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دین و اجتماع

شماره   1129شنبه  19خرداد 1397

یادداشت

جمع گرایی و مسئولیت پذیری
بیژن ادبی

وجه تمایز انس��ان از س��ایر موجودات چیزی جز باور به
هنجارها و رفتار اخالقی
نیس��ت .عقالنیت و عاطفه جایی کنار هم میایستند و
اراده ف��رد بهگونهای بر کنش او تأثیر میگذارد که قبل از هر عملی ،انس��انی
بودن آن اولویت محسوب شود .حفاظت از ارزشهای اخالقی جامعه ،نیازمند
آن است که هر شهروندی به خودخواهیهای رنگارنگش« ،نه» بگوید و خود را
بهگونهای با شرایط تطبیق بدهد که اگر نمیتواند برای آسایش عمومی قدمی
بردارد ،الاقل این حقیقت را با گوشت و پوستواستخوان درک کند که اگر آن
قدر پیلهیِ خودشیفتهگی و سود طلبی بر قالب شخصیت آدمها تنیده نشود و
هرکدام از ما ،خود را محور عالم نداند و سعی کنیم صرفاً به شکل غریزی زندگی
نکنیم وزندگی اجتماعی در میان دیگر همشهریان ،فقط در جهت امیال حیوانی
تفسیر نش��ود ،آن زمان میشود باور داشت که جامعه کلید مشکالت خودش
را در آیینه پیداکرده است .آنچه بهطور نمونه ،شهروندی را بر آن میدارد که
بهجای رفتن به یاری اقش��ار آسیبدیده و رنجدیده ،با پا گذاشتن روی حقوق
اجتماعی دیگران پنجه بر چهره انس��انیت و اخالق جامعه بکشد ،همین روند
تربیتی اس��ت که باید به فکر آموزش ارزشهای جامعهمحور و نوعدوستانه ،با
استفاده از روشمندیهای بهروز و گذر از مرز کلیشههای شعاری که تأثیرگذاری
اخالقی حمایت از
دادن اصل
مناسب ندارند ،به ش��یوههای کاربردی برای یاد ِ
ِ
مدد خواهان ضربه خوردهای اس��ت که در کنار ما بهس��ختی و مشقت زندگی
زندگی
میکنند .اگر بپذیریم که اولویت قرار دادن دیگران و بهتر کردن شرایط
ِ
آنان ،از نزاعهای درونی و بین فردی جامعه تا چه میزان کم میکند ،به رسیدن
به سطح واالیی از فرهنگ انسانی شهریگری کمک خواهد شد .در این صورت،
حقیقتاً اصل مس��یر را پیمودهایم و در ترازوی ذهنیمان ،کفهیِ رضایتمندی
از خویش ،سنگینتر خواهد شد .دورکهایم از بنیانگذاران علم جامعهشناسی
این دیدگاه را تا به آنجا بس��ط میدهد که خودخواهی فردگرایانه را ناشی از
اجتماعی نش��دن فرد و هنجار گریز بودن ،تفس��یر میکند و تمایالت دینی را
راهکار انس��جام جامعه و تقویت نظ��م و درنتیجه کنترل درونی فرد برای یکی
ش��دن ف��رد و جامعه میداند .ماکس وبر بنیانگذار دیگ�� ِر این علم ،دلیل این
رفتارهای خودخواهانه را دیوانس��االری افسارگسیخته جهان مدرن و «کنش
نو
دلیل محاسبهگری سود و زیا 
عقالنی معطوف به هدف» میداند و آن را به ِ
ترجیح فرد به جامعه میداند و گمان میکند که «اخالق مسئولیت» چارهساز
خواهد بود .بسیاران دیگری نیز در مورد لزو ِم اخالقی شدن جامعه و دستگیری
از نیازمندان س��خن گفتهاند .تقریباً ش��اهبیت اغلب نظریاتی که در این زمینه
اجتماعی
طرحش��ده اینچنین است که اگر جمعگرایی و مس��ئولیتپذیری
ِ
نهادینهشده از طریق آموزشوپرورش و تربیت فرد در خانواده و مجموعاً روند
جامعهپذیری اگر صحیح طی شود ،شهروندان میفهمند که همهچیز در سرمایه
اقتصادی و ش��هوتِ پول درآوردن و باال رفتن از نردبان پیشرفت طبقاتی و له
کردن حقوق دیگران خالصه نمیشود بلکه سرمایه اجتماعی و فرهنگی شهروند
بر اس��اس میزان آدمگری وی و مس��ائلی مانند ش��رکت در امور خیریه برای
همشهریان نیازمند وی رقم خواهد خورد .اگر این نظام اخالقی درستکار کند
و خودخواهی کمتر و کمککردن و دلسوزی و همدلی و حمایت از فرودستان و
نیازمندان بیشتر شود ،هم اعتماد اجتماعی رشد میکند و هم از شدت تنشها
و کجرویها و بحرانهای اخالقی کاسته خواهد شد.

شمشیری دگر باز بر علی نکشیم!
محمد حسین خوشوقت *
شبهای بیمانند قدر ،دگر بار رسید
و آنان که قدر ای��ن قدر را میدانند
خدای مهرب��ان را بیانتها س��پاس
میگذارن��د .مفاد صریح س��وره قدر
میآموزد که ش��ب قدر ،ظرف نزول
قرآن اس��ت و ارزش آن ،از هزار ماه
بیش��تر است .در این ظرف زمانی پر
خیر و برکت ،ارزش هر خیر و نیکی و
دعا و نیایش و توبه بر درگاه حضرت
ربوبی ،هزاران برابر شب ها و روزهای
دیگر س��ال اس��ت .نماز مخصوص،

تالوت سورههای قدر و روم و دخان
و عنکبوت و طلب آمرزش ،از اعمال
توصیه ش��ده در این ش��ب است .به
تعبیر بزرگان س��یر و سلوک الهی،
اگر بتوانیم در ش��ب قدر ،راه «آدم »
شدن را بیابیم و به آن پایبند شویم،
بردهای��م؛ راه آدم ش��دن ،بندگی و
اطاعت از خداس��ت و قرآن و رسول
و اهل بیت او ،این راه را به روش��نی
نش��ان دادهاند .حکمت اس��تحباب
قرآن بر سرگرفتن هم همین است.
قرآن را بر سر میگیریم تا اقرار کنیم
که قرآن و همه آن چه در آن است،

وقتی ن ّیتها
پاک باشد...
گروه جامعه :خیریهای که با یک دور همیای
زنانه شروع شد و خانمهایی که فارغ از چشم
و همچشمیهای معمول با نیت خیر دست در
دس��ت همنهادند تا بهجای خریدن کریستال
ب��رای دکورهایی که ش��اید تا آخ��ر عمر هم
استفادهای از آنها نمیش��ود ،گره از مشکل
جوانان بگش��ایند ک��ه در حس��رت آرزوهای
برآورده نشدهشان ماندهاند .صحبت از خیریه
روزنه امید به مدیریت خانم مهدیه جانآقایی
اس��ت .او که قب ً
ال در کارهای خیر دس��تی بر
آتش داشت تصمیمش را برای راهاندازی این
خیریه به دوس��تانش در جمع میگوید که با
اظهار همکاری و عالقه آنها مواجه میشود.
و اینگونه ش��د که خیریه روزنه امید در 14
آذر  95ش��کل گرفت و اس��تارت خ��ود را با
جشن یلدایی که برای بچههای تحت پوشش
بهزیستی و جمعی از خانوادههای کمبضاعت

برپا کرد زد.
ای��ن خیریه با وج��ودی که زمان زی��ادی از
راهاندازیاش نمیگذرد اما خدمات قابلتوجهی
داش��ته که قابلس��تایش اس��ت .او میگوید:
م��ا کارمان را ابتدا با  10نفر ش��روع کردیم و
بهمرور به  50نفر و اکنون بعد از جشن خیریه
رمضان که هفتهی گذشته برگزار شد به حدود
یکصد نفر عضو رس��یده ک��ه مایه دلگرمی
اس��ت .مهدی��ه جانآقایی هدف از تأس��یس
خیریه را حمایت و دستگیری از خانوادههایی
بیان میکند که برای اداره زندگی با مش��کل
مواجهاند .وی اولویت اصلی خیریه را بر اساس
دوستان همکارش گرفته تهیه
تصمیمی که با
ِ
جهیزیه برای دختران عقد بس��تهای میداند
ک��ه بضاعت مال��ی ندارند و اضاف��ه میکند:
درعینحال به توزیع س��بد کاال ،توزیع لباس
و کفش،توزی��ع لوازمالتحریر ،کمکهزینهی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه دوستان ،آشنایان و اقوام
که در مراسم تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاکبندان
جوان ناکام

حامد خضری نژاد

شرکت نموده اند ،به اطالع می رسانیم مراسم چهلم
آن عزیز از دست رفته روز پنج شنبه مورخ 97/3/24
از ساعت  5الی  7بعدازظهر برگزار می گردد.
ساعت حرکت  5:30بعدازظهر
از مقابل منزل پدر آن مرحوم واقع در هماشهر به
سمت بهشت زهرا حسن آباد

خ��دا را بهدنیای فان��ی نفروخت و
عدالت را قربانی نس��اخت؛ و ما اگر
بر این طریق نباش��یم ،خون علی را
لگدم��ال کردهایم .فرزند و ش��اگرد
پاکباخته علی« ،خمینی کبیر» که
این روزها در غم از دس��ت دادنش

آزردهای��م ،ب��ا خ��ون دل و به مدد
خونه��ای پاکی ک��ه او را همراهی
نمودن��د ،حکومتی بر پا س��اخت تا
م��رام علی را زنده کن��د .ما آیا این
دستاورد ارزش��مند را چگونه پاس
داشتهایم؟ * /فرارو

درباره انجمن خیریه روزنه امید

چون ششدانگ مغازه دارای پالک  11فرعی از  3133اصلی بمساحت  23/65مترمربع واقع
در اراضی امیرآباد شول بخش  36کرمان مورد تقاضای آقای سعداهلل شول نیاز به تحدید
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده  15قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست
مورخه  97/3/6مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره  5قانون مزبور
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت  8صبح روز شنبه  97/4/9در محل شروع و بعمل
خواهد آمد .لذا به مالک (مالکین) امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر
در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر
طبق ماده  20قانون حداکثر ظرف مدت  30روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدید اعتراض
خود را کتب ًا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد .بدیهی است پس از گذشت
مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :شنبه 97/3/19

وقتی که تو نیستی من خون
هزار آسمان بی مهر را گریه
میکنم .اما خاطرت باشد همیشه
این تویی که می روی ،همیشه
این منم که می مانم.
اما دیدی آرام آرام دلمان به بی
کسی ،صدایمان به سکوت
و چشم هایمان به تاریکی
عادت کرد.

روی سر ما جای دارد و نه کنار ما یا
خدای ناکرده ،زیر پای ما! قرآن خدا،
بهعنوان راه و س��بک زندگی ما ،باید
عن��ان فکر و عمل و ک��ردار ما را در
دست داشته باشد که تنها از همین
راه ،ش��اهد رستگاری دو گیتی را در
آغوش خواهیم کشید.
در ای��ن روزه��ا و ش��بهای
سرنوشتس��از ،نگاهمان ب��ه قرآن
مجسم ،امیر مؤمنان هم هست .او که
جز بنده خ��دا نبود و جز او ندید .به
فرموده رسول گرامی اسالم ،حضرت
خاتم ،امت را بدرود گفت در حالی که

دو پدیده گرانسنگ جداییناپذیر را
از خویش بر جای گذارد؛ قرآن و اهل
بیت .و علی سرور عترت پیامبر است.
ما نیازمندان ،در این ش��بها ،قرآن
را بر سر میگذاریم و خدا را به فرق
شکافته امیر مؤمنان قسم میدهیم
ت��ا حاجات مادی و معنویمان را بر
آورده س��ازد .از مروت به دور است
که با رفت��ار خویش ،قرآن و علی را
بیازاریم و خون پاک قرآن مجس��م
را پایمال س��ازیم .قرآن مجسم که
خون پاکش در محراب عبادت خدا
بر زمین ریخت ،از گناه میهراسید،

چون ششدانگ مغازه دارای پالک  10فرعی از  3133اصلی بمساحت  25/94مترمربع واقع
در اراضی امیرآباد شول بخش  36کرمان مورد تقاضای آقای سعداهلل شول نیاز به تحدید
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده  15قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست
مورخه  97/3/6مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره  5قانون مزبور
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت  8صبح روز شنبه  97/4/9در محل شروع و بعمل
خواهد آمد .لذا به مالک (مالکین) امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر
در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر
طبق ماده  20قانون حداکثر ظرف مدت  30روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدید اعتراض
خود را کتب ًا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد .بدیهی است پس از گذشت
مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :شنبه 97/3/19

درمان ،اختصاص وام خوداش��تغالی ،برگزاری
جش��نهای مختلف برای افراد تحت پوشش،
ویزیت رایگان اهالی برخی روس��تای محروم
نیز مبادرت میکنیم .مهدیه جانآقایی تهیه
 22م��ورد جهیزیه برای  22دختر بیبضاعت
دم بخ��ت را ازجمله اقدام��ات این خیریه در
 18م��اه فعالیت خود میداند و میگوید :این
میزان جهیزیه در اختیار دختران عقد بستهای
قرارگرفت��ه که در میان آنها دختر  7س��ال
عقد بسته نیز بوده است .او تعداد خانوادههای
تحت پوش��ش خیری��ه را  250خانواده اعالم
کرد که بنا به احتیاجش��ان بهصورت ماهیانه،
فصلی و یا س��الیانه با تحویل س��بد کاال و یا
تأمین نیازهای دیگر مساعدت میشوند .وی
در م��ورد حامیان خیریه و اینک��ه چه افراد و
یا س��ازمانهایی در این راه از ش��ما حمایت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی کامیونداران و مشاغل مربوطه یاسین جنوب شرق به شماره ثبت  3393شناسه ملی 14003491989
شهرستان سیرجان استان کرمان.

نظر به اینکه جلسه مجمع عادی سالیانه نوبت اول مورخ  97/3/16این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکت های
تعاونی نرسید به اطالع کلیه اعضا می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این تعاونی در ساعت  9روز جمعه مورخ
 1397/4/1در محل مسجد ابوالفضل شهرک سمنگان تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت میگردد رأس ساعت مذکور در جلسه
حضور بهم رسانند.
ضمن ًا  -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  1397/3/31باتفاق
نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع
ممنوع است ).ضمن ًا ساعت  8/30وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
دستور جلسه -1 :استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس  -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1395و 1396و اتخاذ تصمیم
در خصوص تقسیم سود -3انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال مالی
 -4تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه  -5تصمیمگیری در خصوص انعقاد قرارداد زمین با شرکت شهرکهای صنعتی و نحوهی
واگذاری زمین  -6تصمیمگیری در خصوص حقالزحمه بازرسان  -7تصمیمگیری در خصوص نحوهی آمادهسازی و زیر ساخت
و اخذ امتیازات پروژه پارکینگ  -8تصمیمگیری در خصوص پاداش بازرسان  -9تصویب آئیننامه معامالت  -10انتخاب روزنامه
کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
هیئت مدیره شرکت

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی شناسایی پیمان کاران بومی
ابنیه و ساختمان شهرستان سیرجان

چون ششدانگ مغازه دارای پالک  12فرعی از  3133اصلی بمساحت  46/92مترمربع واقع
در اراضی امیرآباد شول بخش  36کرمان مورد تقاضای آقای سعداهلل شول نیاز به تحدید
حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده  15قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست
مورخه  97/3/6مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره  5قانون مزبور
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت  8صبح روز شنبه  97/4/9در محل شروع و بعمل
خواهد آمد .لذا به مالک (مالکین) امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در مودعد
مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته
باشد بر طبق ماده  20قانون حداکثر ظرف مدت  30روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدید
اعتراض خود را کتب ًا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد .بدیهی است پس از
گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :شنبه 97/3/19

آگهی مناقصه شهرداری خواجوشهر

شهرداری خواجوشهر در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره  156مورخ  97/3/10شورای محترم اسالمی خواجوشهر
قسمتی از وظایف خود را شامل حمل و نقل ،خدمات اداری ،نگهداری و نگهبانی ساختمان اداری ،خدمات شهر شامل رفت و
روب ،حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز را به صورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای
دارای صالحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل میآید حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت

دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری خواجوشهر مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
 -1سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد میباشد که میبایست به حساب سپرده
 0111464897006نزد بانک ملی شعبه مرکزی سیرجان بنام شهرداری خواجوشهر واریز و یا ضمانتنامهی معتبر
بانکی را عین ًا در پاکت مربوطه قرار دهند.
 -2هرگاه برنده اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
 -5هزینه درج آگهی به عهده برنده میباشد.
 -6به پیشنهادات مخدوش -مشروط -ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.

شهرداری خواجوشهر

| برخی اعضای خیریه روزنه امید  /عکس :طاهره ایرانپور |
میکنن��د گف��ت :گروههای زیادی هس��تند چراکه وقتی نیت پاک باشد هر میزان کمک
که در ای��ن راه ما را ی��اری میکنند ازجمله هم ارزشمند اس��ت .وی گفت :تمام کسانی
مدیر فروش��گاه اب��زار میالد ،س��الن امیران ،که ضایعات بازیافتیشان را جمعآوری و به
انجمن رفتگران طبیعت س��یرجان ،مدیران انجمن رفتگران طبیع��ت تحویل میدهند
جهاد نصر ،مدیران تعاونی مس��کن کارکنان بدانن��د ک��ه در ش��ادی خانوادههای تحت
و کارگران گلگهر ،نش��ریه نگارستان ،رئیس پوشش ما سهیم هستند .مهدیه جان آقایی
اتحادیه صنف پوشاک ،کفش چرمینه ،قنادی گفت :ما در حال حاض��ر حدود  30عروس
جانآقایی ،عمدهفروش��ی زینلی ،لوازمخانگی در نوب��ت دریافت جهیزیه داریم که البته با
ش��هابی ،تعاونی مصرف گلگهر،میوهفروشی جش��نی که در هفتهی گذش��ته با پذیرایی
محمودآبادی،پیج کیدزآو سیرجان و افراد و مهندس نورمندی در س��الن امیران برگزار
گروههای مختلف هنری و فرهنگی و تکتک ش��د خیرین بزرگوار قول  7جهیزیه را به ما
اعضای انجمن خیریه روزنهی امید که از همه دادند ولی بازهم نوعروس��ان زیادی در صف
سپاس��گزارم .این را عرض کن��م که تکتک انتظار دریافت جهیزیه هستند .وی با اعالم
افرادی که حتی مبلغ هزار تومان به ما کمک ش��ماره تلف��ن  09039222589از م��ردم
کردهاند جزو حامیان ما بهحس��اب میآیند و و نهاده��ا و ش��رکتها خواس��ت از هرگونه
من دس��ت همهش��ان را از راه دور میبوسم حمایت خود از این خیریه دریغ نکنند.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل وندور لیستهای خود در سال
 ، 97نسبت به شناسایی شرکتهای واجد صالحیت بومی شهرستان سیرجان که دارای رتبه
حداقل  4ابنیه و ساختمان و تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بودجه می باشند اقدام
نماید .لذا شرکتهای بومی شهرستان سیرجان حداکثر به مدت  5روز از تاریخ چاپ آگهی،
درخواست کتبی خود را به همراه اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل
 DKMSJSCO@Gmail.Comارسال نمایند.
 -1گواهی رتبه حداقل  4ابنیه و ساختمان و تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بودجه.
 -2فهرست سوابق مربوط به انجام کارهای احداث ساختمان،احداث جاده،احداث کانال و
مخزن و . ....
 -3ارائه مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار.
 -4ارائه رضایت نامه کارفرمایان قبلی .
 -5ارائه مدارک ثبتی شرکت .
توضیحات :

 -1ارائه مدارک و مستندات مذکور فقط جهت تکمیل وندور لیست شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
می باشد و هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند .

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

