـان، بـرای توسـعه صـادرات 
محصـول خرمـا بایـد بازاریابـی در سـایر کشـورها را در اولویـت 
قـرارداد تـا بتوانـد بـه وضعیـت پسـته کـه ۹۰ درصـد صادراتـی 
اسـت و ۱۰ درصد تأمین کننده بازار داخلی، برسـد. این در حالی 
اسـت کـه رئیس اتـاق بازرگانی اسـتان کرمـان نیز معتقد اسـت 
کـه دغدغـه صـادرات خرما بایـد بین مسـئوالن ایجاد شـود زیرا 
از ابتـدا ایـن تفکـر به خوبـی دربـاره محصـول خرما ایجاد نشـده 
اسـت؛ بـه همیـن دلیل خرما نیاز بـه حمایت و توجه در راسـتای 
تولیـد، بسـته بندی و صـادرات دارد. محسـن جال پـور می گوید: 
»درواقـع باید در راسـتای توسـعه بـازار این محصـول گام برداریم 
و در ایـن زمینـه باید همراهی و همفکری داشـته باشـیم تا خرما 
را بـه جایـگاه قابل قبـول نزدیـک کنیـم. کرمان بیشـترین حجم 
تولید خرمای کشـور را دارد و باید با فعال شـدن بخش خصوصی 
جایـگاه واقعـی تولید و صـادرات ایـن محصول را تبییـن کنیم.«

صادرات 17 درصدی خرمای کرمان
رئیـس انجمن ملـی خرمای ایـران بابیان اینکه سـاالنه حدود 
3۰۰ هـزار تـن خرما در کرمان و حدود یک میلیون تن در کشـور 
تولیـد می شـود، می گویـد: »از میـزان یک میلیـون تـن تولیـد 
خرمـا در کشـور حـدود یک سـوم آن مربـوط بـه کرمـان و ۱5۰ 
هـزار تـن مربـوط به شهرسـتان بـم اسـت، از ایـن میـزان تولید 
حـدود ۱7تـا 2۰ درصد صادر می شـود.«  محسـن رشـید فرخی 
بابیـان اینکه از سـال گذشـته تاکنـون محصول خرمـا در کرمان 
حـدود ۱۰۰ تـا ۱5۰میلیـون دالر ارزآوری داشـته و پیش بینـی 
می شـود تـا پایـان برنامـه 5 سـاله آینـده بـه 5۰۰ میلیـون دالر 
برسـد، می افزایـد: »قبـل از شـروع مـاه مبـارک رمضان صـادرات 
خرمـای بـم بـه کشـورهای خارجـی تمـام شـد و دیگر صـادرات 
خرمـا تـا سـال آینـده انجـام نمی شـود. سـال گذشـته ازلحـاظ 
محصـول و کیفیت، سـال کم محصولی داشـتیم اما خوشـبختانه 
در سـال جـاری خرمـا به خوبـی فـروش رفتـه اسـت.« وی بابیان 
اینکـه سـال گذشـته حـدود 25 درصـد افـت محصول داشـتیم، 
بیـان می کنـد: »ازآنجایی که خرما در سـفره های ایرانـی از جایگاه 
ویـژه ای برخـوردار اسـت و مصـرف بـاال رفتـه، در زمـان عرضه و 
تقاضـا شـاهد بـاال رفتن قیمـت خرما بودیـم. قیمت خرمـا و هر 

جنـس دیگـر را در اقتصـاد یـک قاعـده معمـول عرضـه و تقاضا 
معلـوم می کنـد. سـال گذشـته کمبـود عرضـه و تقاضای بـاال در 
مصـرف داخلی باعث شـد افزایش قیمت داشـته باشـیم.« رئیس 
انجمـن ملـی خرمـای ایـران اظهـار می کنـد: »به طور حتم سـال 
آینده که سـال زراعی بسـیار خوبی اسـت، خرما باقیمت مناسـب 

عرضـه خواهد شـد.«
افزایش 8 درصدی صادرات برای رسیدن

 به جایگاه مطلوب 
ایـن فعـال اقتصـادی اظهـار می کنـد: »وضعیـت صـادرات و 
مصـرف داخلـی خرمـا برعکـس پسـته اسـت، پسـته ۹۰ درصد 
صـادر و ۱۰ درصـد در بـازار داخلـی مصـرف می شـود درحالی که 
بنـا به آداب ورسـوم و ذائقه مردم کشـور حـدود 7۰درصد خرمای 
تولیدشـده در بـازار داخلی مصرف می شـود بنابراین اگر بخواهیم 
بـه صـادرات خرما بسـیار توجه کنیم بـرای مصـرف داخلی دچار 
مشـکل خواهیـم شـد درنتیجـه بایـد تعادلـی بیـن آن هـا ایجاد 
شـود.« رشـید فرخی بابیـان اینکه انجمـن ملی خرمـای ایران 3 
بـازار هـدف را بـرای صـادرات در نظر گرفتـه، ادامـه می دهد: »به 
بازارهـای قدیمی مانند مالـزی، دوبی و امـارات همچنان صادرات 
انجـام خواهـد شـد، امـا 3 بازار هـدف مهمی کـه برای صـادرات 
در نظـر گرفته شـده را می تـوان روسـیه، هنـد و چیـن نـام بـرد. 
همچنیـن برای توسـعه صادرات محصـول خرما باید بـه بازاریابی 
در سـایر کشـورها بپردازیـم.« وی اضافـه می کنـد: »عمده تریـن 
صـادرات خرمـا از اسـتان کرمـان انجام می شـود و بقیـه صادرات 
از ۶ اسـتان خرماخیـز دیگـر مانند خوزسـتان، هرمـزگان، فارس، 
سیسـتان و بلوچسـتان، بوشـهر و آبـادان انجـام می شـود. بایـد 
تـاش شـود کـه تعادلی بین صـادرات محصـوالت داخلـی ایجاد 
شـود، صـادرات خرمـا نبایـد بیـش از ۱۰ درصـد افزایـش پیـدا 
کنـد چـون ممکـن اسـت مصـرف داخلـی دچار مشـکل شـویم. 
بایـد 7۰ درصـد مصـرف داخلـی و 3۰ درصـد به بازارهـای هدف 
صـادر شـود.« رشـید فرخـی در پاسـخ به این پرسـش کـه برای 
رسـیدن بـه جایـگاه مطلـوب صـادرات چـه برنامه هایـی در نظر 
گرفته ایـد، تأکیـد می کنـد: »در حال حاضـر حـدود 2۰ درصد از 
تولیـد خرمـا را صـادر می کنیم. اگـر صـادرات خرمـا را در برنامه 
5سـاله آینده بیـن 5 تا ۸درصد افزایش دهیـم به جایگاه مطلوب 
صـادرات خواهیـم رسـید. برای رسـیدن به این اهـداف حضور در 
نمایشـگاه ها یکـی از مهم تریـن برنامه هـای سـال جاری اسـت.« 
رئیـس انجمـن ملی خرمـای ایـران با اشـاره به دیگـر برنامه های 
صادراتـی، اظهـار می کنـد: »حضـور هیات هایـی کـه در صنعـت 
خرمـا فعالیـت می کننـد در بازارهـای هدفـی مثـل هنـد، چیـن 
و روسـیه و برگـزاری نمایشـگاه های دائمـی از دیگـر برنامه هایـی 

اسـت کـه اجـرای آن بـرای صادرات خرما بسـیار کارسـاز اسـت. 
همان طـور کـه می دانیـد خرمـای مضافتـی جـزو محصـوالت 
تره بـار بـه شـمار مـی رود و بـرای حمل ونقـل نیـاز بـه تخصـص 
دارد.« وی تصریـح می کنـد: در زمینـه اشـتغال زایی 3مبحـث را 
پیگیـری می کنیـم کـه یکـی از آن هـا تولیـد و دیگـری در حوزه 
صنایع تبدیلی و صادرات اسـت که این 3 بخش اشـتغالزایی های 
خـاص خـود رادارنـد، شـاید بیشـترین اشـتغال زایی در صنعـت 
خرمـا در حـوزه تولیـد باشـد.« رشـید فرخـی ادامـه می دهـد: 
»همچنیـن هم اکنـون انجمـن ملی خرمـای ایران بـرای بازاریابی 
در حوزه هـای کمیتـه تولیـد، کمیتـه صنایـع تبدیلـی و کمیتـه 
صـادرات در حـال فعالیت اسـت. بحث صـادرات را در اولویت های 
سـال جـاری درزمینه بازاریابـی قرارداده ایـم.«  رئیس انجمن ملی 
خرمـای ایـران بیـان می کند: »در سـال جـاری امیدواریـم بعد از 
برجـام و رفـع تحریم هـای بانکی بتوانیـم بازارهای جدیـدی برای 

صادرات داشـته باشـیم.«
بیشترین صادرات به هندوستان

عضـو هیـات رئیسـه انجمـن ملـی خرمـای ایـران می گویـد: 
»سـال گذشـته اداره اسـتاندارد بـم بـرای 4۰ هـزار تـن خرمـا، 
گواهـی صـادرات صـادر کـرده اسـت. همـه گواهی هایـی کـه 
در اداره اسـتاندارد بـم صـادر می شـود، از گمـرک بـم صـادر 
)بندرعبـاس،  اسـتان ها  سـایر  گمـرکات  از  بلکـه  نمی شـود 
سـرخس، بـازرگان( صادر می شـود. هر تـن خرما حـدود 2هزار 
دالر ارزآوری دارد.« محمدحسـین اکبری بابیان اینکه مشکات 
بعـد از تولیـد بـه بـروز آفت هـای گوناگونـی کـه وجـود دارد و 
نحـوه بسـته بندی مربـوط می شـود، می افزایـد: »به طورمعمـول 
خرمـای بـم مـازاد بـر نیـاز بـازار داخلـی تولیـد می شـود بـه 
همیـن دلیـل بایـد به فکـر توسـعه بازارهـای هـدف و صادراتی 
باشـیم.« وی اضافـه می کنـد: »مـا باید توسـعه بازارهـای هدف 

را در برنامه هـای سـال جـاری قـرار دهیم، همچنیـن تغییر نوع 
بسـته بندی بـه شـکلی کـه بازارهـای جهانـی خواهـان خرمای 
بـم شـوند بایـد در دسـتور کار باشـد. امیدواریـم بـا تعاملـی که 
میـان بخـش دولتـی و خصوصـی در ایـن زمینـه برقـرار خواهد 
شـد مشـکاتی که درزمینه صـادرات خرما وجـود دارد، برطرف 
شـود.« اکبـری بابیـان اینکـه صادرات خرمـا در 2 ماهه امسـال 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ۹4 حـدود ۱۰ درصـد افزایـش 
داشـته اسـت، تصریح می کند: »خوشـبختانه سـال جاری تولید 
خرمـا بسـیار چشـمگیر بـوده اسـت و وقتـی تولیـد بـاال باشـد 
قیمـت کاهـش پیـدا می کنـد و زمانـی کـه قیمت کاهـش پیدا 
کنـد رقابـت صادرکننـدگان در بازارهـای هـدف بیشـتر خواهد 
شـد. بـه همین دلیل پیش بینی می شـود سـال جـاری صادرات 
چشـمگیر و قابل قبولـی داشـته باشـیم.« عضـو هیـات رئیسـه 
انجمـن ملی خرمـای ایران تأکیـد می کند: »بیشـترین صادرات 
خرمـای بـم بـه هندوسـتان و بعـدازآن آسـیای میانه و آسـیای 
شـرقی انجـام می شـود، ایـن 3 منطقـه عمده تریـن بازارهـای 
هـدف خرمـا هسـتند. همچنین در آسـیای میانه به ویژه کشـور 
روسـیه میـزان قابل توجهی صادرات انجام می شـود، در آسـیای 
شـرقی کشـور مالزی و در خاورمیانـه، دوبی و امارات بیشـترین 

واردات خرمـا را از کشـور مـا دارنـد.«
لزوم نجات نخلستان های کشور

کارشناسـان معتقدنـد که خرما تـوان ایجاد یـک تحول عمده 
در اقتصاد اسـتان کرمان را دارد و باید در این مسـیر اراده الزم را 
بیـن کشـاورزان ایجـاد کرد. در حال حاضر شـاهد هسـتیم که به 
دلیـل کم آبـی، بخشـی از باغ هـای پسـته و خرمـا در حـال خارج 
شـدن از دایـره تولید هسـتند کـه برهمین اسـاس باید بـا تغییر 
الگـوی آبیـاری به فکر نجات نخلسـتان های کشـور باشـیم چون 

مزیت هـای بالقـوه اقتصادی خوبی هسـتند./ گسـترش صمت

خرمای کرمان پشت درهای بسته صادرات

دست ما کوتاه
و خرما بر نخیل

فهیمه ملک محمدی
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پیـام مـا-  ماجـرای فیـش هـای حقوقـی چنـد وقتـی 
مـی شـود که در صـدر خبر رسـانه های مختلف قـراردارد. 
ماجرایـی کـه از اردیبهشـت مـاه بـا انتشـار فیـش یکی از 
مدیران دولتی شـروع شـد و سـپس بـا انتشـار فیش های 
حقوقـی نجومـی مدیـران برخی بانک هـا ادامه پیـدا کرد. 
ابعـاد ماجـرا بـه حدی گسـترده شـد کـه تاکنـون چندین 
مدیـر برکنـار شـدند و دولـت چندیـن بـار از مـردم بابـت 
ایـن اتفـاق عذرخواهـی کـرد. اتفاقـی کـه فقط مربـوط به 
ایـن دولـت نبـود امـا در ایـن دوره هـم ادامـه پیـدا کـرد. 
در ایـن میـان منتقـدان دولـت و دلواپسـان بـدون توجـه 
بـه فسـادها و اختـاس هـا در دولـت هـای نهـم و دهـم 
بـه ریاسـت محمـود احمدی نـژاد، فیـش هـای حقوقی را 
دسـت مایـه ای بـرای هجمـه بـه دولـت قـرار دادنـد. روز 
گذشـته امـا سـایت اصولگـرای تابنـاک کـه بـه محسـن 
رضایـی نزدیـک اسـت، از فیـش حقوقـی 2 مدیـر دولـت 
احمـدی نـژاد رونمایـی کـرد. فیـش هایـی که نشـان می 
دهـد دریافتـی ایـن 2 مدیـر دولـت پاکدسـت مجموعـا 
2۱5227۰4۹5 تومـان )دو میلیـارد و صـد و پنجـاه و دو 

میلیـون و دویسـت و هفتـاد هـزار تومـان( بـوده اسـت. 
آنکـه  از  »پـس  نوشـت:  خصـوص  ایـن  در  تابنـاک 
از  سـینمایی  سـازمان  کنونـی  رئیـس  ایوبـی  حجـت اهلل 
سـینمایی  سـازمان  سـابق  مدیـر  یـک  کان  دریافتـی 
پـرده برداشـت و جواد شـمقدری رئیس پیشـین سـازمان 
سـینمایی در گفـت و گویـی، چنین دریافتی ها را از سـوی 
خـودش و مدیرانـش تکذیب کـرد، »تابناک« بـه اطاعات 
تـازه ای دسـت یافـت کـه نشـان می دهـد یکـی از مدیران 
پیشـین سـینمایی کشور در دولت گذشـته، طی یک دوره 
34 ماهـه »دریافتـی« میلیـاردی داشـته اند کـه بر اسـاس 
گـزارش نهادهای مسـئول بیـش از هفتصد میلیـون از این 
دریافتـی، حـق ماموریـت بوده اسـت.« در گـزارش تابناک 
آمـده اسـت: »پس از آنکـه برخی رسـانه های منتقد دولت 
از دریافتی هـای کان مدیـران اکنونی سـازمان سـینمایی 
خبـر دادنـد، حجـت اهلل ایوبـی تاکیـد کـرد حاضـر اسـت 

دریافتـی اش بـا مدیران سـابق سـینمایی مقایسـه شـود.
در واکنـش به ایـن موضع گیرِی ایوبی، جواد شـمقدری 

را  ایوبـی  اظهـارات  سـینمایی  سـازمان  پیشـین  رئیـس 
دربـاره حقـوق مدیران سـینمایی دولت قبل بلـوف خواند. 
ایوبـی در پاسـخ به موضع گیری شـمقدری، در یادداشـتی 
نباشـید.  نگـران  می گویـم  دوسـتان  ایـن  »بـه  نوشـت: 
خیالتـان راحـت در سـازمان سـینمایی هیـچ مدیـری در 
دو سـال و ده مـاه )یـک میلیـارد و چهارصـد و شـصت و 
نـه میلیـون و نـه صـد و هشـتاد وشـش هـزار و نـه صد و 
چهـل و هفـت تومـان( نمی گیـرد )تقسـیم بـر هـزار کنید 
می شـود معـادل دالری(. از پاداش هـای چنـد ده میلیونی 

نیسـت.«  خبری 

شـمقدری در واکنـش بـه ایـن موضع گیـری بـا ارسـال 
ایـن  بـا  مواجهـه  در  »تابنـاک«،  بـه  حقوقـی اش  فیـش 
در  کـه  نامتعارفـی  رقم هـای  اساسـاً  آیـا  کـه  پرسـش 
یـک دوره زمـان 34 ماهـه مجموعـاً بـه »یـک میلیـارد و 
چهارصد و شـصت و نه میلیون و نه صد و هشـتاد وشـش 
هـزار و نـه صد و چهـل و هفت تومان« برسـد )رقم عنوان 
شـده توسـط رئیس فعلی سـازمان سـینمایی(، خودش یا 
مدیـران زیرمجموعـه اش حتـی قانونـی دریافـت کرده اند، 
گفـت: زمانـی کـه مـن در سـازمان سـینمایی مسـئولیت 
داشـتم، هیـچ یـک از مدیـران چنیـن دریافتی نداشـته اند 
و مـن بـا مدیـران سـتادی و مؤسسـات تابعه شـرط کرده 
بـودم، کسـی دریافتی بیـش از حدود پنج میلیون نداشـته 
باشـد. قطعـاً کذب محـض اسـت و پرداخت چنیـن رقمی 
بـه مدیـران سـینمایی دوره مـن امـکان نـدارد. اینکه رقم 
ادعایـی فـوق از کجا آمـده و یا اصا رقمی موهومی اسـت 

مـن نمی دانـم.« 
دریافتی میلیاردی مدیر دولت احمدی نژاد

طبـق اسـنادی کـه تابنـاک آن هـا را منتشـر کـرده، 
موسسـه  پیشـین  مدیرعامـل  عباسـیان  محمدرضـا 
)از  مدیریتـش  ماهـه  دوره 34  در  تصویـری  رسـانه های 
مـرداد ۸۹ تـا اردیبهشـت ۹2(، ۱4۶۹۹۸۶۹47 تومـان 
)یـک میلیـارد و چهارصـد و شـصت و نـه میلیـون و...( 
دریافتـی داشـته و عبـاس اسـداللهی خزانـه دار پیشـین 
ماهـه   5۱ دوره  در  نیـز  تصویـری  رسـانه های  موسسـه 
 ۶۸22۸354۸  ،۹3 شـهریور  تـا   ۸۹ تیـر  )از  فعالیتـش 
و...  میلیـون  دو  و  هشـتاد  و  )ششـصد  تومـان  میلیـون 
تومـان( دریافتـی داشـته اسـت. مجمـوع دریافتـی ایـن 
معـادل  فعالیت شـان  زمانـی  دوره  در  مسـئول  مقـام  دو 
2۱5227۰4۹5 تومـان )دو میلیـارد و صـد و پنجاه و دو 
میلیـون و دویسـت و هفتـاد هـزار تومـان( بوده کـه البته 
بخشـی از ایـن دریافتـی، هزینه هـای نمایشـگاهی )نظیر 
هزینـه طراحـی غرفـه موسسـه رسـانه های تصویـری در 
بـازار فیلـم کـن(، هزینه هـای پرسـنلی و جاری موسسـه 
فیلـم  امتیـاز  خریـد  همچنیـن  و  تصویـری  رسـانه های 
عباسـیان پـس از کنـاره گیـری از مسـئولیتش توسـط 
ایـن موسسـه شـده بـوده  خزانـه دارش کـه سرپرسـت 
نیـز می شـود؛ امـا حتـی بـا کسـر ایـن هزینه هـا کـه در 
رقـم  آمـده،  مدیـر  دو  ایـن  دریافتـی  جـزو  حسابرسـی 

دریافتـی بسـیار قابـل توجـه اسـت.  
نکتـه قابـل توجـه اینکه  »حقـوق« مدیرعامل پیشـین 
زمانـی  دوره  همیـن  در  تصویـری  رسـانه های  موسسـه 
بیـش از شـش میلیـون در مـاه نبـوده امـا وقتـی صحبـت 
دیگـری  طـور  اعـداد  و  رقم هـا  می شـود،  »دریافتـی«  از 
خـود را نشـان می دهنـد. بـه همیـن دلیـل تمرکـز بیـش 
از حـد بـر »فیش هـای حقوقـی« آدرس غلط دادن اسـت، 
در  آنچـه  از  بیـش  مدیـران  دریافتـی  معمـوالً  کـه  چـرا 
فیش هـای حقوقی شـان ذکـر می شـود، اسـت. امـا عـاوه 
بـر ایـن دریافتـی کـه برخـی نهادهـای مسـئول نامتعارف 
خوانده انـد، ریـز پرداخـت ایـن ارقام نیـز قابل تامل اسـت 
کـه عـاوه بـر حجـم باالیـی از دریافتی هـا تحـت عنـوان 

سـفرهای خارجـی کـه توجیـه انجامش مشـخص نیسـت، 
شـامل پرداخت هـای دیگـری نیـز می شـود.

موسسـه  پیشـین  رئیـس  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
بـه  حداقـل  فعالیتـش  دوره  در  تصویـری  رسـانه های 
بیسـت کشـور دنیا سـفر کـرده  کـه در میان این کشـورها 
سـفر  ایـن  کـرد.  اشـاره  می تـوان  تانزانیـا  بـه  می تـوان 
مدیرعامل پیشـین موسسـه رسـانه های تصویـری احتماالً 
بـرای شـرکت برخـی فیلم هـای ایرانـی از طـرف موسسـه 
رسـانه های تصویـری در جشـنواره فیلـم »زنگبـار« انجـام 
شـده اسـت؛ اتفاقـی کـه بـه واسـطه کـم اهمیـت بـودن 
جشـنواره »زنگبـار« بـرای سـینمای ایـران اتفـاق مهمـی 
التفـاوت  بـه  مـا  هـر حـال  بـه  امـا  نمی شـود  محسـوب 
حـق ماموریـت را بـرای مدیـران وقـت در پـی داشـته و 
چنیـن ماموریت هایـی هـزاران یـورو بـه عنـوان بخشـی از 

»دریافتـی« مدیرعامـل وقـت بـوده اسـت.
حق ماموریت های غیرمتعارف

۸4۰ یـورو مابه التفـاوت ماموریت فرانسـه، 2۱۰۰ یورو 
حـق ماموریـت بـازار فیلـم کـره، 2۱۰۰ یـورو بـرای حـق 
ماموریـت بـازار فیلـم MIPCOM فرانسـه، ۱4۰۰ یـورو 
حـق ماموریـت آلمـان جهـت بازدیـد از پـروژه گمگشـته، 
۱۸۰۰ یـورو حـق ماموریـت بـازار کـن فرانسـه )۱3۹۱(، 
54۰ یـورو حـق ماموریـت شـرکت در هفتـه فیلـم آلمان، 
۶۰۰ یـورو حـق ماموریت هفته فیلم لیتوانـی، 35۰۰ یورو 
حـق ماموریـت دو بـازار فیلـم، ۶۰۰ یـورو حـق ماموریـت 
لبنـان،  هفتـه فیلـم مسـکو، 7۰۰ یـورو حـق ماموریـت 
۱4۰۰ یـورو حـق ماموریت چهار روزه برلیـن، 3۸5۰ یورو 
حـق ماموریـت یـازده روزه بـازار کـن )۱3۹2( بخشـی از 
دریافت هـای مشـروع ایـن مدیـر در قالـب ماموریت هـای 

اسـت. خارجی 
 تابنـاک در ادامـه گزارش خود آورده اسـت: »پرسـش 
مهـم ایـن اسـت که این سـفرها و بـه خصوص سـفرها به 
هفته هـای فیلـم و بازارهـا چه دسـتاورد فرهنگی ملموس 
یـا چـه آورده اقتصـادی بزرگی برای ایران داشـته اسـت؟ 
اساسـاً چرا بایـد مدیرعامل موسسـه رسـانه های تصویری 
از شـرق تـا غرب دور در حال سـفر باشـد و آیـا برآوردی 
دربـاره نسـبت هزینـه و درآمـد ایـن سـفرها می شـود و 
»هدفمندسـازی«  بـرای  دولت هـا  در  اراده ای  اساسـاً 
و  سـود  نسـبت  گرفتـن  نظـر  در  و  خارجـی  سـفرهای 
ضـرر ایـن سـفرها وجـود دارد؟ از اعـداد و ارقـام جالـب 
ایـن مدیـر، اهـدای کارت هدیـه بـه  در گـزارش مالـی 
او بـا رقـم یـازده میلیـون و صـد و یـک هـزار تومـان در 
مراسـم تودیـع و معارفـه اش اسـت کـه نشـان می دهـد 
تودیـع یـک مدیـر می توانـد چقـدر گـران تمـام شـود!  
البتـه اساسـاً حتـی دریافتـی قابـل ماحظـه یـک مدیـر 
اگـر منجر بـه خروجـی ارزشـمندتری از میـزان دریافتی 
بـرای سیسـتم شـود، قابـل اغمـاض اسـت امـا آیـا واقعـاً 
محمدرضـا عباسـیان بـرای موسسـه رسـانه های تصویری 
مدیریتـی قابـل دفـاع داشـته اسـت؟ این پرسشـی اسـت 
کـه »تابنـاک« در روزهـای آینـده بـا انتشـار مجموعه ای 

از اسـناد بـه آن پاسـخ خواهـد داد.

رونمایی از حقوق های نجومی در دولت پاکدست احمدی نژاد
 خبر

همه برای حل آسیب های 
اجتماعی باید پای کار بیایند

سـکینه خدیـش- پیـام مـا: نشسـت تخصصـی، 
مشـورتی مسـئوالن و بانـوان فرهیختـه حـوزه قضـا 
بـا حضـور زورانـی معـاون فرماندار،حجـه االسـام 
دانشـی امـام جمعـه بم و موسـی پور مدیـرکل امور 
اجتماعی فرهنگی اسـتانداری کرمـان در فرمانداری 
بـم برگزار شـد.  در این نشسـت دانشـی امام جمعه 
بـم گفـت: »محبوبتریـن کانونـی کـه در پیشـگاه 
خداونـد قـراردارد کانـون گـرم خانـواده می باشـد و 
هیـچ حالـی مبغـوض تـر و منفورتر از امـر طاق و 
جدایـی وجـود نـدارد.« وی افـزود: »مـرد و زن باید 
درجایـگاه خـود باشـند و خداونـد خالـق ماسـت و 
هرچیـزی را براسـاس حکمـت خود قرار داده اسـت 
و ایـن ماهسـتیم برخـی اوقات دچار افـراط و تفریط 
مـی شـویم.« زورانـی معـاون فرمانـدار بـم در ایـن 
نشسـت گفت: »دشـمنان ما می خواهند با اینترنت 
و شـبکه هـای ماهـواره بنیـان خانـواده هـای مـا را 
دچـار تزلزل کنند و بیشـتر این آسـیب ها ناشـی از 
وجـود زلزلـه دی مـاه ۸2 مـی باشـد که باعث شـد 
شـهر شـلوغ و به هرج و مرج کشیده شـود و افرادی 
از تمـام سـطح کشـور بـه بم آمـده و جمعیـت بم را 
نسـبت بـه قبـل از زلزله هـم افزایـش دادنـد. دلیل 
دیگرهمجـواری ما با سیسـتان و بلوچسـتان و ورود 
مـواد مخـدر که باعـث می شـود در معرض آسـیب 
قـرار بگیریم.« موسـی پورمدیـر کل امـور اجتماعی 
و فرهنگـی اسـتانداری کرمـان دربـاره آسـیب های 
اجتماعـی گفت: »آسـیب هـای اجتماعـی واقعیاتی 
هسـتند کـه جامعـه را تهدید می کننـد و در بخش 
درون نهـادی هسـتند. یعنـی در یـک نهـاد ماننـد 
خانواده خودشـان را نشـان می دهنـد و بخش دیگر 
محـدوده ها را پشـت سرگذاشـته و دامنـه عمل آنها 
جامعـه را گرفتـه اسـت و نمی شـود با اقـدام فردی 
حلشـان کـرد و گسـتره وسـیع وعمیقی دارنـد و در 
الیـه هـای اجتماعـی نفـوذ کـرده انـد و همـه آنهـا 
نیـاز به مشـارکت وعزم عمومـی دارنـد.« وی افزود: 
یعنـی  کانـون حیـات جامعـه  اجتماعـی  »آسـیب 
خانـواده را نشـانه گرفتـه اسـت. مـا در ایـن موضوع 
بایـد آسـیب را بـه خوبـی بشناسـیم و از رونـد آن 
مطلـع باشـیم. این مسـائل هیـچ گاه ریشـه واحدی 
ندارنـد. اکنـون در حـل ایـن مسـائل نیازمنـد ورود 
علما، روحانیون، ورزشـکاران و دانشـگاهیان هستیم. 

همـه پـای کار بیاینـد و مسـئله را حـل کنیم.«

تقسیم سود نقدی توسط 
گل گهر

مجمـع عمومی عـادی سـاالنه شـرکت معدنی و 
صنعتـی گل گهر )سـهامی عـام( روز 27 تیرماه ۹5 
بـا حضـور صاحبان حدود ۸5 درصد سـهام شـرکت 
در مرکـز همایـش هـای وزارت کشـور در تهـران 
برگـزار شـد. در ایـن جلسـه عاوه بـر ارائـه گزارش 
عملکرد شـرکت در سال ۹4 توسـط ناصر تقی زاده، 
مدیـر عامـل گل گهر و همچنین گزارش حسـابرس 
و بـازرس قانونـی شـرکت قرائـت شـد و بـا اکثریت 
آرا ترازنامـه شـرکت بـه تصویـب رسـید. مدیر عامل 
شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر با ارائه گزارشـی 
از عملکـرد سـال ۹4 و همچنیـن آخریـن وضعیـت 
شـرکت، تصریح کرد: حدود ۱7 هـزار میلیارد تومان 
پروژه فعال در این شـرکت در دسـت اجرا اسـت که 
بخشـی از پـروژه ها در سـال جـاری راه انـدازی و به 
بهـره بـرداری خواهد رسـید. بـه گفته وی، شـرکت 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر با داشـتن معـادن غنی 
از سـنگ آهـن یکـی از مطـرح تریـن قطـب هـای 
فعـال معدنی و صنعتـی در خاورمیانه بـوده و دارای 
قابلیـت هـای بسـیاری بـرای تبدیـل شـدن به یک 
شـرکت بـزرگ و رقابتـی در سـطح ایـران و حتـی 
جهـان اسـت. دراین جلسـه با تقسـیم سـود معادل 
22۰ ریـال به ازای هر سـهم موافقت شـد.همچنین 
مقرر شـد در آینـده بسـیار نزدیک افزایش سـرمایه 
شـرکت انجام گیرد کـه رقمی معـادل ۱۰۸ میلیارد 

تومان آن از محل سـود انباشـته شـرکت باشـد.  

رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد

یک طالق به ازای هر 3 و نیم ازدواج در استان
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه 
7۰ درصـد زندانیـان اسـتان کرمـان متاهـل هسـتند بیـان 
کـرد: »نگـرش قضات بایـد مبتنی بـر حبس زدایی باشـد.« 
بـه گـزارش ایرنـا یـداهلل موحـد دیـروز در آییـن تودیـع و 
معارفـه روسـای قدیم و جدید دادگسـتری شهرسـتان زرند 
گفـت: » یکـی از لـوازم کار در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی، 
بسترسـازی سـامت اقتصـادی جامعـه، مقابلـه بـا مفاسـد 
اقتصـادی و توجـه جـدی بـه احیـای حقـوق عامـه اسـت. 
قـوه قضاییـه یکی از ارکان اساسـی نظام سیاسـی جمهوری 
اسـامی ایـران اسـت کـه وظایـف خطیـر و حساسـی را در 
راسـتای تحقـق عدالـت قضایـی و تامیـن امنیـت پایـدار در 

جامعـه دینی بـر عهـده دارد.« 
وی اظهـار کـرد: »قـوه قضاییـه از اول پیـروزی انقـاب 
اسـامی تاکنـون در خـط مقـدم خدمـت و دفـاع از نظـام و 
انقـاب بـوده و بـا پافشـاری بر حرف حـق در ایـن راه دچار 
تزلـزل نشـده اسـت.« وی گفـت: »شـکل گیـری حاکمیـت 

سیاسـی اسـام و اجـرای عدالـت قضایـی در میـان مـردم 
از جملـه اهـداف مهـم انبیـا الهـی بـوده اسـت.« رئیس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اصـل ۱5۶ قانـون 
اساسـی گفـت: »قـوه قضاییـه بـر اسـاس ایـن اصـل، قـوه 
ای مسـتقل، پشـتیبان حقـوق فـردی و اجتماعـی مـردم و 
مسـئول تحقـق بخشـیدن بـه عدالت معرفی شـده اسـت.« 
وی بـا تاکیـد بر اینکـه وظایـف متعددی برای دسـتیابی 
بـه اهـداف واال و ارزشـمند قـوه قضاییه تعریف شـده اسـت 
افـزود: »احیـای حقـوق عامه، گسـترش عـدل و آزادی های 
قـوه  ذاتـی  وظایـف  از جملـه  اساسـی  قانـون  در  مشـروع 
قضائیه اسـت که به درسـتی در قانون اساسـی به آن اشـاره 
شـده و بیـش از 75 عنوان کلـی و مصادیـق فراوانی دارد. « 
وی ادامـه داد: »ایـن مصادیـق مانند، حقوق عامـه در حوزه 
اقتصـاد، فرهنگ، سیاسـت، محیط زیسـت، عدالـت، امنیت، 
حقـوق شـهروندی و سـایر مـوارد مـورد توجـه قـرار گرفته 
اسـت.« موحـد در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بیـان 

کـرد: »اعتیـاد بـه مـواد مخـدر از شـایع ترین آسـیب های 
اجتماعـی و یکـی از بحـران هـای دنیـای کنونـی محسـوب 
مـی شـود.« وی بـا بیـان اینکـه 2۱۸ میلیـون فـرد معتـاد 
در دنیـا وجـود دارد عنـوان کـرد: »حـدود یـک میلیـون و 
5۰۰ هـزار فـرد معتـاد بـه مـواد مخدر نیـز در ایـران وجود 
دارد.« وی بـا اشـاره بـه اینکـه مسـئله طـاق نیـز یکـی از 
مهمتریـن آسـیب های اجتماعی محسـوب می شـود افزود: 
»متاسـفانه در سـال ۹4 بـه ازای هـر 3 و نیـم ازدواج یـک 
طـاق در اسـتان کرمـان بـه ثبت رسـیده که آمـاری نگران 

اسـت.«  کننده 
موحـد زنـدان و جمعیت کیفری را یک آسـیب اجتماعی 
کاهـش  راسـتای  در  »خوشـبختانه  داد:  ادامـه  و  دانسـت 
درصـدی   ۱3 کاش  شـاهد  هـا  زنـدان  کیفـری  جمعیـت 

ورودی بـه زنـدان شهرسـتان زرنـد هسـتیم.«
 وی گفـت: »طی شـش سـال گذشـته بیـش از ۶۰ هزار 
پرونـده بـه شـوراهای حـل اختـاف شهرسـتان زرنـد وارد 

شـده اسـت کـه بیـش از یک سـوم ایـن پرونده ها بـه صلح 
و سـازش انجامیده اسـت.«

در ایـن آییـن جعفـری جـای خـود را به حجت االسـام 

محمـدی داد. محمـدی کـه ۱2 سـال سـابقه مدیریـت در 
را در کارنامـه خـود داشـته  راور و کوهبنـان  دادگسـتری 
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کرمون

داستان

مرتضـی قلـی خـان وکیـل الملـک 
فرزنـد اسـماعیل خـان وکیـل الملک 
هـای   سـال  بیـن  کـه  اسـت  نـوری 
۱24۸ تـا ۱25۶ هجـری شمسـی در 
دوران حکومـت ناصرالدین شـاه قاجار 
بـر کرمـان حکومـت نمـود. او قبـل از 
تحصیـات  بیایـد  کرمـان  بـه  اینکـه 
نظامـی خـود را در روسـیه بـه پایان رسـاند و با درجه 
سـرهنگي بـه فرماندهـی فـوج )تیـپ( مایـر منصوب 
گردیـد. سـپس یـک سـال بعد بـا درجـه سـرتیپی به 
کرمـان منتقـل شـد و فرماندهـی دو فـوج نظامی این 
اسـتان را در سـایه حکومـت پـدر عهـده دار شـد. امـا 
پـس از چنـدی پدرش از سـوی دربار مورد سـوء ظن 
مالـی قـرار گرفـت و از حکومت عزل شـد. )۱245ش 
دوران حکومـت ناصرالدیـن شـاه قاجـار( و بـه جـای 
وی حسـین خـان شـهاب الملـک بـه حکومـت کرمان 
منصـوب شـد. بـه رغم ایـن تغییـرات امـا مرتضی قلی 
خـان هـم چنـان در سـمت فرماندهـی سـپاه کرمـان 
شـهاب  خـان  از حسـین  حمایـت  بـه  و  مانـد  باقـی 
الملـک ادامـه داد تـا اینکـه حکومت حسـین خان هم 
پـس از دو سـال و نیـم بـه پایـان رسـید و از سـوی 
حکومـت مرکـزی بـه مرتضـی قلـی خـان لقـب وکیل 
الملـک ثانـی داده شـد و وی را بـه حکومـت کرمـان 

منصـوب نمودنـد )۱24۸ ش(. 
او پـس از بـه دسـت گرفتـن حکومـت، اقـدام بـه 
انهـدام اقـوام بلوچـی نمود که هـر از گاهی بـه کرمان 
حملـه مـی کردنـد. سـپس عامان بـی نظمـی داخل 
تکمیـل طـرح  بـه  گاه  آن  و  کـرد  مجـازات  را  شـهر 
پرداخـت  پـدر  دوران  از  مانـده  باقـی  عمرانـی  هـای 
و در توسـعه زیـر سـاخت هـای شـهر کرمـان تـاش 
فراوانـی نمـود. اقداماتـی هم چـون تکمیـل بزرگترین 
کاروانسـرای شـهری ایـران به نـام کاروانسـرای وکیل 
کـه بنـای آن توسـط پـدرش گـذارده شـده بـود. این 
طـرح بـزرگ بـا هزینـه فـراوان در سـال ۱24۹ش به 
پایـان رسـید و بعـد از آن تکمیـل بناهایـی همچـون 
دسـتور  در  کرمـان  حکومتـی  مقـر  و  بـازار  مسـجد، 
مقـر حکومتـی کرمـان  قـرار گرفـت. سـاختمان  کار 
امـروزه بـا نـام فرمانـداری شـناخته مـی شـود. جایی 
کـه در ابتدا تمامی سـاختار سیاسـی حکومـت کرمان 
انسـجام یافـت و در آن جای داده شـد. گرچه کارهای 
قابـل  کرمـان  بـرای  خـان  قلـی  مرتضـی  عمرانـی 

سـتایش اسـت؛ امـا وی پا را فراتـر از کرمان گذاشـته 
و دامنـه طـرح هـای عمرانـی خـود را به دیگر شـهرها 
و کشـورها کشـانده اسـت. بـرای مثال مبلـغ ۸5 هزار 
تومـان بـه تکمیـل سیسـتم آب شـرب شـهر نجف در 
بـر  بزرگـی  سـردرب  و  داد  اختصـاص  عـراق  کشـور 
ورودی صحـن اصلـی مرقـد مطهـر حضـرت معصومـه 
)س( بنـا نهـاد و مـزار حـاج محمدحسـین نایینـی را 

در قـم تعمیـر کـرد.
بـی شـک ایـن اقدامـات موجبـات فقر و گرسـنگی 
بیـش از انـدازه طبقـه کارگـر و مردمـان فقیـر کرمان 
را رقـم زده اسـت. تـا جایـی کـه دیگر تحمـل اجحاف 
و  اربابـان  از  را  کـم  حقـوق  دریافـت  و  زورگویـی  و 
هـم  خودشـان  کـه  اربابانـی  نداشـتند.  سـرکارگران 
گرفتـار شـده بودنـد، مـی بایسـت هزینه هـای فراوان 
حاکـم را بـا پرداخت مالیـات جبران سـازند. هم زمان 
در همیـن اوضاع سـخت)۱255ش( نـان و غله هم در 
کرمـان کمیـاب شـد و همه چیز گـران گردیـد. بدین 
بـر گـرده فقـرا و کارگـران  ترتیـب بیشـترین فشـار 
مجبـور  هـم  آنـان  و  آمـد  وارد  قالیبـاف  و  شـالباف 
شـدند بـرای رفع فقـر و ظلم دسـت به اعتـراض علیه 
حکومـت بزننـد. اعتراضـی کـه بـه سـرعت تبدیـل به 
شـبیه  نظامـی  و  سیاسـی  منسـجم  تشـکیات  یـک 
بـه کودتـا گردیـد و بـا انتخـاب رهبـری بـه نـام علی 
محمـد کرمانـی اوضـاع پیچیـده تـر شـد. زیـرا علـی 
محمـد دسـتور حمله و تصـرف اماکن دولتـی و غارت 

منـازل تجـار را صـادر نمـود.
ایـن وضعیـت در شـرایطی اتفـاق افتاد کـه مرتضی 
قلـی خـان هیـچ کاری در برخـورد با مردم از دسـتش 
بـر نمـی آمـد. بنابـر ایـن هـر روز  اوضـاع بدتـر مـی 
شـد و یـک اعتـراض معمولـی به مـرور تبدیـل به یک 
قیـام همـه جانبـه گردیـد. پیـرو آن از سـوی حکومت 
مرکـزی بـه مرتضـی قلـی خـان دسـتور داده شـد که 
کرمـان را تـرک کـرده و خـود را بـه پایتخـت معرفی 
نمایـد ) ۱25۶ش(. در عـوض بـه جـای وی پدرزنـش 
فیـروز میـرزا جهـت سـرکوب مبـارزان بـا اسـتفاده از 
از چنـدی  نیـروی نظامـی وارد کرمـان شـد و پـس 
توانسـت بـا بهـره گیری از قـوه قهریه و زنـدان نمودن 
تعـداد زیـادی کارگـر بـر اوضـاع مسـلط شـود. بعد از 
ایـن حادثـه مرتضـی قلـی خـان بـه سـال ۱257 ش 
در تهـران بیمـار شـد و دار فانـی را وداع گفـت. بـه 
طـور کلـی و بـه رغـم ایـن کـه وی و پـدرش کرمانی 

نیسـتند؛ امـا خدمات شـایانی برای کرمـان انجام داده 
انـد. وی مـدت ۹ سـال بـر کرمـان حکومـت کـرد و 
از ایشـان سـه فرزنـد بـه نـام هـای میـرزا حسـینخان 
اسـفندیاری ملقـب بـه سـردار نصـرت و میـرزا رسـتم 
محمدرضـا  و  الدولـه(  اسـفندیاری)رفعت  خـان 
اسـفندیاری )عـدل السـلطان( متولد گردیدنـد که هر 
سـه ایـن پسـران بعـد از خـودش در شـمار سـرمایه 

داران و کانتـران کرمـان قـرار گرفتنـد. تـا جایـی که 
دوام حکومـت آنـان در منصـب کانتـری کرمـان بـه 
رغـم ایجـاد انقـاب مشـروطه تـا پایـان دوران پهلوی 
دوم ادامـه یافـت و سـرانجام پـس از انقـاب اسـامی 
بـا تغییر نظـام حکومتی در ایران، مسـوولیت سـاختار 
ایـن  از  بـرای همیشـه  اقتصـادی کرمـان  و  سیاسـی 

خانـواده گرفته شـد.

اقدامات »مرتضی قلی خان« وکیل الملک ثانی در کرمان

از کاروانسرا 
تا مقّر حکومتی

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش نود و نه

 ]صنعتـی زاده در حجـره اش بـا نامـزد 
خـود مالقـات کـرد. امـا همسـایه هـای 
مغازه اش کـه علیه او توطئـه چیده بودند 
آن دو را راهـی کمیسـری کردنـد. اما بعد 

از توضیحـات و تذکـرات آزاد شـدند...[ 
بعـد از ایـن پیـش آمـد دیگـر ماقـات مـا 
مشـکل شـد و بـا نوشـتن نامـه و پیغـام توسـط 
واسـطه و رابطـی که همـان خانم مهمـان دار ما 
بـود و بـه نزد )هــ. م( می رفت و مـی آمد انجام 
مـی گرفـت. هرچـه مـی خواسـتم کاری را کـه 
در نظـر داشـتم زودتـر انجـام گیرد مشـکل تر و 
پیچیـده تـر می شـد روز بـه روز اختـاف نظر و 

عقیـده ما بیشـتر مـی گردید. 
حسـاب ها درسـت در نمی آمد. زیـرا او پا در 
یـک کفش کـرده و پای بسـت انجام تشـریفاتی 
کـه مـی خواسـت بـود بـه هیـچ نوعـی حاضـر 
نمـی شـد تغییـر سـلیقه دهـد. حتـی لباسـی 
را کـه خیـاط هـای ایرانـی دوختـه اند بپوشـد. 
چندیـن دفعـه آدرس زن خیـاط سوییسـی را 
مـی داد و یـادآوری مـی کـرد و اصرار بـر اصرار 
داشـت کـه حتمـاً بـه آن خیاط  مراجعـه کنم و 
ایـن اختـاف سـلیقه از زمیـن تـا آسـمان بـود. 
البتـه بـا چنین شـریکی یک دنده هیـچ گاه من 
نمـی توانسـتم در زندگـی شـرکت کنـم. امـا از 
طرفـی دیگـر لحظـه ای فکـرش مرا تـرک نمی 
کـرد و حتـی شـب هـا او را به خواب مـی دیدم 
و از حـواس پرتـی در موقع معامله و داد و سـتاد 
اشـتباه می کردم و همه حواسـم متوجـه او بود.
آیـا  کـه  بـودم  گیـرودار  ایـن  در  همیشـه 
دل بـه دریـا زده و بـه  کسـی کـه دیوانـه وار 
دوسـت داشـته و از عشـق او شـب و روز مـی 
سـوزم تسـلیم شـوم و هرچـه باداباد گفتـه و به 
میلـش رفتـار کنـم یـا آن کـه مـال کار خـود را 
سـنجیده و حسـاب کنـم کـه آیـا بـا ایـن طـرز 
زندگـی در آتیـه مـی توانـم بـه زندگانـی خـود 
ادامـه دهـم یـا عوایـدم بـه انـدازه مخارجـی که 
در آتیـه پیـدا مـی شـود تکافـو مـی نمایـد. چه 
شـب هـا تـا طلوع آفتـاب بیـدار مانـده و با خود 
در مجادلـه بـودم و چـه روزهـا کـه بـا ناراحتـی 
بسـیار در سـوز و گـداز بـه سـر بـردم. بارهـا آن 
قـدر بـه خـودم سـرزنش مـی دادم کـه چـرا از 
آنچه دل خواهان آن اسـت آن قدر سـرباز زده و 
بـی خیـال پوچ تـرس از آینـده از بهترین عملی 
کـه تنهـا شـخص خـودم مربـوط بـود آن همـه 
سـرباز زده و انـداز ورانداز نمایـم. اما مثل آن که 
درمقابـل هجـوم ایـن خیـاالت نفسـانی یک نفر 
دیگـر کـه نمی دانم نـام او را چه بگـذارم به من 
نهیـب مـی زد کـه بایـد از هوای نفـس بپرهیزم 
و بارهـا بـه مـن الهام می کـرد که اگر توانسـتی 
از آن چـه ایـن قسـم تو را زبون و اسـیر سـاخته 
سـرباز زنـی و پـا روی خواهـش هـای نفسـانی 
بگـذاری در زندگی موفق و کام روا خواهی شـد. 
زندگـی غیـر از عوالم نفسـانی چیزهـای دیگری 
هـم مـی خواهـد کـه اگـر از آن چه باید داشـته 
باشـد عـاری گـردد، مانند این اسـت کـه مرغی 
بـدون بـال و پر باشـد و بدیهی اسـت کـه دیگر 

آن زندگـی کوتـاه و ناراحـت کننده اسـت.
 باالخـره تصمیمـی را کـه باید بگیـرم گرفته 
و پـای در یـک کفـش کـرده با خـود گفتم آخر 
ایـن چه کاری اسـت کـه جاهانـه بنمایم؟ من 
کـه نبایـد اختیـار خـود را بـه دختـری کـه بـه 
انـدازه یـک خـردل بـه عقایـد و نقشـه هایـی 
نمـی دهـد  اثـر  ترتیـب  دارم  زندگـی  در  کـه 
وابگـذارم؟ کاه را قاضـی کرده از خود پرسـیدم 
اگـر این سـرمایه ناقابـل خود را از دسـت نداده 
و حفـظ کنـم و بـا داشـتن سـرمایه ای هرچـه 
مختصـر باشـد به کسـب و تجـارت ادامـه دهم 
بهتـر اسـت یـا بـرای تظاهـر در چند مـاه آن را 
نابود نمایم و گذشـته از آن مقروض هم شـوم؟ 
بـا چـه جـرأت و جسـارتی خـود را بـه دسـت 
عشـق داده و گریبانـم را بـه کسـی کـه تجربـه 
ای در زندگـی  نـدارد و نمـی دانـد قـرض چـه 
انـدازه کمرشـکن اسـت واگـذار کنم. نـه نه این 
دختـر بـه درد مـن نمـی خـورد. این بـرای من 
شـریکی در زندگـی نمـی تواند بشـود. هرگز او 
نمـی توانـد کانـون گرمـی بسـازد. اگـر از سـوز 
عشـق هاک شـوم، اگـر دیوانه و سـر در بیابان 
هـا بنـا باشـد بگـذارم، بهتـر از ایـن اسـت آتیه 

خـود را تاریک سـازم.

 منصور ایران پور 
 پژوهشگر تاریخ

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
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زندگی

نکته

ترفندهای روانشناسانه برای 
بهبود خالقیت

گاهـی اوقـات فکـر مـی کنیـم فقـط یـک سـری 
افـراد خیلی خـاص دارای خاقیت هسـتند. اگر شـما 
یکـی از ایـن افـراد نیسـتید ایـن به معنـی محکومیت 
شـما به یـک زندگـی عادی نیسـت. خاقیت درسـت 
مثـل ماهیچـه مـی مانـد و مـی تـوان با کمـی تاش 
خاطـر  بـه  کـرد.  تقویـت  را  آن  کوشـی  سـخت  و 
بسـپارید کـه خاقیـت یـک فرآینـد غیرفعال نیسـت. 
نمـی تـوان عقـب نشسـت و منتظـر الهـام بـود. ایـن 
کار انگیـزه را از شـما گرفتـه و دلسـردتان مـی کنـد. 
بایـد بـه دنبـال روش هایـی بـرای تقویـت خاقیـت 
باشـید. در جسـتجوی چیزهایی باشـید که برای شـما 
الهـام بخـش هسـتند و به شـما کمک مـی کنند روی 
انـرژی ذهنی تمرکز کنیـد. این ترفندها به شـکوفایی 

و بهبـود خاقیـت شـما کمـک زیـادی مـی کنند.
پیاده روی کنید

محققـان در مطالعـه ای در سـال 2۰۱4 دریافتنـد 
کسـانی کـه راه مـی رونـد خاقیت بیشـتری نسـبت 
بـه کسـانی دارنـد کـه یک جـا مـی نشـینند. فعالیت 
های جسـمی نقش بسـیار مهمـی در تقویـت و حفظ 
توانائـی هـای شـناختی دارد. اما در ایـن تحقیق ثابت 
شـده اسـت که یـک پیاده روی سـاده تفکـر را به طور 
دائـم بهبـود مـی دهـد. پـس اگـر به میـز بچسـبید و 
سـعی کنیـد کـه بـه یـک ایـده خـوب برسـید موفق 
نخواهیـد شـد. در عـوض پیـاده روی کنید تـا الهامات 

در ذهنتـان ایجاد شـود.
به خودتان پاداش بدهید

پـاداش دادن به برخـی فعالیت هـا نتیجه معکوس 
مـی دهـد و انگیـزه را از بین مـی برد و پدیـده توجیه 
افراطـی بـه وجـود مـی آیـد. بـا ایـن حـال برخـی 
محققـان دریافتنـد هنگامـی کـه بـه کـودکان بـرای 
نقاشـی هـای خاقانه قـول پاداش مـی دهند خاقیت 
بیشـتری از خود نشـان مـی دهند. پس بـرای این که 
خودتان را تشـویق کنید به خودتـان در ازای خاقیت 
هـای قـول پـاداش بدهید. فقـط مراقب باشـید که در 
ایـن کار افـراط نکنیـد زیـرا انگیـزه و خاقیـت را از 

شـما مـی گیرد.
فاصله روانشناسی ایجاد کنید

شـود  مـی  کـور  شـما  خاقیـت  وقتـی  معمـوال 
اطرافیـان پیشـنهاد اسـتراحت بـه شـما مـی دهنـد. 
ایجـاد فاصلـه روانشناسـی بیـن خـود و مشـکل نیـز 
بسـیار کارسـاز اسـت. محققـان در یکـی از تحقیقـات 
خـود هنگامـی کـه شـرکت کننـدگان بیـن خـود و 
مشـکل فاصلـه زیـادی می دیدنـد بهتر می توانسـتند 
آن مشـکل را حـل کننـد تـا این که مشـکل را بسـیار 
نزدیـک بـه خـود ببیننـد. پـس ایـن بـار اگـر بـا یک 
مشـکل سـخت مواجـه شـدید سـعی کنیـد آن را دور 
از خودتـان تصـور کنیـد تـا بـه نتایـج بهتری برسـید.

محدودیت ایجاد کنید
معمـوال افـراد هنـگام حـل یـک مشـکل بـه ایـده 
هـای بدیهـی و فعلـی موجـود تکیـه مـی کننـد تـا 
بـه آسـان تریـن راه حـل برسـند. ایـن روش اغلب به 
نتایـج خوبـی می رسـد اما مـی تواند منجر بـه تثبیت 
ذهنـی شـده و نتوانیـد بـه راه حـل هـای خاقانه فکر 
کنیـد. یکـی از راه ها بـرای غلبه به این مشـکل ایجاد 
محدودیـت در تفکـر اسـت که باعـث می شـود به راه 
حـل هـای خاقانـه تری برسـید. این بار که سـعی در 
حـل مشـکلی داشـتید سـعی کنید افـکاری کـه برای 
حـل مشـکل داریـد را محـدود کنیـد. ایـن گونـه بـه 

ایـده هـای خاقانـه و مفیـدی خواهید رسـید.
رویا پردازی

خیـال  تکنولـوژی  و  ارتباطـات  دنیـای  ایـن  در 
پـردازی مـی تواند بسـیار مفید باشـد. به جـای اینکه 
تمـام لحظـات زندگـی خود را با اپلیکیشـن هـا، بازی 
هـا، اینترنـت، ایمیل و بازدید از سـایت هـا پر کنید به 
خودتـان اجازه خسـتگی بدهید. خسـتگی برای شـما 
یـک زمانـی برای رویـا پـردازی فراهم می کنـد و این 
شـما را بـه سـمت خاقیـت هـای عالـی می کشـاند. 
خسـتگی شـما را تشـویق بـه افـکار خاق مـی کند. 

مجسم کردن مجدد مشکل
یکـی از کارهایـی کـه انسـان هـای خـاق معموال 
انجـام مـی دهنـد ایـن اسـت کـه مشـکل را دوبـاره 
تصـور مـی کننـد. بـه جـای ایـن کـه تمـام مـدت به 
یـک دیـوار ذهنـی بچسـبید سـعی کنیـد یـک قـدم 
بـه عقـب برگردیـد و دوباره مشـکل را از همـان ابتدا 
تصـور کنیـد. آیـا روش متفاوتـی بـرای فکـر کـردن 
بـه مشـکل وجـود دارد؟ آیـا مـی توانیـد از یـک بعد 
متفـاوت بـه مسـئله نـگاه کنیـد؟ پـس اگـر از اول 
شـروع کنیـد به افـکار خاقانه و راه حـل های بهتری 

رسـید. خواهید 

بـا  روزمـره  زندگـی  در  همیشـه 
انسـان هایی خاصـی در خانـواده، داخـل 
ارباب رجـوع  به عنـوان  نانوایـی،  صـف 
از  که موجـی  می شـویم  مواجهـه  و... 
احساسـات مثبـت را به وجود مـی آورند 
کـه  دارنـد  خاصـی  شـخصیت  وآنقـدر 
می توانـد در عـرض چنـد دقیقـه توجـه 
دیگـران را جلـب کننـد. انسـان هایی کـه عاقـه بـه برقراری 
ارتبـاط را در دیگـران بـه وجـود می آوردنـد. وقتـی مهمانـی 
برگـزار می شـود، همـه  سـراغ آن هـا را خواهنـد گرفـت، در 
بسـیاری از مـوارد می تواننـد دلیل گردهمایی هـای خانوادگی 
شـوند .آن هایـی کـه می تـوان بـرای توصیفشـان فقـط یـک 
کلمـه بـه کاربـرد »جـذاب«،  ایـن صفتی اسـت کـه مصداق 
وجودی آن ها اسـت و کمتر کسـی پیدا می شـود که دوسـت 
نداشـته باشـد به اندازه ی آن هـا محبوب باشـد. یونانیان قدیم 
جذابیت را نیروی می دانسـتند که همراه آدمی زاده می شـود 
و بـه همیـن دلیـل بسـیاری از انسـان ها از آن بی بهره انـد اما 
روانشناسـان معتقدنـد: کـه جذابیـت مهارتی اسـت کـه قابل 
کسـب است.انسـان های جذاب انسـان هایی از مریخ نیسـتند 
و یـا در مدرسـه ی جادوگـری آموزش ندیده اند آن ها درسـت 
مثـل بقیـه  افراد هسـتند فقـط مهارت هـای جذاب بـودن را 
به خوبـی فراگرفتـه  و اسـتفاده می کننـد.در اینجـا به مـرور 

بعضـی از آن هـا می پردازیـم .
هـر انسـانی دوسـت دارد کـه مورداحتـرام دیگـران قـرار 
بگیـرد و ایـن عاقـه بـه »محتـرم بـودن« شـبیه بـه یـک 
خواسـت ذاتی شـده اسـت که هیـچ تناقضی بـا »صمیمیت« 
نـدارد. می تـوان در حیـن صمیمیـت احتـرام دیگـری را هـم 
حفـظ کـرد. بـرای رسـیدن بـه ایـن منظـور رعایـت کـردن 
حـدود شـوخی بسـیار اهمیـت دارد،  متأسـفانه در جامعـه ی 
از قالـب درسـت خـود خارج شـده و  مـا گاهـی صمیمیـت 
می گیـرد.  خـود  بـه  احترامـی  وبـی  تحقیـر  بـوی  و  رنـگ 

دور  هـم  از  را  افـراد  زمـان  به مـرور  بی احترامی هـا  ایـن 
می کند.ضرب المثلـی وجـود دارد کـه می گویـد بـا دیگـران 
همان طـوری رفتـار کن، کـه دوسـت داری با تو رفتـار کنند. 
امـا انسـان های جـذاب بـا دیگران طـوری رفتـار می کنند که 
دیگـران دوسـت دارنـد و ایـن باعث می شـود که همیشـه به 
خاطـر سـپرده شـوند. بعـد از رفتـار تـوأم بـا احترام کـه فرد 
را جـذاب می کنـد خصوصیـت ظاهـری افـراد هـم بی تأثیـر 
نیسـت، البتـه بیشـتر تأکیـد بـر ظاهری اسـت کـه به صورت 
پاکیزگـی  و  خوش پوشـی  اسـت.  قابل دسترسـی  اکتسـابی، 
یکـی از خصوصیاتـی اسـت کـه می تـوان بـرای افـراد جذاب 
از آن یـاد کرد.البتـه بایـد در هـر رفتـاری به خصـوص توجـه 
به ظاهـر، رعایـت اعتـدال بشـود. رعایـت  کـردن اعتـدال در 
همـه ی امورمیتوانـد باعـث موفقیـت فـرد شـده و »جـذاب 

بـودن« یکـی از دسـت آوردهـای آن می توانـد، باشـد .
»سـامان« پسـر 22 سـاله ای اسـت کـه تصـور خـود را از 
»جذابیـت« این چنیـن بـه »پیـام مـا« توضیـح می دهد:»ازنظر 
مـن »جذابیـت« یعنی محبوب بـودن  و اینکه دوسـتان زیادی 
داشـته باشـی کـه وقتـی این طـرف شـهر تصـادف می کنـی،  
دوسـتانت از طـرف دیگـر شـهر خـود را می رسـانند وقتـی این 
اتفـاق بـرای مـن می افتـاد، نشـان دهنده ی این اسـت که رفیق 
جذابـی بـرای آن ها بـوده ام. من تمام سـعی خـود را می کنم که 
هـر کاری از عهـده ام برمی آیـد بـرای همـه انجـام دهـم و فکـر 
می کنـم اگر کسـی به دنبال »جذابیت« باشـد، ایـن راه کوتاهی 
اسـت کـه می توانـد بـه آن برسـد.« او بـا خنـده ادامـه می دهد: 
»امـا اگر کسـی می خواهد جذاب  و محبوب باشـد باید »جوک 

گفتـن«  را هـم بلـد باشـد. تا »نقـل« مجالس شـود.« 
»شـنوده ی خـوب بـودن«، یکـی دیگـر از خصوصیت های  
کسـانی  معمـوالً  جـذاب  دوسـتان  اسـت.  جـذاب  افـراد 
هسـتند کـه همیشـه بـرای حرف هـای دوستانشـان فرصتـی 
پیـدا می کننـد و به طورکلـی ارتبـاط قـوی را بـا اطرافیـان 
می تـوان  کـه  کارهـای  از  یکـی   . می کننـد  برقـرار  خـود 
بـرای برقـراری یـک ارتبـاط حسـی قـوی بـا دیگـران انجـام 
داد، دوری کـردن از گفتارهـای کوتـاه اسـت وقتـی فـردی 
به صـورت کوتـاه و تلگرافـی ماننـد یـک »آدم آهنـی« منظور 
خـود را بـه دیگـران منتقـل می کنـد، هیـچ زمـان نمی توانـد 
فرامـوش  بایـد  شـود.البته  آن هـا  احساسـی  حلقـه ی  وارد 
نشـود کـه رفتـار فرد بـه سـمت »نقش بـازی کـردن« نرود.

رفتارهایـی کـه واقعی نباشـند خیلـی سـریع غیرواقعی بودن 
آن هـا مشـخص می شـود. پس اگر کسـی عاقه ای بـه ارتباط 
برقـرار کـردن بـا دیگـران نداشـته باشـد نمی توانـد، درزمینه 

»جذابیـت« موفـق شـود.
»علـی کاربخـش« روانشـناس و مشـاور بـه »پیـام مـا« 
در مـورد جذابیـت می گوید:»احسـاس جـذاب بـودن دقیقـاً 
مثـل »زیبایـی« اسـت یعنی امـکان دارد کـه خصوصیت های 
خاصـی بـرای مـن جـذاب باشـد و فـردی کـه آن هـا را دارد، 
جـذاب بدانـم ولـی دیگـری افـراد جـذاب را جـور دیگـری 

توصیـف کند.به نظر من برای داشـتن یک زندگی با سـامت 
روانـی بایـد به انـدازه ای کـه نیاز اسـت به نظر دیگـران  توجه 
شـود و دیـدگاه و عاقـه ی دیگـران مسـیر زندگـی فـرد را 
تعییـن نکند.اگـر مـا بخواهیم تمـام دقایق به ایـن فکر کنیم 
کـه آیـا رفتـاری را که انجـام می دهیـم بقیه دوسـت خواهند 
داشـت و یـا بـه صـورت دائمـی نگـران ایـن موضـوع باشـیم 
کـه محبوبیـت خـود را بیـن اطرافیـان از دسـت می دهیـم، 
دارد  امـکان  و  می کنیـم  پیچیـده  را  خـود  زندگـی  رونـد 
هدف هـای ارزشـمند زندگـی را فـدای نظرات دیگـران کنیم. 
بایـد  جلـوی »زیـاده روی« در هـر رفتـاری گرفته شـود. یک 
رفتـار سـالم، رفتـاری اسـت کـه در آن اعتدال رعایت شـود.

وقتـی فـردی اعتمادبه نفـس داشـته و بـه خود ایمان داشـته 
باشـد ،هـم به صـورت ناخـودآگاه بـر دیگـران تأثیـر خواهـد 
گذاشـت وهـم هدف هـای زندگی خـود را فدای مسـیری که 
او را جذاب تـر نشـان دهـد، نمی کنـد و به قول معـروف بـرای 
دیگـران زندگـی نخواهد کرد.«او بـه »پیام مـا« درباره تاش 
بـرای جـذاب بـودن بیـن جوانـان کرمانـی گفت:»کرمانی هـا 
بـه دلیـل »خونگرمـی«  کـه دارنـد معمـوالً جـذاب هسـتند 
و مهمان نـوازی یکـی از خصوصیت هـای رفتـاری  اسـت کـه 
آن هـا را  بـرای دیگـران جـذاب می کنـد. امـا گاهـی جوانـان 
بـرای جـذاب بـودن تمرکـز خـود را بـر خصوصیـت ظاهـری 
می گذارند، سـیر صعـودی عمل هـای زیبایی می توانـد دلیلی 
برای این ادعا باشـد ومتاسـفانه در کرمان هم شـیوع عجیبی 
پیداکـرده اسـت که هدف اکثریت آن ها رسـیدن بـه »زیبایی 

اسـت.« و جذابیت« 
بـه سـن های ۱2 و۱۸ سـاله  »مهـری« مـادر دو فرزنـد 
اسـت او بـه »پیـام مـا« در  ایـن رابطـه می گویـد: »اکثریـت 
مـردم »جذابیـت« را در ظاهـر می داننـد مثًا خانم یـا آقایی 
بـه بهتریـن شـیوه ممکـن خـود را آراسـته می کننـد ولـی 
وقتی کـه  بـه مهمانـی می رونـد با خودشـان هم قهر هسـتند 
چـه بـه رسـد بـه دیگـران. زمانـی کـه رفتاری زشـت باشـد 
هرچقـدر ظاهـر فـرد زیبا باشـد زیر پوشـش آن رفتار زشـت 
دیـده نمی شـود اما متأسـفانه مـردم فکـر می کنند کـه برای 
داشـتن جذابیـت فقـط بایـد به ظاهـر توجـه کـرد البتـه این 
موضـوع بـه نحـوی در جامعـه هم تشـویق می شـود حتی در 
تبلیغـات تلویزیونـی هـم توجـه به ظاهـر بسـیار زیـاد اسـت. 
پسـر ۱2 سـاله ی مـن کـه هنـوز بچـه اسـت، هـر وقـت کـه 
می خواهـد بیـرون بـرود نیـم سـاعت بـه موهایـش می رسـد.

درحالی کـه هیـچ توجـه ای بـه رفتارش نـدارد.«
نیـاز بـه ارتبـاط برقـرار کـردن در وجـود همه ی انسـان ها 
ریشـه دوانـده اسـت و تمام لذت هـای دنیا به انـدازه ای که در 
جمع دل چسـب می شـوند، در تنهایـی  دلپذیـر نخواهند بود 
. جسـتجوی جذابیـت و تـاش بـرای جـذاب بـودن می تواند 
ارتبـاط شـکل بگیرد.»عشـق و  بـه  نیـاز  بـه دلیـل همیـن 
انسـانیت« دو مؤلفـه ی بـزرگ »جذابیـت« هسـتند کـه هـر 

جامعـه ای کـه از آن هـا غنـی باشـد جـذاب خواهـد بود. 

»پیام ما« عوامل مؤثر در »جذابیت« را بررسی می کند

کشف قانون جذابیت

آیا به دوسـت یا همکارتان حسـادت 
بـا  و  اهـل ورزش، الغـر  کرده ایـد کـه 
پوسـتی درخشـان است؟ شـاید دوست 
شـادابیش  و  سـامت  و  زیبایـی  شـما 
امـا  باشـد  ژنتیـک خوبـش  مدیـون  را 
مفیـدی  و  درسـت  عـادات  مطمئنـاً 
هـم دارد کـه ایـن ویژگی هـا را حفـظ 
کـرده اسـت؛ عاداتـی کـه بـه زیبایـی و 
تغذیـه مربـوط اسـت. اگـر می خواهیـد 
در بهتریـن حالـت ممکـن جلـوه کنید، 
بایـد بـه سـختی تـاش کنیـد و توجـه 
تغذیـه  مـورد  در  تمرکـز هوشـیارانه  و 
زندگـی  سـبک  و  ورزش  همیشـگی، 
مناسـب داشـته باشـید. در ایـن مطلب 
5 عـادت افـراد سـالم و جـذاب را نـام 
می بریـم کـه اگـر باهـوش باشـید شـما 
هـم آن هـا را در اولیـن فرصـت ممکـن 

می گیریـد. فـرا 
1- آن ها برنامه ریزی می کنند

افـراد سـالم از قبـل می داننـد که در 
هفته هـای  و  روزهـا  و  سـاعت ها  طـی 
آینـده چـه چیـزی قـرار اسـت بخورند 

کرده انـد  تعییـن  کـه  برنامـه ای  بـا  و 
می داننـد کـه کجاهـا می تواننـد میان بر 
بزننـد، زیاده روی کنند و سـپس همان 
کالـری خـارج از برنامه دریافت شـده را 
از دسـت بدهنـد. اگر قرار اسـت امشـب 
بـه رسـتوران برونـد، احتمـاالً روز قبـل 
در خـوردن زیـاده روی نکرده انـد و یـا 
3۰ دقیقـه بیشـتر در باشـگاه مانده انـد 
تـا ظرفیـت کافی بـرای دریافـت کالری 
اضافـی حاصـل از یـک وعده سـنگین و 

خوشـمزه را داشـته باشند.
2- آن ها همیشه آماده اند

افـراد متناسـب و شـاد به خودشـان 
انتخـاب  معضـل  در  نمی دهنـد  اجـازه 
غـذا گیـر کننـد و جایـی بماننـد کـه 
نداشـته  سـالم  غـذای  بـرای  انتخابـی 
باشـند تـا مجبور شـوند تنها بـرای رفع 
گرسـنگی هر غذای ناسـالمی را بخورند. 
افـراد سـالم همیشـه هـر جا کـه بروند، 
مقـداری خوراکـی سـالم با خـود دارند 
انتخاب هـای  تلـه  در  همیـن  بـرای  و 
تلـه ای  نمی افتنـد،  ناسـالم  و  نادرسـت 

کـه اغلب افراد سـنگین وزن تـر از آن ها 
خوراکی هایـی  می شـوند!  دچـارش 
بـا  معمـوالً  تندرسـت  اشـخاص  کـه 
خـود دارنـد این هاسـت: آجیـل، پـودر 
و  شـیرین  کـم  میوه هـای  پروتئیـن، 

سـبزیجات تـازه.
3- آن ها حساب کالری هر 

چیزی را دارند
هر چند کالری شـماری کلیشـه ای و 
تکـراری به نظر می رسـد امـا در حقیقت 
عادتـی مؤثر بـرای حفظ وزنـی متعادل 
اسـت. افـراد الغـر و شـاد دقایقـی را در 
روز صـرف ثبت اطاعـات مفید در مورد 
خوراکی هـای مصرفی شـان می نماینـد، 
بنابرایـن با گرایشـات مـدرن » خوردن 
بـدون نگرانـی« مبـارزه می کننـد. آن ها 
بـا کمـک اپلیکیشـن ها یـا تنهـا بـا قلم 
و کاغـذ، پیگیـر مراحـل پیشرفت شـان 
شـده  ثابـت  پژوهش هـا  در  هسـتند. 
افـردی کـه از یـک ابـزار بـرای پیگیری 
وضعیـت وزن شـان اسـتفاده می کننـد، 

بیشـتر وزن کـم می کننـد.

4- آن ها کمتر می خورند
همه مـا احتمـاالً می توانیـم از میزان 
روزانـه کالـری دریافتی مـان کـم کنیـم 
.مخصوصـاً کالـری کـه از منابـع ناسـالم 
تصفیـه  شـکر  ماننـد  شـده  فـرآوری  و 
شـده، چربـی اشـباع، کربوهیدرات هـای 
بـد بـه مـا می رسـد. افـراد سـالم کمتـر 
می خورنـد؛ بـه همیـن سـادگی. زندگی 

مـدرن مـا را از رژیـم غذایـی طبیعی که 
بـرای وجـود نـوع بشـر در نظـر گرفتـه 
شـده دور کرده اسـت. بیایید بـه جایگاه 

طبیعـی و فطـری مـان برگردیـم.
5- بی اعتنا و بی توجه نیستند

افـراد سـالم و متناسـب می داننـد کـه 
ممکن است شـما دیسیپلین شخصی شان، 
را  راسخ شـان  عـزم  و  اراده شـان  نیـروی 

قضـاوت  آمیـز«  »افـراط  یـا  »وسواسـی« 
کنیـد، امـا اهمیتـی نمی دهنـد. وقتـی در 
احسـاس  نـگاه می کننـد  بـه خـود  آینـه 
بسـیار خوبـی دارنـد. افـراد سـالم برایشـان 
مهـم نیسـت کـه دیگـران چـه می گویند و 
چـه فکـر می کنـد، آن هـا اطراف شـان را با 
افراد سـالم دیگری که درک و حمایت شـان 

می کننـد پُـر کـرده انـد.

 عادتی که افراد سالم و جذاب دارند
 سالمت

بـه گفتـه دانشـمندان چشـمهای درشـت، لُپ های 
برجسـته، بینـی کوچـک، پوسـت نرم، بوی خوشـایند 
و خنده هـای دلپذیـر کـودکان یـک ترکیـب اتفاقـی 

. نیست
منظـور  بـه  ویژگی هـا  ایـن   ، ایسـنا  گـزارش  بـه 
دریافـت  آن  تبـع  بـه  و  مـا  احساسـات  برانگیختـن 
مراقبت هـای دلسـوزانه در کـودکان تکامـل پیدا کرده 

. ست ا
از  تحقیقـی،  سرپرسـت  کرینگلبـچ«،  »مورتـن 
دانشـگاه آکسـفورد، می گویـد: در حقیقـت نـوزادان از 
ایـن طریـق مـا را جـذب خـود می کننـد و جذابیـت 
یکـی از قدرتمندترین عوامل اساسـی در شـکل گیری 

انسان هاسـت. رفتـار 
تمـام ویژگی هـای ذکـر شـده رفتـار بزرگسـاالن را 
در برابـر کـودکان تغییـر می دهد و در نتیجـه نوزادان 

کـه برای رشـد و بقـا نیازمنـد مراقبت و توجـه مداوم 
هسـتند آن را از والدیـن خـود دریافـت می کنند.

علـوم  در  گرایش هـا  مجلـه  در  کـه  مطالعـه  ایـن 
شـناختی منتشـر شده اسـت، نشـان می دهد شیرینی 
کـودکان والدیـن و حتی زنان و مردان بـدون فرزند را 

تحـت تاثیـر قـرار می دهد.
بـه گفتـه کرینگلبـچ ایـن عکس العملـی بنیادیـن 
در وجـود همـه افـراد بـدون در نظـر گرفتـن وضعیت 
والدینی یا جنسـیت اسـت. آنهـا اخیرا اقـدام به انجام 
اولیـن مطالعـه بلندمـدت دربـاره نحـوه پاسـخ مغز به 

هنـگام مـادر یـا پـدر شـدن کرده اند.
دپارتمـان  در  کـه  همکارانـش  و  کرینگلبـچ 
روانپزشـکی دانشـگاه آکسـفورد مشـغول کار هستند، 
بـر روی مغـز  نـوزادان  تاثیرگـذاری جذابیـت  نحـوه 

کردنـد. بازبینـی  را  انسـان 

آنهـا دریافتنـد ایـن نـوع جذابیـت از ظرفیت هـای 
کلیـدی والدینـی پشـتیبانی می کنـد؛ به ایـن صورت 
سـرعت  بـه  مغـز  در  خاصـی  عصبـی  فعالیـت  کـه 
برانگیختـه می شـود و بـه دنبـال آن پردازش آهسـته 

تـری در شـبکه های بـزرگ مغـزی از جملـه شـبکه 
بـازی، همدلـی و یا حتـی اخاقیـات و عواطف صورت 

می گیـرد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 95۰۰۱۱۱نگاه
بدینوسـیله بـه آقای مهـدی فرحناکی، فرزند ایرج، ش ش 547۸ و شـرکت سـنا 
صنعـت صحرا، به شناسـه ملـی ۱۰۶3۰۱3۰52۸ به مدیرعاملـی حمیرا فرحناکی 
و شـرکت گاوداری امیـد، به شناسـه ملی ۱۰۶3۰۰۸775۹ بـه مدیرعاملی محمد 
بیـات تلـه گـردی بدهـکاران پرونده کاسـه فـوق که آدرس شـما برای بسـتانکار 
محـرز نمیباشـد ابـاغ می گردد که برابر قرارداد شـماره ۱4۸۶۰۰۹۰۰ بین شـما و بانک سـپه 
فعـا مبلـغ 277/۶۱۹/۶۰۹ ریـال بدهـکار مـی باشـید که براثـر عـدم پرداخت وجه، بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صـادر و بکاسـه فوق در 
ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده ۱۸/۱۹ آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابـاغ مـی گردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر مـی گـردد ظرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیرایـن صـورت بـدون انتشـار آگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات 

علیـه شـما تعقیب خواهد شـد.
م الف 3۶3 معاون اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- مطهره شاه محمدی 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 95۰۰۱۰7
بدینوسـیله بـه آقـای مهـدی فرحناکی، فرزند ایرج، ش ش 547۸ و شـرکت سـنا 
صنعـت صحرا، به شناسـه ملـی ۱۰۶3۰۱3۰52۸ به مدیرعاملـی حمیرا فرحناکی 
و شـرکت گاوداری امید، به شناسـه ملـی ۱۰۶3۰۰۸775۹ بـه مدیرعاملی محمد 
بیـات تلـه گردی بدهکاران پرونده کاسـه فوق که آدرس شـما برای بسـتانکار محرز نمیباشـد 
ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد شـماره ۱4۸۶۰۰۸۸3 بیـن شـما و بانک سـپه فعـا مبلغ 
2۸۹/4۱۰/245 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه براثر عـدم پرداخت وجه، بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجراء 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده ۱۸/۱۹ آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار این آگهـی که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبت 
در روزنامـه درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهـی خود اقدام 
و در غیرایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقررات علیه شـما 

تعقیب خواهد شـد.
م الف 3۶4 معاون اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- مطهره شاه محمدی 

نجمه سعیدی

 گاهی جوانان برای »جذاب بودن« 
تمرکز خود را بر خصوصیت ظاهری 
می گذارند، سیر صعودی عمل های 
زیبایی می تواند دلیلی برای این ادعا 
باشد ومتاسفانه در کرمان هم شیوع 
عجیبی پیداکرده است که هدف 
اکثریت آن ها رسیدن به »زیبایی و 
جذابیت« است.

کودکان جذاب
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ورزش و ورزشکار

خبر

»تیغ کشی«
کمک داور 

در روز تسـت گیری داوران و پـس از رد شـدن 
چنـد داور در ایـن تسـت، یکـی از آنهـا بـه شـدت 
عصبانـی شـد و با حسـین عسـگری درگیـری پیدا 

 . کرد
تسـت گیری از داورانـی کـه بایـد بـرای فصـل 
آینـده قضـاوت کننـد، انجام شـد. در ایـن امتحان 
چنـد داور نتوانسـتند بـه حدنصـاب خوبی برسـند 
و رد شـدند کـه ایـن مسـئله باعـث ایجـاد شـدن 
البـرز  جهانبـازی،  یـداهلل  شـد.  نیـز  حاشـیه هایی 
غامـی،  زاهدی فـر،  محمدحسـین  حاجی پـور، 
بودنـد  نفراتـی  »ع.ر«  و  مرجـان زادگان  کاظمـی، 
کـه در تسـت گیری رد شـدند و اسـامی آنهـا نیـز 
بـه صـورت رسـمی از سـوی کمیتـه داوران اعـام 
خواهـد شـد. بـا این حال حاشـیه های تسـت گیری 
داوران مسـئله ای نیسـت کـه بـه راحتـی از کنـار 

آن گذشـت.
جدا از اینکه گفته می شـود شـبانه نـام 25 داور 
بـه لیسـت اولیـه اضافـه شـده و این مسـئله محل 
بیـن کمیتـه داوران و دپارتمـان داوری  اختـاف 
بـوده اسـت، یـک درگیـری هـم در تسـت گیری 
صـورت گرفـت. ایـن درگیـری پـس از رد شـدن 
وقتـی  کـه  بـوده  »ع.ر«  نـام  بـه  داوران  از  یکـی 
نمی توانـد حدنصـاب قبولـی در تسـت را به دسـت 
بیاورد، حسـین عسـگری از او می خواهـد که محل 
تسـت گیری را بـه دلیـل رد شـدن، تـرک کنـد. 
ایـن فـرد بـه شـدت عصبانـی شـده و بـا عسـگری 
درگیـری پیـدا می کنـد و حتـی گفتـه می شـود از 
سـاک ورزشـی خـود تیغـی را خـارج کـرده تـا بـه 
سـمت عسـگری حملـه کند، امـا چند نفـر مداخله 

کـرده و او را جـدا می کننـد.
محمدعلـی فروغـی، ناظـر داوری کـه مسـئول 
یکـی از گروه هـای داوران در تسـت گیری ها بـوده 
در ایـن خصـوص و درگیـری به وجود آمـده »ع.ر« 
بـا حسـین عسـگری گفـت: متأسـفانه ایـن فـرد 
نتوانسـت حدنصـاب الزم را بگیـرد، عصبانـی شـد 
و فکـر کـرد عامـل رد شـدن او حسـین عسـگری 
اسـت. در حالـی کـه اسـتانداردهایی هسـت کـه 
داوران و کمـک داوران بایـد رعایـت می کردنـد، اما 
چون آقای »ر« نتوانسـت حدنصاب را کسـب کند، 
عصبانی شـد و چون مسـئول مسـتقیم تست گیری 
حسـین عسـگری بـود، از او بیشـتر عصبانی شـد.

روی  بـه  فـرد  ایـن  گویـا  اینکـه  دربـاره  وی 
حسـین عسـگری تیـغ کشـیده، اظهار داشـت: من 
خبـر نـدارم در ایـن رابطـه و چیـزی نمی دانـم. تـا 
جایـی که مـن خبر دارم، پس از سـه چهـار دقیقه 
دوسـتان همراهـش او را آرام کردنـد. او از اینکـه 
نتوانسـته حدنصـاب را کسـب کند، عصبانی شـد و 
بعـدش متوجه شـد کـه کار اشـتباهی انجـام داده 

ست. ا
ناظر داوری کشـورمان تصریح کرد: اتفاقاً »ع.ر« 
در گروهـی بـود کـه مـن از آنهـا تسـت می گرفتم. 
شـش نفر در گروه من حضور داشـتند و آقای »ر« 
هـم در ایـن گـروه حضـور داشـت، اما چـون آقای 
عسـگری مسـئول تسـت گیری بـود، فکـر می کـرد 
عامـل سـخت گیری در تسـت ها هم او بوده اسـت.
فروغـی دربـاره اضافـه شـدن 25 نفـر به تسـت 
داوران در شـب تسـت گیری گفـت: ایـن را بایـد از 
کمیتـه داوران و دپارتمان داوری سـؤال بپرسـید و 

آنهـا می تواننـد دقیـق پاسـخ بدهند.

صبـح دوشـنبه مراسـم قرعـه کشـی 
غامرضـا  حضـور  بـا  اول  دسـته  لیـگ 
بهـروان رئیس کمیتـه مسـابقات، فریبرز 
محمودزاده مسـئول مسابقات لیگ دسته 
اول و مصطفـی شـهبازی مسـئول رئیس 
کمیتـه نقـل و انتقـاالت سـازمان لیگ و 
نماینـدگان باشـگاه های لیگ دسـته اول 
برگـزار شـد و تیـم هـای کرمانـی حاضـر در ایـن مسـابقات 

حریفـان خـود را در دور رفـت ایـن مسـابقات شـناختند.
غامرضـا بهـروان در ابتـدای  ایـن مراسـم خطـاب بـه 
مدیران و مسـئوالن باشـگاه های لیگ دسـته اول که نسـبت 
بـه صعـود دو تیـم به لیـگ برتـر معتـرض بودنـد و خواهان 
مصوبـه صعـود دو ونیـم تیم و یا بیشـتر به لیگ برتـر بودند، 
گفـت: بهتر اسـت کـه به جای اعتـراض به باشـگاه های لیگ 
برتـری شـما درخواسـت منطقـی خـود را بـه هیات رئیسـه 
سـازمان لیـگ بنویسـید تـا این درخواسـت در هیات رئیسـه 
سـازمان لیـگ مورد بررسـی قرار بگیرد. شـما اسـتدالل های 
فوتبالـی بیاوریـد و بگوییـد کـه 7۰ بازی بیشـتر از لیگ برتر 

انجـام می دهیـم و پـول بیشـتری هـم هزینـه می کنیم. 
وی ادامـه داد: البتـه مسـئوالن باشـگاه های لیـگ برتـری 
هـم معتقدنـد کـه قیمـت تیم هـای لیـگ برتـری آنهـا 25 
میلیـارد تومـان اسـت اما یک تیم لیگ دسـته اولـی فقط دو 
و نیـم میلیـارد تومـان ارزش دارد بنابرایـن یا بایـد لیگ یک 
۱۶ تیمـی شـود یـا  حاال کـه ۱۸ تیمی اسـت مزایایـی برای 

لیگ یـک قائل شـوند. 
بهـروان بـا اشـاره بـه گفت وگویـش بـا رئیس فدراسـیون 
فوتبـال گفـت: بـه مهـدی تـاج هـم گفتـم حـاال کـه دو 
نیـم سـهمیه و انجـام بـازی پلـی آف مفسـده برانگیز اسـت 
پـس اجـازه بدهیـد سـه تیـم از لیـگ دسـته اول بـه لیـگ 
برتـر صعـود کننـد و سـه تیـم هـم سـقوط کنند. شـما هم 
درخواسـت خـود را بـه هیات رئیسـه سـازمان لیـگ در ایـن 

رابطـه بنویسـید.
بهـروان تصریح کرد: مصوبه سـقوط و صعـود دو تیم هنوز 
اجرایی نشـده که بخواهیـم به آن ایراد بگیریـم اما می توانیم 
اسـتدالل های فوتبالـی خـود را بیان کنیم. علـی کاظمی هم 

سرپرسـت سـازمان لیگ چنین نظری دارد.
 برگـزاری مراسـم قرعـه کشـی همـراه بـا حواشـی بـود 
کـه مهمتریـن ایـن حواشـی بـه تیـم هـای اسـتان کرمـان 
بـاز مـی گشـت. محمـودزاده مسـئول برگـزاری لیـگ یـک 
در ایـن مراسـم  اعـام کـرد قرعه کشـی هماننـد لیـگ برتر 
برگـزار می شـود امـا بـا توجه بـه اینکـه تصمیم گرفته شـده 
در هفته هـای پایانـی تیم هـای هم اسـتانی بـا یکدیگـر بازی 
نکنند برای سـه تیـم مس کرمان، مس رفسـنجان و گل گهر 
سـیرجان سـه عدد در نظـر می گیریـم زیرا اسپانسـر دو تیم 

مـس کرمـان و مس رفسـنجان یکسـان اسـت.

 ایـن صحبت هـای محمـودزاده باعـث اعتـراض زینلـی 
مدیرعامـل مس رفسـنجان شـد و آنها اعـام کردند که مس 
کرمـان و مـس رفسـنجان هیـچ ارتباطـی بـه هـم ندارنـد و 
وقتـی مسـابقات حرفه ای اسـت باید حرفه ای هم عمل شـود 
نـه اینکـه بگوییـم تیم هـای هم اسـتانی در هفته هـای پایانی 
بـا هـم رقابت نکننـد. همانطـور که رئـال مادرید در اسـپانیا 
ممکـن اسـت در هفتـه آخـر بـا تیم همشـهری خـودش در 

اللیـگا مسـابقه بدهد.
 غامرضـا بهـروان در پاسـخ بـه اعتـراض مدیرعامل مس 
رفسـنجان گفـت: ایـن بحـث فقـط بـه خاطـر تبانـی رخ 
نمی دهـد بلکـه می خواهیـم از هـر گونـه شـائبه جلوگیـری 

. کنیم
و سـرانجام قرعـه کشـی انجـام شـد و طبق برنامـه اعام 
شـده مـس کرمـان در هفتـه اول لیـگ کـه از ۱7 مـرداد بـا 
حضـور ۱۸ تیـم آغـاز مـی شـود، میزبـان تیم فجر سپاسـی 
شـیراز خواهد شـد. ضمـن اینکـه گل گهر میهمـان راه آهن 
تهـران و مـس رفسـنجان در خانـه پـارس جنوبـی جـم بـه 
میـدان خواهـد رفـت. ضمـن اینکـه امسـال نیـز بـه علـت 
حضـور سـه تیـم از اسـتان در لیگ یـک، همانند سـال های 
قبل شـاهد برگـزاری ۶ دربی در اسـتان کرمـان خواهیم بود 
کـه تقابـل زود هنگام شـاگردان ابراهیـم زاده در مس کرمان 
بـا سـرمربی فصـل قبـل خـود و ایـن روزهـای آبـی پوشـان 
سـیرجانی یعنـی وینگـو بگوویچ در هفتـه سـوم دور رفت از 
جذابیـت خاصی برخـوردار خواهد بـود. همچنیـن رویارویی 
نارنجـی پوشـان کرمانـی با تیـم بـادران تهران کـه هدایتش 
بـر عهـده اکبـر میثاقیـان، مربی پر حاشـیه فصـل قبل مس 
نیـز از بـازی هـای دیدنـی و حسـاس ایـن فصـل لیـگ یک 

بود.  خواهـد 
بـا اعـام این برنامـه همانگونه کـه انتظار مـی رفت فصل 
سـختی در انتظـار فوتبـال کرمـان خواهـد بـود. حضـور تیم 
های سرشـناس و سـرتا پا مسـلحی مانند ملوان بنـدر انزلی، 
راه آهـن تهـران، خونـه بـه خونـه بابـل و حتـی گل گهر که 
تیـم خوبـی بـه نطر مـی رسـد، در ایـن فصـل از رقابت های 
لیـگ یـک، کار را بـرای صعـود به لیگ برتر بسـیار دشـوارتر 
از قبـل کـرده اسـت، فصـل قبـل کـه سـه تیـم مسـتقیم به 
لیـگ برتـر صعـود مـی کردند را بـه راحتـی از دسـت دادیم 
و بـا اهمـال کاری و کوتاهـی هایـی کار را بـرای خودمـان 
سـخت کردیـم امـا بـه هـر حـال گذشـت و اکنـون گفتن و 
افسـوس خـوردن بـر آنچه کـه از دسـت دادیم بسـان آب در 
هـاون کوبیدن اسـت، اما مـی توان از گذشـته درس گرفت و 
همیـن امـروز کاری کنیـم تا ضمـن رعایت اصـول حرفه ای 
تیـم داری، اوال تیمـی قـوی با پشـتوانه خوب بـرای آینده را 
بنـا کنیـم و هـم راه را بـرای صعـود بـه لیـگ برتـر و مهمتر 
از آن حضـور و بقـا در لیـگ برتـر را فراهـم سـازیم.  برنامـه 
کامـل بـازی هـای نماینـده های اسـتان در دور رفـت به این 

شـرح است؛
* هفته اول 

پـارس جنوبـی- مس رفسـنجان. راه آهن تهـران- گل گهر 
سـیرجان. مس کرمان- فجرسپاسـی شیراز 

* هفته دوم 
مـس رفسـنجان- خونـه بـه خونـه مازنـدران. ایرانجـوان 
بوشـهر - مـس کرمـان. گل گهـر سـیرجان - اکسـین البـرز

*هفته سوم
راه آهـن تهـران- مس رفسـنجان. مـس کرمـان- گل گهر 

سیرجان 
* هفته چهارم

مـس رفسـنجان- آلومینیـوم اراک. گل گهـر سـیرجان- 
نفـت مسجدسـلیمان. نسـاجی مازنـدران- مـس کرمـان 

* هفته پنجم 
نفت مسجدسـلیمان- مس رفسنجان. نسـاجی مازندران- 

گل گهـر سـیرجان. مس کرمان - اسـتقال اهواز
* هفته ششم 

گل گهـر سـیرجان- ایرانجـوان بوشـهر. مس رفسـنجان- 
فـوالد یـزد. بـادران تهـران- مـس کرمان

* هفته هفتم 
مـس کرمـان- مس رفسـنجان. گل گهر سـیرجان- ملوان 

بندرانزلی
* هفته هشتم 

مس رفسـنجان - نسـاجی مازندران. فجرسپاسی شیراز - 
گل گهر سـیرجان. ملوان بندرانزلـی - مس کرمان

 
* هفته نهم 

سـپیدرود رشـت - مس رفسـنجان. مس کرمـان - پارس 
جنوبـی جم بوشـهر. گل گهر سـیرجان - بـادران تهران 

* هفته دهم 
مـس رفسـنجان - گل گهـر سـیرجان. خیبـر خرم آبـاد- 

کرمان مـس 
* هفته یازدهم 

اکسـین البـرز - مـس رفسـنجان. مـس کرمـان - فـوالد 
اهـواز. گل گهـر سـیرجان - اسـتقال اهـواز

* هفته دوازدهم 
 - خیبرخرم آبـاد  بوشـهر.  ایرانجـوان  رفسـنجان-  مـس 

اراک -  مـس کرمـان .آلومینیـوم  گل گهـر سـیرجان 
* هفته سیزدهم 

فجرسپاسـی شـیراز - مـس کرمـان. گل گهر سـیرجان - 
خونـه بـه خونـه مازنـدران. مـس کرمان - سـپیدرود رشـت

* هفته چهاردهم 
پـارس جنوبـی جـم بوشـهر - گل گهـر سـیرجان. مـس 
رفسـنجان - ملـوان بندرانزلـی. خونـه بـه خونه مازنـدران - 

کرمان مـس 
* هفته پانزدهم 

سـیرجان-  گل گهـر  رفسـنجان.  مـس  تهـران-  بـادران 
تهـران راه آهـن   - کرمـان  مـس  اراک.  آلومینیـوم 

*هفته شانزدهم 
سـپیدرود رشـت- گل گهـر سـیرجان. مـس رفسـنجان - 

خیبـر خرم آبـاد. نفـت مسجدسـلیمان - مـس کرمـان
* هفته هفدهم 

اسـتقال اهـواز - مـس رفسـنجان. گل گهـر سـیرجان - 
فوالدیـزد. مـس کرمـان - اکسـین البـرز

با قرعه کشی لیگ دسته اول، حریفان مسی ها و گل گهر مشخص شدند

استان کرمان و 6 شهرآورد 
بهروان: وجود 2/5 سهمیه و بازی پلی آف مفسده برانگیز است

سایت رسـمی وزارت ورزش و جوانان 
نوشـت: محمـد بنـا مـی گوید سـهمیه 
بـه  دولـت  در  هـا  المپیکـی  اسـتخدام 

فدراسـیون هـا واگـذار شـود.
محمـد بنـا ، بـا اشـاره بـه وضعیـت 
خـوب فرنگـی کاران در آسـتانه بـازی 

هـای المپیـک ریو اظهار داشـت: در طی 
۹ ماه گذشـته شـرایط تمرینـی و فرایند 
آمـاده سـازی تیم ملی کشـتی فرنگی را 
بـا پشـتکار بچـه ها بـه حدی رسـاندیم 
کـه اکنـون بـه ملی پوشـان امیـدوارم.«

سـرمربی تیـم ملـی کشـتی فرنگـی 

ایـران ادامـه داد:» هرچند که سـه سـال 
را بـرای برنامـه ریـزی به منظـور حضور 
در بـازی هـای المپیـک از دسـت دادیم 
امـا شـانس مـا ایـن بـود بـا نفراتـی کار 
در  گرفتـن  قـرار  تجربـه  کـه  کردیـم 
شـرایط سخت را داشـتند و توانستیم در 

ایـن مـدت آن هـا را بـه آمادگـی خوبی 
برسـانیم بطـوری که اکنون بـه موفقیت 
هر شـش فرنگی کار ایـران در بازی های 
المپیک خوشـبین هستم و شانس مدال 
را بـرای همـه آن هـا متصور مـی دانم.«

محمد بنا گفت:»خوشبینی و قشنگ 
بینـی به عملکـرد فرنگـی کاران در بازی 
زحمـات  حاصـل  ریـو  المپیـک  هـای 
،پشـتکار، هاهنگـی و همفکری مجموعه 
این رشـته اسـت که در آسـتانه المپیک 
بایدمدنظـر  البتـه  اسـت.  بوجودآمـده 
داشـت کـه شـانس مـدال با خـود مدال 
تفـاوت دارد ،در المپیـک لنـدن عـاوه 
بـر آن سـه مدال طـای با ارزش سـعید 
عبدولی و بشـیر باباجان زاده هم شـانس 
صـد در صـدی مـدال بودند امـا عبدولی 
بـا ناداوری مواجه شـد و باباجان زاده هم 

به حقش نرسـید ،از طرفی برای بدسـت 
آوردن مـدال نبایـد از قرعـه خوب هم به 
سـادگی گذشـت.درهر صـورت امیدوارم 
بـا تـاش هایـی کـه صـورت  بتوانیـم 

گرفتـه دل مـردم را شـاد کنیم.«
سـرمربی تیـم ملـی کشـتی فرنگـی 
کشـورمان از تصویب آیین نامه قهرمانان 
نیکـی  بـه  دولـت  هیـات  در  ورزشـی 
یـاد کـرد و کار وزارت ورزش و جوانـان 
قهرمانـان  بـرای  مانـدگاری  پـاداش  را 
ورزشـی ایـران عنـوان و تصریـح کـرد:» 
ایـن کار وزارت ورزش و جوانان شایسـته 
تقدیـر اسـت چـرا کـه قهرمانـان ارزنده 
کشـور کـه در باالترین سـطح مسـابقات 
مـدال مـی گیرند تـاش های بـی وقفه 
و فرصـت خـود را بـرای این مهـم انجام 
براسـاس  کـه  هـا  آن  اند.بنابرایـن  داده 

آییـن نامـه شـامل اسـتخدام هـا مـی 
شـوند دغدغـه آینـده و شـغل نخواهنـد 
داشـت و در قالـب اسـتخدام زندگی انها 
تـا حـدودی تامیـن می شـود و پـاداش 

مانـدگاری بـرای انهـا خواهـد بـود.«
محمـد بنـا در عیـن حـال پیشـنهاد 
المپیکـی  قهرمانـان  از  برخـی  داد:» 
احتیاجـی بـه شـغل ندارنـد بـه همیـن 
دلیـل پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه در 
صـورت  در  نامـه  آییـن  همیـن  قالـب 
امکان سـهمیه اسـتخدام به فدراسـیون 
متبـوع شـان داده شـود تـا ورزشـکارانی 
کـه اسـتحقاق داشـته وبراسـاس ثانیـه 
ای غفلـت یـا اشـتباه از مـدال دور شـده 
انـد ،بتوانند از این سـهم اسـتفاده کنند.

یـا سـهم آن قهرمـان المپیـک بـه دیگر 
اعضـای خانـواده اش تعلـق گیـرد.«

پیشنهاد مدیریتی جالب آفای خاص کشتی 
ایران به وزیر ورزش! 

 خبر

بانوان کاراته کا 
کرمانی در مسابقات 
کشوری سوم شدند 
نایـب رئیـس هیـات کاراتـه 
آفرینـی  افتخـار  از  اسـتان، 
بانـوان کرمـان در  کاراتـه  تیـم 
مسـابقات آمـل خبـرداد. خانـم 
مسـابقات  در  گفـت:  راجـی 
کشوری کاراته سـبک شوتوکان 

۱7۰۰ نفـر از 2۹ اسـتان کشـور، شـرکت کردنـد کـه تیـم کرمان موفق شـد 
در ردۀ نوجوانـان مقـام سـوم را کسـب کننـد.  وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در 
مجمـوع 52 نفـر از اسـتان کرمان در4 رده سـّنی نونهاالن نوجوانـان و جوانان 
و بزرگسـاالن در ایـن مسـابقات شـرکت کردنـد، افـزود: تیم کرمان توانسـت 
2۹ مـدال طـا را کسـب کند. راجی گفت: مسـابقات کشـوری کاراته سـبک 
شـوتوکان23 تا 25 تیرماه درشهرسـتان آمل برگزار شـده اسـت. نایب رییس 
هیـات کاراتـه اسـتان کرمـان همچنین با اشـاره بـه اینکه مسـابقات انتخابی 
تیـم ملـی از 3۱ تیرتـا 5مرداد درتهران برگزار می شـود، افـزود: قریب 5۰ نفر 
از اسـتان کرمـان از سـبک هـای کنترلـی کاراتـه، در رده نوجوانـان، جوانان و 
امیـد زیـر 2۱ سـال بـه تهـران اعـزام می شـوند.  وی با اشـاره به ایـن که این 
مسـابقات در دو رشـته کاراته و کمیته برگزار می شـود، افزود: مسـابقات کاتا 

3۱ تیـر و ۱مـرداد و مسـابقات کمیتـه 2 تـا 5 مـرداد برگـزار مـی شـود.

گالیه های حیدری راد ملی پوش 
هندبال از عدم پرداخت مطالباتش:

 مس کرمان هنوز 
حق و حقوق مان را 
نداده است

مـس  ملی پـوش  دروازه بـان 
کرمـان  هندبـال گفـت: مـس 
و  حـق  از  بخشـی  هنـوز 
حقوق مـان را پرداخـت نکـرده 

اسـت.
سـعید حیـدری راد دروازه بـان تیـم هندبـال مـس کرمان با اشـاره 
بـه طلـب خـود از مـس کرمـان اظهـار داشـت: از مسـئوالن ایـن تیـم 
فصـل  دو  از  نداده انـد.  مـرا  و حقـوق  هنـوز حـق  و  گله منـد هسـتم 
پیـش 2۰ درصـد طلـب دارم و فصـل گذشـته نیـز 4۰ درصـد پولـم 

اسـت. مانده 
وی ادامـه داد: مـا بازیکنـان در لیـگ عـرق ریختیم و مس کرمـان را به 
مقـام سـوم لیـگ رسـاندیم، امـا هنـوز حـق و حقوق مـان پرداخت نشـده 

است.
دروازه بـان ملی پـوش مـس کرمان گفت: بـا فرزند آقای مهـدوی، رئیس 
فدراسـیون هندبـال صحبـت کـردم کـه صحبت هـای مـا را بـه مدیرعامل 

مـس کرمـان انتقـال دهد و قرار اسـت ایـن کار صـورت بگیرد.

گروه بندی لیگ 
برتر هندبال کشور

و  بیسـت  کشـی  قرعـه 
نهمین دوره لیـگ برتر هندبال 
کشـور در محـل آکادمـی ملی 
المپیـک برگزار شـد بـا حضور 
مدیـران عامل باشـگاه ها انجام 
شـد و تیـم هـای حاضـر در دو 
گـروه ۶ تیمـی، حریفان خود را 

شـناختند. بدیـن ترتیـب گـروه بنـدی مسـابقات به شـرح ذیل می باشـد
گروه الف:

۱-صنعـت مـس کرمـان 2-شـهرداری کاشـان 3-نیروی زمینـی تهران 
4-شـهرداری ارومیـه 5-بـرق جدیـد فـارس ۶-تیـم x )نـام ایـن تیـم در 

روزهـای آتـی مشـخص می شـود(
گروه ب:

۱-هپکـو اراک 2-نماینـده تبریز 3-فوالد مبارکه سـپاهان 4-اسـتقال 
تهـران 5-منیزیم فـردوس ۶-نفت و گاز گچسـاران

همـه تیـم هـا بصـورت رفت و برگشـت بـازی خواهنـد کـرد و در پایان 
از هـر گـروه تیـم هـای اول و دوم بـه مرحلـه بعـد صعـود خواهنـد کرد و 
در یـک گـروه 4 تیـم باهـم رقابـت خواهنـد داد و تیـم هـای اول تا سـوم 

مشـخص خواهد شـد.

اتومبیلرانان 
رفسنجانی قهرمان 
مسابقات کشوری 
اساللوم شدند

رئیـس هیئت موتورسـواری 
شهرسـتان  اتومبیلرانـی  و 
سـه  کسـب  از  رفسـنجان 
دومیـن  در  قهرمانـی  سـکوی 
اسـالوم  مسـابقات  رانـد 

قهرمانـی کشـور توسـط اتومبیلرانـان ایـن شهرسـتان خبـر داد. حسـین 
راکـی افـزود: مسـابقات اتومبیلرانـی اسـالوم قهرمانی کشـور، 25 تیرماه 
سـال جـاری در اسـتان البـرز برگـزار شـد. وی تصریـح کـرد: در ایـن 
مسـابقات کـه سـه نفر از شهرسـتان رفسـنجان شـرکت کـرده بودند ۸۰ 
راننـده از قهرمانان ۱2 اسـتان کشـور بـه رقابت پرداختند. راکی با اشـاره 
بـه اینکـه مسـابقات اسـالوم در 5 کاس برگـزار مـی شـود بیـان کـرد: 
بـا برگـزاری ایـن مسـابقات کشـوری در بخـش بانـوان ›ثریـا یزدانپنـاه‹ 
از رفسـنجان در کاس هـزار و 5۰۰، قهرمـان ایـن مسـابقات شـد. وی 
همچنیـن اظهـار کـرد: ›فاطمـه احمدی‹ نیز از شهرسـتان رفسـنجان در 
کاس 2 هـزار نائـب قهرمانـی مسـابقات اسـالوم را از آن خـود کرد و در 
کاس آزاد نیـز حمیـد جعفـری بر سـکوی سـوم این مسـابقات ایسـتاد.

هندبالکاراته اتومبیلرانیهندبال

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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تاریخ کرمان

اینها تصادف نیست قتل عمد است 
دیـروز صبـح زود جوانـی از کوچـه بـاغ انگـوری عبـور مـی کرد 
پایـش بـه سـیم بـرق گرفـت و جابه جـا مرد. معلوم شـد سیسـتم 
بـرق بـی روپوش بوده و پاره شـده و روی زمین افتـاده و باعث مرگ 

ناگهانـی آن جوان شـده اسـت- اطاعـات مورخ شـنبه دوم آذر«
ایـن یکـی از تلفـات تـازه در آمـد اسـت کـه باعـث بدبختـی 
خانـواده هـا می شـود. نمونـه دیگر ایـن تلفات موضـوع ترکیدن 
چـراغ هـای پریوس اسـت که بدون اغـراق در تهـران تنها ماهی 
ده بیسـت نفـر را بـه گورسـتان می فرسـتد. باز هـم نمونه دیگر 
تلفـات دو چرخـه سـواران پیـاده رو اسـت کـه نسـبت بـا آن دو 
تـای دیگـر سـنگین تـر اسـت و اتفاقـاً شـکارهای گرانبهایـی را 
مـی ربایـد. اهـل تهـران بلکـه سراسـر ایـران نـام مرحـوم دکتر 
ولـی اهلل خـان نصـر را شـنیده انـد و او را بـه خوبی می شاسـند 
ایـن مرد دانشـمند پرهیـزکار که از خدمتگـذاران واقعی فرهنگ 
ایـن مملکـت بـود شـهید دوچرخه سـواران پیـاده رو شـد و آن 
مرحـوم از کنـار پیـاده رو بـا احتیـاط تمـام عبـور مـی کـرد. دو 
چرخـه سـوار افسـار گسـیخته سـواره توی پیـاده رو آمـد. دکتر 
نصـر را زمیـن انداخت. سـتون فقراتش شکسـت و بـا درد و رنج 

بسـیار از دنیـا رفت.
مرحـوم میـرزا محمدعلـی خـان بامـداد کـه یکـی از رجـال 
دانشـمند متقـی ایـران بـود، مثـل مرحـوم دکتـر نصـر در اثـر 
خودسـری دوچرخـه سـوار در پیـاده رو وفـات کـرد. ایـن آقایان 
چـون مردمـان مشـهوری بودنـد علـت وفـات آن هـا بـه خوبی 
معیـن شـده و چه بسـا پیرمـردان، بچه ها شـاگرد مدرسـه های 
گمنـام کـه دوچرخه سـوار پیـاده رو آن هـا را کشـته و یا ناقص 
کـرده و اسمشـان هم تـوی روزنامه نیامده اسـت، چند روز پیش 
یکـی از سـناتورها از دولـت سـوالی شـبیه اسـتیضاح کـرده بود 
کـه چـرا تلفـن در تهـران کـم اسـت. البته سـناتور اشـراقی که 
همـه چیـزش آماده اسـت دنبال تجمـل می گـردد و تلویزیون و 
تلفـون مـی خواهـد نـه پیـاده رو راه مـی رود که پایش به سـیم 
بـرق برهنـه بخـورد و نـه پـای پریموس می نشـیند کـه طعمه 
حریـق شـود. نه به کنـار خیابـان کار دارد کـه دوچرخه زمینش 
بزنـد. امـا ایـن ملت بدبخت اسـت که بـه هزار زحمت پنج سـیر 
زغـال تهیـه مـی کنـد و زیر کرسـی مـی گـذارد و فـردا صبح از 
گاز زغـال مـی میـرد و بـر نمونه تلفـات تـازه درآمد مـی افزاید.

ایـن جـوان کارگری کـه پریروز صبح زود دنبـال کار می رفته 
البـد مـادر و خواهری داشـته کـه نان خـور او بودنـد. جوانک به 
هیـچ و پوچ کشـته شـد و خانـواده ای را به روز گدایـی انداخت. 
چون در این شـهر، در این کشـور کسـی به کسـی نیسـت. این 
هـا تصـادف نیسـت. ایـن ها قتـل عمد اسـت. پیاده بـا اطمینان 
اداره راهنمائـی از کنـار پیـاده رو مـی رود اما دوچرخه سـوار که 
می دانـد اداره راهنمائـی اداره گمراهـی اسـت بـرای تفریح برای 
راحتـی بـرای سـرعت وسـط خیابـان را تـرک مـی کنـد از کنار 
مـی آیـد. مرحـوم دکتر نصـر و مرحوم بامـداد را می کشـد، آب 

از آب تـکان نمـی خورد.
اداره بـرق روزی چنـد هزار تومان درآمـد دارد. صدها مامور و 
متخصص و کارشـناس اسـتخدام کـرده و با این طـول و تفصیل 
نصـف تهـران تاریـک اسـت. اما سـیم بـی روپـوش همیـن اداره 
بـرق پـاره می شـود. روی زمیـن میفتد. پیر و جوان را می کشـد 
و صـدا از کسـی در نمـی آید. چـون این جا هر که هر که اسـت.

شـاید شـنیده ایـد که روزی بعـد از باران زنی با لباس شـیک 
در شـهر مارسـی )فرانسـه( از خانـه بیرون آمـد و در اثـر وزیدن 
بـاد قطـرات باران را که روی سـیم هـای برق و تلفـون مانده بود 
روی لبـاس شـیک خانـم ریخت و لباسـش را خراب کـرد. خانم 
به شـهرداری شـکایت کـرد. هم غرامـت گرفت و هـم در نتیجه 
آن پیـش آمـد. مقـرر شـد سـیم هـا زیـر زمیـن بروند تـا لباس 

کسـی را خـراب نکند.
مـا نمـی گوییـم شـما آن طـور رفتـار کنیـد. البته صد سـال 
دیگـر هم تهران مارسـی نمی شـود. اما الاقل از این کشـتارهای 

بـی رحمانه جلوگیـری کنید.

کسـانی کـه از خیابـان هـای پر جمعیـت تهران مـی گذرند، 
غالبـاً صـدای مهیبی را می شـنوند که با بلندگـو جمات ادیبانه 
ای پرتـاب مـی کند کـه ای عابرین محترم در خط مشـی یمین 
و یسـار را مراقبـت و رعایـت فرماییـد. امـا یـک دفعه ندیـده اید 
و نشـنیده ایـد کـه یـک دوچرخـه سـوار پیـاده رو را گوشـمالی 

بدهند.
اخیـراً بعضـی از سماورسـازها پریمـوس هـم می سـازند و از 
نقطـه نظـر ظاهـر خـوب هم مـی سـازند و ارزان تـر از پریموس 
هـای خارجـی می فروشـند؛ امـا عیـب کار در آنجاسـت که قوه 
مقاومـت و فشـار پریمـوس بایـد از روی اصـول عملـی و ریاضی 
تعییـن گـردد و پریمـوس هـای داخلـی بـا آن اصـول سـاخته 
نشـده اسـت. از آن رو بـه جـای ایـن کـه آلـت طبـخ باشـد آلت 
قتالـه مـی شـود. بعضـی از پریمـوس هـای خارجی هم سـاخت 
اسـراییل اسـت که سـر تا تهـش تقلـب و دغل کاری می باشـد. 
تشـکیات مملکتـی ما بـرای ول خرجی هزار جور اسـم و رسـم 
دارد. امـا معلـوم نیسـت کـه بـای پریموس کـش را کـدام اداره 
رفـع مـی کنـد. آن بایـی هـم که مثـل سـیم بـرق و دوچرخه 
پیـاده رو مسـوول مسـتقیم و معیـن دارد اعتنا به ایـن حرف ها 
نمـی کنند. شـما امروز یـا فردا همـه روزه برویـد اداره راهنمایی 
ببینید حرفی که نیسـت از پاره شـدن سـیم برق و تلفات پیاده 
رو اسـت و آن چـه کـه مـی شـنوید مربـوط بـه اوضـاع و احوال 
شـخصی و خصوصـی مـی باشـد و از منافـع و مصالـح عمومـی 
صحبـت نمـی شـود. بدبختانـه از بـاب تا محـراب همه جـا اداره 
بـرق و رانندگـی اسـت و هـر شـعبه ای به انـدازه کافـی تلفات و 
خسـارات وارد مـی آورد. هیـچ کـس هـم به فکر اصاح نیسـت.

 انتخابات دیلمقانی و قتل او 
یک روز در اوایل فروردین ماه در کرمان شـایع شـد که آقای 
کاظمـی اسـتاندار کرمـان شـده اسـت و ... روزهـا به طـرف این 
شـهر حرکـت خواهـد کـرد. این خبـر به همـان اندازه کـه  برای 
یـزدی هـا و اطرافیـان آن هـا و دار و دسـته دکتـر بقایی رضایت 
بخـش و مسـرت آمیز بـود. خانواده های ابراهیمی و اسـفندیاری 

و هـوا خواهـان آنهـا را ناراضی و مشـوش کرد.
البتـه آن هـا کـه فقـط به ظاهـر حکم مـی کردنـد و از باطن 
کار چنـدان خبـری نداشـتند. بـا محبت هـا و دوسـتی هایی که 
ایـن آقـای کاظمـی از طـرف ابراهیمی هـا دیده بـود ممکن بود 
تصور کنند که آن ها از این انتصاب ناراضی نیسـتند و اسـتاندار 
جدیـد مـورد تمایـل هر دو دسـته اسـت. ولـی حقیقـت امر غیر 
از ایـن تصـور بـود. زیـرا ایـن آقـای کاظمی کـه خیلی هـم مرد 
سرسـخت و لجوجـی اسـت درسـت اسـت کـه خیلـی خوبی ها 
از طـرف ایـن آقـای ابراهیمـی فعلی و پـدر او دید ولـی از همان 
سـالی که دیلمقانی را کشـتند و خود داسـتان مفصل و جداگانه 
ای دارد و شـاید تا حاال ده سـال از آن تاریخ گذشـته باشـد این 
آقـا یـک دفعه روی کار را برگرداند و به شـدت با آقای ابوالقاسـم 
خـان ابراهیمـی کـه به او »سـرکار آقـا« خطاب مـی کنند بنای 
عـداوت و دشـمنی را گذاشـت و بـه حـدی از او دوری گرفت که 
در تمـام مسـافرت های متعددی کـه آقای ابراهیمـی در این ده 
سـال اخیـر بـه تهـران کرد حتـی یک بار هـم به دیـدن او نرفت 

و از او احوالی نپرسـید.
حتـی شـنیدم کـه در یکـی از ایـن مسـافرت هـا یـک روز 
اتومبیـل آقای ابراهمیی در راه شـمران خـراب و مجبور به توقف 
شـد. شـوفر پاییـن آمـده بـود کـه اتومبیـل را مرمت کنـد. یک 
آقـای دیگـری هـم بـا آقـای ابراهیمـی همسـفر بـود کـه او هم 
در آن موقـع پاییـن آمـده و کنـار جا ایسـتاده بـود. در این موقع 
اتفاقـا اتومبیلـی رسـید کـه آقای کاظمی تـوی آن نشسـته بود. 
آقـای کاظمـی چشـمش بـه آن آقا که همسـفر آقـای ابراهیمی 
بـود و کنـار جاده ایسـتاده بـود افتاد و چون او را می شـناخت به 
تصـور آن کـه تنها و بی ماشـین اسـت اتومبیل را نگهداشـتند و 
فـوری پیـاده شـد و پس از سـام و علیـک از آن آقـا دعوت کرد 
که سـوار ماشـین او بشـود. ولی بـه محض آن که مـی فهمد که 
آقـای ابراهیمـی توی ماشـین اسـت و آن جاسـت بـدون آن که 

یـک کلمـه حـرف بزنـد یا سـامی بکند به عجله سـوار ماشـین 
خـود شـد و بـه راه افتـاد و رفت و ایـن عمل البته با آن سـوابقی 
کـه ایـن هـا با هم داشـتند می رسـاند کـه آقای کاظمـی تا چه 
انـدازه از آقـای ابراهیمـی گریـزان بود. حاال البد خواهید پرسـید 
آقـای ابراهیمـی بـا ایـن مرد چـه کرده اسـت که تـا ایـن اندازه 
از او گریـزان اسـت. بد نیسـت سـوابق این هـا را از ریشـه برایت 

بگویم.
تقریباً در حدود سـی و هفت هشـت سـال قبل بـود که آقای 
کاظمـی رییـس فرهنـگ کرمـان شـد. در آن موقـع جنگ بین 
المللـی اول در دنیـا بـی داد مـی کـرد و مملکـت مـا هـم مثـل 
ایـن دفعـه مـورد هجوم قشـون هـای دول مختلف مثـل روس و 
انگلیـس واقـع شـده بـود و با آن کـه آن دفعـه هم ایـران اعان 
بـی طرفـی داده بـود، عـاوه بر روس هـا و انگلیس هـا آلمان ها 
و تـرک هـا هـم بـه طـور جنـگ و گریـز در ایـران فعالیـت می 

کردند.
در همـان موقـع هـم بـاز ماننـد ایـن دفعـه در گوشـه و کنار 
ایـران عـده ای بـه هواخواهـی ایـن و جماعتـی بـه طرفـداری 
آن دار و دسـته ای علـم کـرده احـزاب و اتحادیـه هایـی بـه راه 
انداختـه و هـر کـدام از راهی سـنگ ملت را به سـینه مـی زدند 
و از آن جملـه ایـن آقـای کاظمـی هـم در کرمـان علـم آزادی 
خواهـی بلنـد کـرد و یـک شـعبه از حـزب دمکـرات را در ایـن 
شـهر تشـکیل داد مـردم هم در آن ایام سـاده تر از حـاال بودند و 
حـرف های وطن خواهی زودتر باورشـان می شـد و اغلـب از روی 
ایمـان فـداکاری مـی کردند و اگـر حرفی می زدند بـه آن عقیده 
داشـتند و ایـن بـود که عـده ای هـم دور و بر این آقـای کاظمی 
را گرفتنـد و بـا سـری پرشـور داخل کارهای پر شـر و شـور این 
آقـا شـدند. او هـم مرتبـا در جلسـات حزبـی خـودش گاهـی به 
انگلیـس هـا فحـش مـی داد و گاهـی با دنـدان به جنـگ روس 
هـا مـی رفـت و یـک روز هم یـک دفعه احساسـاتش بـه غلیان 
آمـد و بـدون آن که قبا بـا کمیته مرکزی حزب مشـورت کرده 
باشـد بلنـد شـد و تـوی جماعـت گفـت که بایـد قنسـول های 
روس و انگلیس را گرفت و دسـت و پای شـان را بسـت و آنها را 
از حوالـی خلیـج فـارس بیـرون کرد. درسـت مثل همـان حرفی 
کـه ایـن دفعـه دکتر بقایـی زده بـود که بایـد بوزینـگان دریایی 
را بـه دریـا ریخـت: بـاری از ایـن حرف، مـردم به هیجـان آمدند 
و شـور و نشـوری تولیـد شـد و با آن کـه یکی دو نفـر از اعضای 
کمیتـه کـه آن جـا بودنـد به شـدت بـا ایـن پیشـنهاد مخالفت 
کردنـد. معهـذا چـون احساسـات مردم تحریک شـده بـود دیگر 
نمـی شـد جلوی آن هـا را گرفت و یک دفعه همگـی راه افتادند 
و رفتنـد ژاندارمـری یـک عده ژاندارم تحت سرپرسـتی سـلطان 
محمدخان )که بعدها سـرتیپ درگاهی و رییس شـهربانی شـد( 
برداشـتند و یـک راسـت رفتنـد به قنسـولگری ها و قنسـول ها 
را وادار کردنـد کـه بـار و بندیل خـود را ببندند و از شـهر کرمان 
برونـد و آن هـا هم ناچـار اطاعت کردند و هـر دو را تحت الحفظ 
از کرمـان بیـرون بردند. اما طولی نکشـید یک دفعه سـردار ظفر 
بختیـاری بـه طـرف کرمان آمـد و زد و خـوردی بین قـوای او و 
ایـن آقایـان دموکـرات هـا رخ داد و چنـد نفری از مـردم بیچاره 
کرمـان زیـر دسـت و پـا از بین رفته سـران دموکرات هـا هم که 
هـوا را پـس دیدنـد بـه خیال فـرار به شـیراز افتادند تا با عشـایر 
آن جـا روی هـم بریزنـد. ولـی بختیاری هـا زود رسـیدند و همه 
آن هـا را گرفتنـد و زدنـد و در بـاغ نظـر توقیف کردنـد و بعدهم 

همـه آن هـا را از کرمـان بیـرون کردند.
و در وسـط راه اغلـب آن بیچـاره هـا را لخت کـرده و عده ای 
را هـم مـدت ها در حبـس انداختنـد. ولی نمی دانم چطور شـد 
کـه دسـت بـه ترکیب ایـن آقـای کاظمی نزدنـد و از همـان روز 
اول کـه همـه را گرفتـه بودنـد او را مرخـص کردند کـه با کمال 

راحـت و خیـال فـارغ بـه دنبال کار خـود رفت.
و بعـد هـم ایـن واقعه یک بهانه به دسـت انگلیس هـا داد که 
دولـت ایـران قـادر به حفظ جان و مـال اتباع ما نیسـت و به این 
بهانـه مقـدار زیـادی قشـون وارد ایـران کردنـد و از آن هم باالتر 
یـک پلیـس از طـرف خـودش در آنجاهـا گذاشـت که مـدت ها 
بـه نام پلیـس جنوب اداره امـور انتظامات مملکتـی را در جنوب 
ایـران بـه عهـده داشـت و بعدها چقـدر اولیای امور جـان کندند 

تا توانسـتند کلـک آن ها را از ایـران بکنند.
بـا ایـن همـه ایـن احـوال مـا کرمانـی هـای زود بـاور خیـال 
کـردم کاظمـی مبـارزه کـرده و از آن جـا کـه اخاقـاً خیلی زود 
دوسـت مـی شـویم و خیلـی دیـر قطع عاقـه می کنیـم. فوری 
او را آدم وطنخـواه  و مبـارزی دانسـتیم و ایـن خاطـره از او در 

میـان مـا باقـی بود.

امـا خـود آقـای کاظمـی مثـل ما زیـاد خوش بـاور نبـود و با 
ایـن طرز دوسـتی و عاقـه کرمانی ها زیاد اطمینان نداشـت. لذا 
همـان موقـع هـا بعـد از بروز ایـن غائله غیبش زد و دیگر کسـی 
او را در کرمان ندید. تا اینکه در زمان سـلطنت شاهنشـاه سـابق 
یـک دفعـه اسـتاندار کرمان شـد و باز به این شـهر آمـد و از قضا 
در ایـن دفعـه هـم باز اوضاع به نفع او شـد واسـمی در کـرد. آن 
هـم ایـن جـور بود که خـودت مـی دانی. زمان شـاه سـابق]رضا 
خـان میرپنـج[ اوضـاع جـور دیگر بـود. یـک قدرت حسـابی در 
مرکـز بـود کـه همه را به جای خودشـان می نشـاند و هیچ کس 
جـرأت دم زدن نداشـت و زیـاد نـر و مادگـی اشـخاص معیـن و 
مشـخص نمی شـد. همه کس از قدرت مرکزی می ترسـیدند و 
هـر طـوری بود حفـظ حدود مـی کرد. البتـه چون همـه از یک 
مرکـز حسـاب می بردند در نتیجه اوضـاع کرمان صورت مطلوب 
و عـادی داشـت و آقـای کاظمی هـم در آن موقع توانسـت چند 
صباحـی بـه راحتـی و فراغـت در کرمان حکومت کنـد و بعدهم 
کـه رفـت زیـاد از او ناراضـی نبودنـد تـا آن کـه باز یـک دفعه به 

اشـاره دولـت قرار شـد آقای کاظمـی از کرمان وکیل بشـود.
در آن موقـع مرحـوم حـاج زیـن العابدین خـان ابراهیمی پدر 
همیـن آقای ابوالقاسـم خان حیات داشـت و روی سـوابق آزادی 
خواهـی و مبـارزه با بیگانـگان خیلی به این آقـای کاظمی اظهار 

لطـف و مرحمت مـی کرد.
انتخابـات هـم در آن موقع خودت مـی دانی که جریان منظم 
و مرتبـی داشـت و عامـه مردم از شـر ایـن های و هـو و جنجال 
هـای مزاحـم و بـی فایـده انتخابات راحـت بودند و به جـان تو با 
ایـن مـردم و بـا ایـن قانـون انتخابات بهتریـن راهش همـان بود 
کـه زمان شـاه سـابق  عمل می شـد به هر حال یـک روز گفتند 
آقـای کاظمـی کاندیداسـت و کرمانـی هـا هـم بدشـان نیامد و 
البتـه اگـر هم بدشـان می آمد چـاره ای نداشـتند ولـی باالخره 
عـده ای از روی صـدق نیـت کمـک کردنـد و آرایی به نـام آقای 

کاظمـی در صندوق ریخته شـد.
ولـی در ایـن جـا نمـی دانـم چـه طـور شـد یـک روز آقـای 
کاظمـی عشـقش کشـید که بـرای موکلین خود صحبـت کند و 
بـا آن کـه برای ایـن کار اجباری نداشـت هوس آمـدن کرمان را 

کـرد کـه خـودش را بـه موکلینش نشـان بدهد.
ادامه دارد ...

افقی
۱-عبادت- ریاست هیأت وزیران با..... است

2-مؤسـس سلسـله افشـاریان- بله نجار- سـوال کـردن از 
ن مکا

3-نـام آذری- شـهر آرزو- زیرزمینـی در عمق زیـاد- میوه 
نیکو

4-پست فطرت- عداوت- قسمت نرم جلوی سرنوزاد
5-شهر فردوسی- روش ، سازمان- گاهنامه

۶-کلمه کارخراب کن- خواب خوش- قدرت ، توان
7-چسـت و چابـک ، شـعبده بـاز- روایـت کننـده- پاک ، 

کیزه پا
۸-ماه سرد- ثروتمند- مشهور- حرف ندا

۹-تکلیف دانش آموزان- باران کم- یار ویس
۱۰-پزشک چاقو به دست- عدد ترتیبی- لوس

۱۱-حاصـل- از شـعرای متصـوف قـرن هشـتم هجـری- 
شـاعر آنکه 

۱2-بازسازی ، تعمیر- محله- خواروبارفروش
۱3-یـازده- از فرزنـدان آدم )ع(- دریـا- گفتنـی شـگفت 

زده هـا
۱4-نغمه- پسوند آلودگی- گذرنامه

۱5-کشوری در آمریکای مرکزی- نوعی گل خوشبو
عمودی

۱-خطایی در فوتبال- پرنده ای دانه خوار با منقار کوتاه
2-از وسـایل ارتبـاط جمعـی- نوعـی پیراهـن جلوبسـته و 

معمـوالً آسـتین کوتـاه- مخفـف آواز
3-آب بنـد- سـمت چـپ- از القاب حضرت مهـدی )عج(- 

یه پا
4-خانه های ریز روی عکس- فریادرسی- دفترکار تاجر

5-از اعداد ترتیبی- نام مردانه- به درستی که
۶-کار عبث و بیهوده- نوعی پارچه نخی- نژاد

7-مخفـف راه- درخـت تسـبیح- درس موضوعـی- اشـاره 
بـه فـرد نامعلوم

۸-نوعی ساز- قاتل امام هادی )ع(
۹-رفیـق یکرنـگ و موافـق- وسـط- نابـود شـده- عضـو 

هی ا ر
۱۰-جایگاه مرشـد در گود زورخانه- سـقف ویـران- پارچه 

رنگین ابریشمی 
۱۱-نادانی- برد معروف- رشک

۱2-پایدار ، جاوید- کشور میمون- ایستاده
۱3-سکسکه- برنا- زین و برگ اسب- ضمیر بیگانه

۱4-اندازه دستی- بیماری زردی- جنگ
۱5-ازمقاطـع تحصیلـی- رنـگ قهـوه ای مـات بـا ته رنگ 
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نحوه ورود پلیس جنوب به کرمان
سـردبیر: آنچـه در ادامـه می خوانیـد یادداشـت دنبالـه داری اسـت از فـردی بـه نام مهنـدس ملکوتی که 
سـال ها پیـش و در اولیـن انتخابـات پـس از کودتـای 28 مـرداد 1332 در هفته نامـه معـروف »خواندنیهـا« 
بـه چـاپ رسـیده اسـت. در ایـن یادداشـت ها بـه بهانـه انتخابـات کرمـان، بـه وضعیـت اجتماعـی و فرهنگی 
به تفصیـل  بیانـی صریـح و شـفاف »خـاص« روزنامه نـگاری آن دوران  بـه  اختـاف طبقاتـی در کرمـان  و 
پرداخته شـده اسـت. ایـن یادداشـت عـاوه بـر اینکه شـرایط آن دوران را با شـفافیت برای مخاطبـان )فارغ 
از زمـان انتشـار مطلـب( توضیـح می دهد، برای عمـوم کرمانی هـا و علی الخصوص روزنامه نـگاران و محققین 
می توانـد بسـیار جـذاب باشـد. بسـیار سـپاس گذاریم از آقـای محمد صنعتی که دسترسـی ما را به آرشـیو 
منحصربه فـردی کـه از مطبوعـات 70 سـال گذشـته در اختیاردارند، فراهم آوردند تا بتوانیم قسـمت هایی 

جـذاب از ایـن مطالـب را برای شـما بازنشـر کنیم.

بخش 3

یک روز در اوایل فروردین ماه در 
کرمان شایع شد که آقای کاظمی 
استاندار کرمان شده است و ... 
روزها به طرف این شهر حرکت 
خواهد کرد. این خبر به همان اندازه 
که  برای یزدی ها و اطرافیان آن ها 
و دار و دسته دکتر بقایی رضایت 
بخش و مسرت آمیز بود. 
خانواده های ابراهیمی و اسفندیاری 
و هوا خواهان آنها را ناراضی و 
مشوش کرد.
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عکس: یاسر خدیشی

گفتم بریده ام و خسته ام 

اما دلیل نمي شود تو امدنت را به

تعویق اندازي

چشم به کدامین افق بدوزم براي 

آمدنت؟؟؟ 

با این که تمام دلیل فرسودگیم هستي

بیا که بي تو طلوعي دیگر نمي خواهم

عکس نوشت

نمایشگاه

نمایشنامه گم بودگی
زمان : 3۰ تیر الی ۱5 مرداد  ساعت : 2۰:۱5

مـکان : چهـارراه کاظمـی ، ابتدای خیابـان قدس، کوچه شـماره ۱، 
کافه گالـری آزاد

حاشیه

لیست کاالهای ممنوع الورود از آمریکا
سـازمان توسـعه تجـارت طـی بخشـنامه جدیـدی، واردات 227 قلم 

کاال از آمریـکا را ممنـوع اعـام کرد.
بـه گـزارش ایسـنا،  یک مقام مسـئول در سـازمان توسـعه تجارت، 
ضمـن اشـاره بـه اباغ این بخشـنامه  بـه سـازمان های صنعـت، معدن 
و تجـارت اسـتان ها، گفـت: در میـان کاالهـای ممنوعـه وارداتـی از 
آمریـکا، واردات ۸۰ کاال از گـروه کاالیـی ۹ و ۱47 کاال از گروه کاالیی 
۱۰ ممنـوع شـده اسـت. ایـن اباغیـه در پی دسـتور اخیـر محمدرضا 
نعمـت زاده - وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت - در خصـوص ممنوعیت 
واردات کاالهـای مصرفـی از ایـاالت متحـده آمریـکا صـورت گرفتـه 
اسـت. بـر اسـاس اعام سـازمان توسـعه تجـارت، پوشـاک و متعلقات 
آن، انـواع لـوازم التحریـر، تمبـر، شـامپو، فـرآوده های آرایـش ناخن و 
اصاح صورت، اشـیاء جشـن کریسـمس، مجسـمه، اشـیاء دسـت ساز 
از اسـتخوان، دسـتمال سـفره، بامبـو یـا نخـل رونـده، تابلـو نقاشـی و 
متعلقـات آن، اشـیاء کلکسـیونی و اشـیاء عتیقـه از کاالهـای ممنوعـه 

وارداتـی از آمریکا هسـتند.
همچنیـن در بین محصـوالت خوراکی ممنوع الـورود از ایالت متحده 
آمریـکا می تـوان بـه انواع چای، سـس، سـرکه، نمک، انـواع آدامس، آب 
معدنـی و آب گازدار اشـاره کرد. تانک و سـایر انواع ارابـه های زره پوش 
جنگـی، وسـایل نقلیـه، سـینمای خانگی، نـوار کاسـت تصویـری، انواع 
CD و DVD، مبـل، صنایـع دسـتی، انواع المپ، سـیگار برگ، توپ بد 
مینتـون، میـز بیلیـارد، خمیـر و نخ دنـدان، کاغـذ توالت، انـواع باطری، 
پشـت دری، پاکـت و در بازکـن از جمله کاالهایی هسـتند که سـازمان 
توسـعه تجـارت ممنوعیت ورود آنهـا از آمریکا را به ادارات اسـتانی خود 

اعام کرده اسـت.

درگیری معترضان و پلیس در بلداجی 
 گزارش ها از شـهر بلداجی در اسـتان چهارمحـال و بختیاری حاکی 

از بـروز درگیـری میان معترضان و پلیـس حکایت می کند. 
 گفته می شود این درگیری بر سر انتقال آب است. 

توئیتـر خبرگـزاری فـارس از دسـتگیری حـدود ۱5 نفـر در ایـن 
اسـت.  درگیـری خبـر داده 

توئیتـر فـارس »همچنین گـزارش کرده که براسـاس شـنیده ها 3۰ 
نفـر زخمـی شـده انـد و یـک نفـر نیـز در درگیـری هـای امروز کشـته 
شـده انـد.« امـا باشـگاه خبرنـگاران در ایـن بـاره نوشـت: »درگیـری 
در بلداجـی چهارمحـال وبختیـاری بـه دلیـل یـک پـروژه عمرانـی3۰ 
زخمـی  برجـای گذاشـت.« تاکنون مقام های رسـمی این آمـار را تائید 
نکـرده انـد.  امـا خدیجـه ربیعـی نماینـده مـردم بروجـن در مجلس در 
گفت وگـو بـا فـارس،  بـا اشـاره بـه درگیـری  در بلداجـی اسـتان چهـار 
محـال و بختیـاری، گفـت: هم اکنون جـوی  آرام بر شـهر بلداجی حاکم 
و شـرایط شـهر به شـرایط عادی بازگشـته اسـت. نماینده مردم بروجن 
گفـت: »درگیـری صـورت گرفتـه امـری موقتی بـوده و در حـال حاضر 

نیز بـه پایان رسـیده اسـت.«

 اطالعات

سکه

۱۰,86۰,۰۰۰ ریال طرح جدید

۱۰,895,۰۰۰ ریال طرح قدیم 

5,45۰,۰۰۰ ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,8۱۰,۰۰۰ ریال

۱,83۰,۰۰۰ ریال یک گرمی

طال

۱,۱۱۰,22۰ ریال هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,479,5۱۰ ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,۰68 ریال دالر آمریکا

39,۰۰۰ ریال یورو

9,59۰ ریال درهم امارت

5,32۰ ریال  یوآن 

46,85۰ ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,۰۰۰ تومان

رانا LX  33,382,۰۰۰ تومان

سوزوکی ویتارا  ۱25,۰۱۱,۰۰۰ تومان

سایپا SE ۱۱۱     2۰,27۰,۰۰۰ تومان

75,8۰۰,۰۰۰ تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,۰۱۰,۰۰۰ تومان

لیفان X60  6۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

77,9۰۰,۰۰۰ تومان   S5 جک

49,3۱۰,۰۰۰ تومان  55۰ MVM

آب و هوای کرمان

۱8 تا 37/آفتابی امروز

2۰ تا 38/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخاب صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 
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روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
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سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمعه سعیدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
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