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فرهنگ و آموزش

 شماره 1148
 شنبه  12آبان 1397

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
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با سپاس فراوان

خانواده ی “ستایش صفاری”

