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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.
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(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

