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فاطمه ایراننژاد

نمایش اجناس گران و بیکیفیت
| عکس :مجید شبستری |

گرچـه برپایـی نمایشـگاه فصلـی
عرضـه کاال در شـهرمان اتفاق تازهای
نیسـت ،ولی نمایشـگاه پاییزه امسال
تـراژدی غمانگیـزی را بـه نمایـش
گذاشـته کـه نفسهـای پایانـی
اقتصـاد بیجـان برخـی خانوادهها را
به شـماره انداخته و ردپای فوالدین
پیشـانی بیما ِر درآمدشـان
تورم را بر
ِ
حککـرده اسـت .اینکـه بسـیاری
از خانوادههـای مرفـه سـیرجانی
تمایلـی بـه خریـد از مراکـزی نظیـر
ی و یا جمعه بازار
نمایشـگاههای فصل 
ندارنـد ،توجیه مناسـبی بـر تعطیلی
جمعـه بـازار و یـا نابسـامانی در روند
برپایی نمایشـگاههای فصلی نیسـت.
مکانهایـی کـه اکثرخانوادههـا بـا
درآمد متوسـط و یـا پایین ،امیدوارند
که بتوانند بیشـتر مایحتاج خود را از
ایـن مراکز تهیـه کنند .نمایشـگاهی
کـه گرچـه برپایـی آن در جلسـاتی
با حضـور مسـؤولین شـهر پایهریزی
میشـود ،ولـی بـه نظـر میرسـد
چشـمانداز روشـن صورتجلسـات
فعلیـت در نمیآید.
امضـا شـده ،بـه ّ
اینکـه علیرغـم پیشـرفت شـهر
در خیلـی از بخشهـا ،مشـکالت
برگـزاری نمایشـگاه بعـد از سـالها
همچنـان بـه قـوت خـود باقیسـت،
تنهـا یـک دلیـل میتوانـد داشـته
باشـد و آن اینکـه کیفیـت مناسـب
برپایـی آن فقـط یـک تـب تنـد
اسـت .تبـی کـه چنـد روز قبـل از
شـروع نمایشـگاه به جان مسـؤولین
میافتـد ،جلسـات ،مصوبههـا و
برنامههـای ایدهآلـی را سـبب
میشـود کـه در نمایشـگاه امسـال
چنیـن میکنیـم و چنـان میکنیـم
ولـی معمـوالً دسـتاوردی بهدنبـال

خانوادههای کم درآمد و تراژدی همیشگی نمایشگاههای پاییزه و بهاره

نـدارد .تـب بـه سـرعت فروکـش
میکنـد و دوبـاره بعـد از اتمـام کار
نمایشـگاه ،هـر آنچـه کـه گفتـه و
امضـا شـده بـود بایگانـی میشـود و
البتـه فرامـوش ،ولـی آنچه تمـام و
کمـال دریافـت میشـود و البتـه هر
سـال ترفیـع مییابـد مبلـغ اجـاره
بهـای غرفههاسـت .حاال چـرا همین
هزینـه جهت بهبود اوضاع نمایشـگاه
صـرف نمیشـود جـای سـؤال دارد.
باید بگوییم درست در روز و لحظهای
کـه کلنـگ احـداث بزرگتریـن بـاغ
ایرانـی جنـوب شـرق کشـور در
شـهرمان بـا حضـور مسـؤولین بـر
زمیـن مینشسـت ،اگـر سـری بـه
محـل برگـزاری نمایشـگاه پاییـزه
میزدیـد نـه پارکینـگ مناسـبی
میدیدیـد و نـه سـرویس بهداشـتی

اجرای تعرفهگذاری نظام پرستاری
تا پایان شهریور

کرمان
در اولویت
آزمون های
استخدامی

گـروه خبـر :معـاون پرسـتاری وزارت
بهداشـت بـا اشـاره بـه میانگیـن نسـبت
«پرسـتار بـه تخـت» در کشـور گفـت:
وضعیـت اسـتان کرمـان در ایـن میانگین
حـدود  ۸۲/۰اسـت .او گفـت :در شـیفت
بخشهـای عـادی بایـد بـه ازای هـر  ۴تا
 ۵بیمـار یک پرسـتار وجود داشـته باشـد
امـا در بیمارسـتانهای کرمـان بـه ازای
هـر ۱۰بیمـار یـک پرسـتار اسـت .دکتـر
عبـادی عنـوان کـرد :در ایـن سـالها کـه
توسـعه تخـت دراسـتان کرمـان داشـتیم
بایـد اصلاح چـارت هم صـورت میگرفت
و سـهمیه اسـتان براسـاس تختهـای
مصـوب اختصـاص داده میشـدکه در
ایـن راسـتا قـرار بر این شـد کـه همکاران
حـوزه علـوم پزشـکی و سـازمان برنامـه
و بودجـه توجـه ویـژهای بـه ایـن مسـئله
داشـته باشـند.
وی اضافـه کـرد :در آزمونهـای
اسـتخدامی بعـدی اولویـت بایـد بـه
اسـتانهایی کـه از این میانگیـن پایینتر
هسـتند داده شـود کـه اسـتان کرمان در
ایـن اولویـت خواهـد بـود.
عبـادی در خصـوص تعرفهگـذاری در

درسـتی! مطمئنـاً بـرای پـارک
کـردن ماشـینتان یـا باید سـاعتها
انتظـار میکشـیدید و یـا کیلومترها
آنطرفتـر پارک میکردید .مشـکل
جـدی پارکینـگ بـرای مکانـی که با
ّ
صـرف هزینـه زیـاد ،محل برگـزاری
جمعـه بـازار نیـز در آن جانمایـی
شـده است ،شـاید در شـأن شهرمان
نباشـد .پارکینگی که فقط جوابگوی
خودروهـای غرفـهداران اسـت و
نـه بیشـتر .متأسـفانه بایـد بگوییـم
شـهری کـه اقتصـاد پُـر رونقـی دارد
و درآمدهـای هنگفت ،در نمایشـگاه
فصلـیاش اگـر بازدیـد کننـدهای به
سـرویس بهداشـتی نیـاز پیـدا کند،
یـا موجـود نیسـت و یا اگر هسـت با
کیفیت بهداشـتی پاییـن و تعداد کم
در حـد ظرفیـت غرفـهداران!...

حـوزه نظـام پرسـتاری نیـز تصریـح کرد:
ایـن مسـئله بعـد از  ۱۵سـال امسـال
در ردیـف بودجـه آمـده و ایـن اتفـاق
بزرگـی اسـت ،برخـی از آییننامههـا و
بخشـنامهها یـک بـه یـک مصـوب شـد
و اگـر بـه زودی ایـن منابـع تأمیـن شـود
تـا پایـان شـهریور عملـی خواهـد شـد؛
البتـه پرداختهـا از اول فروردین اسـت و
معوقـات نیـز پرداخـت خواهـد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،عبـاس عبـادی در
حاشـیه سـفر به اسـتان کرمان و در جمع
خبرنـگاران درخصـوص سـبک زندگـی
سـالم بیـان کـرد :مواجهـه ما معمـوالً بعد
از ایجـاد عارضـه اسـت کـه ریشـه همـه
اینهـا مربـوط بـه نـوع زندگی ما اسـت و
بخـش بسـیاری از آن در کل دنیا به دلیل
رشـد تکنولـوژی اسـت که سـبک زندگی
مـردم را تغییـر داده اسـت .وی ادامـه داد:
اگـر همـه تلاش مـا چـه بـه عنـوان یک
فـرد چـه بـه عنـوان یـک مدیـر سلامت
در اصلاح سـبک زندگی باشـد ،بسـیاری
از ایـن معضلات کـه جامعه بـا آن مواجه
اسـت حـل میشـود.
عبـادی اضافـه کـرد :اگـر شـاهد
مهاجرتهایـی هسـتیم دلیـل آن نیـروی
انسـانی اسـت؛ در کشـور مـا بعـد از
انقلاب اسلامی در حـوزه منابـع انسـانی
سـرمایهگذاری شـده و تنـوع رشـتههایی
کـه االن مشـغول به تربیت نیروی انسـانی
هسـتیم مـا را نسـبت بـه نیـروی انسـانی
بینیـاز کـرده اسـت .حتی تا دهه شـصت
تعـداد زیـادی از همـکاران مـا در حـوزه
پزشـکی از کشـورهای دیگـر بودنـد.
معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت در
خصـوص کمـک پرسـتاران در حـوزه
پیشـگیری توضیح داد :اسـاس برنامههای
آموزشـی در دانشـگاه بـرای پرسـتاران،
پیشـگیری اسـت .در اصـل خدمـات
پرسـتاری مربـوط بـه پیـش و پـس از
بیمارسـتان اسـت امـا در حـال حاضـر
پرسـتار در چارچـوب بیمارسـتان عمـل
میکنـد .

گـروه خبـر :تنهـا بیسـت روز بـه آغـاز فصـل تحصیلـی و
بازگشـایی مدارس باقـی اسـت .از ایـن رو تلاش خانودههـا و
واحدهـای آموزشـی بـر ایـن قـرار گرفته کـه دانشآمـوزان بـا آغاز
فصـل تحصیـل از هـر نظـر آمادگـی الزم را پیـدا کننـد.
بـه هـر روی کلیـه مـدارس ابتدایی ،متوسـطه اول و دوم از اول مهر
بـه صـورت حضـوری آغـاز بـه کار میکنند .بـه عبارتـی آمـوزش
دانشآمـوزان در تمامـی پایههای تحصیلـی از اول مهرماه به صورت
رسـمی و حضـوری آغـاز میشـود و دانشآمـوزان از اول مهـر در
کالسهـای درس حاضـر میشـوند.
پـس از تعطیلیهـای مکـرر و غیرحضوری شـدن مدارس به
دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا ،مسـئولین ادارات آموزشـی در تالش
هسـتند کـه شـرایط مناسب بازگشـایی مـدارس و برگـزاری
کالسهـای درس بـه صورت حضـوری در سـال  1402 - 1401را
فراهـم کننـد .بـا توجـه بـه ایـن موضـوع بسـیاری از خانوادههـا،
دانشآمـوزان و حتـی معلمین مدارس پیگیـر اخبـار متعـددی از
بازشـدن مدارس و برقراری کالسها هسـتند.

حاال با این شـرایط چگونـه میتوان
کمـی آنطرفتـر احـداث باغـی
بـزرگ را بـا برنامههـای آنچنانـی
متصـور شـد.
درسـت زمانـی کـه برخـی در حـال
عبـور از بلـوار قائـم (عـج) بـه مقصد
مرکـز اسـتان بـا هـدف یـک خریـد
شـهریوریِ دلچسـب برای اسـتقبال
از مـدارس و فصـل سـرد هسـتند و
پشـتی صندلی خودروی لوکسشان
را تنظیـم میکننـد و موسـیقی
مـورد عالقهشـان را جسـتجو و در
ذهنشـان مراکـز خریـد شـیک و
کاالهـای مـارک را مـرور ،در همـان
بلـوار بسـیاری از خانوادههـای کـم
درآمـد بـا نـا امیـدی و دسـتهای
خالـی از خریدهـای ضـروری ،از
نمایشـگاه بیـرون میآینـد و علیرغم

نیازهـای زیـاد ،فقـط بـه خریـد یک
خوراکـی سـاده و ارزان قیمت جهت
بسـتن دهـان فرزندانشـان اکتفـا
میکننـد.
اصـوالً در نمایشـگاههای فصلـی
غرفـهداران و فروشـندگان یـا
بومـی هسـتند کـه در ایـن صـورت
اجنـاس تـه مانـده ،بیکیفیـت و
نجـل مغازهشـان را جهـت ارائـه به
بُ ُ
نمایشـگاه آوردهانـ د و یـا غیربومیاند
که بـه آوازه ثـروت شـهرمان ،قیمت
اجنـاس را بـاال بردهانـد و کیسـه
گشـادی هـم بـرای کسـب درآمـد
دوختهانـد .حـاال خانوادههایـی را
تصـور کنیـد کـه در اوضـاع فعلی به
کیفیـت و قیمـت مناسـب کاالهـای
عرضـه شـده در نمایشـگاه امیـدوار
بودهانـد ولـی در بازدیـد از یکـی
دو غرفـه اول ،تـازه فهمیدهانـد کـه
اینجـا هـم نـه تنها چیـزی جـدا از
بقیـه مراکـز خرید نیسـت بلکه بعضاً
قیمتهـا بسـیار باالتـر و کیفیتها
بسـیار پایینتر اسـت.
بیشـک اگـر از مشـکل پارکینـگ،
سـرویسهای بهداشـتی ،غرفههـای
بینظـم و پراکنـده ،مشـکالت
بهداشـتی نظیـر بدون پوشـش بودن
مـواد غذایی و عرضـه کاالهای فلّهای
بـدون برچسـب و نشـان سلامت،
فضـای نامناسـب و تهویـه نامطلوب
فاکتـور بگیریـم بـاز هـم قیمتهـا
بـه گونهایسـت کـه رونـد خریـد
کاالهای ضـروری بـرای خانوادههای

کمدرآمـد تقریباً غیرممکن اسـت و
بازار نمایشـگاه کسـاد و فقـط در حد
پرسـیدن قیمتهـا!
سـؤالی کـه شـاید بـرای خیلیهـا
پیـش آمـده باشـد ایـن اسـت کـه
چنـد نفـر از مسـؤولینی کـه امضای
آنهـا نقـش کلیـدی در پیـش بُـرد
اهـداف اقتصـادی و اجتماعـی شـهر
دارد مایحتـاج خـود را از جمعـه بازار
فصلی عرضه کاال
و یا نمایشـگاههای
ِ
تأمیـن میکننـد کـه انتظـار داریـم
بـرای آغـاز بـه کار جمعـه بـازار و یا
بهبـود اوضـاع نمایشـگاههای فصلی
دل بسـوزانند؟
شـاید وقتـی خبـر کلنگزنـی
بزرگتریـن بـاغ ایرانـی جنوب شـرق
کشـور در شـهرمان را شـنیده و یـا
بنرهای خـوش رنگ و لعاب تبلیغات
آن را در سـطح شـهر دیده باشیم ،از
زندگـی در شـهری ایـن چنینـی بـه
خود ببالیـم .حاال میخواهم بپرسـم
فـرض کنیـم کـه بـاغ ایرانـی همین
فـردا احـداث و افتتـاح شـد و رونـق
خوبـی هم گرفت .آیا ایـن باغ ،جایی
هم بـرای خانوادههای متوسـط و کم
درآمـد شـهر دارد؟
آیـا ارمغانـی جز تـورم و گرانـی برای
جیبهـای خالـی خواهد داشـت؟
مسـلماً ایـن بـاغ بـرای خیلیهـا
فقـط «دربِ بـاغ سـبزی اسـت» که
از دور چشـمک میزنـد! ...باغـی کـه
صفایـش بـرای جیبهای پُر اسـت و
جفایـش بـرای جیبهـای سـوراخ!...

پرداخت یارانه نقدی یا ارائه آن به صورت کاال برگ؟

یارانهها بر سر دوراهی

گـروه خبـر :وضـع آینـده یارانههـا هنوز مشـخص نیسـت و
دولـت بـرای ادامـه آن بر سـر دوراهی قـرار دارد کـه به صورت
نقدی باشـد یـا به صـورت کاالبرگ ارائه شـود.
رئیـس سـازمان برنامـه با اشـاره به درخواسـت دولـت برای
اصلاح مصوبـه یارانـه کاالهـای اساسـی ،بـه طـور تلویحـی
هشـدار داد کـه در صـورت حـذف نشـدن و بازگشـت
قیمتهـا بـه شـهریور ،1400یارانـه بایـد متناسـب بـا ایـن
شـرایط تعییـن یـا ایـن کـه بـرای تأمیـن یارانـه بـه میزان
فعلـی اصالحیـه بودجـه بـه مجلـس ارائـه شـود .اگرچـه
اظهـارات رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه مبهـم اسـت و
بایـد شفافسـازی شـود امـا بـه نظر میرسـد مفهـوم حرف
میرکاظمـی به این معناسـت که در صورت بازگشـت مبنای
قیمـت به شـهریور ،1400بایـد دولت مابه التفاوت بیشـتری
بـرای فاصلـه قیمـت آزاد کاالهای مشـمول حـذف یارانه ارز
 4200و قیمـت شـهریور سـال گذشـته این کاالهـا بپردازد.
◄ ◄ تقابل دو نظرسنجی دولت و مجلس
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اجـرای تخصیـص کاالبـرگ به
یکـی از اسـتانها بـه صـورت آزمایشـی از مهرمـاه تصریـح
کـرد :کاالبـرگ یـک قانـون اسـت؛ سـامانه آن آمـاده
نبـود امـا بـه طـور کلـی نظرسـنجیها نشـان میدهـد
کـه مـردم بـه یارانـه نقـدی عالقـه بیشـتری دارنـد،
لـذا تـا پیـش از آمـاده شـدن سـامانه مربـوط بـه اعطـای
کاالبـرگ ،پرداخـت یارانههـای نقـدی همچنـان ادامـه
خواهـد داشـت .از سـوی دیگر مرکـز پژوهشهـای مجلس
از موافقـت بیشـتر مردم بـا کاالبرگ در مقایسـه با پرداخت
نقـدی خبـر داد.
ایـن مرکـز بـا انتشـار خبـری اعلام کـرد :براسـاس نتایج به
دسـت آمده مؤسسـه افکارسـنجی ملت 58/5 ،درصد از مردم
ترجیـح میدهنـد دولـت  7قلـم کاالی اساسـی را بـه قیمت
سـال قبـل و از طریـق کاالبرگ عرضه کنـد و در مقابل 28/6
درصـد ترجیـح میدهنـد بـه ازای هـر فـرد ،ماهیانـه مبلـغ
 ۳۰۰یـا  ۴۰۰هـزار تومـان یارانه نقدی اختصـاص یابد .نتایج
این افکارسـنجی نشـان میدهـد  60/6درصد مـردم راجع به
کلیـت طـرح اصلاح یارانهها نظر منفـی دارند کـه مهمترین
دلیـل آن ،افزایـش قیمـت کاالهـای دیگـری اسـت کـه قرار
نبـود براسـاس اجـرای ایـن طرح ،گران شـوند.

◄ ◄کاال برگ به قیمت 1400؟
اساسـاً موضـوع ارائه اقالم اساسـي مـورد نياز مـردم به قيمت
شـهريورماه 1400يكي ازمعادالتي اسـت كه اين روزها سـر و
صداي زيادي را در فضاي سياسـي كشـور ايجاد كرده اسـت.
در همـان ايـام بودنـد نمايندگاني كـه پيشبينـي ميكردند،
دولـت طـي ماههـاي آينـده از زيـر بار ايـن تعهد شـانه خالي
كنـد و حاضـر بـه ارايـه كاالبـرگ بـه قيمـت شـهريور1400
نخواهـد بود .بسـياري از نمايندگان عضو كميسـيون برنامه و
بودجـه از جمله احسـان اركاني ،بهروز محبي ،محسـن زنگنه
و...در آن ايـام اعلام ميكردنـد ،دولـت قصد دارد ،مسـووليت
حـذف ارز  4200تومانـي را متوجـه مجلـس كند تـا در زمان
بـروز بحـران ،تـوپ افزايش قيمتهـا در زمين مجلس باشـد.
بـه هميـن دليـل نماينـدگان تـا زماني كـه دولـت متعهد به
ارايـه كاالبـرگ بـه قيمت شـهريور 1400نشـد ،اجـازه حذف
ارز ترجيحـي را صـادر نكردند.
ايـن پيشبينيهـا بـا گذشـت حـدود 5مـاه از سـال بـه رنـگ
واقعيـت درآمـده اسـت .دولـت بـه ايـن بهانـه كـه قيمتهاي
جهانـي بـه دليـل جنـگ روسـيه بـا اوكرايـن افزايـش پيـدا
كـرده و دولـت با مشـكل نقدينگي روبهروسـت ،حاضر نيسـت
تعهداتـش بـه نماينـدگان را عملياتي كند .اما ايـن همه ماجرا
نيسـت ،تيـم اقتصـادي كابينه از هـر فرصتي اسـتفاده كرده و
اعلام ميكننـد ،مـردم از رونـد آزادسـازي قيمتها كـه دولت
آن را اصلاح نظـام يارانـهاي ميخوانـد ،رضايـت بـاالي80
درصـدي دارنـد و تمايلـي بـراي ارايـه كاالهـاي اساسـي بـه
قيمـت شـهريورماه 1400ندارند .ادعايي كه بررسـيهاي مركز
پژوهشهـاي مجلـس بيانگر آن اسـت كه نسـبتي بـا واقعيت
نـدارد و بيشـتر برآمـده از برخـي تصورات اشـتباه اسـت.
روز گذشـته مركـز پژوهشهـاي مجلـس در گزارشـي كـه
در اختيـار اعتمـاد قرار گرفتـه ،اعالم كرد كـه  58/5درصد
از مـردم ترجيـح ميدهنـد دولـت  7قلـم كاالي اساسـي را
بـه قيمـت سـال قبـل و از طريـق كاالبـرگ عرضـه كنـد.
مركـز پژوهشهـاي مجلـس اعلام كـرد كه تصميـم دولت
بـراي حـذف ارز تخصيصـي بـه كاالهـاي اساسـي يكـي از
مهمتريـن تصميمـات اقتصـادي دولـت طي دهههـاي اخير
بـه شـمار ميآيـد .بـراي جبـران پيامدهـاي اقتصـادي اين
تصميـم ،مجلـس در قانـون بودجـه  ،۱۴۰۱دولـت را مكلف
بـه ارايـه كاالبـرگ الكترونيكي كرده اسـت.

درحواست از معلمان و مدیران مدارس برای جبران افت آموزشهای غیرحضری

در حاشیه بازگشایی مدارس

معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش با بیـان اینکه
 ۱۶میلیـون دانشآمـوز از دوم مهـر به مدرسـه میروند ،گفت :کلیه
مـدارس در ایـن رابطـه آمادگـی پیـدا کردهانـد .بـه گـزارش خبـر
آنالیـن ،معاون آموزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پرورش و رئیس
سـتاد پـروژه مهـر سـال تحصیلـی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲در برنامـه فرامتن
شـبکه افـق ضمن گرامیداشـت یاد شـهیدان رجایی و باهنـر ،اظهار
کـرد :در ایـام کرونـا ۲۵ ،ماه آموزش غیرحضوری داشـتیم و طبیعتاً
آمـوزش غیرحضـوری بـا توجه به مشـکالت زیرسـاختی نتوانسـت
جایگزیـن آموزش حضوری شـود.
وی ادامـه داد :بررسـیهایی کـه انجـام دادیـم ،حاکی از ایـن بود که

دانشآمـوزان در یادگیریهایشـان دچـار اخلال شـده و ضـرورت
دارد کـه برنامـه ویژهای برای جبـران افت یادگیری و نارسـاییهایی
کـه در یادگیـری دانشآموزان ایجاد شـده بود ،داشـته باشـیم.
کاظمـی با بیـان اینکه افت میانگیـن یادگیری نمـرات دانشآموزان
حاکـی از ایـن موضـوع بود ،گفـت :پژوهشهایـی که چـه در داخل
و چـه در خـارج از کشـور هم انجام شـده بود خبر از افـت یادگیری
دانشآمـوزان مـیداد .معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش
و پـرورش در پایـان از اولیـاء ،مدیـران ،مربیـان و معلمـان مـدارس
خواسـت بـرای جبـران ایـن کاسـتیها و ارتقـاء سـطح یادگیـری
دانشآمـوزان ،تلاش وافـری از خـود نشـان دهند.

یک نکته از این معنا

برای شادروان عبدالبصیر اسدی

از جنس عشق و اشک

سحرها در گریبان شب اوست  /دو گیتی را فروغ از کوکب اوست
نشان مرد حق دیگر چه گویم  /چو مرگ آید تبسم بر لب اوست
اقبال الهوری
شهسوار صادقی
دوســت نازنین و دیرینم زنده یاد عبدالبصیر اسدی عارف ،سخنور ،نویسنده
و آگاه به مســائل روز ،پس از چند ســال بیماری سخت و جانفرسا سرانجام
تقدیــر الهی بر تدبیر پزشــکان معالج فایق آمد و او بــا لبی خندان مرگ را
مالقات و جان به جان آفرین تســلیم کرد و همانگونه که وصیت کرده بود
ک در میان اندوه و اشک همسر،
رم از توابع شهرباب 
در زادگاهش روســتای ُک 
فرزندان ،خویشــاوندان و دوستان پُر شــمارش به خاک سپرده شد  -عاش
سعیدا ً و مات سعیدا ً  .-ســالهای مدیدی بود که با شادروان عبدالبصیرکه
در ســیرجان نیز آمد و شــد زیادی داشــت و
یادداشتهایی نیز اوایل دهه هشتاد در نگارستان
مینوشــت آشنا بودم .آنهایی که با او نشست و
برخاست داشتند بر مطالعه ،دانش و سخنوری او
صحه میگذارند .ضمن عرض تسلیت به دوستان
و تمام بســتگان داغدیدهاش و به پاس دوستی
مقدس
طوالنی با او که به حضور در دوران دفاع ّ
باز میگردد مایلم به رسم ادب شمهای از آن چه
از وی دیــدهام بــرای درسآموزی خود و دیگران بازگو کنــم .در نگاه و باور
من این دوســت وارسته و بهخدا پیوسته ،انســانی از جنس عشق و اشک
بود که در زبان فارســی هم ریشــهاند .ما نیز هر که را بیشتر دوست داشته
باشیم از خوشحالی و یا در فراقش اشک میریزیم .این واژه در زبان سامی به
عشق تبدیل شده است و شادروان عبدالبصیراسدی نماد و تبلور و تندیس و
السالم) ،انسانهایپاک
ترکیب عشق به پروردگار ،حضرات معصومین (علیهم ّ
ووارسته ،عارفان منزه و زاهدان بیریا بود .او عمرش را صرف کسب معرفت،
حضور در جبهه و آموزش رزمندگان وگســترش عدالت در جامعه میکرد و
هرکجا که ظلم و ستمی احساس میکرد بدون توجه به نام و عامل آن فریاد
میزد .مرحوم اسدی در عین حال از تربیت فرزندان غفلت نمیکرد و در کنار
همسر همیشه همراهش خانم وکیلی از تبار سادات که ایشان نیز از مدرسان و
مربیان برجسته میباشد ،دو پزشک مسلمان و متعهد دختر و پسر از خود به
یادگار گذاشت که وجودشان موجب مسرت و افتخار خویشاوندان و دوستان
است روح این عزیز شاد و عمر عزیزانش دراز و با عزت باد.

نوشتههایی از َسرِ دلتنگی
محمدعلی آزادیخواه
 نشانهی شقاوت ،خیانت کردن به خود است.
 نشانهی فرومایگی بدی کردن به همسایه است.
 بزرگترین حماقت ،برادری با بدکاران است.
 از بزرگترین حیله ها ،پسندیدن و تعریف کردن
از شَ ّر است.
 صلهیِ اَرحام از کرم است و وفا نمودن به عهدها نیز از کرم است.
 عقل موجب حذر کردن از پاره ای کارهای (ناشایسته) است.
 آفت عقل هوی (و هوس) است.
ِ 
زن شدید است به دنیایِ (نداشتن ها و کمبودها) است.
آفت ن َفس ُح ِ
ِ
تکبر است.
شرف،
آفت

ّ
ِ 
آفت سخاوت ،م ّنت گذاشتن است.
 آفت بزرگان و رهبران بدی صفات است.
 آفت دانشمندانُ ،ح ّب ریاست.
 به تحقیق نجات یابد پرهیزگا ِر ساکت.
یافتن مقصود ،با کوشش.
 نزدیک شود
ِ
 بسیاری قرض ،راستگو را دروغگو کند.
 بسیاریِ مال تباه سازد دلها را و میرویاند گناهها را.
 در سختی ها صابر باش و در پیش آمدهای مخوف سنگین.
ی ُدروی.
 همچنانکه میکاری ،م 
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(از کتاب کلمات قصار حضرت
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