مراقبخرید
از سایت و اپلیکیشن
دیوار باشید !

| آگهی ویژه |

صفحه 7

حادثه رانندگی چگونه جان
حمید حسام را گرفت

جزئیات تصادف
رئیس اتاق بازرگانی
سیرجان
صفحه 7
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آماده
نشستبتن
در پمپاژ
تولید و حمل و
آقای
جناب
درخواست شد:
معادن استان
شورای

معرفی
رئیس جدید
اداره ثبت اسناد
صفحه 2

انتخاب مجتمع
لبنیاتی مسکه بهعنوان
برند برتر کشوری
صفحه 3

دعوت برای
راهپیمایی 13آبان

دماون�د
حساب شرکتهای
گردش
معدنی به استان منتقل شود
09170377703 - 09133456074

034 42302064

السالم) تسلیت باد
رحلت رسول گرامی اسالم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا ( علیهم ّ

مهندس علی
نژادبیگلری

گفتگو با مسئول خیریه روزنه امید

از شاد کردن مردم
شاد میشویم

احترام ًا انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معاون
هماهنگی ام�ور عمران�ی فرمانداری س�یرجان را
صمیمانه تبری�ک عرض نموده ،برایت�ان توفیقات
روز افزون از خداوند متعال خواهانم.

صفحه 3

 باید یک درصد درآمد معادن بهعنوان حق آالیندگی پرداخت گردد

محمدجواد نوروزی

صفحه 2

گفتگو با دبیر مجمع خیّرین مدرسهساز:

صفحه 2

انتصاب رئیس
جدید انجمن
موسیقی استان

هفته انمه

فرهنگ
سازیآبادی
مدرسهمكی
منصور
جناب آقای
صفحات  4و 5

سیرجاندمای هوای استان از این هفته
فرماندارمحترم شهرستان کاهش
شکایت اعضای تعاونی ساخت و ساز مسکن گلگهر

صفحه 6

بارش باران
امیدها را زنده کرد

بهوضعیتمالباختگان
رسیدگیکنید

پایانغیرجذاب
صفحه  8دلدادگان

كشور
كامیون داران
اسماعیل نژاد عضو
644اهلل
روح
ناشر در
شکست
صنفی برای
انجمنهایدلیل
نمایشگاههیئت مدیره كانون پنج
و رئیس انجمن صنفی كارفرمایی كامیونداران شهرستان سیرجان

کتاب کرمان

تحریمهایجدید

صفحه 6

ضمن تقدیر و تشكر و سپاس از كلیه دوستان ،آشنایان،
اقوام و س�روران گرامی بویژه نماینده محترم مردم در مجلس شورای
اس�المی و مدیران و كاركنان ش�ركتهای جهان فوالد و نظمآوران كه
در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم

تولید و حمل و پمپاژ بتن آماده

دماون�د

09170377703 - 09133456074

زندهیاد

صفحه 8

ضمن تشكر و قدردانی از همه عزیزان و سروران گرامی
ك�ه ب�ا حضور و محبت خود موجبات تس�لی ما را در مراس�م
تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاكبندان

جناب آقای

شادروان مرحوم

حاج یداهلل زیدآبادی نژاد
مهندس علی

پویا نصرتآبادی

نژادبیگلری

ش�ركت و ابراز هم�دردی نمودند به اطالع

شایستهروزجنابعالی به سمت معاون
انتصاب
احترام ًا
آن مرح�وم
مراس�م چهل�م
میرس�اند
034 42302064
عمران�ی فرمانداری س�یرجان را
ام�ور
هماهنگی
جمعه  18آبان ماه از ساعت  3الی  5در جوار
شمانموده ،برایت�ان توفیقات
عرض
صمیمانه
تبری�کحضور
برگزار میشود.
آرامگاه ابدیش واقع در بهشت زهرای مكیآباد
روز افزون از خداوند متعال خواهانم.
عزیزان را ارج مینهیم.

خانواده نصرتآبادی

محمدجواد نوروزی

فراه�م س�اختند ،ب�ه اطالع می رس�اند
مراسم چهلم آن مرحوم ،روز پنج شنبه
مورخ  97/8/17مصادف با ش�هادت امام
رضا (ع) ،س�اعت  3ال�ی  4بعدازظهر در
بهشت رضا زیدآباد برگزار می گردد.

ساعت حركت  3بعداز ظهر
از درب منزل آنمرحوم

خانواده زیدآبادی

خانوادههای محترم

حسام و نجفآبادی
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت مرحوم حاج حمید
حسام را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از

درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم مغفور و صبر و سالمت بازمان
مسئلت مینماییم.

عباس سلیمانزاده -معاون بهرهبرداری و مدیر سایت گ

جناب آقای منصور مكی آبادی
فرماندارمحترم شهرستان سیرجان

برابرحمایتهای بی دریغ جنابعالی ازكامیونداران و رانندگان شهرستان سیرجان درجهت تكریم تالشهای مكرر و پیوسته
حضرتعالی در راستای سامان بخشیدن به این صنف و برطرف نمودن مشكالت آن ،برخود الزم و واجب دانستیم مراتب
تشكر و قدردانی خودمان را بدینوسیله ابرازداریم .به نمایندگی ازجامعه عظیم حمل و نقل جاده ای شهرستان سیرجان
و كانون سراسری انجمن های صنفی كشور ،ازخداوند منان طول عمر با عزت ،سالمتی وتوفیقات روزافزون را برای شما
مدیرمتفكر ،دلسوز ،شایسته و كاردان نظام مقدس جمهوری اسالمی آرزومندیم .برخود مي بالیم كه همچنان با افتخار
مطیع و فرمانبردار دستورات حضرتعالی درسطح شهرستان باشیم.

روح اهلل اسماعیل نژاد عضو هیئت مدیره كانون انجمنهای صنفی كامیون داران كشور
و رئیس انجمن صنفی كارفرمایی كامیونداران شهرستان سیرجان

ضمن تقدیر و تشكر و سپاس از كلیه دوستان ،آشنایان،
اقوام و س�روران گرامی بویژه نماینده محترم مردم در مجلس شورای
اس�المی و مدیران و كاركنان ش�ركتهای جهان فوالد و نظمآوران كه
در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم

زندهیاد

پویا نصرتآبادی
ش�ركت و ابراز هم�دردی نمودند به اطالع

میرس�اند مراس�م چهل�م آن مرح�وم روز
جمعه  18آبان ماه از ساعت  3الی  5در جوار

آرامگاه ابدیش واقع در بهشت زهرای مكیآباد برگزار میشود .حضور شما
عزیزان را ارج مینهیم.

خانواده نصرتآبادی

ضمن تشكر و قدردانی از همه عزیزان و سروران گرامی
ك�ه ب�ا حضور و محبت خود موجبات تس�لی ما را در مراس�م
تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاكبندان

شادروان مرحوم

حاج یداهلل زیدآبادی نژاد
فراه�م س�اختند ،ب�ه اطالع می رس�اند
مراسم چهلم آن مرحوم ،روز پنج شنبه
مورخ  97/8/17مصادف با ش�هادت امام
رضا (ع) ،س�اعت  3ال�ی  4بعدازظهر در
بهشت رضا زیدآباد برگزار می گردد.

ساعت حركت  3بعداز ظهر
از درب منزل آنمرحوم

خانواده زیدآبادی

| عکس  :مصطفی زیدآبادی نژاد |

برابرحمایتهای بی دریغ جنابعالی ازكامیونداران و رانندگان شهرستان سیرجان درجهت تكریم تالشهای مكرر و پیوسته
حضرتعالی در راستای سامان بخشیدن به این صنف و برطرف نمودن مشكالت آن ،برخود الزم و واجب دانستیم مراتب
تشكر و قدردانی خودمان را بدینوسیله ابرازداریم .به نمایندگی ازجامعه عظیم حمل و نقل جاده ای شهرستان سیرجان
و كانون سراسری انجمن های صنفی كشور ،ازخداوند منان طول عمر با عزت ،سالمتی وتوفیقات روزافزون را برای شما
صفحات  2و 8
صفحه 2
مدیرمتفكر ،دلسوز ،شایسته و كاردان نظام مقدس جمهوری اسالمی آرزومندیم .برخود مي بالیم كه همچنان با افتخار
داد:شهرستان باشیم.
درسطح
دستورات
فرمانبردار
حضرتعالی خبر
ارشاد استان
فرهنگ و
مطیع ومدیرکل
رسانه آمریکایی «میدل ایست مانیتور» عنوان کرد

خانوادههای محترم

حسام و نجفآبادی
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت مرحوم حاج حمید
حسام را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از

درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم مغفور و صبر و سالمت بازماندگان معزز را
مسئلت مینماییم.

عباس سلیمانزاده -معاون بهرهبرداری و مدیر سایت گهرزمین

2

خبر

 شماره 1148
 شنبه  12آبان 1397

معاون عمرانی استاندار درخواست کرد

گردشحسابشرکتهایمعدنی
به استان منتقل شود
 باید یک درصد درآمد معادن بهعنوان حق آالیندگی پرداخت شود

گ�روه خبر :گروه��ی از اعض��ای تعاونی
مسکن س��رمایهگذاری گلگهر در نامهای
که به مسئوالن اجرایی و قضایی استان و
شهرستان ارسال کردهاند نسبت به تضییع
حقوق خود ش��اکی ش��دهاند .در این نامه
که رونوش��تی از آن را به دفتر نگارس��تان
نیز تحویل دادهاند امضا کنندگان خواستار
احقاق حق��وق و تعیی��ن تکلیف وضعیت
خود شدهاند.
در این نامه پس از مقدمه چنین آمده است:
« احتراماً م��ا امضاء کنندگان ذیل این نامه
جمع��ی از س��رمایهگذاران و مالباختگانی
هس��تیم که ب��ه اعتبار ش��رکت صنعتی و
معدنی گلگه��ر در س��ال  1392در پروژه
 100واح��دی هجرت این تعاونی مس��کن

گروه خبر :در ادامه داس��تان دنباله دار انتقال حسابها
به اس��تان ،مع��اون امور عمرانی اس��تانداری کرمان این
هفته گفت :طبق مصوبات ش��ورای معادن ،شرکتهای
معدنی و فعال در استان کرمان موظفاند ظرف یک ماه
آینده نسبت به انتقال گردش حساب و افتتاح حساب در
بانکهای این استان اقدام کنند.
س��ید مصطفی آیتاللهی موس��وی روز پنجش��نبه در
ّ
نشس��ت ش��ورای معادن اس��تان کرمان اف��زود :طبق
قان��ون باید یک درصد از درآمد مع��ادن و کارخانجات
آالینده اس��تان به ارتقای امر بهداشت ،مباحث عمرانی
و زیربنایی استان اختصاص یابد که در همین خصوص
ش��ورای معادن مصوب کرد تا سقف  10میلیارد تومان

اعتراض و شکایت گروهی از اعضای تعاونی ساخت و ساز مسکن گلگهر

به وضعیت مالباختگان رسیدگی کنید

نس��بت به پیش فروش [خری��د] واحدهای
مذکور اقدام و س��رمایهگذاری خود را انجام
دادیم با این امید که این شرکت تعاونی حق
و حقوق اعضای خ��ود را پایمال نکرده و به
مفاد قرارداد خود عمل میکند ،در صورتی
که مدیران وقت شرکت تعاونی ساخت و ساز
مس��کن گلگهر به هیچ وجه به دنبال حل
کردن مس��ائل پیرامون این پروژه نیستند و
اعضاء و س��رمایهگذاران را با پیمانکار پروژه
طرف حس��اب میکنن��د ،و ای��ن در حالی

افزایش قابل توجه ذخایر آبی استان

کاهش دمای هوای
استان در این هفته

اس��ت که طرف قرارداد ما ش��رکت تعاونی
ساخت و ساز مسکن گلگهر میباشد .این
تعاونی تاکنون جهت شفافس��ازی و اطالع
از آینده سرمایهگذاری اعضاء نسبت به مفاد
قرارداد فی مابین خود با پیمانکار هیچ گونه
اقدامی نکرده اس��ت در صورتی که اعضاء و
س��رمایهگذاران این حق را دارا می باش��ند.
این پروژه در سال  1392شروع شده و زمان
تحوی��ل واحدهای مذکور آب��ان ماه 1395
بوده که هنوز به صورت کامل محقق نشده

است» .در قسمت دیگری از این شکوه نامه
آمده اس��ت « :حال بعد از گذشت  5سال از
زم��ان قرارداد و نزدیک به  2س��ال از زمان
تحویل موقت واحدها هنوز پایان کار ،سند،
انش��عابات اصلی اخذ نشده و محوطهسازی
نیز ص��ورت نگرفته و مدی��ران حال حاضر
پروژه اعم از تعاونی ،پیمانکار و بانک مسکن
با اعمال فش��ار بر س��رمایهگذاران و تهدید
نسبت به جریمه تأخیر بانک با مبلغ روزانه
 30تا  50هزار تومان نس��بت به بازپرداخت

گروه خب�ر :رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناس�ی اس�تان کرمان با
اش�اره به کاهش چهار ت�ا هفت درجهای دما در این هفت�ه گفت :دمای هوا
امروز ش�نبه در کرمان به منفی یک درجه میرس�د .وی با بیان اینکه روند
کاهشی دما تا صبح یکشنبه ادامه دارد اظهار داشت :وزش باد نسبت ًا شدید
نیز در ش�رق استان کرمان با خیزش گرد و خاک از پدیدههای جوی خواهد
بود .رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناس�ی اس�تان کرمان ادامه داد:
نقشههای هواشناسی همچنین دمای هوا را برای یکشنبه احتماالً به منفی
درجه پیشبینی کردهاند .گفتنی اس�ت در روزهای گذشته بافت و جیرفت

تجمع دانش آموزان و دانش�جویان از
محل تقاط�ع دکترصادقی ( موحدی )
بهسمت خیابان شهید نصیری شمالی
و حس�ینیه ام�ام خمین�ی ( ره) انجام
میش�ود .ش�ورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی از عموم مردم نیز برای شرکت
در این راهپیمایی و تائید بیانیه پایانی
این راهپیمایی دعوت کرده است.

وام بانک��ی اقدام میکنند در حالی که طبق
قرارداد مبنای محاس��به قیمت تمام ش��ده
ملک متراژ نهایی مندرج در س��ند اس��ت و
مبلغ باقی مانده از آورده اعضا بهعنوان بدهی
تلقی میشود و این مبلغ باید بهصورت نقد
یا وام مبنای محاسبه قرار گیرد».
در پایان از مس��ئولین ذیربط درخواس��ت
رس��یدگی ش��ده تا نس��بت به احقاق حق
س��رمایهگذاران و س��اکنین مجتم��ع که
ب��ه گفته آنها روزی تمام هس��تی خود را
با آرزوی خانهدار ش��دن دو دس��تی تقدیم
کردند ولی اکنون شاهد پایمال شدن حق
و حقوق و سرمایه زندگیشان هسند اقدام
شود(.اسامی  48نفراز شاکیان امضاء کننده
محفوظ است)

شاهد بیشترین بارندگیها در سطح استان بودهاند .در کرمان و سیرجان نیز
طی دو سه روز گذشته  25میلی متر باران باریده است .از سویی مدیرعامل
ش�رکت آب منطقهای اس�تان کرمان با اش�اره به اینکه بارندگیهای اخیر
در اس�تان  ۱۱.۱میلیون مترمکعب آب به حجم س�دهای استان اضافه کرده
است گفت :در حال حاضر حجم آب سدهای استان کرمان بیش از ۵۰درصد
ن رسیده است .وی اظهار داشت :از ابتدای سال آبی جاری یعنی از
ظرفیت آ 
اول مهرماه سال  97تاکنون  16.1میلیمتر بارندگی در استان کرمان داشتیم
درصورتیکه سال قبل در این مدت مشابه بارندگی ما صفر بوده است.

رئیس جدید اداره ثبت
اسناد و امالک معرفی شد

دعوت برای راهپیمایی  13آبان
ش�ورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
از مراس�م گرامیداش�ت روز مبارزه با
استکبار جهانی در سالگرد تسخیر النه
جاسوسی و روز گرامیداشت شهدای
دان�ش آموز با انج�ام راهپیمایی آحاد
مردم خبر داد.
براس�اس ای�ن خب�ر ای�ن راهپیمایی
س�اعت  ۹صب�ح یکش�نبه  13آبان با

از س��هم ی��ک درصد این ح��ق آالیندگی به حس��ابی
مخصوص این موضوع در اس��تان واریز ش��ود که طبق
قانون سقف این پرداختی  100میلیارد تومان مشخص
شده اس��ت .وی اظهار داشت :یکی از مشکالت موجود
در مورد بح��ث های گردش مالی ش��رکتهای بزرگ
معدنی اس��تان ،بحث افتتاح حساب و پیگیری گردش
مالی این ش��رکتها در تهران است که بهنظر میرسد
گردش حساب این بانکها باید در استان باشد .موسوی
ادامه داد :برهمین اساس شورای معادن استان مصوب
کرد ش��رکتهای معدنی بزرگ اس��تان ظرف یک ماه
آین��ده باید نس��بت به انتقال گردش حس��اب و افتتاح
حساب در بانکهای استان اقدام کنند.

طی مراسمی رئیس جدید اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان
روز پنجشنبه معرفی شد.
در این مراسم که نماینده مردم در مجلس ،فرماندار ،دادستان
و برخی مدیران اجرایی و سردفتران شهرستان سیرجان نیز
حضور داشتند ،رضا طالبی زاده مدیر کل ثبت اسناد و امالک
اس�تان کرمان با تقدیر از زحمات چهار و نیمس�الهی عباس

ملکی ،رئیس سابق اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان ،محمد
آرمان پور را بهعنوان رئیس جدید این اداره معرفی کرد.
محمد آرمان پور تا قبل از این رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
رفس�نجان بود .به گزارش روابط عمومی اداره ثبت اس�ناد و
امالک سیرجان ،عباس ملکی به سمت معاون مدیر کل استان
کرمان منصوب شده است.

ارائه خدمات مختلف فرهنگی و اجتماعی در بیش از  20غرفه

رادیو اربعین در موکب گهرزمین

 غرفه های کودک و نوجوان ،بهداشت و پزشکی ،نقاشی ،مشاوره ،پاسخگویی به مسائل مختلف،
اینترنت رایگان ،غرفه خاطرات شهدا و غرفه مخصوص شیرخوارگان از جمله محتوای بیش از20غرفه
گهرزمین در موکب بزرگ این شرکت مقابل امامزاده علی (ع) بود.
هم��راه ب��ا س��ایر موک��بداران اربعی��ن،
ش��رکت س��نگ آهن گهرزمین نیز اقدام
ب��ه راهاندازی موک��ب پذیرای��ی از زائران
س��یرجانی در پیاده روی اربعین نمود که
با اس��تقبال راهپیمایان مواجه شد .بابک
رحیمی��ان مدی��ر روابط عموم��ی و امور
بینالملل شرکت سنگ آهن گهرزمین در
این رابطه گفت :امسال در مسیر پیادهروی
اربعی��ن حس��ینی ش��رکت گهرزمی��ن
بیش��ترین فعالیت خ��ود را در زمینههای
فرهنگی مذهبی و اجتماعی به مردم ارائه
داد .وی از اس��تقبال خوب مردم سیرجان

از غرفههای برپا ش��ده توس��ط ش��رکت
گهرزمین خبر داد و عنوان کرد :غرفههای
ک��ودک و نوجوان ،بهداش��ت و پزش��کی،
نقاش��ی ،مشاوره ،پاس��خگویی به مسائل،
اینترن��ت رایگان ،غرفه خاطرات ش��هدا و
غرفه مخص��وص ش��یرخوارگان از جمله
محتوای حدود بیش از 20غرفه گهرزمین
الس�لام) بودند
مقابل امامزاده علی (علیه ّ
که با اس��تقبال کم نظیر مردم روبرو شد.
رحیمیان همچنین برپایی رادیو اربعین را
در موک��ب گهرزمین کاری نو و جدید در
برنامههای فرهنگی این شرکت اعالم کرد

و گفت :رادیو اربعین س��یرجان با اجرای
گوین��دگان و مجری��ان ص��دا و س��یمای
کرمان همراه بود و توانس��ت مخاطبین و
شنوندگان بس��یار زیادی را به خود جلب
کند .مدیر روابط عمومی و امور بینالملل
گهرزمین پاکسازی مسیر اربعین حسینی
س��یرجان توس��ط فعاالن محیطزیست را
قابل ستایش دانس��ت و افزود :با حمایت
شرکت گهرزمین و تالش و همت اعضای
انجمن رفتگران طبیعت س��یرجان شاهد
پاکسازی مسیر پیاده روی در روز اربعین
بودی��م .همچنین توزیع پالس��تیک میان

رانن��دگان خودروه��ا و راهپیمای��ان در
راس��تای فرهنگسازی جمعآوری زباله از
روی زمی��ن و همچنین حمل آن توس��ط
یک دس��تگاه فوت��ون انجام ش��د که این
برنامهه��ا میتواند در حف��ظ و نگهداری
بهت��ر محی��ط زیس��ت بهعن��وان میراث
ماندگار بسیار مؤثر باشد .گفتنی است در
جریان اجرای رادیو اربعین در موکب گهر

زمین که ارتباط تلفنی مس��تقیم با ش��هر
های مش��هد مقدس،کرب�لای معلی و قم
برقرار میش��د مرتضی اسدی مجری صدا
و س��یمای مرکز کرمان به همراه اعضای
گروه رخ و گویندگان خانمها زهرا نارویی،
اله��ه اکبری و آقایان محس��ن کاش��انی،
مجید مویدی و مجید اس�لامی به خوبی
ایفای وظیفه نمودند.

گه ف خ عم
ي
م
ن
پي
ش
آ ي را وان و ي ناسا ي ما كار
(آرماتور بندي و بتن رزيي)

مديريت پروژه توريستي -تفريحي مهستان پارك در نظر دارد انجام عمليات عمراني(آرماتور بندي و
بتن ريزي)به متراژ حدود ١٠٠٠٠متر مربع را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.
لذا از كليه شركتها و پيمانكاران واجد شرايط دعوت به همكاري ميگردد.
آدرس پروژه:سيرجان بلوار سيد احمد خميني نبش بلوار گلستان

تلفن تماس ٠٩١٣١٤٥٤٢٧٦:شاهمرادي

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
متأس��فانه در روز اربعی��ن و ب��ا وجود
خیل عزاداران حس��ینی ،در حرم امامزاده
الس�لام) امام جماعتی نبود که
احمد(علیه ّ
نم��از را اقامه کند و نم��از بهصورت فرادی
خوانده شد و بهجماعت برگزار نشد.
 4179سالم ،حدود  4ماه است کوچه
کوثر 6خیابان آموزشکده کوثر واقع در بلوار
فاطمی��ه را بابت اجرای فاضالب ش��هری
حف��اری و هنوز آس��فالت نکردهاند که این
مس��ئله اهال��ی را دچار مش��کالت زیادی
کرده از مس��ئولین پرتالش پ��روژه مذکور
خواهشمند است اقدام نمایند .سپاس.
 4585سالم .من متأهل هستم دارای
دو فرزند و بیکار! س��ر می��دان هم میروم
کارگیرم نمیآید ش��رمنده زن و بچههایم
هس��تم .چکار بای��د کنم با خ��رج خانه و
داشتن بچه مدرسهای؟
 7022همشهریهای عزیز به فرزندان
خود بیاموزیم که شهر ما خانه دوم ماست و
از ریختن زباله در معابر و خیابان و مدرسه
خ��ودداری کنیم و از گذاش��تن زباله روی
صن��دوق عقب و ریختن در س��طح ش��هر
جلوگیری کنیم .با تشکر ازمأمورین خدوم
و زحمتکش شهرداری و خسته نباشید به
آنها ،ممنون
 4306ف��ردی ب��ه محض��ر ام��ام باقر
الس�لام رس��ید و گف��ت :ای فرزن��د
علیه ّ
رس��ول خدا! تم��ام مکانه��ای زیارتی را
آنه��م چندین ب��ار رفتهام ام��ا هیچجا با
صفات��ر و پرجاذبهتر از حرم جدّ ت در کربال
ندیدم که امام ش��روع کرد به گریه کردن.
آن م��رد پرس��ید :موال! حرف ب��دی زدم؟
ن همه
ام��ام فرمودند :نه میدان��ی علت ای 
عظمت نزد خداوند چیس��ت؟ قاتالن جدم
الس�لام) به ریختن خون او
حس��ین (علیه ّ
قانع نش��دند و بدنش را خرد کردند حتی
گفتند به کس��انی که از روی بدن حسین
رد ش��وند بهترین پاداش را میدهند20(...
صفر مصادف با چهلم ساالر شهدای کربال
تسلیت باد).
 0757با س�لام خدمت مسئوالن .این
طرحی که قرار بود کامیون داخل شهر بیاد
به پارکینگ منتقل میش��ه پس چی شد؟
چرا فقط شعار خالی میدهید؟ کامیونها
عالوه بر تأسیس��ات شهری ،آسایش مردم
را نی��ز از بین میبرند .خ��دا وکیلی فکری
بردارید به حال این کامیونها!
 1630سالم فکری برای خیابان شهید
بهشتی بردارید.
 5289من برای اولینبار در پیادهروی
اربعین س��یرجان ش��رکت ک��ردم و حس
خوبی داش��تم .انگار در پی��ادهروی کربال
ب��ودم .خیلی آدم آمده بود .میخواس��تم
از بقی��ه مردم بخواه��م در پیادهرویهای
بعدی بیایند و توی خانه ننشینند.
 3687با س�لام دعا کنید دوباره باران
بیاید .من یک کشاورزم .امسال خیلی ضرر
کردی��م .اگر میخواهید خدا رحمتش را از
ما دریغ نکند در حق هم مهربانی کنیم نه
اجحاف .خدا ظالمان را دوست ندارد.
 0657س�لام چرا رانندگان تاکس��ی
کرای��ه هزار و دویس��ت توم��ان را هزار و
پانصد میگیرند؟
 7489چند سال قبل از ساخت خونه
در خیاب��ان مه��رورزان در نزدیک��ی بلوار
ش��هید مصطفی خمینی قرار بر آس��فالت
ب��ود درحالیکه بعضی کوچهه��ای روبرو
آس��فالت ش��دند ولی بعد از گذشت چند
سال از سکونت ما هنوز خبری از آسفالت
در اینجا نیست.
 4179س�لام ،در بل��وار فاطمی��ه
(س�لام ا ...علیها) از چهارراه مالکاشتر تا
کمربندی ش��اهد ،تعداد سهواحد نانوایی
وج��ود دارد ک��ه تعطیل��ی هر س��ه واحد
روزه��ای جمعه میباش��د .از مس��ئولین
محت��رم اتحادیه صنف نانوای��ان تقاضای
حل این مشکل را داریم .ممنون.
 8075س�لام از نظ��م و انضب��اط و
مس��ئولیتپذیری نیروهایی که مش��غول
انجام امور فاضالب هستند تشکر میکنم
(کوچه  ۵میرداماد)
 9063بهشتزهرا خانهی دوم عزیزان
ماست .برای خانه تکانی دور قبرها نیاز به
چند س��طل زباله ش��یک و نو است .لطفاً
شهرداری پیگیری کند .باتشکر
 7860باس�لام هفته گذش��ته طرف
عصر که بهشتزهرا بودم افرادی مشکوک
و معت��اد که کلنگی هم داش��تند در حال
پرس��ه زدن بودند .ش��اید همینها تابلوها
را درمیآورن��د .به  110ه��م زنگ زدم و
کالنتری محل هم رفت��م گفتند پیگیری
میکنیم که نمیدانم پیگیری ش��د یا نه.
از مس��ئوالن انتظامی میخوام با این افراد
ولگرد در قبرستان برخورد شود.

 5254موضوع��ی ک��ه راج��ع به نفی
تیمداری در فوتبال زنان توسط شهرداری
نوش��ته بودی��د واقعاً درس��ته .من خودم
ورزش دوس��ت هس��تم اما ای��ن کار مال
ش��هرداری نیست .میپرس��ید چرا؟ من
سه سال قبل لیس��انس گرفتم ولی چون
ش��غلی پیدا نکردم بهخاط��ر مادر پیرم با
یک دس��تگاه پراید حاال دو س��ال هست
ک��ه در تاکس��یتلفنی کار میکنم .روزی
که ش��روع کردم ماشینم س��الم بود ولی
اآلن خدای��ی تمام زیر بن��دیاش بهصدا
در اومده چون آس��فالتهای ش��هر همه
خراباند .ش��هرداری وظیفهاش درس��ت
کردن خرابیهای ش��هر اس��ت نه معرفی
تی��م فوتبال در لیگ زن��ان .ببینید اینها
چق��در بودجه را هرس��ال خ��رج همین
فوتبال میکنند ولی آس��فالتهای ش��هر
اینقدر افتضاحه .بیائید توی دفتر آژانس
ما ببینید رانندگان چقدر روزها بعد از هر
مسیری که میروند و میآیند به شهرداری
بد میگویند .ش��هرداری هر وقت شهر را
آباد کرد و وضع مالیاش خیلی خوب بود
آنموقع برود فوتبال بازی و آن خرجها را
بکن��د .مردم هزار بدبختی تو ش��هر دارند
ولی شهرداری بهخاطر راضی کردن چند
تا خانم بودجهاش را آنجا خرج میکند که
خودش سوء مدیریت است.
 6573ب��ا وجودیکه س��رویس دهی
خ��ط واحدهای ش��هرداری در پیاده روی
اربعین نسبت به سال گذشته بهتر بود اما
باز هم خیلی از مردم در بازگش��ت مشکل
داش��تند .انتظ��ار این بود که ش��هرداری
س��رویسدهی بهتری داش��ته باشه .مردم
روی برگشت با خط واحدها حساب کرده
بودند که خیلیها با پاهای خس��ته ،پیاده
برگشتند.
 -ب��ا س�لام از مدي��ران مهدک��ودک
خياب��ان چم��ران ،میخواهم ب��ا مربيان
زحمتک��ش خ��ود رفتار بهتري داش��ته
باشند ،ممنون.
 0717با عرض سالم خدمت شهردار
و ديگر مس��ئولين شهر نجفشهر شما که
اینهم��ه زحمت ميکش��يد لطف��اً فکري
هم به اين زمين که وس��ط فاز چهارکوي
شهدا که سالهاست رها شده بکنيد چون
ش��ده جاي پارکينگ ماشینهای سنگين
باريخت��ن نخالههای س��اختماني! پس ما
ساکنین اين محل بايد چکارکنيم؟ (دقیقاً
بين کوچه نشاط  2و )١باتشکر از زحمات
شهردار محترم نجفشهر.
 6646با س�لام يه خواهش��ی دارم از
کس��اني که ت��وی مجتمعهای مس��کونی
س��اکن هس��تند راجع به کنت��رل کردن
ش��يرهاي گاز دقت بيشتري داشته باشند
که اگ��ر خداینک��رده اتفاق��ي توي یک
آپارتم��ان بيفت��د به دیگران هم آس��یب
میرس��د .حاال که فصل سرما شروعشده
حتماً بخاریها و شیرهای گاز آشپزخانه و
حمام و ...را چک کنید نشت داشته باشند.
 4340باسالم خواهشمند است فکری
به حال پارکینگ خودس��اخته تریلرهای
دودزا پش��ت مسجدالنبی در خیابان پیک
کنید .با تشکر
 8308 س�لام با عرض خسته نباشید
خدمت نگارس��تان لطفاً پیام من را چاپ
کنید از مسئولین نجفشهر میخواهم به
انتهای بلوار فاز  3نجف ش��هر به اکبرآباد
رس��یدگی و آن را آس��فالت کنن��د .اینجا
گردوخاک فضای شهرک را آلوده کرده و
باعث مریضی بچههامون میشود.
 2549در روز باران��ی چن��د ت��ا از
ماشینها توی کانالهای فاضالب فرورفته
بودند .زمستان رسید ولی کانالها درست
نشدند .مردم چقدر باید تاوان بدهند؟
 6174ما اهالی ش��هرک ثارا ...باید تا
بدون تير روش��نایی برق چراغ
چه زمانی
ِ
توي بلوار اصلي سر كنيم؟ بهخدا شب كه
میشد احس��اس میکنیم توي جادههای
راه هس��تيم ب��س ك��ه تاريك��ي مطلقه،
اميدوارم مس��ئوالن ادارهی برق يه كاري
بكنند .خدا رو خوش نمياد اینطرف شهر
رو نبینند! مگه نبايد مسئولیتی در مقابل
تاريكي ش��هر داشته باش��ند؟! پس لطفاً...
خواهش��اً بيائيد چراغ روشنایی بگذاريد تا
اینقدر از امنيتمون نترسيم.
 9063س��ه ش��نبه اربعین بود .دیدار
عاشق و معشوق .از حرم تا حرم .از حرم و
حریم دل تا حرم امامزاده .حسین همیشه
قلبها را تسخیر میکند .حسین همیشه
دلها را میبرد .از حس��ین نگویم چیزی
که زیبا نشود .از حسین فقط خود حسین
باید بگوید .از قلبی حقیقی که رگهایش
پ��ر از خ��ون تمیز اس��ت .همیش��ه بهیاد
شهدای دشت کربال و نینوا باشیم.

مرد نکونام نمیرد هرگز24 / .....
از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع
کردهای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ مرحوم حاج محمد حیدری
از آنجا که رسالت هر انسانی در عرصه گیتی مسئولیتپذیری واحساس
وظیفه در برابر همنوعان وهموطنان خود اس��ت ،این امر خدایی را باید
با مهر ایثار ومحبت جبران کرد و دانست که با دعای نیازمندان در برابر
نیکیهایش به او خیر وپاداشی بزرگ داده خواهد شد .پدر نیکاندیش
ونیکوکار شهید سر افراز غالم حس��ین حیدری( ،زنده یاد حاج محمد
حیدری) .از جمله همین افراد اس��ت که پس از ش��هادت فرزندش در
عملیات والفجر به تاریخ  3/2/62برآن شد که از اموال خود وبرای کمک
به مردم محروم روس��تای باغ چوبی بخش��ی از هزینههای ساخت یک
خانه بهداش��ت را تقبل نماید .ایشان به وعدهاش عمل کرد تا این قدم
خیر وسیله و امکانی باشد برای تسکین دردها وآالم مردم آن ناحیه که
از روس��تاهای دور دس��ت و محروم سیرجان بهحساب میآید .زنده یاد
حیدری همانطورکه فرزندش از جان خود در راه خدا و آس��ایش ملت
دریغ نکرد ایشان نیز از تقدیم مال خود در راه رفاه مردم دریغ نورزید و
همواره در امور خیر پیش قدم بود /روانشان شاد باد.
چو نیست امید عمر از شام به چاشت /
باری همه تخم نیکویی باید کاشت

جامعه
گفتگو با مسئول خیریه روزنه امید

علی حاج محمدی

آذرماه امس�ال دو س�ال از فعالیتش�ان
میگ�ذرد .ابتدا ده،پانزده نفر خانم بودند
ک�ه در ی�ک دورهم�ی تصمی�م گرفتند
ماهیانه پول�ی کنار گذاش�ته و به اموری
بپردازند که با آن کارها حال دلشان خوب
ش�ود .ش�روع خوبی داش�تند و ادامهی
خوبتری .اکنون بعد از نزدیک به دو سال
فعالیت ،توانستهاند دلهای زیادی را شاد
کنند .اینجا کسی دستور نمیدهد ،کسی
هم دس�تور نمیگیرد.همه باهم همدل و
همرأی هس�تند .در خوشیها باهماند در
ناخوش�یها هم باهم .حیفم�ان آمد در
آستانه جشن دوسالگی خیریه روزن ه امید
که زیر مجموعهی انجمن رفتگران طبیعت
سیرجان فعالیت میکند گزارشی نداشته
باشیم.
مرک�ز خیریهای ک�ه توانس�ته در همین
مدت کوتاه روزنههای امیدی به قلبهای
بس�یاری باز کند .به س�راغ مهدیه جان
آقایی رفتیم که خود پیشنهاد این حرکت
خداپس�ند را داده بود .از او پرس�یدیم از
کارتان راضی هستید که پاسخ داد خیلی.
این گفتگو را با هم میخوانیم.
***
◄جرقه این کار خوب چگونه زده شد؟
دو س��ال پیش در یک دورهمی دوستانه با 12
نفر از دوستان تصمیم گرفتیم هرکدام مبلغی
روی هم بگذاریم ت��ا برای یک دختر خانم که
موقع عروس��یاش بود مق��داری جهیزیه تهیه
ی ش��ده کم
کنیم اما از آنجا که مبلغ جمعآور 
بود با یکی از فروشندگان لوازمخانگی صحبت
کردیم تا اولین جهیزیه را قسطی و با توکل به
خ��دا برای انجام یک کار خیر خریداری کنیم.
همین؛ جرقهای شد که کارمان را البته در قالب
یک خیریه دنبال کنیم.
◄هنوز هم همان دوازده نفر هستید؟
نه دوازده نفر مال همان روزهای اول بود .پس
از آن بس��یاری از دوستان ،اقوام و افرادی که از
ماجرا باخبرش��دند اظهار تمایل کردند به این
جمع اضافه ش��وند .اکنون ب��ه لطف خدا افراد
زیادی به خیریه ملحق ش��دهاند و اعضایمان
حدود 130نفر است.
◄از عملکردتان راضی هستید؟
بله خیلی .خدا را شاکرهستیم در این دو سال
توانستهایم دل بسیاری از عروس دامادها را شاد

از شاد کردن مردم شاد میشویم

در یکی از این موارد عروس خانم ،مادرش و داماد آنقدر
خوشحال بودند که حد نداشت .مادر عروس میگفت در
خواب هم نمی دیدم بتوانم برای دخترم عروسی بگیرم
یا وقتی آقا داماد فضل عروسی اش جمع شد
اشک شوق در چشمانش حلقه زد .فکر نمی کنم
شیرینتر از این خاطره ها برای ما رقم بخورد...
کنیم و اشک غم را به اشک شوق تبدیل کنیم.
◄ آم�اری از تع�داد جهیزی�های ک�ه به
دختران نیازمند هدیه کردهاید دارید؟
بله حدود  38جهیزیه دادهایم که ش��امل لوازم
ضروری زندگی ازجمله لباسش��ویی ،اجاقگاز،
یخچال ،جاروبرق��ی ،اطو ،ظروف ،رختخواب و
پتو و لوازم مورد نیاز دیگر است البته مردادماه
امسال با تعداد  11جهیزیه رکورد زدیم.
◄ش�رایط عض�و ش�دن در روزن�ه امید

چگونه است؟
ش��رایط خاصی نداریم هرکس که دل دریایی
و ش��وق خدمت به همنوعانش را داشته باشد
میتواند به این مجموعه بپیوندد.
◄ مبالغی که صرف امور خیریه میکنید
چگونه تأمین میشود؟
بخش��ی توس��ط اعضاء ک��ه به فراخور وس��ع
مالیش��ان ماهیانه بهصورت ثاب��ت مبالغی را
خیرین محترم
واریز میکنند و بخشی دیگر را ّ

برای سومین سال پیاپی و از سوی معاونت غذا ودارو وزارت بهداشت اعالم شد:

انتخاب مجتمع لبنیاتی مسکه
بهعنوان برند برتر کشوری

برای س��ومین س��ال پیاپ��ی و پ��س از ارزیابیه��ای دورهای
کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مجتمع
لبنیاتی مس��که ،این ش��رکت بزرگ سیرجانی موفق به کسب
عنوان برند برتر کش��وری در حوزه تولید محصوالت لبنی شد.
بهگزارش روابط عمومی مجتمع لبنیاتی مسکه سیرجان ،این
مجتم��ع لبنیاتی که از ش��رکتهای فعال تولی��دی در حوزه
فرآوری انواع محصوالت لبنی میباش��د ،توانس��ته با استفاده
از پیش��رفتهترین تکنولوژیه��ای روز در حوزه تولید لبنیات و
بهرهگیری از سیس��تمهای بهروز انبارداری موسوم به(،)FIFo
در کن��ار تهیه مواد اولیه مرغوب که به رغم افزایش قابل توجه
ن��رخ دالر و بالطبع افزایش نرخ برخی مواد کمکی همچنان با
حفظ کیفیت باال و قیمت مناسب ،محصوالتی مشتریپسند را
به بازار روانه کند .بنابهاین گزارش این شرکت تولیدی سیرجانی
همچنین با مجهز بودن به آزمایشگاههای پیشرفته و استفاده از
نیروی متخصص موفق به کسب ایزوهای  9001 ISOو ISO

 22000ش��ده و چرخه موفقیتهای خود در این بخش را نیز
تکمیل و دراین خصوص نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
گفتنی است مجتمع لبنیاتی مسکه بهعنوان بزرگترین مجتمع
در نوع خود در جنوبش��رق کش��ور میباشد که با تولید انواع
محصوالت لبنی این توانایی را دارد که ساالنه حجم قابل توجهی
از نی��از منطق��ه را در این حوزه تأمین نماید و با اش��تغالزایی
جمع قابل توجهی از جوانان بومی ،به یکی از افتخارات صنعتی
س��یرجان در نوع خود تبدیل ش��ود .رواب��ط عمومی مجتمع
لبنیاتی مس��که در پایان ضمن تقدیر از مسئولین شهرستان و
همچنین مدیران وکارکنان گرانقدر این مجتمع که همه تالش
خود را برای اعتالی بیشتر این شرکت تولیدی بهکار گرفتهاند،
اب��راز امیدواری میکند که با عرضه محصوالتی در خور ش��أن
مشتریان در ارائه خدمات بیشتر ،بیش از پیش موفق عمل کند
و در این راه آماده دریافت انتقادات ،پیشنهادات و نظرات همه
مصرف کنندگان عزیز میباشد.

مس��اعدت میکنند .البته اعض��ای خیریه در
ش��رایط و مناسبتهای خاص بیشتر به کمک
میآیند مث ً
ال در جش��ن یکسالگی خیریه که
همراه با جش��ن عروس��ی یک��ی از افراد تحت
پوشش برگزار شد بچهها همکاری بسیار خوبی
داشتند.
◄از این هدایا و کارسازیها خاطرهای هم
دارید؟
چه خاطرهای ش��یرینتر از این که مث ً
ال همان
روز ک��ه گفتم؛ عروس خانم ،م��ادرش و داماد
آنقدر خوش��حال بودند که حد نداشت .مادر
عروس میگفت در خواب هم نمیدیدم بتوانم
برای دخترم عروس��ی بگیرم .یا وقتی آقا داماد
فضل عروس��یاش جمع شد اش��ک شوق در
چشمانش حلقه زد .فکر نمیکنم شیرینتر از
این خاطرهها برای ما رقم بخورد.
◄تنه�ا ف ّعالیتتان فقط تهی�ه جهیزیه
است؟
عم��ده ف ّعالیتمان بله ،ولی به م��وارد دیگری
چون توزیع سبد کاال ،تهیه لوازمالتحریر ،تأمین
هزینههای درمان ،توزیع غ��ذا ،لباس و کیف،
تهیه سیس��مونی و ...نیز میپردازیم یا مراسم
مختلفی برای بچههای تحت پوشش بهزیستی
و بس��یاری موارد خاص دیگر نیز که بهصورت
مقطعی انجام میشود.
◄س�بد کاال را بنابه کدام تشخیص و به
چه کسانی میدهید؟
خانوادههای��ی را به ما معرفی میکنند که بعد
از تأیی��د تی��م تحقیقمان ،ای��ن خانوادهها در
لیست قرار میگیرند .برخی از این خانوادهها در
لیست ماهیانه دریافت سبد کاال و برخی نیز در
لیست سهماهه و برخی در لیست  6ماهه قرار
میگیرند و بر اس��اس نیازی که در خانوادهها
تش��خیص میدهیم در سبدکاالیشان برنج،
روغن ،عدس ،سویا ،ماکارونی ،ربگوجهفرنگی،
خرما ،پنیر ،گوش��ت ،م��رغ و گاهی به فراخور
فصل ،برخ��ی اقالم دیگر میگنجانی��م .لوازم
التحریر و کیف و کفش و لباس نیز به فرزندان
خانوادههایی تعلق میگیرد که تحت پوششمان
هستند.
◄ توزیع غذا چه مقولهای است و غذاها

به چه کسانی داده میشود؟
حدود  2ماه اس��ت که ام��ور رفاهی و خدمات
ش��رکت س��نگآهن گهرزمین غذاهای مانده
و دس��تنخوردهی رس��توران را هر شب به ما
تحویل میدهند و ما بر اساس لیستی که داریم
بهصورت چرخش��ی به حدود  100خانوادهی
نیازمند تحت پوشش توزیع میکنیم در اینجا
واقعاً از حمایته��ا و کمکهای آقایان بهنیا و
فیاضی که به خیریه ما اعتماد کرده و این غذاها
را در اختیار ما قراردادند کمال تشکر و قدردانی
راداریم و امیدواریم این حرکت الگویی باش��د
برای بقیه شرکتها برای سپردن این غذاها به
خیریه ما و ما اینجا اعالم آمادگی خود را جهت
دریافت غذای بقیه شرکتها داریم.
◄به نظر شما اینگونه کمک کردنها به
تنبل پروری کمک نمیکند؟
با نظر ش��ما کام� ً
لا موافقم اگ��ر کمک کردن
در رویهی خاص خودش نباش��د قطعاً نتیجه
عک��س میده��د ولی م��ا در خیری��ه اولویت
اولمان در تهیه کار مناسب بافرهنگ خانوادگی
مراجعهکننده است و اولویت دوممان در کمک
کردن به بانوانی اس��ت که سرپرس��ت خانوار
نداشته و خودشان نیز توان کار کردن ندارند و
سوم با افرادی که بیمار دارند و استطاعت مالی
بسیار پایینی دارند.
◄ازچه زمانی با انجمن رفتگران طبیعت
همکاریتان شروع شد؟
باخانم کاظمی حدود  5-4س��الی بود که آشنا
ب��ودم آن زمان که تبریز بودند ولی بعدازاینکه
به س��یرجان آمدند و فعالیتشان را در زمینه
محیطزیس��ت آغ��از کردند و س��ود حاصل از
ف��روش ضایعات بازیافتی را ب��ه ما میدادند تا
ص��رف امور خیریه کنیم البت��ه باید بگویم که
اعضای خیریه و انجمن باهم متحد هس��تیم و
هر دو برای یک هدف کار میکنیم و
◄صحبت دیگری اگر دارید...
باوجود اوضاع بد اقتصادی متأسفانه فروشگاهها
دیگر شرایط اقساطی خرید کردن را برداشتهاند
و این بزرگترین مشکل ما شده است .امیدوارم
خیرین محترم حمایتهای خودشان را بیشتر
کنند تا بتوانیم دل افراد بیشتری را شاد کنیم.
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نگاه

ریشههای نوع دوستی در جامعه
بیژن ادبی

مهمترین اصل برای حفظ بنای یک جامعه این اس��ت
که آدمها نس��بت به یکدیگر حس نوعدوس��تی داشته
باش��ند .در اصطالح��ات عامیان��ه تعبی��ری داریم که
ملی دیرین ،اعتقادات مذهبی و سیره
برگرفته از سنن ِ
بزرگان و اولیای دین ما نیز محسوب میشود ،با این مضمون که «به دیگران
لو
رح��م کن تا خدا نیز ب��ه تو رحم کند» .گمان میکنم وج��و ِد هزاران َم َث 
ل عامیانهای از این دس��ت ،بهخودیِ خود ،نش��اندهندهی آن است که در
َم َت 
خاس��تگاههایِ فرهنگ ملی ما ،نوعدوستی و تعاون ،ریشههای بسیار عمیقی
دارد که قابل انکار نیس��ت .اگر امروز نسبت به یکدیگر بیتفاوت هستیم ،اگر
در ای��ن روزگار ،فقط و فقط به نیازها و منافع خودمان فکر میکنیم و حاضر
حقوق دیگران را برای باال رفتن از نردبان پیش��رفت ،زی ِر پا لهکنیم،
هس��تیم
ِ
اص ً
فرهنگی ما ایرانی��ان در این زمینهها،
ال به این معنا نیس��ت که س��اختار
ِ
ضعیف و ناکارآمد اس��ت ،بلکه در عالم واقع ،این ما هس��تیم که متأسفانه در
مس��ی ِر ُعرفیش��دن اخالقیات و در روند جامعهپذیری از کودکی تا به امروز،
نتوانس��تهایم این س ّنت عمیق و ریش��هدا ِر (تعاون و همیاری) را درونی کنیم.
در حقیقت یک جای این چرخهیِ جامعهپذیریِ من و شما میلنگد .به زبان
سادهتر ،متأسفانه بسیاری از پدران و مادران یادشان رفته است ،این که صرفاً
به فرزندانشان گوش��زد کنند که «به دیگران احترام بگذار» و یا «سعی کن
هوایِ دیگران را داشته باشی» قاعدتاً نمیتواند برای تقویت روحیهیِ فداکاری
و جامعهگرایی کافی باش��د .کودکان ،بیش از آن که بهسخنان زیبای شما در
اعمال روزمره شما هستند،
بابِ اخالقی زیس��تن توجه کنند ،آیینهیِ تمامق ِد
ِ
اگر ش��ما به ام ِر دستگیری از اقش��ار آسیبپذیر و مستمندان جامعه ،اهتمام
داش��ته باش��ی و یا حتی مث ً
ال در هنگام رانندگی ،ب��ه حقوق دیگران حرمت
بگذاری ،این مهمترین و آیندهسازترین تصویر ذهنی خواهد بود که عم ً
ال بیش
از ه��ر حرف و کالمی در ضمیر ناخودآگا ِه کودک نقش میبندد .در سلس��له
سنن کهن همشهریان در زمینه
یادداشتهای پیشین در نگارستان ،بارها از ِ
مردان
همیاری ،انفاق و ازخودگذش��تگی ،مصداقهای متعدد آوردهام .زنان و
ِ
س��ال خانوادههایی که صبغهیِ عشایری دارند ،هنوز بهخاطر
دنیادیده و کهن
ِ
دارند که طی س��نت ماندگا ِر «ش��یرپِیمی» ،تمامی فراوردههای لبنی یعنی
مهمترین تولیدی ،دارایی و ضرورتِ زندگی عش��ایری ،به صورت مس��اوی و
اشتراکی تقسیم میشد تا هم زندگی جمعی ،معنای بیشتری پیدا کند و هم
اینکه هیچشخصی در عشیره ،دچار تنگنایی سخت و جانکاه نشود .این رسو ِم
روح ش��هریزده ،جایِ خود را
زیبا اما امروزه از رونق افتادهاند و در زندگی بی ِ
به کشمکشها ورقابتهایِ آزمندانهیِ طبقاتی میدهند .در دهههای گذشته،
اعضای یک محله ش��هری یا یک روستا ،مناسبات خود را آنچنان در ارتباط
متقاب��ل میدیدند که اولویت را در کاهش دغدغهها و تس��کین آالم دیگری
چ کنشی از تالش
میدیدند .گمان میکنم که در شرایط امروز کشورمان ،هی 
اجتماعی نوعدوستی و دیگرخواهی) اولویت بیشتری
(موج
برای
ِ
ِ
فراگیرشدن ِ
نداشته باشد .به زبانی دیگر ،وقتی آدمی میبیند که شخصی فراتر از منافع و
مواهب مادی و خواستهای شخصیاش ،زندگی خود را ِ
وقف هدفی ارجمند
مانند همیاری و انفاق به دیگر همشهریان میکند ،احساس غرور و سربلندی
میکند که هنوز نبض انسانیت در زادگاه ما میزند.
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فرهنگ و آموزش

فرهنگ  مدرسهسازی
در گفتگو با دبیر مجمع خیّرین مدرسهساز سیرجان مرور شد:

الگوی مدرسهسازی

برای او که هنوز هم سواد ندارد

از کارگری تا مدرسهسازی

آموزش و پرورش زیربنای توسعه هر کشور است .برای تقویت
این زیربنا باید برای توسعه اماکن آموزشی تالش کرد

مریم کاظمی

اگر بگوئیم آموزشوپرورش زیربنای توسعه یک کشور است سخنی بهاشتباه نگفتهایم .حال اگر بپرسیم دلیل اینکه چرخ
«این زیربنای توسعه» در کشور ما چرا اینقدر میلنگد به پاسخها و دالیل زیادی میرسیم که یکی از آنها نداشتن فضای
آموزشی کافی و مناسب است.
وقتی در کش�ور ما و حتی در همین ش�هر ما هنوز مدارس مختلط وجود دارد و یا حتی زمانی که در کش�ور ما با اینهمه
منابع ،مدرسه دو شیفت مشاهده میشود و در برخی از شهرهای همین استان زرخیز کرمان هنوز برخی دانشآموزان در
مدرسه کپری درس میخوانند دیگر نیاز به بیان دالیل بیشتری نیست؛ اما اگرچه برای رفع این کمبود اساسی سالهاست
که بخش خصوصی و خ ّیرین مدرسهساز به کمک دولت شتافتهاند ولی پرواضح است این زخمها به دلیل گستردگی به این
س�ادگی التیام پیدا نمیکنند .نه دولت بهتنهایی توان رفع این نقیصه را دارد و نه فرهنگ مدرسهسازی آنچنان در رگ
و پوست مردم و بهخصوص کسانی که از توانایی مالی برخوردارند دوانده شده است .در این میان اما تک جرقههایی زده
میشود که اگرچه غنیمت است اما کافی نیست .نگارستان در این سالها برای ترویج فرهنگ مدرسهسازی هرازگاهی به
چاپ گزارشها ،مصاحبهها و یا خبرهای تشویقکنند ه روی آورده است تا در این راه وظیفه خود را -هرچند کم  -در قبال
جامعه ادا کند .مصاحبه با بزرگترین مدرسهساز کشور «محمدتقی داورپناه اصفهانی» در سفرش به سیرجان ،گفتگو با
عطا احمدی ،حسین عباسلو و حسن همایی از بزرگان مدرسهسازی در استان و سیرجان و درج گزارشهایی از «مجمع
خ ّیرین مدرسهس�از» در این ش�هر در کنار گفتگو با برخی اعضای آن در این س�الها و یا چاپ خبرهای مرتبط ،در این
چارچوب بوده است .هنوز گفتگوی نگارستان با مرحوم خداداد مزدایی مدرسهساز زرتشتی از یادها نرفته است .گفتگویی
که در آن نگارس�تان به افراد مس�ئولی در شهر که باعث تغییر نام مدرس�ه مزدایی به  17شهریور شدند انتقاد کرد و کار
آنها را نسنجیده خواند .بههرروی حمایت از این ایده و اشاعه فرهنگ مدرسهسازی برای رسانهها یک وظیفه است و ورود
به گود مدرسهسازی برای کسانی که از تمکن مالی برخوردارند وظیفهای دیگر آنهم با علم به این نکتهی مهم که ثواب
مدرسهسازی کمتر از مسجد سازی نیست.
آنچه در ادامه میخوانید گفتگو با ابوالقاسم اسفندیارپور دبیر مجمع خ ّیرین مدرسهساز سیرجان است تا بیشتر در
السالم) را  21سال
حال و هوای مدرسهس�ازی در این شهر قرار گیریم .کسی که خود مدرسه حضرت ابوالفضل(علیه ّ
پیش ساخت و فتح بابی شد برای خ ّیرسازان دیگر .اسفندیارپور متولد  1335سیرجان است که سال  58پس از اخذ
فوقدیپلم بهدنبال کار آزاد میرود و بعدها به فکر ساخت مدرسه در سیرجان میافتد .او اینک در قامت «دبیر مجمع
خ ّیرین مدرسهساز» این انجمن خ ّیریه را به سمتوسوی بیشتر مدرسهسازی هدایت میکند.
◄ چطور ش�د به ای�ن راه ورود پیدا
کردید؟
سال  78بعد از ساخت اولین مدرسه توسط
الس�لام)
بنده بهنام حضرت ابوالفضل(علیه ّ
خیرینی چون آقای همایی
باوجود داشتن ّ
که تا آن زمان حدود  6-5مدرسه ساخته
بود مس��ئولین وقت آن زمان در سال 79

خیرین استان
از من خواستند عضو مجمع ّ
بشوم و بنده نیز با پذیرفتن این مسئولیت
خواستم کمکی به آموزش و فرهنگ بکنم.
◄ مجم�ع خ ّیری�ن مدرسهس�از
س�یرجان چه زمانی و چگونه تأسیس
شد؟
خیرین محترمی در
بودن
دارا
با
س��یرجان
ّ

زمینهی ترویج علم و دانش این پتانس��یل
خیرین
را داش��ت که ب��هتنهایی مجم��ع ّ
مدرسهساز داش��ته باشد بههمین دلیل از
س��ال  90با دوس��تان به فکر تأسیس این
مجمع افتادیم و با مشخص کردن اعضای
هیأت مدیره کارمان را شروع کردیم...
◄تأسیس مجمع چه تأثیری در روند

| عکس :علی حاجمحمدی |

ش��اید برای باور خیلیها سخت باشد بزرگترین مدرسهساز در ایران سواد
ندارد! از س��فر محمدتقی داورپناه که برای ش��رکت در مراس��م افتتاح یک
مدرسه خیرس��از در سیرجان به این شهر آمده بود و مصاحبه نگارستان با
او چندین س��ال میگذرد اما این مرد  82س��اله همچنان شاداب و سرحال
به کار مدرسهس��ازیاش در کش��ور ادامه میدهد و تابهحال  240مدرس��ه
تحویل آموزشوپرورش داده اس��ت .داورپناه که متولد  1315خمینیشهر
اس��ت سرگذش��ت جالبی دارد .خودش یکبار این سرگذشت را در برنامه
ماهعس��ل احسان علیخانی تعریف کرده است .به گفته خودش بعدازاینکه
مادرش را در سن  9سالگی از دست داد ،به شاگردی گیوهدوزی روی آورد
و سپس به شغل پدر یعنی سنگتراشی در معدن مشغول شد و پسازآن ،در
آتشگاه اصفهان ،شاگرد استاد غدیرعلی سنگتراش شد .یک سالی بعد دوباره
به تهران برگش��ت و با دختر صاحبخانهش��ان ازدواج کرد و چندی بعد در
میدان شوش تهران ،در یک سایهبانی که از پسرعمویش «رضا ماهوش» به
امانتگرفته بود ،کارگاه سنگتراش��ی شخصیاش را دایر کرد .او مدتی بعد
با معماری آش��نا شد و کارهای ساختمانی او را انجام داد و پسازآن ،از کاخ
شمس در مهرشهر کرج سر درآورد و سنگهای آنجا را فراهم و نصب کرد.
پس از چندی ،یک کارخانه سنگبری در جاده شاهعبدالعظیم راهاندازی کرد
و قس��متی از س��نگ تاالر وحدت تهران را فراهم و نصب کرد .این کارخانه
همچنان دایر است .پس از انقالب که شرایطش بهتدریج بهتر شد ،بهتجارت
لوازم اتومبیل در دبی پرداخت و هنوز در این زمینه فعال اس��ت .او در آغاز
دهه هفتاد ،به خیرین مدرسهساز پیوست و اولین مدرسه را بهنام پدرش -
رحمان داورپناه -در س��ال  1374افتتاح کرد .این مدارس در سراسر کشور
بهویژه نقاط محروم ساختهشده است.
او تا مهرماه  83یکصدوشصتونه مدرسه ،به وزارت آموزشوپرورش تحویل
داد و این تعداد در پایان سال  1395به  236و اکنون به حدود  240مدرسه
رسیده که  6واحد آن را در زادگاهش خمینیشهر بناکرده است .وی خود را
متعهد میداند تا روزی که زنده است ،تعداد این مدارس را به یک هزار باب
برساند .او ،پنج پسر و سه دختر دارد که هرکدام زندگی خود را میگذرانند.
داورپناه همس��رش را از اولین مشوقانش درراه مدرسهسازی میداند .درباره
زندگی و خدمات این خیر بزرگ خمینیشهری تألیفاتی نیز انجامشده است
ازجمله کتابی به نام زندگی و کارنامهی خیر مدرسهساز محمدتقی داورپناه.
او از مدرسهسازی لذت میبرد و میگوید :وقتی کار ساخت مدرسهای تمام
میشود و شاگردان برای تحصیل
وارد آنجا میشوند ،برای من دعا
میکنند .همین است که تا اآلن
حتی یک قرص ه��م نخوردهام و
تنم سالم است .داورپناه میگوید:
میخواهم ثروتم را وقف کنم .این
ثروت متعلق به بچههایم نیست.
آنه��ا خ��ود باید ت�لاش کنند
وزندگی کنند.

کار داشت؟
دوستان احساس کردند جایی برای تبادل
فکر و هماندیش��ی فراهمشده و اگر کسی
بخواهد دس��تبهکار خوب مدرسهس��ازی
بزن��د مجمعی وج��ود دارد که در تعامل با
دستگاهها مسیر اجرای آن را تسهیل کند؛
بنابرای��ن اعضا بهتدریج زیاد ش��دند .بنده

خودم باوجود تعاملی ک��ه بهنمایندگی از
طرف اعضای مجمع با ادارات و ارگانهای
مختلف داشتم سبب شد کارها بسیار بهتر
و بدون فوت وقت پیش برود...
◄برای ساخت مدرسه چه مشاورهای
در مجمع به خ ّیرین داده میشود؟
ابت��دا نیازس��نجی و مکانس��نجی 

آموزشگاه ریاضی و فیزیک صفر تا صد
شروع ثبت نام کالس های هفتگی
و تست زنی فیزیک و ریاضی

من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق

یارب این رخنه دوزخ هب رخ ما که گشود

که زمین رد تب و اتب است و زمان می سوزد
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الهی بر داده و نداده و گرفته ات تو را شکر میگوییم چرا که داده ات رحمت است و نداده ات حکمت و گرفته ات امتحانی عظیم.
هجران ابدی و غم از دست دادن حمید عزیز هنوز در باورمان نمی گنجد ،آخر چگونه بپذیریم عزیز دلمان دیگر در میان ما نیست .او که نه فقط پدر و
فرزند و برادرمان بود بلکه همراه ،همدم و یاری بود در همه ی فراز و نشیب های زندگی.
تحمل این غم بزرگ را حضور گرم و صمیمی همشهریان گرانقدر ،دوستان و آشنایان و سروران بزرگواری ممکن ساخت که تنهایمان نگذاشتند و به انحاء
مختلف ،با ارسال تاج گل ،درج آگهی ،تماس تلفنی و نیز با حضور گرمشان از راه های دور و نزدیک در مراسم تشیع ،تدفین و خاکبندان

م�ا را مورد تفق�د خود ق�رار دادند،
تش�کر ویژه داریم از حض�ور گرم و
مهربان س�روران گرانق�در حاج آقا
حسینی نماینده محترم ولی فقیه و
امام جمعه س�یرجان ،جن�اب آقای
حسن پور نماینده محترم سیرجان و
بردس�یر در مجلس شورای اسالمی،
جناب آقای مکی آبادی معاون محترم
اس�تاندار و فرمان�دار وی�ژه
سیرجان،جناب آقایان حاج ابراهیم
جهانگیری ،حاج مهدی جهانگیری،
حاج منصور زیدآب�ادی ،حاج عباس
سلیمان زاده ،جناب آقای سروش نیا
شهردار محترم شهرستان سیرجان،
اعضای محترم شورای اسالمی شهر
س�یرجان ،مدیریت و پرس�نل اتاق
بازرگان�ی و کش�اورزی کرم�ان و
س�یرجان ،مدیریت و پرس�نل اداره
صنعت ،معدن و تجارت س�یرجان و
کرمان ،فرماندهی و پرسنل محترم
نی�روی انتظام�ی ،راهنمای�ی و
رانندگ�ی و پلیس راه شهرس�تان
س�یرجان ،مدیریت و پرسنل اداره

خانواده محترم پورکیانی

مصیبت وارده را حضور ش�ما تسلیت عرض نموده ،از درگاه
خداوند متع�ال برای آن مرحومه رحمت و غفران واس�عه و
برای ش�ما صبوری و شکیبایی مس�ئلت می نمایم  .خداوند
قرین رحمتش فرماید.

اصغر سرافراز

مجتمع کویر سیرجان ،شرکت جهاد نصر

سینایی ،حسن رضایی ،جناب سرهنگ

دفتر هواپیمایی آران کویر ،مرکز معاینه

تیمور ساردویی ،علی ساردویی ،مهدی

س�یرجان ،شرکت ماشین سازی تبریز،
فنی مهدی فر ،ش�رکت نظم آوران گل

گهر ،ش�رکت توس�عه آهن و فوالد گل

گهر ،ش�رکت امین ارغام کویر ،شرکت
سنگ آهن گهرزمین ،شرکت نظم آوران

واح�د بندرعب�اس ،خان�واده ه�ای
رحمانیف�ر ،خلیف�ه ای ،طغرلی ،بیگی،

جناب آقایان سید عباس شهیدی ،علی

راس�تی ،امی�ر خواجوی�ی ن�ژاد ،پوی�ا

آقایان حاج امیر ،حاج کاوه و حاج احمد
عباس�لو ،علیرض�ا س�میعی ،مهندس

علیرض�ا کاویانیف�ر ،وحی�د صالح�ی،

خانواده غیاثی ،سید مهدی سیدمحمد و

ه�ای محترم ب�داک ،درخش�ان ،جناب

خان�واده ه�ای صالح�ی ،تیم�وری،

عباسپور ،حاج غالمرضا زیدآبادینژاد،
وث�وق ،مرتض�ی کارآم�وز ،احم�دی،
پهلوانپور ،هراتی زاده ،بیگ زاده ،عباس

زاده ،خان�واده مرح�وم ح�اج نعمت اهلل

عراقی ،آقایان دیانی ،زینلی پور ،کوروش
زینلی ،حسین نجف آبادی ،جناب آقایان

شرکت پسته جواهر سیرجان

کاویانیفر ،خانواده سعید رضایی ،جناب

نادرحامدی ،خانواده بی�گ زاده ،جناب

حاج نعمت اهلل و ح�اج اصغر زیدآبادی،

با نهایت تأس�ف و تأثر ضایعه درگذشت مرحوم حاج حمید
حسام را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض مینماییم.

س�اردویی ،غالمرض�ا دبی�ری ،علیرضا

دکترحدیدی ،خانواده سلطانی ،خانواده

آقای محسن نجف آبادی ،خانواده محترم

خانواده محترم حسام

اسدی ،جناب آقای محمد کریمی ،حاج

عسکری ،محمد عسکری ،اخوان حمید
اس�دی ،خان�واده محت�رم ندیم�ی،

خانواده محترم س�عید رضایی ،خانواده

پس از تشکیل مجمع
از سال  90و در نتیجه
این تالش ها ،اکنون
سیرجان به یک کارگاه
مدرسه سازی تبدیل
شده و رتبه اول استان
را در انجام این پروژهها
به دست آورده است.
همین االن
حدود  12پروژه
مدرسهسازی در دست
افتتاح داریم و 12
پروژه مدرسهسازی
دیگر از  10تا  50درصد
پیشرفتفیزیکیدارند
که امیدواریم تا شروع
سال تحصیلی آینده
تکمیلشوند.
مدرس��ه خان��م محترم در نجفش��هر که
 50درصد پیش��رفت دارد ،موالنای  16در
نجف شهر با  50درصد پیشرفت ،مدرسه
عل��ی جهانش��اهی در ش��هرک نص��ر 40
درصد ،مدرس��ه حاج مهدی نجمینیا که
مدرس��هی هدف سابق را تخریب و توسط
ایش��ان دوباره س��اخته خواهد شد حدود
 30درصد پیش��رفت دارد ،نظام حسینی
در نصرتآب��اد  40درص��د ،زرین خط در
ش��هرک نص��ر  10درصد ،مدرس��ه آقای
آرش بهنام پدر مرحومش��ان در ش��هرک
اس��فندقه  10درصد ،مدرسه حاج کاظم
یوس��فی بهنام پدر مرحومشان در شهرک
اس��فندقه  10درصد ،مدرسه آقای امانی
در آخر خیابان وحید  10درصد ،مدرس��ه
جه��اد نص��ر در جاللآب��اد  40درصد4 ،
کالس درس در خ��رم آباد توس��ط آقای
گلزاری با  10درصد و مدرس��ه عرب زاده
در خرمآباد  10درصد پیش��رفت دارد که

خانواده محترم پورکیانی

مصیب�ت وارده را حض�ور ش�ما تس�لیت ع�رض نم�وده ،از
درگاه خداون�د متعال ب�رای آن مرحومه علو درجات و برای
بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

بهادر و ساالر سرافراز

آدرس:انتهای خ اصناف نرسیده به بلوارشیخ مفید

حم
ح
زندهیاد حاج ید سام

راه و شهرس�ازی سیرجان ،جناب
آقای دکت�ر نوربخش ش�رکت بیمه
آسیا ،شرکت های آریا پوالد ماهان،
پرش�ین پس�ته ی�زد ،پس�ته زمرد
س�یرجان ،مهتاب درخش�ان کویر،
شرکت کش�اورزی س�یرجان بنیاد،
ش�رکت بازرگان�ی رنگی�ن کم�ان
سیرجان ،شرکت بازرگانی نوید پسته
س�یرجان ،ش�رکت کش�اورزی
ایرانمنش ،شرکت راشا پسته ،شرکت
حمل و نقل شوکا ،مدیریت و پرسنل
ات�اق اصن�اف س�یرجان ،اتحادی�ه
خشکبار و پسته س�یرجان ،شرکت
الماس کویر سیرجان ،مدیریت تاالر
نیاوران ،گ�روه مالی و گردش�گری،
شرکت نانو تاسیسات ،شرکت تعاونی
پسته سیرجان ،شرکت ارغوان گهر
سبز سیرجان  ،روابط عمومی شرکت
معدنی و صنعت�ی گل گهر ،مدیریت
باش�گاه فرهنگی ورزش�ی گل گهر،
اتحادی�ه صن�ف مصال�ح فروش�ان،
ش�رکت پارس پس�ته کویر ،شرکت
کشاورزی آبیار ،شرکت متین پسته،

میکنیم .حاال یا خودش��ان میسازند و یا
خیرین را صرف
مبالغ دادهش��ده از طرف ّ
ام��ور موردنظرش��ان میکنیم .از س��اخت
مدرسه کامل گرفته تا تک کالس یا سالن
ورزشی ،نمازخانه ،آزمایشگاه و غیره.
◄گاه�ی هم خ ّیری�ن فقط یک قطعه
زمی�ن وق�ف میکنن�د ب�دون اینکه

بگویند چه س�اخته شود .در اینگونه
مواقع چه تصمیمی گرفته میشود؟
ّنی��ت واقف که مش��خص اس��ت وقتی آن
را وق��ف آموزشوپ��رورش میکن��د برای
س��اختن مدرس��ه .بعضیه��ا ه��م وق��ف
میکنن��د و اختیار را ب��ه آموزشوپرورش
میدهن��د که چگونه از آن اس��تفاده کند.
بعضیاوقات هم زمینی وقف میش��ود که
بهدلیل بزرگ بودن قابلیتتبدیل شدن به
مدرسه را ندارد بنابراین آموزش و پرورش
با فروش آن مبالغ بهدس��تآمده را صرف
س��اخت مدرسه و یا س��اخت مواردی که
موردنیاز سیستم آموزشی باشد میکند.
◄اآلن چ�ه تع�داد پ�روژه خ ّیرس�از
در دس�ت اجرا دارید و ی�ا آن را تمام
کردهاید؟
در ح��ال حاض��ر 15-10پ��روژه در حال
ساخت داریم که بعضاً 50درصد پیشرفت
دارند اگرچه متأسفانه برخی از پروژهها به
علت شرایط بد اقتصادی ساختوسازشان
کند شده است .در سال  94-95حدود 15
پروژه تحویل آموزشوپرورش شد .در سال
 96حدود  18پروژه و در س��ال جاری15
پروژه داریم که برخی از آنها را انش��اءا...
تا آخر آبان تحویل میدهیم.
◄ ک�دام پروژهه�ا امس�ال تحوی�ل
ش�دهاند وی�ا ت�ا آخ�ر آب�ان تحویل
میشوند؟
خیرس��از حاج منصوراکبرپور در
مدرسهی ّ
خیرساز حمید اطمینان
خرمآباد ،مدرس��ه ّ
در شهرک مشتاق ،مدرس��ه گهرزمین در
خیرساز حاج حسین نقوی
آباده ،مدرس��ه ّ
در مکیآب��اد ،مدرس��ه پاری��ز پیش��رو در
خیرساز حسنپور
ش��هرک ثارا ،...مدرس��ه ّ
در شهرک مهر ،مدرس��ه موالنای 15خیر
سازتوس��ط مهندس عباس��لو در هماشهر،
مدرس��هخیر ساز توس��ط خانم عزتآبادی
در عزتآباد ،مدرس��ه منص��ور صفاری در
دارینو ،س��الن نمازخانهی مدرسه یونسی
در شهرک مشتاق ،سالن نمازخانه مدرسه
حمزه ش��هبا در نجف ش��هر 4 ،کالس در
مکی آباد ،آقای شریف در ایزدآباد  4کالس
و سالن ورزشی توسط باشگاه ورزشی مس
درپاریز.
◄م�دارس در حال س�اختی که زمان
بیش�تری به اتمام آنها مانده کداماند
و چند درصد پیشرفت دارند؟

س�ید حس�ین حس�ینی ،جن�اب آقای

خواجوی�ی ،جن�اب آقای�ان امی�ر و

آقای س�ینا کاویانی فر س�ر کار خانم ها
می�رزاده  ،رض�وی ،خواه�ران محت�رم

دعاگویی ،خواهران محترم اس�کندری،

خواهران محترم س�هرابنژاد ،س�رکار

خانم ها بحرینی ،مسلمی ،مسلمیزاده،
ستوده ،امانی ،محمدی ،بیگلری ،وثوق،

اس�ماعیل زاده ،قنب�ری ،خاندان�ی،
ای�زدی ،لش�کری ،جن�اب آقای�ان
مسعود مکی زاده ،افشین زیدآبادی،

س�یدرضا مهدوی ،حش�مت السادات

مؤسس�ه خیریه نور س�یرجان ،نظام

اسماعیلی ،حمید اسدی ،جناب آقایان

کارمن�دان محت�رم ادارات و نهادهای

رض�وی ،عل�ی اکب�ر و حمی�د ش�اه

شهاب مهدیفر ،عباس دیانی ،حسین

صالح�ی ،داود قاس�می ،قاس�م و
علیشهسواری ،مجتبی پورحسینعلی،

هادی دیانی ،تیمور قاسمی نژاد ،علی و
محسن خضری ،محسن اسدی ،خانواده

محمودآبادی ،جن�اب آقای محمدجواد
عزت خ�واه ،مصطفی مک�ی ،غالمرضا

مهندس�ی شهرس�تان،

رؤس�ا و

دولت�ی و بان�ک ها ،جامعه پزش�کان،
جامع�ه وکال ،هیئته�ای محت�رم

هنرمن�دان ،فرهنگی�ان ،هنرجویان و

امتن�ان و قدردانی داریم .حضور تمام

دخترانه درخش�ان ،صرافی سیرجان،

ک�ه نامش�ان از قل�م افت�اد صمیمانه

عذرخواهی میکنیم .روزهایتان دور
از غم و همراهیتان مستدام.

خانواده های حسام ،نجف آبادی ،مهدی فر

کریمی دهیادگاری و پورکیانی

با نهایت تأس�ف و تألم درگذشت والده گرامیتان را به شما بزرگواران
تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای روح آن مرحومه رحمت و
مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا کریم الدینی

خانواده محترم پورکیانی

مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران واسعه و برای شما صبوری
و شکیبایی مسئلت می نمایم .خداوند قرین رحمتش فرماید.

شرکت حمل و نقل داخلی آتشین ترابر هرمزگان
امیرمحمد کریم الدینی

جناب آقای حاج عنایتاهلل عباسی

با نهایت تأس�ف مصیبت درگذش�ت پدر بزرگوارتان را حضور ش�ما
و خانواده محترمتان تس�لیت عرض نم�وده ،از درگاه خداوند متعال
شادی روح آن مرحوم و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت مینماییم.

انصار حزباهلل شهرستان سیرجان

جناب آقای

دانشجویان ،اقوام و همسایگان کمال

را بر چشم ما گذاش�تید و از عزیزانی

خانواده محترم

تسلیت

دادگس�تری ،اصن�اف ،بازاری�ان،

زیدآبادی ،پرس�نل محترم آموزش و

صرافی خن�دان ،مؤسس�ه خیریه
بیماران صعب العالج ثامن الحجج،

حـاج جـواد و
حاج داوود حسام

مذهبی ،ورزش�ی ،کارشناسان محترم

بزرگواران را ارج مینهیم که قدومتان

پ�رورش پرس�نل محترم دبیرس�تان

خانوادههای محترم

امیدواریم بهموقع تمام شوند.
◄با این وصف سیرجان به یک کارگاه
مدرسهسازی تبدیلشده است...
همت میکنند .سیرجان
بله واقعاً همه دارند ّ
خوش��بختانه رتبه اول مدرسهسازی را در
خیرین
استان دارد .اینیک نعمت است که ّ
خیرینی
خوبی داریم .من همینجا از سایر ّ
ک��ه تابهح��ال وارد ای��ن میدان نش��دهاند
میخواه��م که ب��رای باقیاتالصالحات هم
که ش��ده وارد گود ش��وند و نامشان را در
خیرین مدرسهس��از
تاریخ این مجمع جزو ّ
ثبت کنند.
◄خاطرهای هم از پروژههایی که اجرا
کردهاید دارید؟
س��ال  85پش��تبام مس��جدالنبی با آقای
کمالالدی��ن یوس��فی نشس��ته بودی��م و
صحبت میکردیم که حاج علی کسبزاده
گف��ت دل��م میخواه��د در کوچ��ه حاج
رش��ید جایی درس��ت کنم که ع��زاداران
الس�لام) در آنجا صبحانه
امام حسین(علیه ّ
بخورند .وقتی پیش��نهاد ساخت مدرسه را
ب��ه او دادم گفت نه به دلم اس��ت که این
مکان را بس��ازم .همانجا با آقای یوس��فی
صحب��ت کردی��م و ب��ه آقای کس��بزاده
پیش��نهاد دادیم اگر در همانجا ،به ش��ما
جای��ی بدهیم کهم��کان موردنظر خودت
را بس��ازی ،س��اختمدرس��ه را هم قبول
میکن��ی؟ که آق��ای کس��ب زاده باکمال
میل قبول کرد و مدرس��هی ش��هناز سابق
و رضویه کنونی مورد س��اخت مجدد آقای
کس��بزاده قرار گرفت و جالب ماجرا این
است بعد از تحقیق متوجه شدیم که وقف
نامه حسینه اس��ت و اکنون هم این مکان
همچنان پابرجاست.
◄در می�ان خ ّیری�ن چ�ه کس�انی
بیشترین مدرسه را تا حاال ساختهاند؟
آق��ای مهن��دس عباس��لو با س��اختن 15
مدرس��ه و آقای مهندس همایی با ساختن
 10مدرسه بیش��ترین مدرسهها را تا حاال
ساختهاند که اجرشان باخدا.
◄ی�اد میکنید از خ ّیرینی که در بین
ما نیستند؟
خیر زیادی هس��تند که از بین
بل��ه اف��راد ّ
م��ا رفتهان��د ولی ن��ام نیکش��ان همچنان
باقی اس��ت از جمله مرحومین حاج اصغر
مسلمیزاده ،حاج داود فقیه میرزایی ،حاج
محمود حمزهپور ،حاج حس��ین سرهنگی،

با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت زندهیاد
حاج حمید حسام را حضور شما سروران
گرانقدر تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت
بازماندگان را مسئلت مینماییم.

خانواده محمدحسن حدیدی

حسین مهدیفر
ضایعه درگذشت زندهیاد حاج
حمید حسام ابوی همسر مکرمهتان را حضور شما و
خانوادههای محترم حسام و نجفآبادی تسلیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم و
صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت مینماییم.

میالد و مهدی جوان خواجویی

 شماره 1148
 شنبه  12آبان 1397

ح��اج اکبر اس��توار ،حاج احمد بش��یری،
سید محمدرضا
حاج اصغر رس��تگار ،حاج ّ
هاش��می ،اس��فندیار مزدایی ،حاج مهدی
رحمتی��ان ،حاج علیاصغ��ر جعفری ،حاج
غالمرضا یوس��فی ،ح��اج مه��دی رنجبر،
ح��اج اس��دا ...باس��فرجانی ،ح��اج مهدی
جهانش��اهی ،حاج��ی موس��اییپور ،حاج
س��ید محمدتقی بنیفاطمه ،حاج محمود
ّ
ذک��ری ،ح��اج علیاصغ��ر یوس��فیزاده،
حاج رحمان خراس��انی ،ح��اج داوود خان
قطبی ،حاج محمد اس�لامی ،دکتر حسن
س��ید ابراهیم
خواجهکریمالدین��ی ،ح��اج
ّ
حس��ینی ،ح��اج فتحا...صالح��ی ،ح��اج
درویش س��لطانی ،حاج عل��ی قراری ،حاج
علی نجفآبادی ،ح��اج عبدالرضا جعفری،
ح��اج امانا...مکیآب��ادی ،منوچهرخ��ان
س��تودهنیا ،حاج محمدحس��ین صدرزاده،
حاج درویش فتاحی ،حاج س��لمان نادری،
حاج محمدحس��ن راجی ،حاج غالمعباس
صالح��ی ،ح��اج میرزامحمد ش��هبا ،حاج
حس��ین اس��عدی ،ح��اج حس��ین نقیبی،
حاج اصغر جهانشاهی ،ش��هید محمدرضا
م��رادی و خانمه��ای مرحوم��ه حاجی��ه
پروین شهس��واری ،حاجی ه صدف رضایی،
حاجیهخان��م محمدی و حاجی��ه فرخ لقا
کازرونی.
◄اگ�ر دوس�تانی ب�ا خوان�دن ای�ن
مصاحبه ترغیب شدند از اموالشان در
راه مدرسهس�ازی خرج کنند چگونه و
به کجا مراجعه کنند؟
خیری��ن مدرسهس��از واقع
محل مجم��ع ّ
در چه��ارراه فرهنگ اس��ت که دوس��تان
میتوانند عصرها ب��رای هماهنگی مراجعه
کنند و اگر دوستانی هم قصد واریز مبالغی
داشته باش��ند ،میتوانند به شمارهحساب
 0108501296006بان��ک مل��ی بهن��ام
مجم��ع واری��ز کنند ضمن اینکه ش��ماره
همراه 09131451094همیشه پاسخگوی
هرگونه سؤال عزیزان خواهد بود.
◄و حرف نهایی شما؟
فرهنگ ی��ک ش��هر میتواند م��ردم را از
جه��ل و نادان��ی بیرون بب��رد .درجایی که
آموزشوپرورش گس��ترش داشته باشد آن
ش��هر به س��مت ترقی پی��ش خواهد رفت
طوری که ش��اید یک کالس درس یا یک
ف��رد بتواند ب��ا آموزش خ��ود جامعهای را
اصالح کند.
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الگوی مدرسهسازی

مردی که فقط یک دوچرخه دارد !

مدرسهسازی بـا دستان خالی

اول آذرماه س��الروز تولد مردی از جنس ایثار و گذش��ت اس��ت .کسی که همه
زندگیاش را در کرمان وقف مردم کرده اس��ت« .پهلوان عطا احمدی» پهلوانی
لقبی است که مردم وی را با آن میشناسند.
این معلم  82ساله كرماني که در سال  1315در کوهپایه بهدنیا آمد آئینه تمام
نمای جوانمردی اس��ت .کافی است بدانید او خودش هيچ خانه ،خودرو و حتي
تلفن همراهي ندارد اما با دس��تان خالیاش تا حاال بیش از  50مدرس��ه ساخته
است .عطا احمدی از خودش شروع کرد .او سالها قبل و پس از مرگ همسرش
خانهاش را تبديل به مدرس��ه نمود .برای ساخت بقیه مدرسهها واسطه میشد...
همیشه با پالستیک پر از مدارک و انواع مجوزها و کپیها با پای پیاده و یا حداکثر
دوچرخ��ه از این اداره به آن اداره میرفت تا موانع بر س��رکارش را حل کند .در
پرونده درخش��ان او ،س��اخت هزاران مترمربع فضای آموزشی ،مدارس روزانه و
شبانهروزی ،تأسیس سرای پیشرفته سالمندان کرمان با ظرفیت  ۱۶۰۰سالمند،
ساخت جاده کوهستانی به طول  ۱۲کیلومتر و آبرسانی و برقرسانی برای مردم
زادگاهش در روستاهای «کوهپایه» با همکاری سازمان جهاد سازندگی استان،
ساخت صدها واحد مسکونی ،احداث اردوگاههای شهید باهنر و شهید رجایی و
اردوگاه هینمان و دهها کار عامالمنفعهی دیگر بهچشم میخورد .او معلمي است
كه با عش��ق ،سالها در تعليم و تربيت فعاليت كرد و حتي مرگ فرزندانش نيز
باعث نشد يك روز بر سر تدریس غايب باشد .او معلمی را از مدرسهای در گوغر
آغاز کرد و در کرمان ادامه داد تا اینکه در س��ال  60بازنشس��ت شد تا با خیالی
راحتتر به امور عامالمنفعهاش بپردازد.
خدمات او در س��الهاي اوليه انقالب از چش��مان مس��ئوالن کشور دور نماند تا
جايي كه شهیدرجایی که خود روزی معلم و وزیر آموزشوپرورش بود در زمان
نخستوزيري ،پس از اطالع از اقدامات عطا احمدی در زمینهی مدرسهسازی در
کرمان گفته بود :اگر در هر یک از اس��تانها یک نفر مثل عطا احمدی داشتیم،
وضعمان از این بهتر بود .كمتر كس��ي در كرمان هس��ت كه او را نشناسد .مرد
موسپیدی كه با پيراهن و شلوار كرمرنگ سوار بر دوچرخه به پروژههاي عمراني
در حال س��اخت سركشي ميكند و همه آنها را بر اساس نظم خاصي بهپیش
ميبرد .بارها بهعنوان معلم نمونه برگزیده شد اما در بوق و كرنا نكرد و در تمام
دوران خدمتش هدیه و جایزهای را برای خود از هیچکس نپذیرفت .عطا احمدی،
نام متفاوتی دارد؛ نامي كه نقطه ندارد اما نقطه عطف زندگی خیلیها شده است؛
نقطه امیدواری کسانی که شاید دیگر امیدی نداشتند.

تقدیر و تشکر
رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

اینک که دست تقدیر در هفتمین روز پاییز ،بهار زندگی ما را به خزان بدل نمود و غنچه زیبای سبد زندگیمان را
به دیار باقی برد و روح جگر گوشه عزیز ما را به پرواز در آورد و به ملکوت اعلی فرستاد و همه را در ماتم و سوگ
ابدی نشاند .به حکم ادب و حق شناسی با شایستهترین و عالیترین عبارات و سخنان به هر زبان و هر لهجه
ستایش میکنیم محبتهای شما بزرگواران را .چه آن کس که با گل خاطر سوگوارمان را تسلی بخشید و چه آن
کس که به قدوم مبارک خود و چه آن عزیزی که به خط و جراید آرام بخش دل داغدارمان شد.
در مقام شما چه میتوانیم بگوییم که اقیانوسی از لطف و رحمت را در رگهای خسته و کوفتهمان جریان دادید،
با این عمر کوتاه خاکی ،قادر به جبران الطاف شما نیستیم ،پس دست به دامان ذات کبریایی دراز میکنیم و از
درگاهش میخواهیم تا پاسخگوی این همه لطف از روی عنایت خویش باشد.

بدین وسیله از عنایت و حسن توجه کلیه سروران ،دوستان ،آشنایان و همکاران گرامی که در همه مراحل
ما را مدیون لطف و غریق محبت خویش نمودند از صمیم قلب تقدیر و تشکر نموده و برای همگان از
خداوند رحمان ،حضور در مرکب نورانی امام زمان (عج) را در عصر ظهور مسئلت مینماییم.

باز هم وعده ی دیدار ما در
چهلمین روز سفر بی بازگشت

ستایـش
عزیزمـان
روز چهارشنبه  16آبان ماه مصادف با رحلت
پیامبر اکرم (ص)28صفر

ساعت حرکت 2:30بعد از ظهر از درب منزل پدر آن عزیز
آدرس :شهرک مشتاق ،بلوار هجرت ،کوچه ی هجرت 11

با سپاس فراوان

خانواده ی “ستایش صفاری”
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فرهنگ و اجتماع

 شماره 1148
 شنبه  12آبان 1397

کاریکلماتور

نگاهی به آئین های باران خواهی روستائیان

انتظار باران
در جشن سده

محمدعلی آزادیخواه
خشکسالی بیابان را به سراب سازی وا میدارد
■ کس��ی که بندهی شکمش شده ،بندهی خداوند
نمیشود.
■ از گوس��فندی آدمی��زاد ،گرگ آدمیخ��وار پیدا
میشود.
■ «آرایش و گریم» ،همان «دم مسیحایی» است که
مادربزرگی را «دخترو چهارده ساله»ای میکند!
■ «مردکهی خر» به کسی میگویند که از «دانستن و یاد گرفتن» فرار کند.
■ بین آدمها ،عمر تلف شده را «مغز باختهها» دارند.
■ « ُکره خر» به کسی میگویند که از درس و معلّم و کالس فرار کند.
■ مغز باختهها ،چون تمیز و تشخیص ندارند ،خیلی گول میخورند.
■ بی معرفت ،همان کسی است که مغز باخته و بیتمیز است.
■ جوانها وقتی سر از خواب گران برمیدارند که آب از سرشان گذشته است.
■ آب زیر کس��ی میافتد که بیتمیز و تش��خیص ،گلیم زندگیش را پهن
میکند.
■ هنوز کس��ی مرد پدرش نشده که آب زیر ش��اهینی شجاع و بلند پرواز
بیندازد.
■ چون ش��اهین شجاع «عقل» و «دل» داشته باش و از «غالم بودن» بیزار
و ِ
دل
بیت شهید بلخی را فراموش مکن که فرموده است« :هزار کبک ندارد ِ
دل خداوندی».
یکی شاهین /هزار بنده ندارد ِ
■ آتش پس از شعله کشیدن و سوزاندنهایش ،برای پنهان کردن سیاهکاری
کفن خاکستری میپوشد.
ناروای خودِ ،
بین نادانی ممکن اس��ت س��نگی در چاه آب مردم تش��نه
■ هر خو ْد بزرگ ِ
بیندازد که چهل نفر دانا نتوانند آن را بیرون بیاورند.
■ «تا ابله در جهان هس��ت ،مفلس درنمیماند» مساوی است با «یک مرید
خر بهتر از شش تا ده شش دانگی».
■ عبدالرحمان جامی فرموده است« :بس عمارت که بود خانهی رنج»؛ حاال
بیاید ببیند در تولید انبوه ،خانههای رنج را برج به برج میسازند!
■ خشکسالی بدقلب و بداندیش بیابان را به سراب سازی وا میدارد.

خبر

محمد غیوری

آب مای��ه حی��ات و
زندگانی است .در بیشتر
جوامع و ادیان آسمانی
آب بهعن��وان مظهر پاکی ،دارای قداس��ت و
اهمیت فراوان است .وجود دستورها و اوامری
مبنی بر تمیز نگاهداشتن و مواظبت از آن در
بس��یاری از ادیان گویای اهمیت آب و حفظ
و نگهداری آن بهعنوان یک عنصر استراتژیک
اس��ت .اگرچه اهمیت آب برای تمامی ملل و
جوامع بشری یکس��ان و اثباتشده است اما
ای��ن اهمیت در نزد ایرانیان عهد قدیم یعنی
آریاییها دوچندان بوده اس��ت .اس��تفاده از
نماد صلیب شکس��ته که نشانگر چهارعنصر
اصل��ی آب ،باد (هوا) ،خاک و آتش در نقوش
و اماکن متفاوت اس��ت نشان از اهمیت ویژه
این عناصر در نزد ایرانیان اس��ت .هوا ،خاک
و آتش دارای فراوانی بیشتری نسبت به آب
بوده است و واضح است که اهمیت وجود آب
نیز متفاوتتر باشد.
با توجه بهموارد گفتهشده انتظار باران بهعنوان
پدیدآورنده آب و اصلیترین منبع تأمین آن

رئیس انجمن موسیقی
استان منصوب شد

بسیار طبیعی و عادی اس��ت .وجود آئینها،
مراسم و مناسکی در این رابطه در عهد قدیم
نشأت گرفته از همین انتظار و اهمیت است.
ای��ن آئینها در مناطق مختلف به ش��یوهها
و طرق مختل��ف و بر پای��ه باورهای خرافی،
مذهبی و اس��طورهای مردم برگزار میش��ده
اس��ت .قرار دادن قیچی در زیر ناودان ،وارونه
گذاشتن بیل در مسیر رودخانه ،شستن پایه
منبر و َعلَم در آب ،برگزاری نماز باران ،درست
ک��ردن نمادها و عروس��کها و پخت��ن انواع
آشها و غذاها از نمونه آئینهای بارانخواهی
مردم در مناطق مختلف بوده است که دکتر
باستانی پاریزی در قسمتهای زیادی از کتاب
«خاتون هفت قلعه» به این آئینها اشاره دارد.
عمده این آئینها نیز بهصورت گروهی برگزار
میش��ده است که عالوه بر طلب و نیاز باران،
ویژگی تفریح ،س��رگرمی و نشاط نیز به خود
میگرفته است .اصلیترین و عمومیترین این
آئین ب��ر پایه پخت نوعی نان ( ُکماچ) صورت
میپذیرفته است .این آئین همزمان با جشن
س��ده و همراه با خوانش ترانهها و نغمههای
زیبا برگزار میشده و جشن سده نیز بخشی
از این آئی��ن طلب باران بوده اس��ت .در این

جش��ن چوپان نمدی را بر دوش میانداخته،
بچهه��ای کوچک نیز نقش برههای چوپان را
ایفا میکردند و به سمت خانه و خانوادههایی
میرفتند که گوس��فند در گله داش��تند .زن
صاحبخان��ه یک ظرف پ��ر از آرد به چوپان
میداده اس��ت .چوپان آرده��ا را خمیر کرده
و درون خمیره��ا مهرهای میانداخته اس��ت.
قابلمههای کماچ را درون خرمن آتش س��ده
میگذاش��تند و بعد از پخت ،کم��اچ را بین

جوانان پسر تقسیم میکردند .مهره سهم هر
کس که میش��د او را به باد کتک میگرفتند
و تا زمانی که فردی او را ضمانت میکرد این
کت��ک خوردن ادامه داش��ت .بعد از ضمانت،
شخص جوان و یا ضامن میبایست پیشبینی
کنند ک��ه در چه زمانی ب��اران خواهد بارید.
اگ��ر در مهلت مقرر که بیش از س��ه روز نیز
نمیبایس��ت باش��د باران نمیبارید او را پیدا
میکردن��د و دوباره به باد کتک میگرفتند و

با توجه به موارد گفتهشده انتظار باران بهعنوان پدیدآورنده
آب و اصلیترین منبع تأمین آن بسیار طبیعی و عادی است.
وجود آئینها ،مراسم و مناسکی در این رابطه در عهد قدیم
نشأت گرفته از همین انتظار و اهمیت است ...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خبر داد:

از سوی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران؛ سورج یاسایی بهعنوان رئیس انجمن
موس��یقی استان کرمان منصوب شد .در حکم انتصاب وی آمده است «:نظر به
مصوبه هیأت مدیره انجمن موس��یقی اس��تان کرمان و با اس��تناد به آئیننامه
تشکیل شعب استانی انجمن موسیقی ایران ،جنابعالی را بهمدت یکسال به
عنوان «رئیس انجمن موسیقی استان کرمان» منصوب نموده ،امیدوارم در این
دوره با یاری اعضای محترم هیأتمدیره و برخورداری از آراء و نظرات هنرمندان
و فرهنگدوس��تان استان ،بتوانید بیش از پیش در حمایت از موسیقی جدی و
فرهنگی پرداخته و با اس��تفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در جهت اعتالی
سرمایههای موسیقی استان عمل نمائید.

 644ناشر در نمایشگاه کتاب کرمان
همزمان نمایشگاه مطبوعات و رسانههای استان برگزار میشود

گروه فرهنگ و هنر :مدیرکل ارشاد استان کرمان از
برگزاری نمایشگاه کتاب در کرمان از هفته آینده خبر
داد و گفت :این نمایشگاه با شرکت  644ناشر در قالب
 330غرفه از روز ش��نبه  19آبان بهمدت یک هفته در
سایت نمایشگاه جنوب شرق برگزار میشود .بهگزارش

خبرنگار ما محمد رضا علیزاده روز پنجشنبه در نشست
خب��ری خود گفت :در این نمایش��گاه  50هزار عنوان
کتاب در معرض دید عالقهمندان گذاشته خواهد شد.
وی تصریح کرد 650 :میلیون تومان بن کتاب با تخفیف
 20درصد در نمایش��گاه کتاب کرمان توزیع میشود و

جناب آقای

مهندس علی اکبر پوریانی
مدیر عامل محترم شرکت گهر زمین
از آنجاکه مقوله سالمت اجتماعی شهروندان وگستردگی خدمات سالمت
نیاز به مشارکت همگانی دارد و عزم جدی و همکاری همه جانبه رامیطلبد،

ناش��ران نی��ز  10درصد تخفیف ف��روش دارند .در این
نشست خبری مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان
نی��ز خبر از برگزاری چهارمین نمایش��گاه مطبوعات و
رسانههای اس��تان همزمان با نمایش��گاه بزرگ کتاب
کرم��ان داد .روح ا ...خدیش��ی در این نشس��ت گفت:

مجددا ً س��ه روز به او مهل��ت میدادند و اگر
طی آن سه روز باران میبارید دیگر کاری به
او نداش��تند .در پایان مراسم سده نیز اهالی
مق��داری از آت��ش س��ده را با خ��ود به خانه
میبردند .آنچ��ه برای نگارن��ده در این آئین
جالب و اما مبهم بود چرایی و فلسفه اجرای
این مراسم بود که درصدد یافتن و تحقیق در
مورد آن برآمدم که نتیجه آن در ادامه میآید.
مس��ئله ضمانت در بیش��تر آئینهای باران
خواهی پیدا بوده اس��ت و چرایی تأثیر این
ضمانت در بارش باران بس��یار قابلتوجه و
جالب اس��ت« .آناهیتا» و «تیشتر» دو ایزد
و خداون��د معروف آب در ایران عهد قدیم و
فرهنگ اساطیری ایرانیان بودهاند که مردم
در آئینها و مراس��م از آنه��ا طلب باران و
آب میکردن��د .عالوه بر دو ای��زد آناهیتا و
تیش��تر ایزد دیگری وجود داش��ته است به
ن��ام ایزد «مهر» .وظیفه این ایزد مراقبت بر
عهد و پیمان ،محافظت از بش��ر و کشتزارها
و آرامشبخشی به سرزمینهای ایران بوده
است .عالوه بر اینها ایزد مهر ،ایزد بارانساز
هم بوده اس��ت .مردم بهصورت س��اختگی
جنگ و نزاعی به پا میکردند و بدینوسیله،
یکدیگ��ر را مجبور به بس��تن عهد و پیمان
میکردند.
م��ردم ب��رای ن��زول باران دس��ت ب��ه دعا
برمیداشتند و به ایزد مهر میفهماندند که در
صورت اجابت نکردن دعا و خواسته خود که
همانا بارش باران هست بهنوعی پیمانشکن
و بدقول محسوب میشوند .درواقع از ضمانت
بهعن��وان ابزاری برای در تنگن��ا قرار دادن و
گروکشی نزد ایزد مهر استفاده میکردند که
ه��م ایزد آب و باران ب��وده و هم ایزد خوش
عهدی و وفاداری به پیمان.

تاکنون  50رسانه برای شرکت در این نمایشگاه ثبتنام
کردهاند و  60غرفه در نمایشگاه داریم.
توگو ب��ا حضور
وی بی��ان ک��رد :برگ��زاری ت��االر گف 
چهرهه��ای مل��ی روزنامهنگاری ،نشس��تهای خبری
با مس��ئوالن و مدیران اس��تان ،و برگزاری کارگاههای
تخصصی از برنامههای تدارک دیده ش��ده نمایش��گاه
مطبوعات و رس��انههای استان اس��ت .مدیرعامل خانه
مطبوع��ات اس��تان کرمان اظه��ار داش��ت :همزمان با
نمایشگاه مطبوعات و رسانههای استان ،در روز  23آبان
نفرات و اول تا س��وم جش��نواره مطبوعات و رسانههای
استان نیز معرفی می شوند.

جناب آقای محمود بازدار
سرپرست تیم موتورسواری اندروکراس سیرجان
از تالشهای شبانهروزی و ارزشمند جنابعالی در جهت ارتقاء و
پیشبرد ورزش موتورسواری و اعزام تیم اندروکراس به مسابقات
استانی کمال تقدیر و تشکر را دارم ،توفیق روز افزون شما را جهت
خدمت به ورزش موتورسواری از خداوند متعال مسئلت داریم.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی
شهرستان سیرجان  -تورج صادقی

بدینوسیله برخود الزم دانستیم تا از اقدام شایستهی طرح غربالگری دیابت
وفشارخون که توسط آن شرکت درمراسم راهپیمایی روز اربعین انجام شد

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای :انجام عملیات تنظیف و

شهروندان سیرجانی ازخدمات این طرح بهرمند گردند و حتی در مواردی که

ساختمانی و الیهروبی انهار و لولهها و کانالهای هدایت

تقدیر و تشکر نماییم .این اقدام عام المنفعه باعث گردید تعداد  1900نفر از

رفت و روب معابر ،جمعآوری زباله ،جمعآوری پسماندهای

مبتال به دیابت وفشارخون باال بودند و خود نیز ازاین بیماری اطالع نداشتند

آبهای سطحی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان

از بیماری خود آگاه شوند .برای جنابعالی و دیگر عزیزان همکار توفیق ویژه از
درگاه الهی جهت خدمت بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسالمی و شهروندان

عزیز سیرجان خواهانیم.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :انجام علمیات تنظیف و رفت
و روب معابر ،جمعآوری زباله ،جمعآوری پسماندهای ساختمانی و الیهروبی انهار و لولهها و کانالهای
هدایت آبهای س�طحی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان) به شماره  200975674000023را
از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصهگران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (س�تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه
گ�ران در ص�ورت عدم عضویت قبل�ی ،مراحل ثبتنام در س�ایت مذکور و دریاف�ت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/8/12میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1397/8/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1397/9/1
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18روز شنبه تاریخ 1397/9/3

دکترمحمد موقری

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرستان سیرجان

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

0913 620 4535

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

بانوان گرامی از سوار شدن به خودروهای شخصی مشکوک و
دارای شیشه دودی با سرنشینان جوان بهشدت پرهیز کنید.

کانال خبری نگارستان

حوادث

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

@negarestan_news

havaades.negarestan
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جزئیات تصادف رئیس اتاق بازرگانی سیرجان

حادثه رانندگی چگونه جان
حمید حسام را گرفت

هشدار فرمانده انتظامی
در خصوص یک کالهبرداری اینترنتی

مراقب خرید از سایت و
اپلیکیشن دیوار باشید !
که اکثرا ً پیگیری آنها نتیجه مثبتی
در پ�ی ندارد .همچنین در گذش�ته
ی�ک س�ارق غیربومی با مش�اهده
آگهی فروش خودرو در سایت دیوار
بهس�یرجان آمده و با فریب صاحب
خودرو ،ماشین پژو او را دزدیده بود.
رئیس پلیس س�یرجان اضافه کرد:
شهروندان هنگام خرید از سایتها
حتم ًا ب�ه نماد «اعتماد الکترونیک»

دقت کنند و مراقب باش�ند که نماد
جعل�ی نباش�د و حتم ًا مش�خصات
و آدرس س�ایت با آنچ�ه در لینک
س�ایت  www.enamad.irدرج
ش�ده همخوانی داشته باشد .ضمن ًا
دقت داشته باش�ند که لینک نماد
الکترونی�ک حتم ًا ب�ه آدرس مورد
اش�اره وارد شود و مش�خصات در
سایت دیگری نباشد.

مردم مشکالت خود در حوزه انتظامی را مطرح کنند

درگذشت
هنرمند سفالگر

| عکس :سید محمد فروزنده |

گروه حوادث :غالمرضا محمودآبادی هنرمند 76
ساله سفالگر سیرجانی روز سهشنبه بر اثر وقوع
یک حادثه درگذشت .گزارش خبرنگار نگارستان
حاکی است وی از س�فالگران با سابقه سیرجان
و اه�ل محمودآباد س�ادات بود که خ�ود ،پدر و
برادرش نیز در امر سفالگری مهارت داشتند.
وی هفته گذشته مصاحبهای با سخن تازه انجام
داد اما قبل از مشاهده مصاحبه خود بر اثر سقوط
از روی پشت بام در سهشنبه بارانی (روز اربعین)
جان خود را از دست داد.

س�اخت و فروش انواع فرم ه�ای طبی و آفتابی با
۲۰درصدتخفی�ف جهت کارکنان دانش�کده علوم
پزشکی سیرجان و فرماندهی انتظامی شهرستان

خیابان ابن سینا ،جنب بیمارستان امام رضا (ع) قدیم
کلینیک سالمت (موقوفه مرحوم ابراهیم حسینی)

خط های صفر تهران
شماره دلخواه شما ۰۹۱۲...

شروع قیمت از ۸۹۹۰۰۰تومان
۰۹۱۲۰۲۰۹۰۰۶

دیدار مستقیم شهروندان
با فرمانده انتظامی استان

گروه ح�وادث :مالقات عمومی س�ردار بنیاس�دیفر فرمان�ده انتظامی
اس�تان کرمان روز دوش�نبه  14آبان ماه در محل دفت�ر نظارت همگانی
بازرسی نیروی انتظامی استان برگزار میشود.
بهگزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی س�یرجان جلسه مالقات
عمومی از ساعت  12:30الی  14در محل خیابان شهید ناصر فوالدی جنب
پلیس آگاهی استان برگزار میشود.
در ای�ن دیدار فرمان�ده پلیس راهور اس�تان نیز حضور خواهد داش�ت.
ش�هروندان میتوانند عالوه بر مراجعه حضوری از طریق تماس با شماره
تلفنهای  197یا  2185736مش�کالت خود را با فرمانده انتظامی استان
کرمان در میان بگذارند.

عینک ولیعصر

نمایندگی فروش

| خودرو پس از سانحه رانندگی |

گ�روه ح�وادث :فرمان�ده انتظام�ی
شهرس�تان س�یرجان از عدم توجه
برخ�ی ش�هروندان به هش�دارهای
پلی�س در خصوص خری�د اینترنتی
گالیه کرد.
س�رهنگ محمدرضا ایرانن�ژاد به
خبرن�گار م�ا گف�ت :باع�ث تعجب
است برخی از ش�هروندان در حالی
ک�ه بههیچ عن�وان از ط�رف مقابل
ش�ناختی ندارن�د و او را ندیدهان�د
بدون دریافت کاال ،پول را بهحساب
فروش�نده واریز میکنند .وی ادامه
داد :مدتهاست س�ایتهایی نظیر
دیوار ،ش�یپور و  ...مشغول فعالیت

هس�تند .البته مزایای بسیار زیادی
دارن�د ام�ا همانگون�ه ک�ه م�ورد
اس�تفاده صحی�ح ق�رار میگیرند،
عدهای سودجو نیز از بستر به وجود
آم�ده جهت کالهبرداری اس�تفاده
میکنند .این مقام انتظامی تصریح
کرد :هفته گذش�ته نیز دو شهروند
دچار کالهبرداری اینترنتی شدهاند.
یکی از شهروندان  10میلیون تومان
و دیگری بی�ش از  7میلیون تومان
از دست داده است .وی بیان داشت:
کالهب�رداران عموم� ًا از تلفنه�ا و
شماره حس�اب بانکی با مشخصات
ثبت ش�ده جعلی استفاده میکنند

گ�روه حوادث :س�انحه رانندگی در محور س�یرجان
کرمان موضوع تازهای نیس�ت اما هنگامی که رئیس

دعوت به همکاری

اتاق بازرگانی سیرجان در این محور دچار حادثه شد
و جان خود را از دس�ت داد ماجرا در رأس اخبار قرار
گرفت .در این میان موضوعی که اطالعرس�انی نشد
چگونگ�ی تصادف ای�ن ف ّعال حوزه اقتص�ادی و خ ّیر
سیرجانی بود.
یکی از بس�تگان ایش�ان به خبرنگار نگارستان گفت:
حمید دچ�ار بیماری دیابت بود و انس�ولین اس�تفاده
میک�رد .وی قب�ل از حرکت ،انس�ولین تزریق کرده و
با خ�ودروی پژو پارس از کرمان راهی س�یرجان ش�د
و چی�زی هم نخورده ب�ود که در ح�دود  10کیلومتری
بردس�یر حوالی دو راهی نگار دچار افت ش�دید قند و
بیهوش شده و با بتن زیر تابلو بغل جاده برخورد میکند.
وی افزود :در این حادثه ،حمید دچار ضربه مغزی شده
و توس�ط اورژانس ابتدا به بیمارستان بردسیر و سپس
به بیمارستان ش�هید باهنر کرمان منتقل میشود؛ اما
متأسفانه یک هفته بعد در حالی که در کما بسر میبرد،
جان خود را از دست میدهد .از حمید حسام  53ساله
سه فرزند دختر بهجا مانده است.

توسط پلیس مبارزه با قاچاق کاال صورت گرفت

کشف موتور سنگین
پس از آگهی
در سایت دیوار

گروه حوادث :مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کاال آگاهی س�یرجان هفته
گذش�ته یک دس�تگاه موتورسیکلت سنگین را کش�ف و توقیف کردند.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی س�یرجان در پی انتش�ار
آگهی در س�ایت دیوار با موضوع فروش موتورس�یکلت غیرمجاز مراتب
در دس�تور کار مأموران قرار گرفت و محل مورد نظر شناس�ایی و موتور
توقیف شد.

جناب آقای

از تعدادی خانم جهت بسته بندی

حمید اسدخانی

۰۹۰33۸653۰3

موسسه و هیئت حضرت زینب(س)

دعوت به عمل می آید.

دعوت به همکاری
یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان
سیرجان بخش بلورد به چند نفر راننده
اتوبوس با مدارک کامل (گواهینامه پایه یک-
دفترچه کار -کارت سالمت) نیازمند میباشد.
عالقهمندان میتوانند هر چه سریعتر با این
شماره تلفن تماس حاصل نمایند.
۰۹۱37۱۲5۰۸۸

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به ریاست بانک ملت حوزه
شهرس�تان س�یرجان تبریک ع�رض نم�وده ،موفقیت و
سربلندی جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

جناب سرهنگ

علی غیاثی

ارتقاء درجه جنابعالی که نشان از
لیاقت و شایستگی شما میباشد
را صمیمانه تبری�ک عرض مینماییم .توفی�ق روز افزون
ش�ما را در عرصه پاسداشت نظم و امنیت جامعه از درگاه
ایزد منان خواستاریم.

دهیار روستای شهید پرور جعفر آباد
فرهاد یزدانی

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم):
پیامبر مهربانیها (علیه ّ
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند،
بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

سال بیست و یکم  شماره   1148شنبه  12آبان1397

 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)
 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :چاپ کارمانیا
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نگاه آخر

اذان مغرب

رسانه آمریکایی «میدل ایست مانیتور» عنوان کرد

پنج دلیل برای شکست
تحریمهای جدید

حاشیه  -خبر

رییس جمهور قرضی

| عکس :مجید شبستری |

س��ید حس��ین مرعش��ی در تازهترین مصاحبهاش با مهرگفته اس��ت :اگر
ّ
اصالحطلبان از آق��ای روحانی حمایت نمیکردند ،رأی ذاتی آقای روحانی
به گونهای نبود که بتواند رئیسجمهور شود .وی گفت :ما دکتر روحانی را از
اصولگرایان قرض گرفتیم و حمایت کردیم .وی در واکنش به اظهارات برخی
اصالحطلبان که میگویند ش��ورای عالی اصالحطلبان ،روند حزبگرایی را
نابود کرده اس��ت گفت :ش��ورای عالی اصالحطلبان تجربه خوبی در درون
اصالحطلبان بوده که توانس��ته جبهه واحدی را به مردم معرفی کند ،البته
در جامعه هم مخاطب دارد و به موفقیت دس��ت پیدا کرده است .مرعشی
همچنین درباره احتمال ائتالف اصالح طلبان با علی الریجانی برای انتخابات
مجلس یازدهم و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰تأکید کرد :ما هنوز هیچ
بحثی برای انتخابات مجلس با آقای الریجانی نداش��تهایم .درباره انتخابات
ریاست جمهوری هم فع ً
ال زود است که بخواهیم صحبت کنیم.

امیدهاییکه زنده شد

چند روز بارانی در ش��مال ،غرب و مرکز استان امیدها را برای کشاورزان
مأی��وس زنده ک��رد .این بارشها در حالی موجب خوش��حالی و نش��اط
مردم در نقاط مختلف اس��تان از جمله س��یرجان شد که یک سال بدون
بارندگی را تجربه کرده بودند .بارندگیها برای مردم آنقدر نش��اط آور بود
که برای س��اعاتی غم بیبارش��ی را فراموش کنند .غ��م روزهایی که آب
برای درختانش��ان نداش��تند و یا با تانکر مزارع خود را آبیاری میکردند.
مزارعی که به دلیل بیآبی در آس��تانه خشک ش��دن قرار داشتند .حاال
این بارندگیها ،طراوت تازهای به دلهای افس��رده کشاورزان داده است
بهشرط آنکه دعا کنیم ادامه داشته باشد و افسردگیها دگر بار باز نگردد.

حذف دراماتیک استقالل

هفه گذش��ته روز سایپا بود .این تیم با هدایت علی دایی پس از متوقف
کردن تیم پرس��پولیس در لیگ برتر ،در ب��ازی بعدی با ده بازیکن تیم
اس��تقالل را نیز به طور دراماتیک از جام حذفی کنار زد تا با حضور در
جم��ع  4تیم پایانی ،یکب��ار دیگر نیم نگاهی ب��ه قهرمانی در این جام
داشته باشد.
علی دایی تا کنون دوبار با پرس��پولیس و یک بار با نفت تهران ،این جام
را تصاحب کرده اس��ت .دایی فقط در فوتبال خبرس��از نیس��ت .او قبل از
توقف پرسپولیس و شکست استقالل با بسته شدن حساب هایش از سوی
مراجع قضایی مربوط به کمک های مردم در زلزله کرمانشاه نیز خبرساز
ش��ده بود که البته خیلی زود از حس��ابهایش رفع انس��داد کرد تا امور
ساخت و ساز مربوط به خود را در مناطق زلزله زده دنبال کند .علی دایی
اکن��ون در یک چهارم نهایی جام حذفی به قهرمانی چندباره در این جام
ص گرفتن آن را داشته است.
تخص ِ
میاندیشد .جامی که تاکنون ّ

جناب آقای

سیدروح اهلل محمودآبادی

حضور حماسی مردم سیرجان در روز اربعین

پایان
غیرجذاب
دلدادگان

دلدادگان به پایان خود رسید .سریالی
که ش�اید در ابت�دا به واس�طه حضور
بازیگرانی که چهرهش�ان برای مخاطب
تلویزیون آش�نا نبود ،نتوانس�ت مورد
توج�ه ق�رار بگی�رد ،ام�ادر ادام�ه با
حض�ور بازیگ�ران ن�ام آش�نایی چون
مس�عود رایگان ،پانتهآ بهرام و مهرانه
مهینترابی و داس�تانی که به واس�طه
آش�نایی کاراکت�ر امی�ر با ارغ�وان و
مادرش به سمت و سوی دیگری رفت،

توانست مورد توجه مخاطبان بسیاری
ق�رار گرفته و ب�ا مرگ هاتف ب�ا بازی
ش�اهرخ اس�تخری داس�تان ب�ه نقطه
هادی
عطف اول خود برس�د .منوچهر
ِ
کارگردان ،با نگاه ویژه و خاص خود به
روابط عاش�قانه در این سریال مخاطب
فراوان�ی ب�رای این اث�ر تلویزیونیاش
جستجو کرد.
ب�ا وج�ود هم�هی اینها ام�ا مخاطبان
دلدادگان از آخرین قسمت این سریال
راض�ی نبودند چرا که کارگردان قبل از
قس�مت پایانی قول یک غافلگیری در
قسمت آخرس�ریال را داده بود و همه
مخاطبان منتظر بودند ببینند سرنوشت
شخصیتهای سریال دلدادگان به کجا
میرس�د ،این س�ریال در نهایت بعد از
سه فصل با پایان غیر جذابی که داشت
باعث تعجب مخاطبان ش�د و حواش�ی
زیادی را ایجاد کرد!.

جناب آقای

سیدروح اهلل محمودآبادی

جناب آقای

سیدروح اهلل محمودآبادی

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما و خانوادهی گرانقدر
محمودآبادی تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از
دست رفته علو درجات و برای کلیه بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان را حضور شما صمیمانه تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و صبر
و اجر جزیل برای شما آرزومندم.

مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران واسعه و برای شما صبوری
و شکیبایی مسئلت مینماییم.

مراسم چهلم

جناب آقای

خانواده محترم

محسن خواجویی -محسن رضوانی

حاجیه ناهید
خانم ایل پور

پنجشنبه  17آبان
ساعت  3بعدازظهر
بر سر مزار آن مرحوم در
آرامستان برگزار می گردد .با حضور خود باعث
شادی روح آن عزیز سفرکرده گردید.

فرزندان آن مرحوم

حجت جهانشاهی

سیدروح اهلل
محمودآبادی

با قلبی آکنده از اندوه و با تأسف و تأثر فراوان ضایعه
درگذشت مادر بزرگوارتان را حضور شما سرور ارجمند
تسلیت عرض نموده ،از درگاه یگانه قادر متعال علو
درجات معنوی برای آن مرحومه و صبر و اجر برای
بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

علی منصفی -علی زمانی

چهل روز است طنین صدای دلنشینش
همچنان در گوشمان است
مهربانیش در قلبمان
و زیبایی چهرهاش همیشه به یادمان
پدری که وجودش افتخار و صفا و صداقت بود
صفای بارانی بود که با صداقت میبارید
و دلش دریای محبت و وجودش باران کرامت

به مناسبت چهلمین
روز درگذشت مرحوم

حاج مراد قاسمینژاد

روز چهارشنبه  97/8/16از ساعت  3:30در جوار آرامگاه ابدیش واقع در آرامستان گرد هم میآییم

تا با یاد و خاطرات جان فزایش ،مرهمی بر زخمهای کهنهمان بنهیم.
ساعت حرکت 3 :بعدازظهر

از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان خواجه نظامالملک کوچه شماره 4

سیدعلی ایراننژاد -یاسر نجمی

محمودآبادی

در برابر خواست پروردگار یکتا هر چند سفر انسانهای
پاک سرشت به دلیل رسیدن به معشوق برای خودشان
موهبتی بزرگ است .اما تحمل این دوری و رنج برای
بازماندگان سخت و غمی طاقتفرسا میباشد.
این مصیبت بزرگ را حضور شما سادات بزرگوار تسلیت
عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن مادر از دست رفته علو
درجات و برای کلیه بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

حسام و محسن پورپاریزی

قرار اس��ت دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران از فردا  13آبان از س��وی
آمریکا آغاز شود .تحریمهایی که غالباً صنعت نفت و گاز ایران را شامل میشود.
به گزارش تابناک ،پایگاه خبری «میدل ایس��ت مانیتور» از آمریکا پیش بینی
کرد تحریم های آمریکا علیه ایران به این  5دلیل با شکست مواجه میشود:
◄ نخس�ت :در حالی که ایاالت متحده قصد دارد صادرات نفت ایران را
به صفر برس��اند ،مشخص شده که این غیر عملی است چرا که جایگزینی
مناسب برای  2/5میلیون بشکه در روز در صادرات نفت ایران وجود ندارد.
کارشناسان بر این باورند که عربستان سعودی قب ً
ال ادعا کرده بود که برای هر
کمبودی آماده شده است؛ اما ریاض و متحدانش توانایی کامل از جایگزینی
نفت ایران را ندارند .در حال حاضر صادرات نفت ایران به حدود  1/5میلیون
بش��که در روز کاهش یافته است ،حال آنکه با کاهش صادرات نفت ایران،
قیمت نفت به  76دالر رس��یده و پیش بینی می ش��ود به  100دالر در هر
بشکه برسد .مس��ألهای که باعث می شود حتی اگر صادرات نفت ایران به
یک میلیون بشکه برسد ،درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا نخواهد کرد.
◄ دوم :جنگ تجاری ترامپ با چین و تحریم های اقتصادی آمریکا علیه
روسیه باعث می شود پکن و مسکو تمایلی برای کار با واشنگتن علیه ایران
نداشته باشند .عالوه بر این ،کاخ سفید نمیتواند روی همکاری با اتحادیه
اروپا حس��اب باز کند و این در حالی اس��ت که بروکسل ،برجام را یکی از
دستاوردهای سیاست خارجی خود میداند .همچنین ،اتحادیه اروپا به طور
فزایندهای تحریمهای فراسرزمینی را تهدیدی برای هویت و استقالل خود
میپندارد .ضمن اینکه «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه اعالم کرد ،اتحادیه
اروپا در حال بررس��ی راههایی اس��ت که خسارت شرکتهایی که با ایران
همکاری میکنند و به دنبال تحریمهای آمریکا در ارتباط با برنامه هستهای
ایران متحمل ضرر میشوند ،جبران شود.
◄ سوم :تحریمهای آمریکا زمینهساز تغییر تاریخی در نظام مالی جهانی
ش��ده اس��ت .برای چندین دهه ،دالر آمریکا بر بازارهای مالی بینالمللی
غالب اس��ت .با این حال ،خروج آمریکا از برجام کشورهایی مانند روسیه،
چین ،هند و ترکیه را به استفاده از ارزهای محلی خود برای تجارت با ایران
تشویق کرده است .اگر اروپا موفق به ایجاد یک سیستم مالی جدا از دالر
آمریکا شود ،دیگر کشورها میتوانند از یورو در تجارت با ایران استفاده کنند
و سلطه ایاالت متحده بر بازارهای جهانی را کاهش دهند.
◄ چه�ارم :طرفین باقی مانده در برجام ،ای��ن توافق را به عنوان ابزاری
ب��رای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا ،م��ورد توجه قرار می دهند .این به
دلیل این واقعیت اس��ت که برجام یک توافق چندجانبه اس��ت که توسط
قطعنامه  2231ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی میشود که
دول��ت ترامپ آن را یک جانبه ترک ک��رده و در حال تالش برای مجازات
سایر کشورها در صورت اجرای آن است.
◄ پنج�م :متحدان قدرتمند ایاالت متحده مانن��د اتحادیه اروپا و ژاپن
همچنان از برجام پشتیبانی می کنند .تنها تعدادی از متحدان منطقه ای -
یعنی عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و اسرائیل  -از تصمیم ترامپ
برای خ��روج از این معامله حمایت کردهاند ،در حالی که س��ایر بازیکنان
منطق��های همچون ترکیه ،عمان و عراق همچن��ان از این توافق حمایت
میکنند .همزمان ،تح ّوالت در س��ایر بحرانهای منطقهای به نفع ایاالت
متحده و متحدان آن در جریان نیست.

جناب سرهنگ

مجتبی جهانشاهینسب

ارتقاء درجه سرهنگ دومی جنابعالی را که نشان از
لیاقت و شایستگی شما دارد ،صمیمانه تبریک عرض
نموده ،موفقیت شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

عمه ها و عموها

بدینوسیله به اطالع کلیه دوستان و سروران
گرامی میرساند مراسم اولین سالگرد درگذشت

مرحوم محمد
حاجابراهیمی

پنجشنبه  97/8/17در مسجد
حضرت رسول واقع در شهرک
رزمندگان برگزار میشود.
ساعت حرکت 3:30 :بعدازظهر
به سمت بهشت زهرا
حضور شما عزیزان موجب تسلی خاطر
بازماندگان خواهد بود.

