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خانواده های محترم 
سرساالری و مهرزاد

مصیبت وارده را به شما تسلیت 
عرض می نمایم.

پیام خسروی سعید

جناب سرهنگ حاج مهدی آقا ایرانمنش
رئیس محترم دفتر فرماندهی انتظامی استان کرمان

انتخاب شایسته، احراز پست و انتصاب آنجناب که از افسران با تجربه کارآمد و بسیار خوشنام 
سازمان پلیس استان می باشید، توسط سردار فرمانده معزز و فهیم موجب کمال خوشنودی و 
خرسندی دوستان و آشنایان گردید ... رجأ واثق داریم که در این مسئولیت خطیر نیز همچون 

سنوات گذشته در راستای اعتالی نام بلند پلیس خدمتگزار و حافظ منافع شهروندان از هر آنگونه 
کوششی دریغ نخواهید ورزید ... إنشأ اهلل تعالی.

ایام مستدام، لحسائی

 نظـام آمـوزش و پـرورش بنا به ضـرورت تغییـرات اجتماعی یکی 
از سـازمانهای پیچیـده و بـزرگ اجتماعـی در هر کشـوری محسـوب 
می شـود و با رشـد و توسـعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادی پیوندی 
ناگسسـتنی دارد و بـه تدریـج از یـک حالـت سـاده ابتدایـی بـه یـک 
حالـت پیچیـده در آمـده اسـت. ثمربخشـی ایـن نظـام از یـک سـو، 
تبدیل انسـان های مسـتعد سـالم، بالنده، متعادل و رشـد یافته اسـت 
و از سـوی دیگـر تامیـن کننـده نیازهـای نیـروی انسـانی جامعـه در 
بخش هـای متفـاوت را بـه همراه دارد. بـه دلیل چنین اهمیتی اسـت 

کـه در عصـر حاضـر همـه دولت هـای جهانـی از کوچـک و بـزرگ ، 
قدرتمنـد و ناتـوان، پرداختـن بـه آمـوزش و پرورش مردم خـود را در 
شـمار وظایـف اساسـی مـی دانند و درصـد زیـادی از تولیـد ناخالص 

ملـی و بودجـه جـاری کشـور را بـه ایـن امـر اختصاص مـی دهند.
بـا رسـیدن فصل تابسـتان و ایـام ثبت نـام دانش آمـوزان  گفت و 
گویـی بـا آقـای »محمد محسـن بیگـی« مدیـر کل آمـوزش و پروش 
کرمـان داشـتیم کـه شـما را بـه خوانـدن آن در صفحـه 3 دعـوت 

می کنیـم.

گفت  و گوی اختصاصی »پیام ما« با مدیرکل آموزش و پرورش

همچنان کالس
»کپری« داریم 

معرفی کارآفرینان 
برتر استان به 
جشنواره ملی 
کارآفرینان برتر

سفر تفریحی
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کارگران قالی کرمان و انتخابات
   صفحه  6

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صدشکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

افزایش تولید پسته در آمریكا
 فروش پسته ایران در بازارهای بین المللی را سخت می کند

دشواری برای
 پسته کرمان

   صفحه  2

گفت و گوی صفحه کرمون پیام ما با »محكمی« آرایشگر قدیمی:

افسوس می خورم که عده ای
 هنر آرایشگری را به این روز انداخته اند
   صفحه  4
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
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ایجاد سیستم یکپارچه قوی،
با مدیریت کیفیت و محیط زیست 

در کنار هم
سـنگ آهن  مجتمـع  مدیـر  اسـالمی  فرهـاد  سـید 
جالل آباد در جلسـه بازنگری سیسـتم مدیریت یکپارچه 
)lMS( ایـن مجتمـع بـا اشـاره بـه اینکه اسـتقرار چند 
سیسـتم مدیریتی به صورت یکپارچـه و هم زمان مبتنی 
بر اهداف مجتمع می باشـد گفت: »تطبیق سیسـتم های 
مدیریتـی بـا الزامـات اسـتانداردهای مرجـع بـر اسـاس 
مقـررات بین المللـی می توانـد نقـش تأثیرگـذاری بـر 
فرآینـد تولیـد و راندمـان هـر چـه بیشـتر در واحدهای 
تولیـدی ایفـا نمایـد.« وی با اشـاره بـه اینکه بر اسـاس 
و  فرایندهـا  تمامـی  گواهینامه هـا  و  سیسـتم ها  ایـن 
چارچوب هـای سـازمان به صـورت یکپارچـه و واحـد در 
خدمـت هـدف قـرار می گیرنـد افـزود: »می تـوان گفت 
کـه مدیریـت کیفیـت همراه بـا مدیریت محیط زیسـت 
در کنـار هـم یـک سیسـتم یکپارچـه قـوی بـه وجـود 
می آورنـد.« در ادامـه ایـن جلسـه مسـئولین واحدهـا 
ضمـن بیـان گزارشـی از عملکـرد و فعالیت هـای سـال 
94; بـه بیـان اهـداف و برنامه هـای خـود جهـت بهبود 
شـرایط تولید و بهینه سـازی سیسـتم تولید در سال 95 
پرداختـه و راهکارهـای الزم در این خصوص ارائه گردید. 
سـال 1389  از  زرنـد  مجتمـع سـنگ آهن جالل آبـاد 
 )lMS( موفـق به اسـتقرار سیسـتم مدیریت یکپارچـه
 ،Iso 9001:2008 مطابـق با اسـتانداردهای بین المللـی
Iso 14001:2004 و OHsas 18001:2007 گردیـده 

است.

رشد 33 درصدی تولید کنسانتره 
سنگ آهن در سیرجان

گهـر  گل  و صنعتـی  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل 
سـیرجان گفـت: »سـه مـاه امسـال بیـش از 2 میلیون 
و 700 هـزار تـن کنسـانتره سـنگ آهن در این مجتمع 
تولیدشـده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 
33 درصـد افزایـش دارد.« بـه گـزارش ایرنـا ناصـر تقی 
زاده افـزود: »ایـن افزایـش تولیـد، شـرکت را به نشـاط 
بیشـتر در راسـتای اهـداف پیش بینی شـده رسـاند و 
بیشـتر،  اشـتغال زایی  همـراه  بـه  درآمـدزا  طرح هـای 
معدنـی گل گهـر  و  کاری شـرکت صنعتـی  اولویـت 
سـیرجان اسـت. « وی از اختصـاص بیـش از 20 هـزار 
میلیـارد تومـان اعتبار بـه طرح های توسـعه ای مجتمع 
گل گهـر خبـر داد و گفـت: »طرح هـای گندله سـازی 
پنـج میلیـون تنـی، ذوب آهـن یک میلیـون تنـی، آهن 
اسـفنجی 7،1 میلیـون تنـی و نیروگاه برق بااعتبار سـه 
هـزار و 59 میلیـارد ریـال در اولویـت بهره بـرداری برای 
امسـال هسـتند.« وی تصریح کرد: »در راستای توجه و 
عمـل به برنامه اقتصـاد مقاومتی منابـع مالی طرح های 
توسـعه ایـن مجتمـع صنعتـی و معدنـی تأمین شـده و 
اولویت بنـدی طرح هـا در دسـتور کار اسـت تـا بتوانیـم 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت موجـود بـه امـر مهم اشـتغال و 
درآمدزایـی دسـت یابیم و طرح هـا وارد مرحلـه تولیـد 
مدیرعامـل شـرکت گل گهـر  درآمدزایـی شـوند.«  و 
سـیرجان گفـت: »کارخانـه گندله سـازی پنـج میلیون 
تنـی جدیـد با سـرمایه گذاری یک هـزار و 200 میلیارد 
تومـان یـک سـال زودتـر از موعد مقـرر به بهره بـرداری 
می رسـد که بـرای بیش از 500 نفر اشـتغال زایی دارد و 
چـون طرحی پربازده اسـت می توانـد درراه اندازی دیگر 

طرح هـا به خوبـی کمـک کنـد و مؤثـر باشـد.«

طرح مدیریت جامع حوزه های 
آبخیز با انسجام سازمانی، طرحی 

محوری در اقتصاد مقاومتی
رجبـی زاده مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اسـتان کرمان در حاشـیه جلسـه شـورای اداری استان 
کـه بـا حضـور وزیر کشـور برگزار شـد گفـت: »از میان 
ده هـا طـرح ارائه شـده در اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری 6 طـرح به عنوان طرح های مقبول، مسـتند 
و قابل ارائـه در کارگـروه اقتصاد مقاومتی مطرح شـد که 
طـرح مدیریـت جامـع حوزه هـای آبخیـز ازجملـه ایـن 
طرح هاسـت .« وی بـا اعـالم اینکـه ایـن طـرح و قبول 
آن در مجامـع تصمیـم گیـر اقتصـاد مقاومتـی جایـگاه 
سـازمانی اداره متبـوع خـود را ارتقـاء می دهـد، افـزود:  
»در سـه اسـتانی که به عنـوان پایلوت اقتصـاد مقاومتی 
جایـگاه  از  کرمـان  اسـتان  انتخاب شـده اند  در کشـور 
ممتـازی برخـوردار اسـت و اتخـاذ برخـی تصمیمـات 
مهـم در چارچـوب این انتخاب، به اسـتان و مسـئولین 
اسـتان تفویـض شـده اسـت و ایـن فرصـت مغتنـم و 
بسـیار ارزشـمندی اسـت که می تواند در تحقـق آرمان 
مدیریـت جامـع بر حوزه هـای آبخیز مؤثر واقـع گردد.«

معرفي 12 هزار 
صنعتگر صنایع دستی 
به بیمه تأمین 
اجتماعي

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگري  و  دسـتی  صنایـع  
اسـتان کرمـان گفـت: »تاکنـون 
صنعتگـر  هـزار   12 از  بیـش 
تأمیـن  بیمـه  بـه  صنایع دسـتی 

اجتماعـي معرفی شـده اند.« محمـود وفایـی بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه، ترویج 
و بازاریابـي صنایع دسـتی یکـی ازراههای تحقق اهـداف اقتصاد مقاومتی اسـت، 
افـزود: »یکـی از بخش هـای مهـم اقتصـادی کـه می توانـد بـه اشـتغال زایی و 
جـذب هرچـه بیشـتر گردشـگران کمک کند،حـوزه صنایع دسـتی اسـت.« وي 
بیـان داشـت: »حـوزه صنایع دسـتی در بحث اقتصـاد مقاومتی از اهمیت بسـیار 
باالیـی برخوردار اسـت بطوریکـه مقام معظم رهبری در ابالغ سیاسـت های کلی 
برنامـه ششـم توسـعه دربنـد 51 به طور مشـخص بـه توسـعه و حمایـت از این 
حـوزه تأکیـد داشـته اند.« مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دسـتی و گردشـگري 
اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکه صنایع دسـتی نه تنهـا به اشـتغال زایی و اقتصاد 
جامعـه کمـک می کند بلکه بـه معرفی فرهنگ نیز می پـردازد، بیان داشـت: »با 
ایجـاد و  راه انـدازی صنایع کوچـک و زودبازده مانند کارگاه های صنایع دسـتی و 

مشـاغل خانگـي می تـوان بـه چرخـه اقتصـادي کشـور کمـک کنـد.«

آغاز مرحله دوم 
توزیع کاالبرگ نفت 
سفید در استان

مدیرکل پسـت اسـتان کرمان 
توزیـع  دوم  مرحلـه  آغـاز  از 
کاالبـرگ نفـت سـفید خانوارهای 
فاقـد گاز در دفاتر منتخب پسـتی 
سـطح اسـتان کرمـان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابط عمومی پسـت 

اسـتان کرمـان، اکبـری گفت: »بـا توجه بـه اینکه توزیـع کاالبـرگ از 15 تیرماه 
آغـاز می شـود انتظار مـی رود خانوارهای فاقـد گاز طبیعی هرچه سـریع تر جهت 
دریافـت کاالبـرگ اقدام نمایند.« وی عنوان کرد: »بـا عنایت به توزیع مرحله دوم 
کاالبـرگ نفـت سـفید و متعاقـب قـرارداد فی مابین شـرکت پخـش فراورده های 
نفتـی و اداره کل پسـت اسـتان کرمـان، این کاالبرگ در سـطح اسـتان از طریق 
واحدهـای پسـتی و همچنیـن دفاتـر در سـطح شـهرها آغـاز می شـود.« اکبری 
افـزود: »خانوارهایـی کـه فاقـد گاز طبیعی هسـتند می توانند با مراجعـه به دفاتر 
و ادارات پسـت سـطح اسـتان نسـبت به ثبت نام در سـامانه تجارت آسـان اقدام 
نماینـد و پـس از تائیـد مراجع ذی ربط جهـت دریافت کاالبرگ مجـدداً به ادارات  
و دفاتـر پسـتی   منتخب سـطح اسـتان کرمان مراجعـه کننـد.« وی اضافه کرد: 
»مقدمـات توزیـع کاالبـرگ حدود300هـزار خانـوار در سـطح اسـتان از طریـق 
واحدهـای پسـتی در سـطح بیست وسـه شهرسـتان بـا ایجـاد 36 باجـه توزیـع 

دولتـی و خصوصـی منتخـب از 15 تیرمـاه جـاری آغـاز خواهد شـد.«

معرفی کارآفرینان 
برتر استان به 
جشنواره ملی 
کارآفرینان برتر

رفـاه  و  کار  تعـاون،  مدیـرکل 
در  کرمـان  اسـتان  اجتماعـی 
سیاسـت گذاری  شـورای  جلسـه 
جشـنواره کارآفرینـان برتر اسـتان 
کرمـان  بابیـان اینکـه کارآفرینان 

برتـر اسـتان تـا پایـان وقـت اداری روز 31 تیرمـاه می تواننـد بـرای حضـور در 
یازدهمیـن جشـنواره امتنـان از کارآفرینـان برتـر نام نویسـی کنند گفـت : »هدف 
از برگـزاری جشـنواره های کارآفرینی گسـترش و ترویج فرهنـگ کارآفرینی، تأکید 
بـر خالقیـت و نـوآوری در کسـب وکار، ایجـاد فضـای هم افزایـی و همـکاری میان 
فعـاالن عرصه های اقتصادی صنعت، خدمات و کشـاورزی، توسـعه کسـب وکارهای 
کارآفرینانـه، معرفـی کارآفرینـان به جامعـه به عنـوان الگوهای موفق بـرای جوانان 
متقاضی ورود به عرصه کسـب وکار، تشـویق و ترغیب دانش آموختگان دانشـگاهی 
بـرای ورود بـه عرصـه کارآفرینـی و قدردانـی از برگزیدگان جشـنواره اسـت.« رضا 
اسـماعیلی افـزود: »کارآفرینـان به عنوان پیشـگامان نـوآوری و تحول با تشـخیص 
فرصت هـا، ارزش آفرینـی می کننـد و بـا رفتـار نوآورانـه خـود زمینه رشـد مسـتمر 
فضای کسـب وکار و پویایی اقتصادی کشـور را به ارمغان می آورند. « وی از معرفی 
کارآفرینـان برتر جشـنواره اسـتانی در بخش هـای صنعت، کشـاورزی و خدمات به 

جشـنواره ملـی معرفی خبـر داد.

اجرای بیش از
 5 کیلومتر فاضالب 
در شهر کرمان

کوهـی  سـیاه  محمدعلـی 
شـهر  فاضـالب  پـروژه  مجـری 
مـاه  سـه  »طـی  گفـت:  کرمـان 
نخسـت سـال جـاری ، 5 کیلومتر 
فاضـالب  شـبکه  متـر   359 و 
)فروردیـن 250 متـر، اردیبهشـت 

1010 متـر و خـرداد 4099 متـر (در شـهر کرمـان اجرا شـد.« وی افـزود: »طول 
لوله گـذاری بـه تفکیک قطـر 4999 متر )قطـر 200(، 150 متر )قطـر 250( ،20 
متـر )قطـر 315( ، 80 متـر )قطـر 400( و 110 متـر )قطـر 1200 ( می باشـد.« 
سـیاه کوهـی همچنیـن از واگـذاری 679 فقـره انشـعاب فاضـالب طـی سـه ماه 
نخسـت سـال جـاری در شـهر کرمـان خبـر داد.  از دیگـر اخبـار شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان کرمان اینکـه یحیی کمالی پور نماینده مـردم جیرفت و عنبرآباد 
در مجلـس شـورای اسـالمی ،از امـور آب و فاضـالب شهرسـتان جیرفـت بازدیـد 
کـرد. در ایـن بازدیـد کمالـی پـور در جریـان چگونگـی خدمت رسـانی ایـن امـور 
بـه شـهروندان قـرار گرفـت. پـس از بازدیـد، نشسـت نماینـده جیرفت بـا مدیر و 
کارکنـان امـور آب و فاضالب این شهرسـتان و مسـئولین شـهرهای تابعـه برگزار 
شـد. در این نشسـت مشـایخی مدیـر امور آبفـای جیرفت توضیحاتـی در رابطه با 
مشـکالت و مسـائل آبفای شهرسـتان ارائه داد و در رابطه با جذب اعتبارات و رفع 

مشـکالت هم اندیشـی شـد.

پستمیراث فرهنگی آبفااداره کل تعاون، کار و رفاه

کرمان ویچ

مدیـر کمیتـه امـداد امـام خمینـی 
اسـتان کرمـان تأکید کرد کـه یک ریال 
از وجوهـات مردمـی کمیتـه امـداد بـه 
آن طـرف مـرز نمـی رود. یحیـی صادقی 
که قبـاًل در کمیتـه امداد اسـتان فارس 
کار می کـرده روز گذشـته در نشسـت 
مختلفـی  موضوعـات  دربـاره  خبـری 

صحبـت کـرد. وی از وجـود 500 پایگاه 
و  داد  خبـر  فطریـه  ثابـت جمـع آوری 
گفـت: »قیمـت فطریـه بـرای هـر نفـر 
6هـزار تومان، کفاره سـهو 2 هزار تومان 
و کفـاره عمـد 120 هزار تومان اسـت.« 
بـه گـزارش پیـام مـا، یحیـی صادقـی 
بابیان اینکه خوشـبختانه فضای اسـتان 

شـفاف و واضـح و شـفاف اسـت، اظهـار 
کـرد: » مأموریـت مـا در اسـتان کرمان 
کامـاًل مشـخص اسـت. هـدف کلـی و 
می باشـد  محرومیت زدایـی  مـا  مهـم 
و بایـد تمـام امکانـات را بـه کاربریـم تا 
ایـن مهـم صـورت گیـرد.« وی با اشـاره 
بـه وضعیـت فقر در اسـتان اذعـان کرد: 

»در برخـی از جاهـای همین شـهر فقر 
بیـداد می کنـد امـا خیریـن و همراهان 
خوبـی نیـز در شـهر وجـود دارد.« ایـن 
مسـئول خاطرنشـان کـرد: »98 هـزار 
خانـواده تحـت حمایـت  و 232هزار نفر 
افـراد تحـت پوششـند و در ایـن میـان 
54هزار خانواده زنان سرپرسـت خانواده  
زنـان سرپرسـت  درصـد  کـه  هسـتند 
هـزار   15. اسـت  نگران کننـده  خانـوار 
نفـر آن هـا زیر 45 سـالند و عمـده آن ها 
نیز فوت سرپرسـت هسـتند.« وی یکی 
امـام  امـداد  کمیتـه  محوریت هـای  از 
خمینـی را اتـکای خانواده هـا بـه خـود 
دانسـت و افـزود: »این کار بـا کارآفرینی 
محقـق می شـود.« صادقی میـزان مبلغ 
ماهانـه افـراد تحـت پوشـش را ناچیـز 

خوانـد و بیـان کـرد: »مـا30 الـی 40 
مـورد بـرای تقویـت بنیـه خانواده داریم 
آن هاسـت.  از  یکـی  تنهـا  کـه حقـوق 
محوری تریـن برنامه ما موضوع اشـتغال 
شـغل   هـزار   5 حـدود  در  کـه  اسـت 
تومـان  میلیـارد  بالغ بـر 67  بااعتبـاری 
ایجـاد کردیـم.« وی ادامـه داد: »سـعی 
می شـود با کم ترین هزینه اشـتغال زایی 
کنیـم.« مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان 
عیـد  چهارشـنبه  روز  اینکـه  بابیـان 
سـعید فطر اسـت تصریح کرد: »کمیته 
امـداد در ایـن زمینـه هرسـاله برنامـه 
دارد. اولویـت فطریـه بـرای نیازمنـدان 
نیازمنـدان  تمامـی  تقریبـاً  کـه  اسـت 
شناسایی شـده اند.« وی گفـت: »در روز 
نیـز  بانک هـا  باوجـود تعطیـالت  عیـد 

همـکاری می کننـد کـه در همـان روز 
پـول به حسـاب مـدد جویـان پرداخـت 
الکترونیکـی  پرداخـت  راه هـای  شـود، 
شـماره    *8877*1# فطریـه  آسـان  و 
حسـاب 2203136105 بانـک صادرات 
هسـتند.« وی بابیـان اینکـه در سـال 
گذشـته بالغ بـر 500 میلیـون از فطریـه 
جمع شـده اسـت که امیدواریم امسـال 
ایـن مبلغ بـه یک میلیارد تومان برسـد، 
جمع آوری شـده  »مبلـغ  کـرد:  عنـوان 
و  مددجویـان  بـه  منطقـه  همـان  در 
نیازمنـدان پرداخـت می شـود؛ضمناً 45 
پایـگاه در شـهر کرمـان اسـت.« صادقی 
با اشـاره به با خیروبرکت بـودن کارهای 
نیکـو اظهار کـرد: »من همیشـه ثمرات 
ایـن کارهای نیکـو را به عینه دیـده ام.« 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان: 

یک ریال از وجوهات مردمی کمیته امداد به آن طرف 
مرز نمی رود

فاطمه پورمرادی

 خبر

 هفتـه گذشـته در حالـی خبـر ثبـت 
رسـانه ها  در  رفسـنجان  پسـته  ملـی 
اخیـر  روزهـای  در  کـه  شـد  منتشـر 
ایرانـی  پسـته  وضعیـت  سـر  بـر  بحـث 
اسـت.  بـوده  داغ  جهانـی  بازارهـای  در 
محصولـی کـه تولیدکننـده اصلـی آن در 

اسـت. کرمـان  کشـور، 
درحالی کـه فرمانـدار رفسـنجان خبـر خوبـی در رابطـه 
بـا پسـته می دهـد، فعـاالن این عرصه اما نسـبت بـه آینده 
ایـن کاال در بازارهـای جهانـی هشـدار می دهنـد. حمیـد 
مالنـوری هفتـه پیش از ثبت ملی پسـته خبـر داد. وی در 
ایـن رابطـه گفت کـه بهتریـن و باکیفیت ترین ارقام پسـته 
در کنـار قدیمی تریـن درخـت ایـن محصول به رفسـنجان 
تعلـق دارد و مکاتبـات ثبـت ملـی پسـته به نام رفسـنجان 
در حـال انجـام اسـت. طبـق گفتـه مالنـوری، رونمایـی از 
ایـن ثبـت همـراه با جشـن پسـته یکی دیگـر از برنامه های 
همایـش رفسـنجان تدبیـر، تـالش و توسـعه خواهـد بـود. 
همایشـی کـه قـرار اسـت اواخـر شـهریورماه برگزار شـود. 
ایـن خبـر خـوب امـا در کنـار هشـدارهای فعـاالن صنعت 

پسـته چنـدان بـه چشـم نمی آید.
سنگ بزرگ پیش پای پسته ایرانی

محسـن جالل پـور رئیس کرمانـی اتـاق بازرگانی ایران 
چنـدی پیـش در کانـال تلگـرام خـود از دغدغـه خـود در 
رابطـه با پسـته گفـت. وی که رئیس اتـاق بازرگانی کرمان 
هـم هسـت، نوشـت: »ازآنجاکـه رقیـب اصلـی مـا آمریکا، 
امسـال بـه میـزان زیادی محصول برداشـت خواهـد کرد و 
هنـوز بخشـی از محصـول گذشـته اش را نیـز نتوانسـته به 
فـروش برسـاند، بـه نظرمی رسـد قصد کاهـش قیمت برای 
محصـول سـال جدیـد را دارد. ایـن همـان دغدغـه ای بود 
کـه طـی سـال های گذشـته بارهـا بـه آن اشـاره کرده ام.« 
جـالل پـور کـه رئیـس هیئت مدیـره انجمـن پسـته ایران 
هـم هسـت، ادامـه داد: »احتمـاالً افزایش تولیـد در آمریکا 
و درنتیجـه کاهـش قیمت هـا، فـروش پسـته ایرانـی را در 
بازارهـای بین المللـی با مشـکل مواجـه خواهد کـرد. آنچه 
امسـال  محصـول  کـه  اسـت  ایـن  می شـود،  پیش بینـی 
آمریـکا حدود330هـزار تـن خواهـد بود و محصـول ایران، 
حـدود 170هـزار تـن.« طبـق گفتـه وی ایـران و آمریـکا 
بـرای اولیـن بـار اسـت کـه بـه تولید500هـزار تنـی در 
پسـته دسـت پیـدا می کننـد. بـه همیـن دلیل جـالل پور 
هشـدار می دهـد که بـرای نباختـن در بازاری کـه رقیبش 
آمریـکا اسـت، بایـد خـوب فکـر و به درسـتی برنامه ریـزی 
کـرد. البتـه ایـن اولین بار نیسـت کـه رئیـس هیئت مدیره 
پسـته  صنعـت  آینـده  بـه  نسـبت  ایـران  پسـته  انجمـن 
هشـدار می دهـد. او حـدود 2 سـال پیـش هـم گفتـه بود: 
»صنعـت پسـته ایـران درخطـر جـدی و تهدیـدی بـه نام 
بـازار پسـته آمریـکا قـرار دارد کـه این کشـور بـازار اصلی 

ایـران در چیـن را تصـرف کرده اسـت.« 

وقتی آمریکا از ایران پیشی گرفت
چنـد سـالی می شـود کـه آمریکا در بـازار پسـته از ایران 
پیشـی گرفتـه اسـت. آن طـور کـه خبرگـزاری کشـاورزی 
آمریـکا  کشـاورزی  وزارت  گـزارش  طبـق  نوشـته،  ایـران 
)USDA( در سـال 2015، صادرات پسـته، ارزش ارزآوری 
باالتـری نسـبت به سـایر محصوالت کشـاورزی این کشـور 
داشـته اسـت. تا سـال 2011، ایران بزرگ ترین تولیدکننده 
پسـته جهـان به شـمار می آمد، امـا از سـال 2012، آمریکا 
در تولیـد و صـادرات ایـن محصـول از ایـران پیشـی گرفت 
و بـا هشـدارهایی کـه رئیـس هیئت مدیـره انجمـن پسـته 
می دهـد، به نظر می رسـد پسـته ایرانـی در آینده بیشـتر از 

پسـته آمریکایـی عقـب بیفتد.
ضرری که کرمان می کند

محسـن جـالل پـور در حالی خبـر از آینده مبهم پسـته 
ایرانـی می دهـد کـه تولیدکننـده اصلـی پسـته در کشـور، 
کرمـان اسـت. طبـق گفتـه محمـود بـازاری مدیـرکل دفتر 
توسـعه صـادرات خدمـات سـازمان توسـعه تجـارت ایـران، 
اسـتان کرمان سـهم 65 درصـدی در صادرات پسـته ایرانی 
دارد و کاهـش فـروش پسـته ایـران در بازارهـای جهانـی 
بیـش از همـه بـه صنعـت پسـته در اسـتان کرمـان ضربـه 
خواهـد زد. همچنیـن طبـق گـزارش انجمـن پسـته ایـران 
بیشـترین سـطح زیـر کشـت و تولیـد مربـوط بـه اسـتان 
کرمـان بـا حـدود 200 هزار هکتـار و 92 هزار تن می باشـد 
و پـس ازآن اسـتان های خراسـان رضـوی با حـدود 35 هزار 
هکتـار و 43 هـزار تـن، یزد با حـدود 28 هـزار هکتار و 28 
هـزار تـن، فـارس با حـدود 14 هزار هکتـار و 15 هـزار تن 
و خراسـان جنوبـی بـا حدود هشـت هزار هکتـار و 11 هزار 
تـن قـرار دارنـد و ایـن نشـان می دهـد کـه فـروش نرفتـن 
پسـته ایرانـی در بازارهـای جهانـی، بیـش از هـر اسـتان 
دیگـری بـرای کرمـان دردسـر دارد و آینـده ایـن صنعت را 

در ایـن اسـتان بـا خطـر روبـرو می کند. 
خصوصـاً کـه اسـتان کرمان بـا معضل بـزرگ کم آبی هم 
روبـرو شـده و فشـار توأمـان کم آبـی و فروش نرفتن پسـته 
ایرانـی در بازارهـای جهانی، فشـار بر این صنعت را تشـدید 

خواهـد کرد.
کاهش صادرات پسته به نفع اقتصاد استان است

معـاون بازرگانـی سـازمان صنعت، معدن، تجارت اسـتان 
کرمـان در ایـن خصـوص بـه »پیـام مـا« گفـت: »گفتـه 
می شـود میـزان تولیـد پسـته در آمریکا بیـش از 360 هزار 
تـن اسـت؛ اما آمارها نشـان می دهد کـه میـزان تولیدات از 

آنچـه کـه گفتـه می شـود کمتر اسـت.« 
زریسـفی بـا اشـاره بـه اینکـه ایرانی هـا تولیـد پسـته را 
در آمریـکا رواج داده انـد، اظهـار کـرد: »پسـته آمریـکا بـا 
پسـته ی کشـور مـا رقابـت پایاپـای دارد و سـال گذشـته 
تولیـد پسـته آمریـکا بیشـتر از تولیـد پسـته ایـران بـود؛ 
امـا کیفیـت و مرغوبیـت پسـته ایـران از پسـته ی آمریـکا 
بیشـتر اسـت.« وی بـا اشـاره بـه دقیـق نبـودن آمارهـا در 

خصـوص تولیـد پسـته آمریـکا، افـزود: »طبق آمارهـا گفته 
می شـود امسـال تولیـد پسـته ایـران 170 هزار تن اسـت.« 
معـاون بازرگانـی سـازمان صنعـت، معـدن، تجـارت اظهـار 
کـرد: »سـال 2015 تولیـد پسـته ایـران بیشـتر از آمریـکا 
بـوده اسـت؛ امـا درمجمـوع کشـت پسـته در آمریـکا بـه 
دلیـل داشـتن امکانـات آبـی مناسـب، شـیرین بـودن آب و 
داشـتن شـرایط جغرافیای مناسـب وضعیت بهتـری دارد.« 
زریسـفی تصریـح کرد: »بیـش از 50 درصد از بـازار تجارت 
جهانـی پسـته در اختیـار آمریـکا اسـت و ایـران نیـز سـهم 
کمتـری نسـبت بـه آمریـکا دارد.« وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
اولیـن و مهم تریـن محصـول صادراتـی اسـتان کرمـان در 
از  »بیـش  گفـت:  اسـت،  بـوده  پسـته  گذشـته  سـال های 
اسـتان در سـال 93 مربـوط  از صـادرات کل  90 درصـد 
بـه پسـته بـاارزش یـک میلیـارد و 69 میلیـون دالر بـوده 
و 88 درصـد از صـادرات کل اسـتان در سـال 94 مربـوط 
بـه پسـته بـاارزش 917 میلیـون دالر بـوده اسـت.« معاون 
بازرگانـی سـازمان صنعـت، معـدن، تجـارت افـزود: »در دو 
مـاه اول امسـال بـا توجـه به اینکـه ماه های کـم کاری ازنظر 
صـادرات پسـته اسـت و صادرات ایـن محصول بـاارزش 73 
میلیـون دالر بـوده اسـت کـه 60 درصـد از کل صـادرات 
اسـتان را شـامل می شـود.« زریسـفی بـا اشـاره بـه اینکـه 
وقتـی صـادرات اسـتان از تک محصولـی خارج شـود به نفع 
اسـتان اسـت، گفـت: »صادرات پسـته همـواره ادامـه دارد، 
امـا آمارهـا نشـان می دهد هرسـال میـزان صادرات نسـبت 
بـه سـال قبل کمتر بوده اسـت و نشـان دهنده ایـن موضوع 
اسـت کـه اتـکای مـا به پسـته کمتـر می شـود و ایـن تنوع 
ایجادشـده در محصـوالت صادراتـی بـه نفع اقتصاد اسـتان 

تمـام خواهد شـد.«

افزایش تولید پسته در آمریکا فروش پسته ایران در بازارهای بین المللی را سخت می کند

دشواری برای پسته کرمان

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

تا سال 20۱۱، ایران بزرگ ترین 
تولیدکننده پسته جهان به شمار می آمد، 
اما از سال 20۱2، آمریکا در تولید و 
صادرات این محصول از ایران پیشی 
گرفت و به نظر می رسد این روند ادامه 
داشته باشد. اتفاقی که بیشترین 
تأثیر را بر استان کرمان، بزرگ ترین 
تولیدکننده پسته کشور، خواهد 
گذاشت.
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کاغذ اخبار

 آقای مدیر کل حال آموزش و پروش چطوره؟
حال آموزش و پرورش بصورت کلی نیمه خوش هسـت. دسـتگاه 
گسـترده آمـوزش و پرورش در نیروی انسـانی، تجهیـزات، منابع 
اعتباری و فضای فیزیکی دچار مشـکل اسـت، در داشـتن فضای 
فیزیکی مشـکالتی از قبیل غیراسـتاندارد بودن و استحکام داریم 
کـه تاییدیـه هـای الزم مهندسـی را ندارند. اما با همه مشـکالت 
در دورتریـن مناطـق کـه حتی یـک دانش آمـوز داریـم، خدمات 

می دهیم.
 همچنان مشکل نیروی انسانی هم وجود دارد؟

به علت وسـعت اسـتان کمبود نیـرو داریم. مخصوصـا در مناطق 
محـروم. در شـهر کرمـان در جنسـیت مـرد در بعضـی رشـته ها 

کمبود وجـود دارد.
 برای بکارگیری نیروی انسانی محدودیت دارید؟

مجـوز بـه کارگیـری نیـرو را سـازمان مدیریـت برنامـه ریـزی 
کشـور بایـد صـادر کنـد. باید بـر اسـاس توازن و رشـته هـا نیرو 
جـذب شـود که در بعضی سـالها این توازن رعایت نشـده اسـت. 
بعضی شهرسـتانها در برخی رشـته ها نیروها متراکم هسـت که 

جابجایـی نیـرو هم دشـواری هـای خـودش را دارد.
 چه دشواری؟

 مناطـق محـروم بیشـتر صـادر کننـده نیـروی انسـانی اند . بـه 
نحـوی کـه حتی نیروهـای بومی ایـن مناطق به منظور رسـیدن 
بـه شـرایط بهتـر زندگـی در اولیـن فرصـت بـه دنبـال مهاجرت 
از مناطـق محـروم هسـتند، لذا کمتـر داوطلب انتقال به سـمت 

مناطـق محـروم داریم.
 این مناطق محروم در جنوب استان قرار دارند؟

منطقه محروم الزاما جنوب اسـتان نیسـت. برخـی اتفاقا به مرکز 
اسـتان نزدیک هسـتند. از جمله راور، نوق، گلباف و شهداد 

 پرداختـی هـای شـما در مناطـق محـروم نمـی تواند 
انگیـزه ای برای انتقـال نیرو بـه این مناطق ایجـاد کند؟

پرداختـی بـه افـراد در مناطـق محـروم به میـزان قابـل توجهی 
نیسـت کـه نیروی انسـانی بـرای دریافتـی باالتر تمایـل رفتن به 

ایـن مناطق را داشـته باشـند.
 خوب چرا نیست؟

در ایـن زمینه مدیر اسـتانی اختیارات ندارد. سیسـتم پرداخت  ها 
در آمـوزش پـرورش کامال متمرکز اسـت. در اسـتان دسـتمان به 
انـدازه کـم و زیـاد کـردن ابالغ  هـای افـراد به میزان چند سـاعت 

هم باز نیسـت.
 با وجـود تکنولـوژی هـای هوشمند  سـازی و برگزاری 
کالس  هـای آنالیـن امـکان پـر کـردن این خـالء نیروی 

نیست؟ انسـانی 
در بحـث هوشمند  سـازی و آمـوزش آنالیـن زیرسـاخت نداریـم. 
تنهـا توانسـته ایم ادارات آموزش و پـرورش شهرسـتانها را بـه فیبر 
نـوری و برگـزاری کنفرانـس آنالین مجهـز کنیم. امـا در مدارس 

این اتفـاق نیفتاده اسـت.
 راهکار پیشـنهادی شـما بـرای برطرف کـردن کمبود 

چیست؟ انسـانی  نیروی 
شـبکه  های اداری فعلی ما فربه هسـتند و کارا نیسـتند. مدرسـه 
مـا امـروز اجازه انتخـاب نیروی انسـانی را نـدارد و امکان مدیریت 
بودجـه خـود را نـدارد. تصمیم  ها همـه در مرکز گرفته می  شـود . 

نیروی انسـانی اگر برای یک مدرسـه اسـتخدام شـود وظیفه دارد 
30سـال برای مدرسـه کار کند.این ماندگاری نیرو و ثبات سـبب 
ارتقاء سـطح آموزش و تقلیل یافتن مشـکالت آموزشـی می  شود.
 کمیسـیون آمـوزش مجلـس در ارتبـاط بـا رفـع این 

داشـته؟ حرکتی  مشـکل 
از کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس انتظـار داریم واقعیت 
هـای میدانـی آمـوزش و پـرورش را ببینند. برای اصالح سـاختار 
راهـکار قانونـی نیازمندیم. اگر اختیارات را در اسـتان داشـتیم در 
بودجـه و نیروی انسـانی مدیریـت معنی پیدا می کـرد. اعتبارات 
در شـرایط فعلـی قطـره چکانی به اسـتانها تزریق می شـود. این 

رونـد امـکان برنامـه ریـزی را از مدیریت سـلب می کند.
از مجلـس انتظـار می رود که به آموزش و پروش فراتر از مسـائل 
مقطعـی نـگاه کنـد و دغدغـه یـک عضـو کمیسـیون آمـوزش و 
پـرورش فراتـر از تغییـر یـک مدیر اسـتانی و شهرسـتانی باشـد. 
وقتـی سـطح برخوردهـا در دسـتگاههای مختلـف بـه بـودن یـا 
نبـودن فـردی در مسـندی تقلیـل پیـدا کنـد طبیعی هسـت از 

مسـائل اساسـی غفلت می شـود.
 خـوب بـه سـراغ سـایر مشـکالت برویـم. در بحـث 
دشـواری  های فضـای فیزیکـی توانسـته  اید از ظرفیـت 

بنگاههـای بـزرگ اسـتان بهـره  بگیرید؟
در اسـتفاده از ظرفیـت دسـتگاه های دیگـر در کرمـان در سـطح 
اسـتان کرمـان در حـد صفر هسـتیم. کمـک دسـتگاه های دیگر 
بـه آمـوزش و پـرورش در کل ادوار گذشـته در حـد صفـر بـوده 
اسـت .در سـایر اسـتانها کارخانه  ها ، شـرکت  ها و معادن به کمک 
آموزش  و  پـرورش آمده و مدرسـه می سـازند و تجهیـز می کنند. 
در موضـوع اقتصـاد مقاومتـی انتظار مـی رود آمـوزش و پرورش 
هدایـت اسـتعدادها را بـه سـمت رشـته  های فنـی و حرفـه ای و 
کار  دانـش سـرلوحه خـود قرار دهد. این الزمه داشـتن هنرسـتان 
مرتبط با تجهیزات مناسـب باشـد، امروز بیشـتر هنرسـتانهای ما 

در فقـر به سـر مـی برند.
 ایـن موضـوع را بیشـتر باز کنیـد؟ دقیقا چـه انتظاری 
از مجموعه  هایـی ماننـد مـس کرمـان یـا رفسـنجان و 

دارید؟ گل  گهـر 
اکثـر کشـورهای دنیا صنعت هنرسـتان  ها را تجهیـز می کند ولی 
سـهم مـا در این موضـوع صفر اسـت. امروز بیش از 800 مدرسـه 
تخریبـی در اسـتان داریـم. 40 تـا را خیرین می سـازند. در بخش 
دولتی اداره نوسـازی مدارس سـال قبل 36 میلیـارد تومان اعتبار 
بـرای پـروژه های عمرانی دریافت کرده است.سـاخت هر مدرسـه 
4 میلیـارد هزینـه دارد بـا ایـن مبلـغ فقـط 9 مدرسـه می شـود 
سـاخت ! آیا تا چه زمانی سـاخت 800 مدرسـه محقق می شـود؟ 
 واحد هـای صنعتـی چه نفعی از سـاختن مـدارس می 
برنـد؟ یعنـی انتظـار دارید نقش خّیـر را بـرای آموزش و 

کنند؟ بـازی  پرورش 
 کارخانـه هـا و واحدهـای صنعتـی مـی تواننـد بـرای سـاخت 
ایـن هنرسـتان  های فنـی بـه نـام خودشـان اقـدام کننـد. تابلو و 
تجهیـزات مدرسـه هـم بـه نـام آنها باشـد . ایـن اتفاق مـی تواند 
در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی صـورت بپذیرد. تربیت نیـروی کار 
مرتبـط بـا فعالیـت ایـن شـرکت  ها در »هنرسـتان های جنـب 

کارخانـه« بزرگتریـن دسـتاورد بـرای سـرمایه  گذار اسـت. 
 ایـن شـیوه همـکاری را بـه ایـن قبیـل واحـد  هـای 

صنعتـی پیشـنهاد دادیـد؟
مـا هـم بارهـا بـه ایـن شـرکت  ها کـه توانایـی دارنـد مراجعـه 
کرده ایـم کـه متاسـفانه در حـد برگزاری یک جلسـه ختم شـده.

 نمونـه مشـابهی کـه منجر به همـکاری بین سـازمانی 
باشـد نداشتید؟

بـا ایـن شـرکت هـا کـه منجر بـه سـاخت یـا تجهیز هنرسـتان 
باشـد خیـر . اما با شـهرداری کرمان تفاهم نامـه ای امضاء کردیم 
کـه از ظرفیـت هـای دو مجموعـه اسـتفاده کنیـم. در کرمـان 
زمیـن آموزشـی کافـی در اختیار آمـوزش و پروش نیسـت و این 
بزرگتریـن مشـکل ماسـت. لـذا بـا همـکاری شـهرداری کرمـان 
در برخـی مـدارس بـا طـرح تغییـر کاربـری در مـدارس ، برخی 
قسـمت ها به شـرطی که آسـیبی به فضـای آموزشـی نزند طرح 

تغییـر کاربـری را انجـام داده ایم.
 امـا ایـن رونـد همـکاری حداقلی هـم با کنـدی پیش 

رود. می 

مسـایل قانونـی رونـد تبدیل یا فـروش امالک و سـیر طوالنی آن 
رونـد را کنـد مـی کنـد که به همـان موضـوع اختیـارات مدیران 
اسـتانی بـر مـی گردد.اگر ملکـی را بفروشـیم بعد از طی پروسـه 
طوالنـی وجـه بـه حسـاب خزانه کشـور واریـز می شـود . جذب 

ایـن پـول هم از سـوی ما بـا مشـکالتی روبرو می شـود.
 بـا ایـن توضیحـات شـما در مـورد مشـکالت فضـای 
آموزشـی پـس وجود مدارس کپـری را تاییـد می کنید؟

مـا همان طـور کـه مـردم کپرنشـین داریـم مدرسـه کپـری هم 
داریـم. کپـر اوج مشـکل نیسـت. گاهـی کالس خشـت و گلی ما 
وضعـی بدتـر از کپـر دارد. کپر در برخی مناطـق به لحاظ اقلیمی 
بعنـوان بهتریـن مکان شـناخته می شـود. سـاختار کپـری برای 
برخـی از اقلیـم هـا مناسـب اسـت . بصورتی که مسـئولین هتل 

کپـری در مناطـق محروم سـاخته اند.
 بـه حدی کـه جایگذین کـردن سـازه موقت بـه جای 

کپـر را پیگیری نمـی کنید؟
جایگذیـن موقت کپـر کانکس - اتاقک فلزی موقت - هسـت که 

اگر در نقاط گرمسـیر این اتفاق بیفتد مناسـب نیسـت.
 چه تعداد فضای آموزشی کپری داریم؟

در استان زیر 50-60 کالس کپری داریم.
 جـدا از مصائبی کـه شـما از آن بعنوان دشـواری های 
فضـای آموزشـی یـاد کردیـد ، مـا بـا معضـل کیفیـت 
آمـوزش روبرو هسـتیم. در ایـن حوزه هم حال خوشـی 

ظاهرا؟ نداریـم 
کیفیـت آمـوزش هـم دغدغـه ماسـت. به منظـور توانمند سـازی 
دوره هـای دانش افزایـی برای معلمـان برگزار می شـود. قبال این 
دوره هـا تکلیفـی و با اعتبـارات دولتی بود .امـروز از ظرفیت های 
مدارس اسـتفاده می شـود. معلـم باید بعد از 24 سـاعت فعالیت 
آموزشـی 20 سـاعت بـرای افزایـش دانـش خـودش اقـدام کند. 
بنابرایـن اسـت کـه معلمان هـم آزمون بدهنـد و ارزیابی شـوند. 
توانمنـدی هـای ایشـان مشـخص بشـود. سـال قبـل سـنجش 
توانمنـدی هـای معلمیـن را در مورد کسـانی که سـابقه تدریس 
زیـر شـش سـال داشـتند، انجـام شـد. امسـال تـا زیر 15 سـال 

سـابقه کار بایـد در آزمـون شـرکت کنند.
 خروجـی ایـن آزمون هـا کجاسـت؟ چـه دسـتاوردی 

؟ شته ا د
سـال قبل کسـانی که اطالعات شـان بعد از آزمون ضعیف ارزیابی 

شـد تغییـر وضعیت پیدا کردند و دیگـر تدریس نمی کنند.
 باور کنم؟

بله ، این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.
 آقـای »محسـن بیگـی« همیـن ضعف آمـوزش برخی 
معلمـان سـبب شـده کـه ما هنـوز شـاهد بـروز پدیده 

تنبیـه بدنـی در مدارس باشـیم.
تنبیـه بدنـی ممنـوع اسـت و هـر کسـی که تنبیـه بدنـی انجام 
دهـد متخلـف محسـوب می شـود . در این مـوارد اگـر مدیر این 
کار را بکنـد مدیـر عـزل مـی شـود . هم اسـتانی هـا مـی تواننـد 
بـرای گـزارش هـای تخلف بـا شـماره 180 از هر منطقه اسـتان 

تمـاس بگیرند.
 همـه ی ایـن توضیحـات شـما در مـورد نبـود بودجه 
دلیـل ایـن نمـی شـود کـه مـدارس مـا شـهریه هـای 
آنچنانـی بگیرنـد. هـر سـال هـم شـاهد ایـن پدیـده 
بوده ایـم . پدیـده ای کـه بـه یـک معضـل تبدیل شـده 
است.می شـود شـفاف توضیـح دیـد مـردم بایـد چقدر 

پـول بـه مـدارس بدهند؟
)مـی خنـدد( دریافت شـهریه در مدارس خـاص -غیردولتی- که 
قانـون اجـازه داده اسـت ماننـد: اسـتعدادهای درخشـان، هیـات 
امنایی هـا و مـدارس نمونـه مجـاز اسـت. مبالغ بر اسـاس مصوبه 
شـورای آمـوزش و پـرورش هـر شهرسـتان دریافت می شـود. در 
بقیـه مـدارس تنهـا والدیـن مـی تواننـد داوطلبانه کمـک کنند. 

اجبـاری نیسـت و شـکایت ها را رسـیدگی مـی کنیم. 
 غیرانتفاعی ها چی؟تا چه سقفی مجاز هستند؟

مـدارس غیرانتفاعـی در اسـتان از 700هـزار تومان تـا 4 میلیون 
تومـان شـهریه بـرای یـک سـال دریافـت مـی کننـد. کـه ایـن 
بـه نسـبت امکاناتـی و تجهیزاتـی کـه مـدارس ارائـه مـی دهند 

مشـخص مـی شـود. ایـن پیـرو مصوبـه وزارتخانه اسـت.
 امـا مـا گزارش هایـی داریـم کـه مـدارس غیرانتفاعی 

مبالـغ بیشـتری دریافت مـی کنند.
بعضـی مـدارس غیرانتفاعی با توافـق اولیاء بـا افزایش خدمات 
دهـی مـدارس مبالغـی اضافه تر دریافت می شـود کـه توافقی 

هست.
 چـه خدماتی می دهند که بیشـتر از چهـار میلیون در 

سـال باید شـهریه دریافت کنند؟
مثـال: توزیـع ناهـار، دادن میـان وعـده، سـرویس خـاص حمل و 

نقـل، اسـتفاده از GPS و ...
 مبالغـی که والدین بـه مدارس دولتی کمـک می کنند 

چه حسـاب کتابی دارد؟ نگران بروز فسـاد نیستید؟
کمـک والدیـن در مـدارس دولتـی بـه حسـاب مدرسـه ریختـه 
می شـود و یـا از طریـق کارتخـوان بـه حسـاب مدرسـه واریـز 
می شـود. چـک هـم اگـر والدیـن بدهنـد بایـد در وجـه مدرسـه 
باشـد.اگر »چـک« در وجه حامل باشـد مدیر تخلف کرده اسـت. 
دریافتی نقدی هم باید رسـید شـود و فیش واریز ضمیمه اسـناد 
باشـد. همـه مدارس حسـاب متمرکـز دارنـد و قابل رصد اسـت. 
 پس عمال دسـت همه مـدارس به نحوی بـرای دریافت 

وجه تحت عنـوان کمک والدین باز اسـت؟
کمک بله، اما اجباری وجود ندارد.

 در سـال ۹4 مـردم اسـتان کرمـان بـه چـه میـزان به 
مـدارس کمـک کرده انـد؟

سـال گذشـته از مجموعـه مـدارس خـاص و عـادی دولتـی 20 
میلیـارد تومـان کمـک مردمـی جذب شـده اسـت.

 به چه میزان آموزش و پرورش به مدارس پرداخته؟
هفـت تـا هشـت میلیارد تومـان در بخـش هزینه های جـاری به 

مـدارس کمـک کرده ایم.
 بـه ایـن نتیجه رسـیدم کـه مدارس مـا مـردم گردان 

. هستند
اگـر کمـک هـای مردمی نباشـد انصافا می شـود گفت کـه ما در 

50 تـا 60 درصـد مدارس دچار مشـکل می شـویم.
 بودجه ساالنه شما در استان کرمان چقدر است؟

در سـال گذشـته 1300 میلیـارد تومـان اعتبـار دولتـی مصـرف 
کرده ایـم کـه از ایـن مبلغ 98 درصد هزینه های پرسـنلی اسـت. 
 یعنـی 1 هـزار و 274 میلیـارد تومـان در سـال حقوق 

می دهیـد؟
بله

 این میـزان حقوق بـرای آموزش چه تعـداد دانش آموز 
است؟

560 هـزار نفـر دانـش آمـوز در اسـتان داریـم کـه 70 هـزار نفر 
در مـدارس غیردولتـی هسـتند و 40 هزار دانش آمـوز در مقطع 

پیش دبسـتانی.
 آمـار دانـش آمـوزان در سـال های اخیر رو بـه افزایش 

است؟
در 2 حـوزه دانـش آموزان ایرانـی و مهاجر )افغانسـتانی( روند رو 

به افزایش اسـت.
 مهاجریـن افغـان غیـر مجـاز می توانند در مـدارس ما 

کنند؟ نـام  ثبت 
24 هـزار نفـر از مهاجریـن افغانسـتانی در اسـتان مشـغول بـه 
تحصیـل هسـتند.آنها مـی تواننـد بـدون داشـتن کارت اقامت با 
مراجعـه بـه اداره اتبـاع در مـدارس مـا ثبـت نام کنند.فقـط باید 
شـرایط سـنی آنها با سـن دانش آموزان ایرانی تطبیق داده شود.

 یعنی چی؟
یعنـی یـک دانـش آمـوز 14 سـاله نمـی توانـد در کالس دوم 
دبسـتان کـه سـنین 8،9 سـاله هسـتند حاضـر شـود. و مطابـق 
شـرایط ایرانیـان در مـدارس با شـرایط سـنی خاص مشـغول به 

تحصیـل می شـوند.
 آقـای مدیـرکل شـما بـه مدیریـت خانم هـا اعتقـاد 

نداریـد؟
چطور؟ ما در خیلی از پست های سازمانی مدیر خانم داریم.

 پسـت های سـازمانی اگـر منظورتـان مدیـر مـدارس 
دخترانـه اسـت، بله بـه علت شـرایط این مـدارس مدیر 

خانـم داریـد! منظـورم در حد معاونت هاسـت.
به زودی شاهد خبرهایی در این زمینه خواهیم بود.

 ممنون از وقتی که به ما دادید.
خواهش می کنم.

گفت و گوی اختصاصی «پیام ما» با مدیرکل آموزش و پرورش

همچنان کالس »کپری« داریم 

 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )11-95( )نوبت اول(

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید. 
داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی بــا ارائــه معرفــی نامــه کتبــی در ســاعات اداری )شــنبه تــا ســه شــنبه  16-7 
و چهارشــنبه هــا7  -15( بــه دفتــر امــور قــرار داد هــا واقــع در کرمــان - بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه- شــرکت گاز اســتان کرمــان جهــت اعــام آمادگــی 
ــا 14 روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی  ــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر ت ــاز را  تهی ــا توجــه بــه مفــاد آن مــدارک مــورد نی مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت و ب
بــه، دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانی/هیئــت انتخــاب مشــاور )اتــاق 105( تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و 
بازرگانــی مــی باشــد. )نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانــت نامــه بانکــی/ رســید بانکــی( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه 

اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.
نوبت اول: 95/4/15 - نوبت دوم : 95/4/23
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ساخت ، نصب و اجرای 450 انشعاب سری در روستاهای 11/451761
120192/500/000  روز1395.1332دویکمنطقه رباط، منزل آباد، حسین آباد و توابع 
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تغییـرات  ضـرورت  بـه  بنـا  پـرورش  و  آمـوزش  نظـام   
بـزرگ اجتماعـی در  از سـازمانهای پیچیـده و  اجتماعـی یکـی 
هر کشـوری محسـوب می شـود و با رشـد و توسـعه اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی پیونـدی ناگسسـتنی دارد و بـه تدریـج 
از یـک حالـت سـاده ابتدایـی بـه یـک حالـت پیچیـده در آمـده 
اسـت. ثمربخشـی ایـن نظـام از یـک سـو، تبدیـل انسـان های 
مسـتعد سـالم، بالنده، متعادل و رشـد یافته اسـت و از سـوی 
دیگـر تامیـن کننـده نیازهـای نیـروی انسـانی جامعـه در بخش هـای متفـاوت 

را بـه همـراه دارد. بـه دلیـل چنیـن اهمیتـی اسـت کـه در عصـر حاضـر همـه 
بـه  پرداختـن  ناتـوان،  و  قدرتمنـد   ، بـزرگ  و  کوچـک  از  جهانـی  دولت هـای 
آمـوزش و پـرورش مـردم خـود را در شـمار وظایـف اساسـی مـی داننـد و 
درصـد زیـادی از تولیـد ناخالـص ملـی و بودجـه جـاری کشـور را بـه ایـن امـر 

اختصـاص مـی دهنـد.
بـا رسـیدن فصـل تابسـتان و ایـام ثبـت نـام دانش آمـوزان  گفـت و گویی 
بـا آقـای »محمـد محسـن بیگـی« مدیـر کل آمـوزش و پـروش کرمان داشـتیم 

کـه شـما را بـه خوانـدن آن دعوت مـی کنیم.

نکیسا خدیشی

• دغدغه یک عضو کمیسیون آموزش 
و پرورش مجلس فراتر از تغییر یک 

مدیر استانی باشد

• به زودی شاهد انتصاب مدیران 
خانم در استان هستیم

• اختیار تشویق معلمان در مناطق 
محروم را ندارم

• بنگاههای صنعتی استان به 
آموزش و پرورش کمک نمی کنند

• اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی 
یعنی ساخت «هنرستانهای جنب 

کارخانه ها»

• مردم کرمان سال قبل 20 میلیارد 
به مدارس کمک کردند.

• نیاز به ساخت ۸00 مدرسه داریم

• مهاجرین غیرقانونی افغان مشکلی 
برای ثبت نام ندارند.
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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

کرمون

داستان

قتل سرگرد سخایی
سـال 1332 من اول بازار شـاگرد آرایشـگر بودم. اسـتادم 
آقـای گرامـی بـود. افـراد بزرگـی در مغـازه مـا رفـت و آمـد 
مـی کردنـد. همیشـه در میدان ارگ سـران احزاب سیاسـی 
فعـال آن روز میتینـگ سیاسـی برگـزار مـی کردنـد. حـزب 
زحمتکشـان، حـزب و تـوده و چنـد حـزب دیگـر در میـدان 
ارگ میتینـگ سیاسـی داشـتند. روز 28 مـرداد 32 چند نفر 
از بـزرگان ارتـش در آرایشـگاه اسـتاد مـن نشسـته بودنـد. 
اوضـاع خیلـی در هـم و برهـم بـود.  سـرگرد سـخایی نیـز 
رییـس شـهربانی بود و در میدان ارگ گشـت زنـی می کرد. 
سـخایی هـم کـه بـا اسـتاد مـن خیلـی دوسـت بـود، داخل 
مغـازه آمـد. حاضـران بـه او توصیـه کردنـد کـه از در خـارج 
نشـود. امـا سـخایی بـه ایـن توصیـه توجهـی نکرد. سـخایی 
دوبـاره بـه میـدان برگشـت و سـه تیـر هوایـی شـلیک کرد. 

تیرهایـش تمـام شـد و بـه سـتاد ارتـش پنـاه برد. 
خـدا را شـاهد مـی گیـرم و قسـم یـاد مـی کنـم کـه بـه 
چشـم خودم دیدم، تیمسـار امان پور روبه روی دادگسـتری 
فعلی)چهـارراه ارگ( میکروفـن بـه دسـت بـا جمعیتـی کـه 
بیـل و کلنـگ بـه دسـت داشـتند، صحبـت مـی کـرد. مـی 
گفت:»سـخایی تـوی اتـاق مـن نرفته،هـا!« و بـا دسـت بـه 

اتـاق خـود اشـاره مـی کـرد. منظورش ایـن بود که سـخایی 
در اتـاق مـن اسـت. عـده ای هـم به سـتاد ارتـش ریختند و 
سـخایی را از طبقـه بـاال بـه پاییـن پرتـاب کردند. جسـدش 
را بـه خیابـان شـریعتی فعلـی نزدیک میـدان مشـتاق بردند 
و مقابـل مغـازه فـردی بـه نام»من درویـش« آویـزان کردند. 
برخـی هـم که بـی خبـر از همه چیـز بودند، سـنگ و چوب 
بـه سـمت جسـد پرتاب مـی کردنـد. آن قدر سـنگ و چوب 
زدنـد تـا جسـد بر زمیـن افتـاد. دوباره جسـد را برداشـتند و 

در میـدان مشـتاق آویـزان کردند.
به کارم عالقه دارم

مـن اول خیاطـی کار مـی کـردم. در خیابـان شـریعتی 
شـاگرد خیاطـی بـه نـام آقای سـلمانی بـودم. امـا از این کار 
خوشـم نیامـد و بـه آرایشـگری روی آوردم. بیـش از آن چـه 
که شـما فکـر کنید به آرایشـگری عالقه مند هسـتم. همین 
حـاال هـم بـا این سـن و بـا مشـکالتی کـه وجـود دارد نمی 
توانـم در خانـه بنشـینم. حتمـا بایـد بـه مغـازه بیایـم و کار 

. کنم
خیاط های روس

یـادم اسـت که در میـدان ارگ چنـد نفـر روس بودند که 
بـه کرمـان تبعیـد شـده بودنـد. صندلـی وسـط چمـن های 

میـدان ارگ مـی گذاشـتند و سـر اصـالح مـی کردنـد. بـاور 
کنیـد آن آرایشـگران روس کـه پنجـاه، شـصت سـال پیـش 
اصـالح مـی کردنـد، کارشـان بـه مراتب بهتـر از بسـیاری از 
آرایشـگران امـروز با ایـن مدل های عجیـب و غریب بود. من 
افسـوس می خورم که عده ای در این شـهر هنر آرایشـگری 
را بـه ایـن روز انداختـه انـد. برخـی از آرایشـگران، طـوری 
کار مـی کننـد کـه ایـن طـور کار کـردن از عهـده یـک غیر 

آرایشـگر هـم بر مـی آید.
پول هم الزم نیست بدهی 

چهـل و دو سـال مسـوول آرایشـگاه هـای زنانـه و مردانه 
بـودم. از هـر آرایشـگاهی در کرمـان دوسـت داریـد سـوال 
کنیـد. بپرسـید محکمی بـا ما چه طـوری برخـورد می کرد. 
بـا 5 هـزار تومان، با 10 هـزار تومان به متقاضیـان، جواز می 
دادم. حتـی اگر کسـی مـی آمد و در نزد من آزمـون می داد. 
مـی گفتـم مـوی یـک سـر را بـدون عیـب تحویل مـن بده، 

پول هـم الزم نیسـت بدهی.
نسل چهارم هستم

مـن نسـل چهـارم آرایشـگران کرمـان هسـتم که اسـم و 
رسـمی دارنـد. یعنـی پشـت در پشـت بـه عنـوان آرایشـگر 

خـوب در شـهر شـناخته شـده ایـم. نفـر اول »خـاص خان« 
بـود، بعد»جـواد آقـا«، سـوم»آقای گرامی« و نفـر چهارم هم 

مـن هسـتم که بـه ترتیـب شـاگردان هـم بـوده ایم.
تـا جایـی کـه یـادم اسـت اجـرت اصالح سـر یـک تومان 
بـود و اجـرت تراشـیدن ریـش هم 5 قـران. بعداً دیگـر گران 

و گـران تـر شـد تا رسـید به ایـن جایـی که اآلن هسـتیم.
حـدود 30 نفـر در طـول سـال هایـی کـه به آرایشـگری 
مشـغولم شـاگرد من بوده اند که اآلن در گوشـه و کنار شـهر 
آرایشـگری دارنـد. کار همـه شـان هم خـوب اسـت. من دعا 

مـی کنم کـه همه شـان خوب باشـند.
کتک به جای پول

بسـیاری از آدم های معروف شـهر، مشـتری من بوده اند. 
از سـاالر مظفـر گرفته تا عزت اهلل خـان عامری و...

مشـتری  هـم  وقـت(  )اسـتاندار  بختیـاری  صمصـام 
اسـتادم بـود. اسـتادم، گاهی اوقـات من را بـرای اصالح به 
خانـه اش مـی فرسـتاد. اسـتاندار بـود و به مغازه سـلمانی 
نمـی آمـد. آرایشـگر بایـد به خانـه اش می رفـت. صمصام 
بـه شـوخی بـه من مـی گفت:»بـه جای پـول کتـک بهت 

زنم!« مـی 

گفت و گوی صفحه کرمون پیام ما با »محکمی« آرایشگر قدیمی:

افسوس می خورم 
که عده ای هنر آرایشگری را به

 این روز انداخته اند

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش هشتاد و نه

تلفـن چـی گفـت کمی صبـر کنیـد برایتان 
چـای حاضـر کنم تـا خسـتگی تان رفع شـود 
و  آتـش  از  پـر  منقلـی  ای  لحظـه  از  پـس  و 
سـماوری کـه مـی جوشـید بـا قـوری و لـوازم 
چـای و وافـوری بـا انبـر و سـیخ در وسـط آن 
اتـاق گـذارده و قبـل از هر چیز بـرای هر کدام 
مـا حبـی تریـاک بـه وافـوری کـه در پهلـوی 
آتـش هـا خـوب داغ شـده بـود چسـبانیده و 
بـه دسـت مـا داد و خـودش آتـش هـا را بـه 
نـوک انبـر گرفتـه و به هـر کدام یکـی دو حب 
تریـاک بـا چند چای داده و چنـان آن چای ها 
و اثـر دود تریـاک ها در تن خسـته و مانده من 
اثـر کـرد و راحتـی بخشـید کـه هنـوز هم که 
هنـوز اسـت هیـچ وقـت آن کیفیـت از خاطرم 
فرامـوش نمی شـود و تمام صدمـات پیاده روی 
و ناراحتـی هایـی کـه از رو بـه رو شـدن بـا 
سـارقین حاصـل شـده بود بـه همـان پذیرایی 
غیـر فرامـوش شـدنی از خاطـرم رفـت و بـا 
انبسـاط خاطـر بـه روی آن تخـت زره سـیمی 
در آن سـاعت کـه از هر تشـک پرنیانـی نرم تر 
مـی خوابیـده و بـه خوابـی عمیـق و راحـت 

. فتم ر
روز دیگـر نزدیـک ظهـر از صـدای حرکـت 
از  مسـافران  هیاهـوی  و  گاری  هـای  چـرخ 
خـواب بیـدار شـدم و بـه نوعـی اثـر یـک حب 
تریـاک مـرا گیـج و مسـحور کـرده بـود که تا 
مدتـی بـه خاطـرم نمـی آمـد در کجـا هسـتم 
و چگونـه سـارقین لختـم کـرده انـد. عاقبـت 
حرکتـی کـرده پهلـو بـه پهلو شـدم. یکـی دو 
دانـه از خارهایـی کـه از میـان الیـاف جـوال 
و  رفـت  فـرو  و صورتـم  بـه سـر  سـردرآورده 
بـه زره سـیمی تخـت خـواب آهنـی  دسـتم 
تلفـن خانـه خـورد و یـک دفعـه بـه خاطـرم 
آمـد کـه چه سـاعات منحوس و پـر دغدغه ای 
را گذرانـده ام. جـوال را بـه گوشـه ای پرتـاب 
کـرده و از تخـت خـواب بـه زیـر آمدم. کسـی 
در آن اتـاق نبـود. قدم به خارج گذاشـته گاری 
را کـه بـه خیـر و سـالمتی جلوتـر از قافلـه به 
مهـدی آبـاد رسـیده مشـاهده کـردم و از ایـن 
کـه مقـدار عمـده ای از سـرمایه ام از چنـگ 
دزدان خـالص شـده خشـنود گشـتم. مقداری 
دیگـر لبـاس و پالتـو در میـان یکـی از عـدل 
هـای پارچـه داشـتم و به سـراغ آن هـا رفته و 
بـه انـدک وقتـی بـاز خـود را ملبس بـه لباس 
زمسـتانی کـردم. امـا متاسـفانه در موقع آمدن 
بـه مهـدی آبـاد بـه واسـطه پریشـانی حـواس 
فرامـوش کـرده بـودم، به سـر وقت پـول هایی 
که در دسـتمالی در زیر تشـک کالسـکه پنهان 
کـرده بـودم رفتـه و آن هـا را با خود بیـاورم و 
بـه عالوه بـا وضع آن دزدان گرسـنه و پر طمع 
یقیـن داشـتم که بعـداً  تمـام زوایای کالسـکه 
را زیـر و رو کـرده و محـال می بـود که چیزی 
آن هـم دسـتمالی پر از سـکه نقره و اسـکناس 
از چشـم آن هـا پوشـیده و پنهان مانده باشـد.

روز دیگـر سـحری کـه هـوا خنـک بـود بـا 
گاری کـه مسـافرین کالسـکه را هـم در خـود 
بـه زحمـت جـای داده بـود بـه عزم شـهر یزد 
بـه راه افتادیـم و در طـول راه تمـام ناراحتـی 
و نگرانـی ام بـرای پـدر و مـادرم بـود، چـه می 
دانسـتم آن بیچـاره هـا همین کـه از برخوردن 
مـن بـه دزدان آگاه شـوند تـا چه حد پریشـان 
خاطـر خواهنـد شـد. تصمیـم گرفتم چـون به 
یزد رسـیدم فورا با تلگراف آن ها را از سـالمتی 
خـود بـا خبر کنـم. در یـزد چنـد روزی توقف 
کـرده و پـس از تهیـه وجهی برای مخـارج راه 
بـا یـک عده از کسـبه زرتشـتی کـه آن ها هم 
بـرای کسـب و تجـارت بـه تهـران مـی رفتند 
همسـفر شـدیم. عده این همسـفران به ده نفر 
مـی رسـید. اتفاقـا آن هـا هـم مسـافر همـان 
گاری کـه بـا آن از کرمـان آمـده بـودم بودنـد. 
بـا یکدیگـر در مخارج روزانه شـرکت داشـتند 
مخـارج هـر یـک نفرشـان در روز بیـش از دو 
قـران نمی شـد معاشـرت بـا این همسـفران و 
شـنیدن حـرف هـای آنان بـرای من بـی فایده 
نبـود و چون به تهـران ورود نمودیـم در منزل 
دوسـتان قدیمـی یعنـی آقـای میـرزا مهـدی 

خـان تلگرافچـی مهمـان بودم. 

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.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا

»آرایشـگاه محکمـی اول بـازار اسـت. حولـه ای دارد کـه رویـش آب جـوش مـی ریـزد، 
داغـاداغ مـی چسـباند بـه صورتـم. بخـار از حولـه بـر می خیـزد. جوش هـای چرکـی و زخم و 
زیلـی نوجوانـی در البـه الی حولـه داغ مـی سـوزند، آتـش می گیرنـد. پا بر زمین مـی کوبم. 
طاقـت مـی آورم. زانوهایـم را بـه هـم فشـار می دهم، دسـته صندلی را سـفت می چسـبم 
و بـه عکـس آرتیسـت هـای فرنگـی، تونـی کرتیـس، کالرک گیبـل، کرنـل و ایـدوراج کاپـور 
هندی چشـم می دوزم. محکمی  جوش ها و پوسـت برشـته و آفتاب زده و سـوز و سـرمای 

کویـری خـورده را ضـد عفونی مـی کند.«
ایـن توصیفـی اسـت کـه هوشـنگ مـرادی کرمانـی، نویسـنده نامـدار ایـران، از فضـای 
داخلی آرایشـگاه محکمی در کتاب»شـما که غریبه نیسـتید« از دوران جوانی خود به مخاطب منتقل می کند. 
»محکمـی« مـی گویـد:»از آن سـال هـا بیـش از 50 سـال مـی گـذرد.« امـا صاحب آرایشـگاه محکمـی که دهه 
هشـتم زندگـی خـود را مـی گذرانـد، هنـوز که هنوز اسـت هر روز سـاعت ها روی پای خود می ایسـتد و سـر 

مشـتریانش را اصـالح می کند. 
اکنـون، آرایشـگاه محکمـی دیگـر اول بـازار نیسـت. مـرادی کرمانـی جـوان نیسـت و حسـن محکمـی هـم 
آرایشـگری تـازه کار نیسـت. بـرای دیـدن محکمـی بایـد میـدان آزادی کرمـان را پشـت سـر گذاشـت و بـه 
ابتـدای خیابـان اسـتقالل رسـید. یکی از شـلوغ تریـن خیابان هـای کرمان که امـروز به خاطر عملیـات عمرانی 
احـداث تقاطـع هـای غیـر هـم سـطح، قـدری سـوت و کـور شـده اسـت. وقتـی بـه آرایشـگاه رسـیدم. آخرین 
مشـتری موهایـش را بـه دسـت محکمی سـپرده بود. آخرین مشـتری وقتـی فهمید خبرنگارم از پیشـینه خود 
و ایـن کـه سـالیان متوالـی بـه عنوان کارآفرین برتر برگزیده شـده اسـت برایـم صحبت کرد. ایـن یعنی زدن 
دو نشـان بـا یـک تیـر! هـم گفـت و گـو با آرایشـگر پیشکسـوت کرمانـی و هم آشـنایی با یـک کارآفریـن برتر 

شـاید بـرای وقتـی دیگر!
حسـن محکمـی آرایشـگر پیشکسـوت کرمانـی سـال ۱3۱۸ در کرمـان متولـد شـد. نـزد بهتریـن اسـتاد 
آرایشـگر کرمـان قدیـم آمـوزش دیـد و پـس از آن برای خود آرایشـگاه مسـتقلی تأسـیس کـرد. وی بیش از 
40 سـال ریاسـت اتحادیه آرایشـگران کرمان را عهده دار بود و چند سـالی اسـت که این سـمت را به جوان 
ترها واگذار کرده و در آرایشـگاهش به کار مشـغول اسـت. شـاید بسـیاری از خوانندگان صفحه»کرمون« با 
محکمـی آشـنایی داشـته باشـند. مـا کوشـیده ایم کـه بخش کوچکـی از خاطـرات و نظرات این موسـپید صنف 

آرایشـگری را به دسـت شـما برسانیم.

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

آرایشـگر یـا سـلمانی کسـی اسـت 
کـه بـه اصـالح موی سـر و زیبایی سـر 
دهـۀ  از  می پـردازد.  مـردم  صـورت  و 
نیـز  بـه آن آرایشـگر  1320 شمسـی 

می گوینـد. محـل کار ایـن افـراد، دکان 
سـلمانی یا به صورت تلخیص، سـلمانی 
)و نیـز »آرایشـگاه«( نامیـده می شـود.

در گذشـته امـر تراشـیدن و اصـالح 

ریـش و سـبیل مـردان نیـز بـر عهـده 
آنـان بود کـه امـروزه با رونـق تیغ های  
ریش تـراش و ریش تـراش برقـی، ایـن 
کار کمتـر بـه آنـان سـپرده می شـود. 

به عنـوان »هنـر  ایـران  در  آرایشـگری 
دهـم« بـه ثبـت رسیده اسـت.

وسـایل اصلـی آرایشـگاه ها عبارتنـد 
شـانه،  مـو،  کـردن  کوتـاه  قیچـی  از: 
ابـرو،  قیچـی  سـر،  بـرِس  کلیپـس، 
پیش بند، ماشـین آرایشـگری، موچین، 
بـرس ابـرو، تیغ و دسـته تیـغ، موپَران، 

حولـه و کیـف نگهـداری وسـایل.
قدیمی تریـن وسـایل اصـالح برنزِی 
سـال  بـه 3500  مربـوط  کشف شـده، 
پیـش از میالد مسـیح در مصر باسـتان 

است.
نقـاط  از  بسـیاری  در  گذشـته،  در 
دنیـا، سـلمانی ها نیـز، به ماننـد دالکان 
در برخی امور پزشـکی و دندانپزشـکی 
ایـران،  می کردنـد.در  دخالـت 
زخم بنـدی،  جراحـی،  ماننـد  امـوری 
عهـده  بـر  حجامـت  و  دندان کشـی 
سـلمانی بـود و شـغل دوم وی به شـمار 

می آمـد. همچنین، برخـی از مداواهای 
اورژانـس، مانند بریدگی هـا، جراحت ها، 
عقـرب  گزیدگـی و مار گزیدگـی بدون 
اجـرت انجـام شـده و در هـر محـل از 

بوده اسـت.  سـلمانی  وظایـف 
عـالوه بـر سـلمانی هایی کـه دکان 
بوده انـد  نیـز  سـلمانی هایی  داشـتند، 
بـوده  کسـب  ثابـت  محـل  فاقـد  کـه 
کار  دوره گـرد  و  سـیار  به صـورت  و 
می کردنـد. پاتوق این قبیل سـلمانی ها، 
قهوه خانه هـا   و  پرتـردد  میادیـن 
معمـوالً  سـلمانی ها  ایـن  بوده اسـت. 
را  خـود  دکان دار  همـکاران  مهـارت 
نداشـتند، ولـی گاهـی بـرای تبلیـغ و 
ترغیـب مـردم بـه اصـالح، با دیشـلمه 
پذیرایـی  آنـان  از  دارچیـن  چـای  و 
چـای  »اصـالح  اصطـالح  می کردنـد. 
دارچینـی« نشـانگر آرایـش نامطلـوب 

بوده اسـت.

سلمانی های مدرن
امـروزه برخـی از سـلمانی ها مجهز 
بـه رایانـه و ژورنـال دیجیتـال بـرای 
نمایـش و انتخـاب مدل مـوی مطلوب 
شـده اند. دسـتگاه های اسـتریل برقی، 
تجهیـزات آنـان را اسـتریل می کننـد. 
جایگزیـن  برقـی  صندلی هـای 
چهارپایه های قدیمی شـده و اسـتفاده 
از وسـایل بهداشتِی مشـترک در آن ها 

شده اسـت. منسـوخ 
آرایشگاه زنانه

مکانـی کـه در آن خدمـات زیبایـی 
ابـرو،  اصـالح  آرایـش،  قبیـل  از  زنـان 
و  کـوپ  و  پیرایـش  صـورت،  اصـالح 
کوتاهـی مـو، آرایـش صورت، شـنیون، 
و  مـش  و  رنـگ  میـکاپ،  براشـینگ، 
الیـت، فـر و بافت مـو، خدمـات ناخن، 
اپیالسـیون، گریـم و آرایش عـروس و... 

می گیـرد. انجـام 

تاریخچه آرایشگر یا سلمانی
پیشه
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زندگی

گزارش

روش های خانگی برای 
درمان اضطراب

اضطـراب یـک احسـاس منتشـر، ناخوشـایند و مبهـم 
و شـامل عـدم اطمینـان، درماندگـی و برانگیختگـی 
فیزیولوژیکـی اسـت. همـه افـراد بـه درجاتـی دچـار 
اضطـراب مـی شـوند ولی نوع مزمـن تا شـدید آن غیر 

عـادی و مشـکل سـاز اسـت.
بـه گـزارش آوای سـالمت، بعضـی از مـوارد اضطـراب 
اصـوال بیمـاری نیسـتند و بـدون نیـاز بـه پزشـک می 
تـوان آنهـا را درمان کرد. به ایـن موارد اضطراب طبیعی 
گفتـه می شـود کـه به خوبی توسـط فـرد قابل کنترل 
اسـت. مراجعـه به پزشـک زمانی ضـروری بـه نظر می 
رسـد کـه خوددرمانـی فرد کافی نباشـد و یا فـرد دچار 
هـراس بیـش از حـد یا عالئـم غیـر قابل توجیه شـود. 
در ایـن صـورت درمـان هـای دارویی یا غیـر دارویی به 
او پیشـنهاد مـی شـود. با ایـن اوصاف بـرای جلوگیری 
از اضطـراب هـای متـداول در زندگـی که هنـوز نیازی 
بـه درمـان هـای دارویـی ندارنـد، راهکارهـای زیـادی 

پیشنهاد شـده است:
مـاده  دو  حـاوی  بابونـه  بابونـه:  چـای  نوشـیدن 
شـیمیایی »آپـی ژنیـن و لوتئولیـن« اسـت و مطالعات 
مرکـز پزشـکی پنسـیلوانیا نشـان داده افـراد مضطربی 
کـه 8 هفتـه پشـت سـر هـم چـای بانونه مصـرف می 
کردند، بسـیار بیشـتر از بیمارانی کـه دارو می خوردند، 

اضطرابشـان کاهـش پیـدا کرده اسـت.
مصرف اسـیدهای چرب امـگا 3: شـواهدی وجود 
دارد کـه نشـان مـی دهـد مصـرف اسـیدهای چـرب 
امـگا3 عالئـم اضطـراب را تسـکین داده و منجـر بـه 
کاهـش سـطوح مـواد شـیمیایی مرتبـط با اسـترس از 
جملـه »آدرنالیـن و کورتیـزول« می شـود. ماهی، تخم 
کتـان، گـردو، و ... منابع بزرگ اسـیدهای چـرب امگا3 
هسـتند. همچنین طبـق تحقیقات، دانـش آموزانی که 
2.5 میلـی گـرم در روز از ترکیب اسـیدهای چرب امگا 
سـه به مـدت 12 هفتـه اسـتفاده می کننـد، اضطراب 
کمتـری از دانـش آموزانـی دارنـد که قـرص آرام بخش 

مـی خورند.
اسـتفاده از عصـاره اسـطوخودوس: یـک تحقیق 
یونانـی ثابـت کـرده اسـت بیمارانـی کـه در مطـب 
در انتظـار نوبـت خـود هسـتند بـا استشـمام رایحـه 
اسـطوخدوس راحت تـر این زمـان را تحمل می کنند. 
برخـی از دانشـجویان نیـز اعالم کرده اند ایـن رایحه در 
طـول امتحـان به آنهـا آرامش می دهـد. در یک تحقق 
آلمانی مشـخص شـده که عصـاره اسـطوخدوس باعث 
کاهش نشـانه های اضطراب می شـود و بسـیار موثرتر 

از »لورازپـام« و دیگـر »والیـوم ها« اسـت.
قـرار گرفتـن در معرض نور خورشـید: بهترین راه 
طبیعـی برای کاهش اضطـراب، قرار گیـری در معرض 
نـور خورشـید اسـت. جـذب ویتامیـن دی از راه نـور 
خورشـید باعـث کاهـش عالئـم افسـردگی و اضطراب 
مـی شـود. حتـی مشـخص شـده کسـانی که زیـر نور 
آفتـاب و در فضـای بـاز پیـاده روی مـی کننـد، سـطح 
هورمون های اسـترس شـان نسـبت به کسـانی که در 
باشـگاه های ورزشـی، فعالیت بدنی دارند، بسیار پایین 
تـر اسـت. قرار گیـری روزانـه 20 دقیقـه در معرض نور 
آفتـاب بـرای جـذب ویتامیـن دی و کاهـش اضطـراب 

توصیـه می شـود.
فعالیـت بدنـی: افزایـش تولیـد »اندورفیـن« ناشـی 
از ورزش بـا احسـاس خـوب و افزایـش خلـق و خـوی 
مرتبـط اسـت. اگـر بـر اسـاس یـک برنامه مشـخص و 
منظـم ورزش کنیـد، اعتمـاد بـه نفسـتان افزایش می 
یابد و احسـاس سـالمت بیشـتری می کنیـد. از جمله 
دالیـل اضطـراب، بیمـاری و چاقـی اسـت کـه در اثـر 

ورزش کـردن هـر دو آنهـا از بیـن مـی رونـد.
تجربـه حمـام گـرم: حمام گـرم تسـکین دهنـده و 
آرامبخـش و در عیـن حـال تنظیم کننـده میزان خلق 
و خـو و اضطـراب اسـت. بـا گـرم کـردن بـدن خـود، 
گرفتگـی عضالت و اسـترس خـود را کاهش می دهید. 
احسـاس گرما روی »سـروتونین «وگیرنده های عصبی 
تاثیـر مـی گـذارد. گرم کـردن بـدن را می تـوان نوعی 

ورزش نیز دانسـت.
پرهیـز از کافئین: کافئیـن اگرچه منجر بـه افزایش 
انـرژی می شـود، ولـی می توانـد به همان میزان شـما 
را عصبـی و مضطـرب کنـد. بـه جـای مصـرف مـداوم 
کافئیـن موجود در قهوه، شـکالت، نوشـابه مـی توانید 
چـای سـبز را امتحان کنیـد. محققان ثابت کـرده اند» 
اِل- تیانیـن« موجـود در چـای سـبز، موجـب کنتـرل 
تپـش قلب و فشـار خـون و در نتیجه کاهـش اضطراب 

می شـود.

دوبـاره نگاهـی به جاِمدادی خـود کرد، 
مطمئن شـد کـه مدادها ،پاکـن و تراش را 
برداشـته اسـت. به سـمت یخچـال دوید، 
چندمیـن لیـوان آب را خـورد نگاهـی بـه 
سـاعت کـرد و با خود گفت: نکند ماشـین 
خراب شـود و سـر موقع نرسـم بهتراسـت 
یـک سـاعت زودتـر بـروم. دردی از صبـح 
شـکمش را چنـگ مـی زد. جامـدادی را بـاز کـرد احسـاس 
می کـرد کـه چیـزی راه گلویـش را گرفتـه اسـت دوبـاره یـک 

لیوان آب خـورد...
در بسـیاری از دقایـق زندگی حس عجیبـی به وجود می آید 
کـه انسـان را ناتـوان می کند. راهـی را که مدت ها رفته اسـت، 
گـم می کنـد ویاهرآنچـه آموختـه، فرامـوش می کند،احسـاس 
ناتوانـی کـرده و ترسـی عجیـب تمام وجـود فرد را فـرا خواهد 
گرفـت و خـود به روشـنی متوجه ی ایـن اضطراب اسـت. برای 
شـناخت بیشـتر این حس بـا »محمدعلی دهانی« روانشـناس 

بـه گفتگو نشسـته ایم. 
 اضطراب چیست؟

حالـت احساسـی- هیجانـی اسـت کـه هـر انسـانی آن را 
تجربـه می کنـد و از خصوصیات برجسـته آن، ایجـاد بی قراری 
و دلواپسـی اسـت که با اتفاقات و شـرایط زمان و مکان تناسب 
ندارد.بسـیاری از افـراد در شـرایط سـخت  و وقتی تحت فشـار 
هسـتند دچـار آن می شـوند.این احسـاس همـه ی زندگی فرد 
را تحـت تأثیـر قـرار داده و در بسـیاری از مـوارد کارکردهـای 
فـرد را پاییـن می آورد.وبـر کیفیـت زندگـی تأثیرگذار اسـت.و 
ممکـن اسـت از کودکی تـا بزرگ سـالی در افراد ایجاد شـود و 
می توانـد همـه گروه های سـني را درگیر کند و انـواع مختلفی 

دارد.
 عالئم ابتال به اضطراب چیست؟

 عالئـم آن نـوع متفـاوت اسـت و طیـف وسـیعی را در 
برمی گیـرد ولـی به طورکلـی می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 
زیان بـار  یـا  نامطلـوب   اتفـاق   یـک   اینکـه   احسـاس   کـرد: 
بـه زودی  رخ  خواهـد داد، خشـک  شـدن  دهـان ، مشـکل  در 
بلـع ، یـا خشـونت  صـدا، تنـد شـدن  تنفـس  و ضربـان  قلـب ، 
تپـش  قلب ، حالـت  لرزش  یا پـرش  عضالت  ، ناتوانی  جنسـی، 
انقبـاض  عضـالت، سـردرد، کمـردرد، عـرق  کـردن، تهـوع ، 
تمرکـز،  در  مشـکل   خواب آلودگـی،  وزن،  کاهـش   اسـهال ، 
منگـی  یـا غـش ، تحریک پذیـری ، خسـتگی ، کابوس ، مشـکل  

در حافظـه و....
 آیا بین اضطراب و استرس تفاوتی وجود دارد؟

تجربـه می کنیـم  روزمره مـان  زندگـی  استرسـی کـه در   
همـراه بـا اسـتیصال و بی قـراری اسـت و دلیل مشـخصي دارد 
و به طورمعمـول به شـدت اضطـراب بـروز نکرده و مانـع از روند 
طبیعـی زندگـی فرد نمی شـود. اما اضطـراب معمـوالً از ترس، 
ناراحتـی و نگرانـی ناشـی می شـود و دلیـل مشـخصي نـدارد 

وشـدیدا ناتوان کننـده اسـت . 
تأثیـر  هـم  بـر سـالمت جسـمانی  اضطـراب  آیـا   

؟ د ر ا می گـذ
 بـا توجـه بـه اینکه اضطـراب سـبب برانگیختگـي هیجاني 
می شـود اگـر به طـور مـداوم و مدت زمـان طوالنـي شـخص را 
درگیـر کنـد، مسـلماً سـالمت جسـماني وي در معـرض خطر 
قـرار می گیـرد و تمامـی اعضـای بـدن فـرد را تحـت تأثیـر 

قرارمـی دهـد به عنوان مثـال: بسـیاری از دردهـای جسـمانی 
وقتی کـه   اسـت،  اضطـراب  و  روحـی  فشـارهای  از  ناشـی 
فشـارخون یـا ضربـان قلـب به طـور مـداوم بـاال باشـد مسـلماً 
سـالمت قلـب را تهدیـد می کنـد. دل درد، دل پیچـه، گرفتگـی 
سـرمعده  سـوزش  احسـاس  گوارشـی،  مشـکالت  عضـالت، 
یـا لـرزش عضـالت و خـوردن ناخـن بعضـی از عـوارض دیگـر 
اضطـراب اسـت.اضطراب می توانـد بعضـی از عـوارض فیزیکی 
را هـم در برداشـته باشـد مثـل لـرزش و گرفتگـی عضـالت یا 
پـرش عضـالت احسـاس گرفتگـی یـا پـری در ناحیـه گلـو یا 
قفسـه سـینه ،سـبکی سـر یـا گیجی،عـرق سـرد و دسـتان 
مرطوب،دردهـای عضالنی حتی احسـاس خسـتگی مفرط هم 

می توانـد یکـی از عـوارض اضطـراب باشـد.
 منظور از اضطراب مفید چیست؟

اضطـراب مفیـد اضطرابـي هسـت کـه به دفعـات کـم و بـه 
مدت زمـان کوتـاه فـرد را درگیر می کند و سـبب ایجـاد انگیزه 
در فـرد بـراي انجـام عملـي می شـود و به نوعـی نقـش محرک 
را ایجـاد کند.به عنوان مثـال اضطـراب مفیـد فـرد را مجبـور 
می کنـد کـه بـراي پاس کـردن امتحان هـای آخر تـرم مطالعه 
داشـته باشـد و یـا بـرای پیـروز شـدن در مسـابقه ای بسـیار 
بیشـتر تمریـن کند.ولـی همـه ی این هـا تـا وقتی کـه از حـد 
معمـول خارج نشـوند مفیـد و در غیر این صورت آسیب رسـان 

بود. خواهنـد 
 به نظر شـما شهرنشـینی وزندگی در شـرایط کنونی 

بر اضطـراب تأثیـر می گذارد؟
 شهرنشـیني مسـلماً برافزایش اضطراب تأثیرگذار اسـت به 
دلیـل اینکـه در زندگـي شـهري موقعیت هایی بیشـتري وجود 
دارد کـه فـرد روي آن ها کنترلي ندارد و سـبب ایجاد اضطراب 
بیشـتر می شـود.همچنین در زندگـی کنونـی رقابـت ،مفهـوم 
بسـیار آشـنایی اسـت و بسـیاری از مـردم را درگیـر خودکرده 
اسـت و همیـن موضـوع اضطراب زا اسـت.چون همیشـه ترس 

از شکسـت را بـه دنبـال خود خواهد داشـت.  
 آیـا تفاوت هـای فرهنگـی در مضطـرب بـودن مؤثر 
اسـت وآیامیزان اضطـراب در مردم کرمان  باال اسـت؟

 تفـاوت فرهنگـي هم بـه دلیل اینکه فرد را بـا موقعیت های 
ناآشـنا مواجـه می کنـد می تواند سـبب ایجاد اضطـراب در فرد 
شـود.وقتی دانش آمـوز یا دانشـجویی به شـهر دیگـری می رود 
تـا ادامه تحصیـل دهد، همیـن غریب بودن و تفـاوت فرهنگی 
او را می ترسـاند و مضطـرب می کنـد کـه کاماًل طبیعی اسـت.
نسـل قدیمی تر »کرمانی ها« آرامش بسـیار بیشـتری داشـته و 
دارنـد و کمتـر فـرد پا به سـن گذاشـته ای را می تـوان دید که 
اضطراب آزاردهنده داشـته باشـد.حتی اگر استرس و اضطرابی 
هـم وجـود داشـته باشـد، آن ها مهارت هـای آرامش بخشـیدن 
بـه خـود را آموخته انـد کـه معمـوالً بسـیار مفیـد و کارآمـد 
اسـت .یکـی از آن هـا »ذکـر گفتـن و عبـادت کـردن« اسـت 
کـه به وضـوح تأثیـر آرامش بخـش بـودن آن را در افـراد مسـن 
می تـوان دیـد. جوانـان و نوجوانـان کرمانـی هـم به واسـطه ی 
شـرایط موجـود و همچنین بمبـاران اطالعاتی ای کـه دائماً در 
معـرض آن قـرار دارند در بسـیاری از مـوارد اضطراب های زیان 

بـاری را تجربـه می کنند.
 برای کاهش اضطراب چه می توان کرد؟

فنـون آرامـش ورزی در کنتـرل کـردن اضطـراب بسـیار 
تأثیرگـذار اسـت ماننـد بعضـی از حـرکات یـوگا  ، بسـیاری از 

اوقـات تنفـس افـراد در هنـگام اسـترس و اضطـراب از حالـت 
طبیعـی خـارج می شـود، کنتـرل تنفـس و همچنیـن تمریـن 
بـرای تنفس های عمیـق در دور کردن اضطـراب فرد تأثیرگذار 

ست. ا
یکـی دیگـر از مـواردی کـه فـرد را مضطرب می کنـد افکار 
منفـی ای اسـت کـه افـراد دائمـاً در حـال مـرور کـردن آن هـا 
هسـتند و در بسـیاری از مـوارد همین افـکار منفی حتی باعث 
بـروز حمله هـای شـدید اضطـراب می گردند بـا آگاهـی از این 
موضـوع بایـد افـرادی کـه اضطـراب زیـاد دارنـد کنتـرل افکار 
خـود را در دسـت بگیرنـد و ذهـن خـود را از افـکار منفـی و 
بدبینـی دور کنند.فعالیت هـای منظـم ورزشـی هـم در کاهش 
اضطـراب بسـیار مؤثـر اسـت ویکـی از بهتریـن  توصیه هایـی 
کـه می تـوان بـه افـراد مضطـرب کـرد ایـن اسـت که هـر چه 
سـریع تر ورزش کـردن را شـروع کنند.کـه البته توجـه نکردن 
بـه ایـن موضـوع در جامعـه مـا وهـم چنیـن در شـهر کرمـان 

به وضـوح قابل رؤیـت اسـت.  
 آیا توصیه خاصی برای افراد مضطرب دارید؟

اولیـن و شـاید مؤثرتریـن توصیـه ایـن اسـت کـه افـراد از 
عامـل اضطـراب زا فـرار نکننـد. وجـود ایـن تـرس مواجهـه با 
آن عامـل فـرد را مضطـرب تـر خواهـد کرد.هرچه افـراد عزت 
نفـس واعتمـاد بـه نفـس خـود را بـاال ببرنـد کمتـر مضطرب 
خواهنـد شـد.این توصیه خوبـی میتواند بـرای دانـش آموزانی 
باشـد کـه در ایـن روزهـا انتظـار برگـزاری کنکورمیکشـند. به 
خودتـان اعتماد کنید قطعا نتیجه ی تالشـتان را خواهید دید. 
یکی از بهترین مسـیرها برای رسـیدن بـه موفقیت و هم چنین 
کاهـش حداکثـری اضطراب برنامه ریزی اسـت وقتـی برنامه ای 
داشـته باشـی تـا بـر اسـاس آن قـدم بـرداری کمتـر از مسـیر 
از انسـان هایی کـه  آرامـش دارنـد  خواهـی ترسید.بسـیاری 
همیـن کار را کرده انـد و ایـن آرامـش نتیجه ی برنامه ای اسـت 
کـه بـرای زندگی شـان دارند.اما گاهـی اضطراب آن قدر شـدید 
شـده کـه سـالمت روحی و جسـمی فـرد را به نحـو خطرناکی 
تهدیـد می کنـد در این صـورت کمک های تخصصی مشـاورها 

و روانشناسـان بسـیار مفیـد و واجب اسـت.

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ پالکهـای ذیـل واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان مـورد 
تقاضـای آقـای عبدالرضـا قائـم پنـاه تـاج آبـادی بـه اسـتناد رای شـماره 
139460319008003961و  139460319008003962و  هـای 
139460319008003987 هیـات حـل اختـالف ثبـت شهرسـتان زرنـد در 
مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آییـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعد مقـرر مورد واخواهی قرار نگرفته اسـت و نیـاز به تحدید 
حـدود دارنـد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 95/4/8 مالکیـن بدینوسـیله آگهـی تحدید 
حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8 
صبـح روز پنـج شـنبه مورخـه 95/5/7 در محل شـروع و بعمـل خواهد آمد لذا بدینوسـیله 
مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مذکـور اخطار مـی گـردد در موعـد مقـرر در این 
آگهـی در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کس با کسـانی بـر حدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـند طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال گـردد ضمنـاً معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86 آیین نامـه قانون ثبـت حداکثر 
ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طرح 
دعـوی بـه دادگسـتری ارائـه نمایند بدیهی اسـت پـس از مضـی مهلت یاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بود.
1- 443 فرعـی از 2286 اصلـی واقـع در اراضی ده شـیخ زرند زرند بخـش 13 کرمان آقای 

عبدالرضـا قائم پناه تاج آبادی ششـدانگ کارگاه به مسـاحت 947/86 مترمربع
2- 447 فرعـی از 2286 اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ  زرنـد بخـش 13 کرمـان آقـای 

عبدالرضاقائـم پنـاه تـاج آبـادی ششـدانگ کارگاه بـه مسـاحت 797/40 مترمربع
3- 2214 فرعـی مجـزی از 2 فرعـی از 7566 اصلی واقع در اراضی اسـماعیل آباد حاجی زرند 

بخش 13 کرمان آقای عبدالرضاقائم پناه  ششـدانگ کارگاه به مسـاحت 379/28 مترمربع 
تاریخ انتشار: سه شنبه 95/4/15

م الف 61 رئیس ثبت اسناد و امالک زرند - حسین توحیدی نیا

اگهی تحدید حدود اختصاصی
بـا توجـه بـه اینکـه ششـدانگ یک بـاب خانـه پـالک 1656 فرعی مجـزی از 
8 فرعـی از 2389 اصلـی واقـع در اراضـی کهنـوج زرنـد بخـش 13 کرمـان 
مـورد تقاضـای آقای ماشـااله مهدیـزاده گزونـی بمسـاحت 329/40 مترمربع 
بـه اسـتناد رای شـماره 139460319008003661 هیـات حل اختالف ثبت 
شهرسـتان زرنـد در مالکیـت نامبـرده قرار گرفته و آگهـی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 
آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف منتشـر و در موعد مقـرر مورد واخواهی قرار نگرفته اسـت 
و نیـاز بـه تحدیـد حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 95/4/12 مالکین بدینوسـیله 
آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصره 5 قانـون مزبور منتشـر و عملیـات تحدید حدود 
از سـاعت 8 صبـح روز یکشـنبه مورخـه 95/5/10 در محـل شـروع و بعمل خواهـد آمد لذا 
بدینوسـیله بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبه مذکـور اخطار مـی گـردد در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کـس با کسـانی بر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـند طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظـرف مدت 30 
روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبـاً به این اداره تسـلیم تا به 
دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمناً معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86 آییـن نامه قانون 
ثبـت حداکثـر ظـرف مدت یکمـاه پس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم 
جهـت طـرح دعـوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پس از مضی مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار : سه شنبه 95/4/15

م الف 59 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند - حسین توحیدی نیا

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـالک 2658 فرعـی مجـزی از 63 فرعی 
از 2431 اصلـی واقـع در اراضـی  شـاهرمزد زرنـد بخـش 13 کرمـان مـورد 
تقاضـای آقـای عبـاس آسـیمه بمسـاحت 377 مترمربـع بـه اسـتناد رای 

در  زرنـد  ثبـت شهرسـتان  اختـالف  هیـات حـل  شـماره 139460319008003953 
مالکیـت نامبـرده قـرار گرفته و آگهـی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آییـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز به 
تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 95/4/13 مالکین بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حـدود از 
سـاعت 8 صبـح روز پنجشـنبه  مورخـه 95/5/7 در محـل شـروع و بعمل خواهـد آمد لذا 
بدینوسـیله بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجاور رقبـه مذکور اخطـار می گـردد در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچـه کس با کسـانی بر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـند طبق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر ظـرف مدت 30 
روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبـاً به این اداره تسـلیم تا 
بـه دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمنـاً معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86 آییـن نامه 
قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مـدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت 
الزم جهـت طـرح دعـوی بـه دادگسـتری ارائه نماینـد بدیهی اسـت پس از مضـی مهلت 

یـاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار : سه شنبه 95/4/15

م الف 60 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند - حسین توحیدی نیا

آگهی فقدان سند مالکیت:
خانـم زهـرا مفیـدی فرسـنگی فرزنـد حسـن مالـک ششـدانگ پـالک 276 
فرعـی از 3982 اصلـی بخـش 2 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبت 
شـماره 6570 صفحـه 594 دفتـر 69 صـادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیت 
پـالک مزبـور بعلـت جابجایـی مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا 
باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتـب در یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله 

نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نـزد خـود می باشـد ظـرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در غیراین صـورت پس از 

مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: سه شنبه 95/4/15

م الف 316 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان - محمود مهدی زاده 

متن آگهی
آقـای غالمرضـا پـور بلوچـی فتـح آبادی فرزنـد حبیـب اله مالک ششـدانگ 
پـالک شـماره 116 فرعـی از 18911 اصلـی واقع در زرند بخـش 13 کرمان 
کـه اسـناد مالکیـت آن در صفحهـات 273 و276 دفتـر 119 ذیل 16740و 
بـه شـماره چاپـی 796622 و 796623 صـادر گردیـده  16741 ثبـت و 
انـد و برابـر شـماره نامـه 33/1/83/الـف- 1384/3/26 دادیـار  اجـرای احـکام دادسـرای 
شهرسـتان زرنـد در قبـال مبلـغ 250/000/000 ریال ذیل شـماره 4213 - 1384/3/26 
بازداشـت گردیـده، ضمـن تسـلیم دو برگ استهشـادیه محلی تصدیق شـده مدعی اسـت 
اسـناد مالکیـت پـالک مزبـور بعلت جابجایـی مفقود گردیده و در خواسـت سـند مالکیت 
المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی اییـن نامـه قانـون ثبـت 
مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر میباشـد که در ایـن آگهـی ذکـر نگردیده و 
یـا مدعـی وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یا سـند معامله تسـلیم نمایـد در غیراینصورت پـس از مضی 

مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: سه شنبه 95/4/15

م الف 62 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند 
 حسین توحیدی نیا

گفتگوی »پیام ما« با محمدعلی دهانی روانشناس در رابطه با »اضطراب«

اضطراب ممنوع

زیـادی در  آمـوزان  هـر سـاله دانـش 
بـرای  کننـد.  مـی  شـرکت  کنکـور 
کارایـی  افزایـش  و  اسـترس  کاهـش 
ذهـن، در ایـن چنـد روزه باید نسـبت 

غذایـی  برنامـه  گذشـته  روزهـای  بـه 
متفـاوت داشـته باشـید، امـا نـه آنقدر 
کـه ایـن تفـاوت بـه ضـرر شـما تمـام 

شـود.

تـرک کـردن برنامـه هـای همیشـگی، 
نداشـتن تفریح و اسـتراحت و نخوردن 
غـذای مناسـب شـاید بـه نظـر شـما 
تاثیـر چندانـی در نحوه آزمـون کنکور 

نداشـته باشـد امـا نظـر متخصصیـن 
چیـز دیگـری اسـت.

 کارشناسـان بـرای کاهـش اسـترس و 
اضطـراب در این روزهـای آخر، توصیه 

هـای عملی فـوق العـاده ای دارند:
- خـوب بخوابیـد، زیـاد فکـر و خیـال 
نکنیـد، لبنیـات بخورید، مـرور دروس 
سـاعت  تنظیـم  دارد،  حـدی  هـم 
حفـظ  را  تـان  شـادابی  بیولوژیـک، 
کنید،کنکـور تمـام زندگـی نیسـت و 
در صـورت عـدم موفقیـت در کنکـور، 
دارد.  وجـود  آن  جبـران  بـرای  وقـت 
پـس لطف کنیـد و فضای خانـه را آرام 

نگهداریـد.
تکنیـک مکـث سـه ثانیـه را پیشـنهاد 

کنیم:  مـی 

و  آرامـش  بـرای  حاضریـد  آیـا 
سـعادتمندیتان سـه ثانیـه وقت صرف 

؟ ییـد نما
- بیاییـد کمر همـت را ببندید و مکث 
کـردن را تمریـن کنیـد. قبـل از انجام 
هـر کاری یـا عملـی، سـه ثانیـه مکث 

. کنید
- مثـال تشـنه ایـد و لیـوان آبـی هـم 
در دسـت داریـد، قبـل از آنکـه آب را 

بنوشـید سـه ثانیـه مکـث کنیـد. 
- یا کسـی از شـما سـؤالی می پرسـد، 
سـریعا جـواب ندهید، سـه ثانیه مکث 

کرده، سـپس جـواب دهید.
- خیلـی خیلـی گرسـنه ایـد، قبـل از 
بـه دهان گذاشـتن هـر لقمه غذا، سـه 

ثانیـه مکـث کنید.

- اگـر ذهنتـان مشـغول به فکـر کردن 
ثانیـه  بـاره موضوعـی اسـت، سـه  در 
درس  بـه  شـروع  بعـد  کنیـد  مکـث 

کنیـد. خوانـدن 
تکنیک مکث سه ثانیه

- ایـن مکـث هـای سـه ثانیـه باعـث 
افزایـش قدرت و صبر شـما شـده و در 
نتیجه باعـث ماندگاری و افزون شـدن 

انـرژی مثبـت شـما می شـود.
- در ایـن کار ممارسـت بخـرج دهیـد 
تـا اینکـه ملکـه ذهن شـما شـده و در 

حافظـه تـان ثبت گـردد.
- مهـم تریـن فایـده مکـث سـه ثانیـه 
جلوگیـری از بـروز خشـم و عصبانیـت 
مـی باشـد و به شـما ترمزی مـی دهد 

کـه خودتـان را کنتـرل کنید.

تکنیک مکث سه ثانیه برای کاهش استرس کنکور
نکته

نجمه سعیدی

نسل قدیمی تر »کرمانی ها« آرامش 
بسیار بیشتری داشته و دارند و کمتر 
فرد پا به سن گذاشته ای را می توان 
دید که اضطراب آزاردهنده داشته 
باشد.حتی اگر استرس و اضطرابی 
هم وجود داشته باشد، آن ها 
مهارت های آرامش بخشیدن به خود 
را آموخته اند که معموالً بسیار مفید و 
کارآمد است
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تاریخ

در خردادمـاه امسـال برحسـب تصـادف روزگار گـذار مـن بـه 
افتاد. کرمـان 

بمحـض ورود تصمیـم گرفتم سـری بشـهر بزنم ولـی در همان 
چنـد قـدم اول گرمـای بیحسـاب و گردوخـاک فراوان حسـاب مرا 
رسـید و فـوری بجسـتجوی پناهگاهـی افتـادم کـه خود را از شـر 
ایـن دو مصاحـب ناراحـت کننده یعنـی گرما و گردو خـاک برهانم 
قـدری دور و برخـودم را نـگاه کـردم کـه محلـی برای رفتـن بانجا 
پیـدا کنـم آنجـا که من ایسـتاده بودم اسـمش فلکه مشـتاقیه بود 
قـدری آنطـرف تـر دیـدم جمعیتی جمـع شـده و هایهوئـی دارند 
بـرای آنکـه بدانم موضوع چیسـت بانطـرف رفتم معلوم شـد اینجا 
مسـجد جامـع اسـت و عده ای بـرای انتخابـات جمع شـده و عده 
ای هـم کـه از اوضـاع روز ناراضـی هسـتند تـوی این مسـجد بنام 

معتکـف جمع شـده و بـا تهـران تلگرافهائـی رد و بدل کـرده اند.
تصمیـم گرفتـم بـروم داخـل مسـجد تـا هـم از شـر گرمـا و 
گردوخـاک رهائـی پیدا کنم و هم سـرو گوشـی از اوضاع آب بدهم 
از چنـد پلـه پاییـن رفتـم و وارد مسـجد شـدم عـده ای در حدود 
پنجـاه و شـصت نفـر آنجـا بودنـد و هر چند نفـر کنـار یکدیگر در 
گوشـه ای جمع شـده و صحبت می کردند و عده ای هم مشـغول 

صـرف نهـار بودنـد کـه آنچه مـن دیدم نـان و پنیـر و خیـار بود.
همانطـور که ایسـتاده بـودم و نگاه می کـردم صحبت چند نفر 
را کـه نزدیـک مـن جمـع شـده بودند شـنیدم کـه بدنبـال آقائی 
بنـام علـی ارجمند میگردند و بعـد هم یکنفر از خودشـان را مامور 
کردنـد کـه او را در بیـن جمعیت پیدا کند آن جـوان رفت و طولی 
نکشـید کـه اقـای علـی ارجمند کـه جوان مرتبـی بود پیدا شـد و 
بایـن جمـع پیوسـت و پس از مختصـر صحبتی که بین آنهـا رد و 
بـدل شـد اقای ارجمند از جیـب خود مقداری پـول در آورد و بآنها 
داد و بـاز چنـد دقیقـه صحبت کرد و مجـددا از آنها جدا شـده و از 

همان طرفیکـه آمده بود دور شـد.
در اینموقـع یکنفـر مقـداری اوراق چاپی که بصـورت اعالمیه یا 
بیانیـه بـود بیـن حضـار پخـش کـرد و از آنجمله یکی هم بدسـت 

من رسـید.
ایـن اعالمیـه کـه بامضای شـخصی بنـام دکتـر ایرانی بـود از 
اهالـی کرمـان دعـوت کـرده بـود کـه چون ممکن اسـت دسـته 
جـات مختلفـی در آن شـهر وجـود داشـته باشـند که هـر کدام 
بـرای پیشـرفت مقاصد خـود بخواهند از موقعیت سـوء اسـتفاده 
نمـوده بـا ایجـاد بـی نظمـی و جعـل اخبـار و پخـش اکاذیـب 
موجبـات زحمـت اهالـی را فراهم سـازند شـماها همگی بـا اداره 
شـهربانی همـکاری بکنیـد کـه اینگونـه اختاللگـران را بگیرند و 
بموجـب قانـون شـدیدا مجـازات بکننـد و اضافـه کـرده بـود که 
معتکفیـن مسـجد جامـع قـم اجـازه نمی دهنـد کـه ایـن قبیـل 

اخاللگـران در صـف آنهـا قـرار بگیرنـد. ضمنـا ایـن آقـا یـک 
اعالمیـه بـاال بلنـد هـم بـرای خـودش زیـر بیانیه نوشـته بـود با 
ایـن نحـو، رئیس هیئـت مدیره معتکفین مسـجد جامـع کرمان 
دکتـر علـی ایرانـی. من خیلـی متعجب شـدم که اینهـا چه جور 
گوشـه گیـر و معتکفـی هسـتند کـه بـرای خـود هئیـت مدیـره 
ای تشـکیل داده و رئیسـی هـم انتخـاب کـرده اند هنـوز در این 
حیـرت و تعجـب بـودم کـه یـک آقا رفـت بـاالی منبر و شـروع 
کـرد بصحبـت کـردن در اطراف سیاسـت روز و وضـع مملکت و 

اوضـاع انتخابـات کرمان.
از یکنفـر کـه نزدیـک من ایسـتاده بود اسـم این آقـای واعظ را 
پرسـیدم گفتند آقای صدرمیرحسـینی سـخنگوی جمعیت اسـت 
معلوم شـد ایـن آقایان معتکفین عـالوه بر آنکه یـک هئیت مدیره 
و یـک رئیـس دارند سـخنگوئی هم دارند که مطالب آنها را بسـمع 

اولیای مربوطه میرسـاند.
پیش خودم گفتم البد مطالبی هم هسـت که احتیاج بسـخنگو 
پیـدا شـده و بـد نیسـت که سـری از اوضـاع در بیـاورم ولی هرچه 
در آنجـا جسـتجو کردم چهره آشـنائی ندیدم ناچار آمـدم بیرون و 
رفتـم منـزل یکی از رفقـا که بـا او از اصفهان بکرمان آمـده بودم و 

خـودش هـم اهـل کرمان بود و آن شـب قـرار بود منزل او باشـم.
از رفیقـم چگونگی اوضاع را پرسـیدم او برای من اینطور تعریف 
کـرد کـه در حال حاضر در شـهر کرمـان چهار نفـر کاندید وکالت 
هسـتند اینهـا عبارتنـد از اقایـان لقمـان نفیسـی، دکتـر فریـدون 

بهمنیـار، حسـن معاصر و دکتـر بقائی.
هـر کـدام از اینهـا البته خود را وابسـته بیکـی از مقامات می 
داننـد و تصـور می کننـد حتمـا وکیـل خواهنـد شـد ولـی البته 
در ایـن میـان عـده ای هـم از سرشـناس هـای کرمان هسـتند 
کـه نفـع آنهـا در ایـن اسـت کـه اصـال انتخاباتـی انجـام نشـود 
تـا آنهـا بـا خیـال فـارغ بتواننـد کیسـه هـای خـود را پـر کنند 
و یـا اگـر حتمـا بایـد وکیـل انتخـاب شـود سـعی کننـد که آن 
وکیـل از خودشـان باشـد و یا شـخصی باشـد کـه کار بـکار آنها 
نداشـته باشـد و مداخلـه در امـور آنها نکنـد و بگـذارد آنها بکار 
خـود مشـغول باشـند ایـن بسـاط مسـجد را هـم از قضـا همین 
هـا بوجـود آورده انـد و آن نـان و پنیـر و خیـار هم از پـول اینها 
تهیـه می شـود گفتـم شـاید همـان آقائـی باشـد کـه مـن دیدم 
بچنـد نفـر پـول داد اسـمش را پرسـید گفتـم گویـا آقـای علی 
ارجمنـد بـود گفـت بعلـه ایشـان آقـا زاده همـان آقـای ارجمند 
اسـت کـه البدوصـف قالـی هـای او را در تهران شـنیده ای یکی 
دو تـای دیگـر هـم هسـتند کـه بـا همدیگـر در حقیقـت کارتل 
اسـتثمار کرمـان را تشـکیل داده انـد گفتـم اگـر ممکـن اسـت 

قـدری واضحتـر صحبـت کـن کـه تـا من هـم چیـز بفهمم.

گفـت جـان کالم ایـن اسـت که در شـهر کرمـان مدتها اسـت 
یـک دو دسـتگی عجیبـی حکمفرمـا اسـت کـه سـالها اسـت این 
دو دسـتگی مـردم این شـهر را بجان یکدیگـر انداختـه و مانع این 
شـده اسـت کـه بگذارد مـردم ایـن اسـتان روی آسـایش و راحتی 

را بـه خـود ببینند.
یکدسـته اینهـا جـزو سـرمایه داران کرمان هسـتند که سـران 
آنهـا سـه نفرنـد یکـی آقای هرنـدی تاجر معـروف که بـرق کرمان 
در انحصـار اوسـت یکـی هم آقای آگاه تاجر پسـته و کرک و پشـم 

یکـی هـم آقـای ارجمند که بسـلطان قالی معروف شـده اسـت.
اینهـا فقـط از پائیـن نگاهداشـتن سـطح زندگی مـردم کرمان 
اعیان شـده اند زیرا تا چندین سـال پیش آه در بسـاط نداشـتند و 

حـال آنکـه حـاال آالف و الوفی بـرای خـود اندوخته اند.
ارجمنـد در حـدود سـه هـزار دسـتگاه قالـی بافـی دارد، آگاه 
تجـارت کـرک و پشـم ایـن اسـتان را در انحاصـر خـود گرفتـه و 
هرنـدی هـم فعـال کارخانه بـرق کرمـان را دارد اینها بـرای آنکه از 
زیربار مالیات فرار کنند همیشـه سـعی و کوششـان این بوده است 
کـه اوال اسـتاندار کرمـان از خودشـان باشـد ثانیـا وکیـل انتخابـی 
کرمـان هـم یـا از خودشـان باشـد و یـا اقال باوضـاع کرمـان کاری 
نداشـته باشـد مثـال همین آقـای دکتـر بقائی کـه دو سـه دوره از 
اینجـا وکیـل شـد از قمـاش همـان وکالئی بود کـه کار بـکار اینها 
نداشـت مـن این حـرف را البته از قـول خود دکتـر بقائی می گویم 
زیـرا یکـروز اینجـا خـودش بیـک عـده از مـردم گفـت کـه مـن 
تاکنـون بـرای خود شـما و شـهر شـما کاری انجـام نـداده ام برای 
آنکه مسـائل عالی تری در تهران داشـتم که به آنها مشـغول بودم 
و از قضـا ایـن سـه نفر سـرمایه دار کرمان هم همیـن را میخواهند 
کـه وکالی کرمـان همیشـه در تهـران بمسـائل عالیتری مشـغول 
باشـند و کاربـکار کرمـان نداشـته باشـند تـا آنهـا بتواننـد بفراغت 
خاطـر بکارهـای تجارتـی و ازدیـاد سـرمایه خود مشـغول باشـند. 
پرسـیدم ممکن اسـت برای من تشـریح کنی که طرز معامله اینها 
بـا مـردم چطور اسـت گفـت اگر حرف نزنـی من خـودم همه چیز 
را برایـت خواهـم گفـت چـون می دانم مـرض نویسـندگی داری و 
ممکـن اسـت بعد بـرداری هر چـه من گفتـم بنویسـی منهم بدم 
نمـی آیـد که تو این چیزها را بنویسـی زیرا مردم سـایر شـهرهای 
مملکـت هم باوضـاع اینجا مطلع می شـوند و میفهمنـد که چطور 
در قـرن بیسـتم در یـک مملکـت آزاد و مسـتقل دو سـه نفر مردم 

یـک اسـتان را بحالـت بردگـی درآورده اند.
و امـا طـرز کار اینهـا انـواع و اقسـام دارد کـه یکـی از آنهـا مثال 

این اسـت:
در کرمـان هـر ملـک و آبـادی را 96 قسـمت می کننـد که بهر 
قسـمت یـک حبـه می گوینـد بطوریکه بـا اصطالح شـما که ملک 
را شـش دانـک می گوئیـد هـر دانـک 16 حبـه می شـود خـورده 
مالـک هـا در اینجـا هـر کـدام چنـد حبه از یـک ملـک را صاحب 
هسـتند و برای خودشـان زارعت می کنند این صاحبان سـرمایه و 
قـدرت مالـی که گفتـم خورده خـورده صاحب سـه هزار دسـتگاه 
قالـی بافـی شـده اند یکـی از آنهـا یکروز میرود سـرغ یکـی از این 
خـورده مالکیـن و بـاو می گویـد تـو در زمیـن خـودت یکدسـتگاه 
قالـی بافـی هـم کار بگـذار و قالـی بباف مـن همه جـور بتو کمک 
میکنـم سـرمایه می دهم و البته سـرمایه ای که می دهـد عبارت از 
دسـتگاه و اسـباب و اثاثیـه قالی بافـی اسـت و در مقابل چند حبه 
از ملـک او را گـرو می گیـرد که بعـد او قالی ببافد و بیـاورد تحویل 

بدهـد و پولـش را بگیـرد و زمینـش را از گـرو در بیاورد.
باصطـالح  اسـت کـه  بافتـن پشـم الزم  قالـی  بـرای  البتـه 
ماریـس می گوینـد یـارو مـی آیـد شـهر یکراسـت میرود سـراغ 
صاحـب دسـتگاه کـه بـرای شـروع بکار شـما مثـال دو من ریس 
سـرمه ای و پنـج مـن ریـس الکـی و باالخـره فـالن قدرریـس 
کـرم و الجـوردی و غیـره بمـن بدهید. می گوید بچشـم امشـب 
تـو اینجـا مهمـان بـاش تـا مـن اینهـا را تهیه کنـم صبـح بردار 
و بـرو و بالفاصلـه همـان شـبانه دسـتور می دهـد ریـس هـا را 
می گذارنـد تـوی حوضخانـه فـردا صبـح آنهـا را وزن می کننـد 
و بـه آن دهاتـی می دهـد و رسـید می گیـرد البتـه ریـس هـا 
در طـول شـب در حوضخانـه مرطوب شـده و حسـابی سـنگین 
شـده انـد یـارو هم ریسـها را برمـی دارد و می برد و بعد از شـش 
مـاه کـه قالـی بافتـه و حاضـر شـده مـی آورد شـهر کـه تحویل 
بدهـد اینجـا قالـی را از او باصطالح کش منـی تحویل می گیرند 
و  یعنـی وزن می کننـد خیلـی هـم منـت سـرش می گذارنـد 
قیچـی نکـرده تحویـل مـی گیرنـد کـه مثـال ظلمـی باو نشـده 
باشـد ولـی البتـه ریسـها در اینمـدت خشـک شـده وزن قالـی 
خیلـی کمتر از آن مقدار ریسـی اسـت که تحویـل گرفته و باین 
نحـو مقـدار زیادی سـردهاتی کاله میرود و چـون قیمت تحویل 
قالـی کفـاف قیمـت خرید ریسـها و مزدهـای پیـش پرداخت را 
نمی کنـد ناچـار چنـد حبـه ملکـی که داشـته در گرو ایـن آقای 
ارجمنـد یـا آقـای آگاه میمانـد و باالخـره پـس از مدتـی دهاتی 
بیچـاره مجبـور می شـود تمـام حبـه هـا را بـاو واگـذار کنـد و 
خـودش هـم کارگـر قالـی بشـود و دسـت از ملـک و زمیـن و 
خانـه و زندگـی بکشـد و بیایـد بـرای او قالی بافی کند و پسـر و 
دختـری هم اگر داشـته باشـد بیـاورد پیش او شـاگرد قالی باف 
بشـوند و همیـن طـور عـده ای از خانمـان خـود آواره شـده بـر 

تعـداد کارگـران مفلـوک قالیبافـی افـزوده می شـوند.
آن وقـت حـاال شـما خیـال میکنیـد بـا اینهـا چـه جـور مـزد 
می دهنـد - طـرز مـزد دادن اینهـا بکارگـران قالـی بافـی اینطـور 
اسـت کـه می گویـد بـرای هـر صد »نشـان« کـه ببافی سـی ریال 
می دهـم )هـر نشـان گویـا بـا اندازه پشـت بند اول شـصت دسـت 

میباشـد( امـا ایـن کاری اسـت نشـدنی و تجربه های دقیق نشـان 
داده کـه فقـط ده تـا پانـزده درصد کارگرهـا میتواند صد نشـان از 
صبـح تا غـروب ببافند یعنی فقـط پانزده درصـد کارگرها میتوانند 
روزی سـی ریـال مـزد بگیرند پنجـاه درصد فقط 45 تا 55 نشـان 
میبافنـد و بقیـه کـه 35 درصـد هسـتند حتـی سـی نشـان هم تا 
غـروب نمیتواننـد بیافنـد و بـا این نحو فقـط ثلث حقوق سـایرین 

بدستشـان میرسـد یعنـی ده ریال.
برفیقـم گفتـم آخـر قانـون کاری هم هسـت کـه مانـع این نوع 
کار کـردن اسـت گفـت ای بابـا خـدا پـدرت را بیامـرزد چیزی که 
در اینجـا اصـال اسـمش هـم در میان نیسـت قانون کار اسـت زیرا 
اینهـا می گوینـد کارکـر قالی نه کارگـر قرار دادی اسـت نه حکمی 
نـه روزمـزد نـه کنتراتـی اصـال باینهـا اسـم کارگـر بـه آن نحو که 
در قانـون کار تعریـف شـده نیمشـود اطـالق کرد. اینها اشـخاصی 
هسـتند کـه همـه جـور کار مـی کننـد و ضمـن سـایر کارهـای 
خودشـان قالـی هم میبافنـد. ولی مـا می دانیم که ایـن کارگرهای 
قالیبافـی بیچـاره هـا بـرای آنکـه سـعی کننـد در یـک روز چنـد 
نشـان بیشـتر ببافنـد تمـام صبـح و ظهر و عصر و شـام خودشـان 
و در نتیجـه تمـام ایـام هفتـه و ماه و سـال خودشـان را بقالی بافی 
مشـغولند و اصـال فرصـت سـرخاراندن را پیـدا نمی کننـد تـا چـه 
رسـد باینکـه کار دیگـری هم انجام بدهند ولی اسـمش این اسـت 
کـه کارگـر بعمنـای واقعـی کارگر نیسـتند و قانون کار نمـی تواند 
دربـاره آنهـا اجـرا بشـود. خالصه بـا این کار حبـه ها خـورد خورد 
پیـش صاحـب سـرمایه جمع مـی شـود و صاحبان حبـه ها یعنی 
دهاتـی هـا دستشـان از همـه جـا کوتـاه شـده و مجبور می شـوند 

بافـی کنند. قالی 
البتـه سـرمایه داران قالـی این کار را نه بخاطـر جمع آوری حبه 
ها و بدسـت اوردن مزارع و زمین های وسـیع انجام می دهند بلکه 
ایـن کارشـان فقط بخاطر توسـعه کارگاه های قالی بافی و بدسـت 

آوردن سـود فراوان و سرشـار از این قسـمت است.
اینهـا حتـی نمی گذارنـد بچـه هـای ایـن دهاتـی ها بمدرسـه 
برونـد زیـرا در اینصـورت چـه کسـی برای انهـا قالی خواهـد بافت. 
روی همیـن اصـل بـود کـه یـک دبسـتان خواسـتند در کوهپایـه 
اطـراف کرمـان بـاز کننـد اینهـا نگذاشـتند. حتـی یکوقـت روی 
شـکایت عملـه هـا و کارگرهای راه سـازی که از کمـی حقوق خود 
می نالیدنـد قـرار شـده بود حقوق آنهـا را روزی هفـت تومان بکنند 
ولـی اینهـا اعمـال نفوذ کردنـد و نگذاشـتند و گفتند ایـن موضوع 
بـکارگاه هـای قالیبافـی و در نتیجه بتجـارت قالی صدمـه میزند و 
ضـرر میرسـاند زیـرا کارگری که بتوانـد روزی هفـت تومان حقوق 
بگیـرد دیگـر نمی آید بـرای قالی بافی کار کنـد و در نتیجه حقوق 
کارگرهـای راه سـازی همانطـور روزی سـی ریـال باقـی مانـد کـه 

هنـوز هـم همین طور اسـت.
تـازه بایـن کارگرهـای قالـی مـزد هـم کـه بـا پـول نمی دهنـد 
بلکـه بآنهـا اگر میسـر باشـد گندم ولـی بیشـتر اوقات جـو و ارزن 
می دهنـد که بـرای خوراک خودشـان مصـرف می کنند زیـرا اینها 
حیـوان کـه ندارنـد تا جـو و ارزن بخـورد بلکه خودشـان میخورند.
اغلـب هـم بآنهـا سـوخته تریـاک مـی دهند کـه میریزنـد توی 
چائـی و میخورند و باصطالح میخواهند آنها کیفورباشـند تا بتوانند 
کار بکنند ولی در نتیجه معتاد می شـوند و اگر روزی بآنها سـوخته 
تریـاک نرسـد بیچـاره و بدبخت خواهند شـد و مجبورنـد بکار خود 

در دسـتگاه هـای قالـی بافـی ادامـه بدهند تا هـم جـو و ارزان برای 
خوراکـش برسـد و هم سـوخته تریاک برای کیفور شـدن.

محـل کار ایـن کارگرهـا هـم دو جاهـای بسـیاربد و نامسـاعد 
و مرطـوب و تاریـک اسـت اغلـب اوقـات زنهائـی کـه کارگـر قالی 
بافی هسـتند بچه خودشـان را در گهواره ای بسـته و گوشه کارگاه 
می گذارند و خودشـان مشـغول کار هسـتند لباس این زنها بیشـتر 
از یـک سـاتر عـودت نیسـت مردهـا و پسـرها لبـاس پاره پـاره ای 
بیشـتر بتـن ندارنـد و ریخـت و وضـع آنهـا در ایـن کارگاه هـای 
زیرزمینـی تاریـک و مرطـوب شـبیه غـالم هـا و بـرده هـای قرون 
وسـطی اسـت که محکوم بکارهـای اجباری برای تمـام عمر بودند.

دختـر بچـه هایـی کـه در ایـن کارگاه کار می کننـد همانطـور 
کوچولـو و مفلـوک میماننـد و باصطـالح ریشـه سـوز می شـوند و 
رشـد و نمـو نمی کنند و بعدها وقتیکه شـوهر می کننـد نود درصد 
آنها سـرزایمان اول تلف می شـوند زیرا در نتیجه کار دائم و ممتد 
درکارگاه قالـی با آن وضع نامسـاعد لگن خاصره آنها کوچک شـده 
و از رشـد و نمـو افتـاده و در نتیجـه قـادر بـه زایمـان طبیعـی و 

معمولی نیسـتند و سـر زا از بیـن میروند.
قسـمت عمـده آنهـا کـه از بچگـی شـروع بـکار قالـی بافـی 
می کننـد مبتـال برماتیسـم می شـوند و طولی نمی کشـد که فلج 

مـی شـوند و گوشـه کوچـه هـا بگدائـی میافتند.
برفیقـم گفتـم بـرادر تـو که جگر مـرا خون کـردی تو قـرار بود 
از اوضـاع امـروز مسـجد جامـع و وضـع انتخابـات اینجا بـرای من 

صحبـت کنـی چـرا گریز بوضـع رقت بـار قالی بافـی زدی؟
رفیـق مـن جـواب داد بیحوصلـه نبـاش باصـل موضـوع هـم 
خواهیـم رسـید تـا مـن وضعیـت اینجـا را بـرای تـو تعریـف نکنم 
چطـور مـی توانـم بتـو حالی کنـم که چـرا وضـع انتخابـات اینجا 
اینطـور شـده اسـت مگر نشـنیده ای که گفتـه اند در هـر ماجرا و 
آشـوب و بلوائـی برای دانسـتن اسـاس و علت آن ماجـرا اول ببین 
چـه اشـخاصی از آن ماجـرا منتفع می شـوند منهـم می خواهم بتو 
بگویـم در ایـن ماجـرا نفع چه کسـانی در میان اسـت و اینهم تمام 
اساسـش روی بیچارگی و بدبختی مردم این سـامان اسـت که روی 
قالـی بافـی بوجـود میایـد و سـرمایه و منفعـت و نتیجـه این همه 
کوشـش و فعالیت و بدبختی و بیچارگـی اینها را آنهائی میبرند که 
امـروز قالـی محصول جـان و مال مردم مفلوک کرمـان را در تهران 

بنـام قالـی ارجمند هـر متری چهارصـد تومان می فروشـند.
بـا آن شـرحی کـه دادم کـه هرکارگـر در روزحتی سـی نشـان 
هـم نمیتوانـد ببافـد. حسـاب کن ببین یـک متر از ایـن قالی چند 
تمـام می شـود و آنوقـت این یک متـر را در تهـران چهارصد تومان 
می فروشـند و بعـد بـرو تحقیـق کـن ببیـن اینهـا چقـدر مالیـات 

می دهند. بدولـت 
همیـن آقـا کـه خریـد و فـروش تمام کـرک و پشـم کرمان که 
ایـن قالـی هـا را بوجود میآورد در انحصار او اسـت و سـالی ملیونها 
از این راه عایدی دارد در سـال 1331 فقط ششـصد تومان مالیات 

داده اسـت- آری فقط ششـصد تومان!
آقـای آگاه تجـارت پسـته هـم دارد حسـاب صـادرات پسـته او 
خیلـی خـوب روشـن اسـت پارسـال پسـته را در اینجـا از رعیـت 
حداکثـر منـی 20 تومان خرید و بعد با آمریکا کیلوئی هشـت دالر 

معاملـه کرد حسـاب کـُن ببین .
ادامه دارد ...

هدر دادن آب ، تهدید زندگي آینده فرزندان ماست.  

آگهی مناقصه شماره 12/ب/4-95م  )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد طراحـی، تهیـه، اجـرا، نصـب و راه انـدازی و بهره بـرداری آزمایشـی پکیج های 
تصفیـه فاضالب مسـکن مهرشـهر جیرفت بـه روش EPC را با بـرآورد 17/500/000/000 ریال از محل اعتبـارات عمرانی از طریق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجدشـرایط که صورتهای مالی آنها حسابرسـی شـده 

انـد واگـذار نمایـد لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانـکاری که دارای حداقـل یک مورد از شـرایط رتبه بندی ذیل باشـند.
الف: دارا بودن گواهینامه صالحیت پایه 5 پیمانکاری طرح و ساخت در رشته آب با تخصص تاسیسات آب و فاضالب

ب: مشـارکت متشـکل از پیمانـکار پایـه 5 در رشـته آب بـه عنـوان نفر اصلـی، به همراه مشـاور پایه 3 گروه تخصصی مهندسـی آب 
بـا تخصـص تاسیسـات آب و فاضالب به عنـوان همکار

دعـوت مـی شـود حداکثـر تا سـاعت 14 مـورخ 95/4/20 جهت دریافت اسـناد به دفتـر قراردادهای شـرکت آب و فاضـالب کرمان 
بـه آدرس بلـوار 22 بهمـن مراجعه نمایند.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 875/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 95/4/30

- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9 مورخ 95/4/31
- افتتاح پاکتهای ج : بعد از ارزیابی

- آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب استان کرمان - دفتر قراردادها
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

کارگران قالی کرمان و انتخابات

سـردبیر: آنچـه در ادامـه می خوانیـد یادداشـت دنبالـه داری اسـت از فـردی بـه نـام مهنـدس ملکوتی که 
سـال ها پیـش در هفته نامـه معـروف »خواندنیهـا« بـه چـاپ رسـیده اسـت. در ایـن یادداشـت ها بـه بهانـه 
انتخابـات کرمـان، بـه وضعیـت اجتماعـی و فرهنگـی و اختـالف طبقاتـی در کرمـان بـه بیانـی صریـح و شـفاف 
»خـاص« روزنامه نـگاری آن دوران به تفصیـل پرداخته شـده اسـت. این یادداشـت عالوه بر اینکه شـرایط آن 
دوران را بـا شـفافیت بـرای مخاطبـان )فارغ از زمان انتشـار مطلـب( توضیح می دهد، برای عمـوم کرمانی ها و 
علی الخصوص روزنامه نگاران و محققین می تواند بسـیار جذاب باشـد. بسـیار سـپاس گذاریم از آقای محمد 
صنعتـی کـه دسترسـی مـا را بـه آرشـیو منحصربه فـردی کـه از مطبوعـات 70 سـال گذشـته در اختیاردارند، 

فراهـم آوردنـد تـا بتوانیـم قسـمت هایی جـذاب از ایـن مطالب را برای شـما بازنشـر کنیم.

»اگر صنعت قالی در کرمان بهمین وضع بماند«   
»دیر یا زود این ایالت گداخانه خواهد شد«

»مرحوم داور«
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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

سفر

راه هـای  از  ایـن صفحـه  در  پیش تـر 
مختلـف سـفر نوشـتیم و ماجراجویـان و 
اهل سـفری که سـاکن کرمان بودند و یا 
کرمـان را بـه عنوان مقصـد انتخاب کرده 
بودنـد را معرفـی کردیـم و از تجربیـات و 
آنچـه کـه در راه آموختـه بودنـد کلماتی 
را پیش کـش شـما کردیـم و خالصه این 
از  یکـی  پیام مـا  روزنامـه ی  از  سـرویس 
پیام هایـش ایـن بـود که سـفر کـردن چیز لوکسـی نیسـت و 
یـک تفریـح مختص اشـراف و طبقات فرا دسـت نیسـت و در 
واقـع اگـر برنامـه ریـزی و همـت را کنـار هـم بگذاریـم ما هم 
می توانیـم به سـفرهای خوبی برویـم و خاطرات خوشـی برای 
خـود رقـم بزنیـم بگذارید یکـی از سـفرهای ارزانی کـه خودم 

در همیـن کرمـان رفتـم را بـا شـما در میان بگـذارم:
سال گذشـته تقریبا در همین فصل و با همین دما به سـرم 
زد که هرچه زودتر از شـلوغی شـهر و گرمای طاقت فرسـایش 
فـرار کنـم امـا بی پولـی طبـق معمول مثـل الشـخوری باالی 
سـر من پـرواز می کرد که بـا خودم گفتم فالنی تو همیشـه از 
ایـن مـردم می نویسـی و همیشـه می گویـی من به ایـن مردم 
ایمـان دارم امـا هیچ وقـت کاری نمی کنـی که نشـان بدهی به 
مـردم ات ایمان داری و شـاید این موقعیت بـرای تو پیش آمده 
کـه خـودت را بیازمایـی و ثابـت کنی کـه واقعا ایمـان داری یا 
ایـن حرف ها بخشـی از ژسـت روشـنفکری توسـت؟ این شـد 
کـه همـان اندکـی پـول کـه داشـتم برداشـتم و کوله پشـتی 
را بـا کیسـه خواب و وسـایلی کـه بـرای اندکـی کوهنـوردی و 
گل گشـت در فصـل تابسـتان بـه کار می آید پر کـردم و همان 
خوراکی هایـی کـه در خانه بـود را هم گوشـه ای کوله جاکردم 
و بـه قصـد اینکـه خـودم را صرفا به دسـت مـردم بسـپارم به 
سـمت رایـن بـه راه افتـادم و هنوز حتی خـودم را بـه میدانی 
نرسـانده بودم که مسـیر جیرفـت و راین از آنجا بـود و امیدوار 
بـودم بتوانـم بـا یکـی از ماشـین هایی کـه مسـیرش بـه راین 
می خـورد همسـفر بشـوم و خـودم را بـه راین برسـانم، بخاطر 
کولـه پشـتی و خنزپنزهایی که بخودم آویـزام کرده بودم یکی 
از همشـهریان بـه گمان اینکه توریسـتی را دیده ماشـینش را 
متوقـف کرد و بـا صدای بلند گفـت hello  و این کل دایره ی 
لغـات انگلیسـی اش بـود چراکـه در ادامـه گفت: کجـا می ری 
مسـتر؟ و سـعی مي کـرد با زبـان اشـاره به مـن خارجی حالی 
کنـد کـه اگر جائی مـی روم او مي تواند مرا برسـاند، یک لحظه 
بـا خـودم گفتم مي توانم شـیطنت کنم و با او انگلیسـی حرف 

بزنـم امـا به خود آمـدم که هدف این سـفر چیز دیگری اسـت 
ایـن بـود کـه با لبخنـد گفتـم همشـهری تونم آقـا دارم می رم 

رایـن کـه برم آبشـار و شـاید هم کـوه هزار.
آن دوسـت ما اندکی توی ذوق اش خورد و لبخندش بسـته 
شـد امـا خـودش را نباخـت و گفـت: ای بابـا با ایـن دک و پوز 
فک کـردم توریسـتی، حـاال تنهـا مـی روی یـا همسـفری هم 

داری؟
- تنها می روم

- خـوب پس سـوار شـو مـن عازم رایـن ام و با خـودم گفتم 
ایـن خارجـی را ببـرم رایـن و تـوی راه از تنهایـی نجاتم بدهد 
حـاال کـه همشـهری هسـتی چه بهتـر حداقـل زبـان آدمیزاد 

می فهمی
خوشـحالی  از  هـم  مـن  و  شـکفت  خنـده  بـه  لبـش 
نمی فهمیـدم چطوری کولـه را بیانـدازم روی صندلی عقب و 
خـودم را پـرت کنم روی صندلی جلو و با طرف دسـت بدهم 
و ماجـرای سـفر را برایـش شـرح بدهـم. مردی بود میانسـال 
کـه به قول خودش بواسـطه ی ازدواج با دختـری راینی دیگر 
اهل راین محسـوب می شـود و از کرمان چیزهایی به دسـتور 
پـدرزن خریـده بـود و بایـد بـه وطـن جدیـد برمی گشـت و 
وقتـی کـه از سـفر بـا جیب خالـی من خبـردار شـد گفت:به 
نظـر می آمـد عاقل تـر از ایـن حرفها باشـی و شـروع کـرد به 
خندیـدن و خالصـه تـا رایـن مایه ی شـادی طرف شـدم و با 
هـم دوسـت شـدیم و وقتـی کـه می خواسـتیم جـدا شـویم 
هـم شـماره ی تلفـن اش را داد و گفـت هـر اتفاقـی افتـاد بـا 
مـن تمـاس بگیـر و جالـب اینجاسـت تقریبا هرکسـی که در 
ایـن سـفر دیدم به انـدازه ی اعضـای خانواده ی خـودم نگرانم 
بودنـد و دائم می پرسـیدند چطـور می روی و کجا می ایسـتی 
و غـذا چـه می خـوری و خالصه چندیـن دایـه ی مهربان تر از 
مـادر پیـدا کـردم و از رایـن هـم تـا آبشـار دوباره بـه همین 
منـوال گذشـت و پیرمـردی کـه زمین هـای زراعـی اش در 
همـان نزدیکـی آبشـار راین بـود راهـش را دور کـرد و مرا تا 
آبشـار بـرد و گفـت: “می خواسـتم همان سـر جـاده ی  خاکی 
پیـاده ات کنـم و زودتـر به سـمت زمین هایـم بروم امـا وقتی 
گفتـی دسـت خالی سـفر آمـده ای کـه ببینـی می شـود روی 
مـردم حسـاب کرد یـا نـه تصمیـم گرفتـم برسـانم ات”  و بـا 
اصـرار می خواسـت مبلغـی هـم پـول بـه مـن بدهـد و دائـم 
می گفـت “حـاال بگیـر پـول رفیـق راه آدم اسـت” و خالصـه 
حسـابی شـرمنده ام کـرد و هـوای منطقه ی کوهپایـه ی هزار 
هـم آنقـدر خـوب و بهشـتی بـود که دلـم می خواسـت برای 

همیشـه آنجا بمانم پس از سـه روز در آن منطقه ماندن و در 
واقـع ولنگاری و تن آسـایی کـردن به جـای کوهنوردی صبح 
روز سـوم زن و شـوهری مسـن را دیـدم کـه بـا خوشـرویی 
احوال پرسـی کردنـد و بـه قـول خودمـان سـر صحبـت را باز 

کردنـد کـه چـه می کنـی و چـرا تنهایی؟
)ناگفتـه نمانـد کـه کوهنـوردی بـه تنهایـی واقعـا اشـتباه 
بزرگی اسـت و من بیشـتر برای گل گشـت و تجربه ی سـکوت 
رفتـه بـودم  چـرا که بـه تنهایـی پا بـه ارتفاع گذاشـتن یعنی 

باعـث دردسـر خـود و دیگران شـدن(
ایـن زن و شـوهر کـه بچه ها را بـه خانه ی بخت فرسـتاده 
بودنـد و هـردو هـم بازنشسـته بودنـد آمـده بودند بـه دنبال 
چنـد گیـاه کـه خاصیت درمانی داشـتند و ایشـان بـا آنها به 
جنـگ دردهـای سـیاتیک رفتـه بودنـد و بسـیار هـم موفـق 
بودنـد فکـر می کنـم یکـی از آنهـا آنغـوزه بـود گیاهـی بـا 
برگ هـای ضخیـم وبـزرگ گل هـای ایـن گیـاه به رنـگ زرد 
و میوه هـا قهـوه ای رنـگ هسـتند. از ریشـه  یـا سـاقه ی ایـن 

گیـاه بـا تیـغ زدن، مـاده ای بـه نـام اولئوگم رزین به دسـت 
می آیـد کـه بـه آنغـوزه مشـهور اسـت. آنغـوزه ابتـدا رنگـی 
شـیری و مـزه ای تنـد و تلـخ و نیز بوی بسـیار بـدی دارد که 

در مجـاورت هـوا سـفت می شـود.
خالصـه پـس از سـاعتی درس طبابـت سـنتی آموختـن و 
البتـه جـواب دادن به تعداد چندهزار سـوال  ایـن زوج کنجکاو 
و به قول خودشـان جوان دل همسـفر همان ها شـدم و درست 
جلـوی درخانه مـان از ماشین شـان پیـاده شـدم و سـفری که 
فکـر می کـردم خیلـی دشـوار باشـد و در گرمـا باید سـاعت ها 
منتظـر ماشـینی گـذری بمانـم و ریسـک های بسـیار کنـم، 
طـوری پیش رفـت انـگار با ماشـین دربسـت رفتم و برگشـتم 
و هزینـه ای بیشـتر از آنچـه که درحالـت عادی خـرج خورد و 
خوراکـم بـود هـم نداشـتم و با اعصابـی راحت و روانی آسـوده 
بـه کرمـان برگشـتم و بیشـتر از همیشـه مطمئـن شـدم که 
مـردم مـا بی دلیـل صفـت مهمان نوازتریـن مـردم جهـان را 

یـدک نمی کشـند .

افتتاح اولین خط اتوبوسرانی 
شرکت واحد در ایران

اولیـن خـط اتوبوسـرانی تهـران در 14 تیرمـاه سـال 
1335 بـا 80 دسـتگاه اتوبوس در مسـیر بـازار تا میدان 
امـام حسـین )ع( در حضـور نمایندگان مجلس شـورای 

ملّـی وقـت و تعـدادی از وزرا افتتاح شـد.
اولیـن اتوبوس هـای مونتـاژ شـده توسـط ایـران در 
سـال 1290 شمسـی در تهـران آغـاز به کار کـرد و پس 
از آنکـه مشـکالتی در راسـتای خدمت رسـانی بـه مردم 
پیـش آمد سـازماندهی و افزایش ناوگان بعـد از تصویب 
توسـط شـرکت واحد شـروع شـد. در قرن نوزدهم ایران 
بـا توجـه بـه چاه هـای نفت کشـف شـده مـورد عالقه ی 
زیـاد روس هـا و اروپائی هـا قـرار گرفـت و هـر کـدام بـا 
روش هـای گوناگـون در ایران به دنبال اهـداف اقتصادی 
خـود بودنـد. ایـن روش هـا گاه نیـز بـه صـورت بررسـی 
سـرمایه گذاری آزاد انجـام می گرفـت. صنعـت حمـل و 
نقـل نیـز جـزو سـرمایه گذاری آزاد محسـوب می گردید 
کـه بـا توجـه بـه نوبـودن صنعـت بایـد در کشـور مورد 
بررسـی قـرار می گرفـت. بـر ایـن اسـاس اولیـن اتوبوس 
توسـط یـک تاجـر بلژیکی در شـهر رشـت که بـا توجه 
بـه موقعیـت اقتصـادی و تعـداد جمعیـت دارای توجیه 

اقتصـادی بـرآورد شـد، بـه کار گرفته شـد.
اّما به مرور زمان و با توجه به میزان کرایه، سـودآوری 
و زیرسـاخت های حمـل و نقـل، توجیه اقتصـادی آن رد 
شـد. به همین دلیـل اتوبوس به کارگرفته شـده به یکی 
از تّجـار ایرانـی بـه نـام )معین التّجـار( فروختـه شـد. اّما 
از آن جایی کـه اتوبوس هـای شـاغل بـا توجه به مسـافت 
طـی شـده از اروپـا تـا مقصـد بـه کارگیـری در ایـران، 
بعـد مسـافت و زمـان حمـل، مسـتهلک بـود و هزینه ی 
حمـل و نقـل باالیـی را می طلبیـد، این مشـکالت باعث 

پایه گـذاری صنعـت اتومبیل سـازی در ایران شـد.
بـر ایـن اسـاس صنایـع مونتـاژ خـودرو بـرای اولیـن 
بـار در شـهرهای تبریز، رشـت و تهـران آغاز بـه فعالیت 
کـرد. ایـن کارخانجـات اغلـب با مونتـاژ قطعـات خودرو 
و سـاخت بعضـی از قطعـات بدنـه تاسـیس شـد و بـه 
مـرور زمـان دولـت ایـران بـه ایجـاد صنایـع جانبـی و 
زیرسـاخت ها پرداخـت. اولیـن اتوبوس های مونتاژ شـده 
در سـال 1290 شمسـی در تهران آغاز به کار کرد در آن 
زمان جابه جایی مسـافر اکثراً توسـط درشـکه، که حدود 
500 دسـتگاه بـود انجـام می گرفـت و حـدود 5 درصـد 
جابه جایـی مسـافر توسـط اتوبوس هـا انجـام می گرفت.

در سـال 1298 و در زمـان صـدارت وثوق الدولـه و بـا 
توجـه بـه افزایش نارضایتی مـردم از نحـوه ی جابه جایی 
مسـافر، دولتمـردان بـر آن شـدند تا بـا ایجاد یـک اداره 
به سـازماندهی و نظم بخشـیدن به حمل و نقل شـهری 
بپردازنـد. بعـد از مدتی بحث و تفحص این اداره در بلدیه 
)شـهرداری( پایه گـذاری شـد. شـهرداری موظـف شـد 
قوانینـی ایجـاد کند تا تسـهیالت الزم را برای مسـافران 
ایجـاد کنـد. این قوانین شـامل میـزان کرایه، زمـان کار 
نـاوگان، تثبیـت خطـوط و آئین نامه ی انضباطـی بود. در 
اولیـن گام، شـهرداری کلیـه ی اتوبوس هـا را موظـف بـه 
دریافت پالک شناسـایی خـودرو کـرد و در زمان »کریم 
آقابوذرجمهـری« جهـت کنترل خطوط، هر خـط دارای 
ناظمی شـد تـا بر رعایـت نـاوگان خطوط نظـارت کند.

در شـهریور سـال 1320 تعداد 100 دستگاه اتوبوس 
در تهـران کار می کـرد کـه حـدود 90 دسـتگاه آن بنـز 
بـود. در سـال 1330، اتوبوس هـای »زایس« روسـی وارد 
ایران شـد و در سـال 1331 دولت آقای سـهیلی اجازه ی 
فعالیـت شـرکت های خصوصـی حمـل و نقـل را صـادر 
کـرد. بـا افزایـش تقاضـای مسـافر جهـت جابه جایـی با 
سـرویس های عمومی خصوصـاً اتوبوس هـا و محدودیت 
در افزایـش تعداد اتوبوس، باالنس ناوگان و حجم مسـافر 
تـا حـد زیـادی نامـوزون شـد و ایـن امـر باعث شـد که 
اتوبوس هـا سـاعت های زیـادی در خطـوط مشـغول بـه 
کار باشـند و راننـدگان نسـبت به سـرویس های عمومی 
و فنـی اتوبوس هـا کم توجـه شـوند. ایـن کم توجهـی به 
جایـی رسـید کـه در صورتی کـه مسـافران بـه رانندگان 
اعتـراض می کردنـد بـا کم توجهـی یـا اهانـت راننـدگان 
روبـروی می شـدند ایـن موضـوع بـه مـرور زمـان باعـث 
نارضایتـی شـهروندان شـد بـه حـدی کـه شـهروندان 
دولتمـردان را جهـت رسـیدگی بـه موضوع تحت فشـار 

قـرار دادند.
باالخـره در سـال 1331 جهـت سـاماندهی وضعیت 
واحـد  شـرکت  تأسـیس  قانـون  اتوبوسـرانی،  نـاوگان 
اتوبوسـرانی با سـرمایه ی 300 میلیون ریال مصوب شـد. 
سـازماندهی و افزایـش نـاوگان بعـد از تصویـب توسـط 
شـرکت واحـد شـروع شـد بعـد از مدتـی اتوبوس هـای 
آن  جایگزیـن  و  جمـع آوری  شـهر  سـطح  از  قدیمـی 
خـط  اولیـن  شـد.  هم شـکل  و  جدیـد  اتوبوس هـای 
اتوبوسـرانی تهـران در 14 تیـر مـاه سـال 1335 بـا 80 
دسـتگاه اتوبـوس در مسـیر بازار تـا میدان امام حسـین 
)ع( در حضـور نماینـدگان مجلـس شـورای ملّـی وقـت 
و تعـداد ی از وزرا افتتـاح شـد تـا مهرمـاه، سـه خـط 
دیگـر نیز در سـطح شـهر آغـاز به کار کـرد و سـال اّول 
فعالیـت شـرکت واحد بـا تعـداد 173 اتوبـوس و 5 خط 
بـه پایان رسـید. در سـال 1348 اولیـن اتوبوس دوطبقه 
در ایـران مونتـاژ شـد و بـه نـاوگان عمومی پیوسـت. در 
کنـار تولیدات ایران ناسـیونال به مـرور زمان کارخانجات 
دیگـری نسـبت به مونتـاژ اتوبوس اقـدام نمـوده و تعداد 
تولیـد سـالیانه را افزایـش دادنـد. امـا از دیـدگاه دیگـر 
عمومـی  نقـل  و  حمـل  نـاوگان  در  اتوبـوس  افزایـش 
نیازمند سـازماندهی، سـرویس های فنی، افزایش نیروی 
کارتخصصـی، ایجـاد فضاهـای الزم و .... بـود کـه حجـم 

ایـن سـازمان را بـه مـرور زمـان بـزرگ کرد.
http://www.kojaro.com/منبع
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آگهی اصالحی
پیـرو آگهی نوبتـی شـماره 95/2440--- 95/1/14 
بـا توجـه بـه اینکـه در آگهـی قبلـی اشـتباه آگهی 
شـده مجددا به شـرح ذیـل آگهی و مـدت اعتراض 

از تاریـخ انتشـار بمدت یکماه میباشـد:
الـف: بخـش 46 یـزد 5193 اصلـی مهرعلـی عباسـیان رزگله 
ششـدانگ زمیـن واقعـدر کـوی حسـن آبـاد بمسـاحت 156 

بع مر متر
ب: بخـش 51 یـزد: 754 فرعـی از 6 اصلـی علـی عزیـزی 
دهج موازی 44/56 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ خانه 
واقعـدر شـهر دهـج بمسـاحت ششـدانگ 902/10 مترمربـع

تاریخ انتشار: سه شنبه 1395/4/15
رئیس ثبت اسناد و امالک شهربابک- حمید احمدپور
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نمایشگاه

نمایشگاه نقاشی حسن یادگارزاده از چابهار
افتتاحیه : 18 تیرماه الی 23 تیر    ساعت : 17/ 20

مکان : بیست متری نادر کوچه شماره 1، نگارخانه هومهر

مناسبت

رمضان رفت گل و پونه هرس گردیده
دل عشاق بیادش به جرس گردیده

رمضان ماه تولی نکوکاران بود
رمضان ماه سعادت بر رهپویان بود

آخر هر رمضان خانه دلدار ببین
نور حق بر رخ عشاق گرفتار ببین

رمضان ماه شکوفا شدن گل ها بود
رمضان ماه فرو ریختن غم ها بود

کاش هرگز رمضان آخر دلدار نبود
چشم عشاق زبزم رمضان بار نبود

دل سودازدگان در رمضان بیدار است
می و خمار بوقت رمضان هوشیار است

کاش این فطر بما فطرت پرباری بود
در رها گشتن هر غصه و غمخواری بود

عید فطر آمد و فطرت کده بیدارم کرد
جلو عشق سوی میکده رهبارم کرد

عید فطر، عاشق نوازی ها زتو آموختیم
عشوه ها در می گساری ها زتو آموختیم

عیدفطر، شاید زخوبی ها خبر آورده ای؟
از شکوفا گشتن گل ها خبرآورده ای؟

عید فطر، آذوقه غم را ببر از خاطرم
عید فطرت، بنده سازی کن پریشان خاطرم

عید فطر، شیرین ترین فرهادها را دیده است
همچو یوسف اشک در چشم زلیخا دیده است

تا )سماء( چشم بگرد رمضان دوخته بود
ناگهان فطرت عید آمد و افروخته بود
محمد ابراهیمی

 اطالعات

سکه

11,000,000 ریال طرح جدید

11,015,000 ریال طرح قدیم 

5,540,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,۹30,000 ریال

یک گرمی 1,۹00,000 ریال

طال

1,122,210 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,4۹5,500 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,۹40 ریال دالر آمریکا

3۹,300 ریال یورو

۹,530 ریال درهم امارت

5,2۹0 ریال  یوآن 

47,100 ریال پوند

خودرو

سمند LX  2۹,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,۹00,000 تومان   S5 جک

4۹,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

22 تا 3۹ /آفتابی امروز

22 تا 3۹ /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 اعـالم مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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50002203034

شماره پیاپی 666  آخر
سه شنبه 15 تیرماه 1395  8

روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی        سردبیر: بردیا امیرتیموری

صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  
کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تماس مستقیم تحریریه:32471390 دورنگار:32435910
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس تاریخ: 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

سرویس عکس: محسن رجب پور
سایر همکاران:  عباس صفا، عطیه بهره بر، سپیده ایران منش

 و احمد امیرتیموری

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه 
خبری پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

عکس : یاسر خدیشی

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است 

دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است!

عکس نوشت

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 95/21 )نوبت دوم(
شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق کرمـان در نظـر تهیـه مـواد، طبخ و توزیـع غذای پرسـنل نیروگاه سـیکل ترکیبـی کرمـان را بمدت یک 
سـال از طریـق مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای بـه پیمانـکار واجدشـرایط واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه رسـتورانها و شـرکت هـا، جهت 

شـرکت در مناقصـه دعـوت بعمل مـی آید.
زمـان خریـد اسـناد مناقصـه: وقـت اداری 95/04/19 لغایـت 95/04/31 بـا ارائـه فیـش واریـز وجـه خرید اسـناد و معرفـی نامه کتبی 
مبلـغ خریـد اسـناد: 300/000 ریـال واریـز بـه حسـاب جـاری شـماره 2201114120 بانـک تجـارت شـعبه آزادی کرمان یا حسـاب 

جـاری 30515805971 بانـک رسـالت شـعبه جمهـوری اسـالمی کرمـان بنام شـرکت مدیریـت تولید بـرق کرمان
محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان- رفسنجان- نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان- دبیرخانه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 369/080/000 ریال
زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری روز شنبه 95/05/16

زمان گشایش پاکات پیشنهادی )پاکات الف و ب(: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/05/17
بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء، مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـاء مـدت مقـرر واصل شـود مطلقـاً ترتیب اثـر داده 
نخواهـد شـد. ضمنـاً فراخـوان مذکـور در پایگاههـای اطـالع رسـانی http//iets.mporg.ir و http//tender.tavanir.org.ir و 

WWW.KPP.CO.IR نیـز منتشـر شـده اسـت.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است.
شناسه 3102 


