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با حضور سرهنگ " ناصر كشاورز " معاون هماهنگ كننده
فرماندهي انتظامی استان ،مراسم اختتاميه همايش دفاع
شخصي طرح حضرت زهرا ( س ) کارکنان پايور زن در
سالن شهيد ابوالفتحي شيراز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در راســتاي
قــرارگاه جهادي ارتقاء تربيــت و آموزش ،همايش دفاع
شــخصي طرح حضرت زهرا ( س ) کارکنان پايور زن،
پليس هاي افتخاري و همسران و فرزندان دختر كاركنان
انتظامی استان به مدت سه روز در سالن شهيد ابوالفتحي
شيراز برگزار شد.
در اين همايش توســط مربيان مجرب اعزامی از ناجا
و فرماندهي انتظامی اســتان فارس ،فنون دفاع شخصي
به شــركت كنندگان آموزش داده شد و در نهايت از آنها
آزمون آمادگي جسماني و دفاع شخصي اخذ گرديد.

Jun 21، 2018

سال بیست و    سوم شماره 6373

برپایی نخستین اردوی جهادی اصحاب رسانه به همت کانون بسیج
رسانه ممسنی در مناطق محروم ماهور
اردوی جهادی اصحاب رسانه ممسنی بهمنظور بازدید از مناطق محروم بخش...

طنزپردازی که ُمر ّوج نماز است
ُک ُمدین بودن باعث نشــده تا «حمید ماهیصفت» تنها طنزپردازی را پیشه خود
کند؛ او که موسس بنیاد نماز است ماهانه حدود  25میلیون تومان...

برگزاري همايش دفاع شخصي
ويژه كاركنان زن ناجا در شيراز

 7شوال 1439

فارس

تاکید آیت ا ...دستغیب بر لزوم هماهنگی
و وحدت روحانیت در استان فارس

مسوول بسیج دانشجویی کازرون خبر داد

برگزاری  2اردوی جهادی
در روستاهای محروم کازرون

فارس :مسوول بسیج دانشــجویی کازرون گفت:
بــه منظــور محرومیتزدایــی ،خودســازی فردی،
ایجاد روحیه ســازندگی و امید در مردم شهرســتان
و خدمترســانی بــه محرومــان اردوی جهادی در
روستاهای محروم شهرســتان کازرون در دو مرحله
اجرا میشود.
محســن رحمانی با اشــاره به برگــزاری اردوی
جهــادی با حضــور جمعی از جوانان و دانشــجویان
دانشــگاههای این شهرســتان ،هدف از برگزاری آن
را محرومیتزدایی ،خودســازی فردی ،ایجاد روحیه
ســازندگی و امید در مردم شهرستان و خدمترسانی
به محرومان عنوان کرد.
مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاههای شهرستان
کازرون گفــت :در راســتای عمل به بیانــات مقام
معظم رهبری در بحث محرومیتزدایی از روســتاها
این برنامه در روســتاهای محروم شهرستان کازرون
اجرا میشود.
وی افــزود :جوانــان مومن و متدین بســیجی با
بهکارگیری علوم دانشــگاهی و بسیج امکانات برای
سازندگی ،میتوانند مدیریت جهادی موفق را تجربه
کنند تا در آینده بتوانند با بهرهگیری از تجربیات خود
در سازندگی کشور مؤثر و مفید واقع شوند.
رحمانی افزود :حوزههایی که این جهادگران جوان
در آن فعالیت میکنند در زمینههای مختلف فرهنگی،
عمرانی ،علمی ،بهداشتی ،درمانی و غیره است.
وی تصریــح کرد :بــا توجه به مناطــق محروم
شهرســتان کازرون برنامهریــزی بــرای پوشــش
تمامی نقاط محروم این شهرســتان انجام شده و این
دو مرحله اردوها در روستاهای محروم برگزار میشود.
مسؤول بسیج دانشــجویی کازرون با بیان اینکه
مرحله اول اردوی جهادی شهرســتان کازرون  15تا
 25تیــر و مرحلــه دوم آن از یکــم تا دهــم مرداد
اســت ،گفت :کســانی که تمایل به همکاری در این
اردوهــا را دارند میتوانند با مراجعه به دفاتر بســیج
دانشجویی دانشگاههای کازرون و یا تماس با شماره
 07142225117ثبتنام کنند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کشاورزان بدهکار به بانک کشاورزی
دغدغه برداشت مبلغ فروش گندم و کلزای خود را نداشته باشند

در سال جاري در مراکز خرید گندم و کلزا ،تحويل و خريد از طريق سامانه جامع و يكپارچه و فقط با
نام خود كشاورز ثبت و انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس؛ هدایت اله رحیمی مدیر توسعه بازرگانی
این ســازمان ضمن بیان این مطلب گفت :به دليل بحران خشكســالي تعدادی از اين عزيزان به بانک
کشاورزی سررسید معوقه داشته و بيم آن را دارند كه وجه مربوطه توسط بانك به جاي بدهيشان برداشت
گردد و به همین خاطر در زمان تحویل اقدام به فروش با نام هاي فرزندان يا همسرشــان می نمايند و با
توجه به اين كه در سامانه مربوطه اسامی بستگان آنها وجود ندارد مشكالت عديده اي را در روند تحویل
و خرید محصولشان فراهم آورده است.
وی افزود :اين دغدغه با پيگيري های به عمل آمده از ســوی وزير محترم جهاد كشاورزي و مديريت
شــعب بانك كشاورزي حل شده است به نحوي كه براساس دستور مدیریت شعب بانک کشاورزی هيچ
يك از شعب حق برداشت از حساب گندم و كلزاي كشاورزان را بدون اجازه ايشان بابت مطالبات بانك را
نخواهند داشت و بدین ترتیب این عزیزان می توانند با طیب خاطر نسبت به فروش گندم یا کلزای خود با
نام خودشان اقدام نموده و در اسرع وقت وجه مربوطه را از بانک کشاورزی اخذ نمایند.

گفتو گو با بمب خنده ایران:

برپایی نخستین اردوی جهادی
اصحاب رسانه به همت کانون بسیج
رسانه ممسنی در مناطق محروم ماهور

اردوی جهادی اصحاب رســانه ممســنی بهمنظور
بازدید از مناطق محروم بخش ماهور این شهرســتان
بههمت كانون بسیج رسانه ممسنی برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی بسیج رسانه فارس به نقل
از یدا ...صادقی ،مســئول كانون بسیج رسانه ممسنی
 ۲۹خردادمــاه از برگزاری اردوی جهادی ویژه اصحاب
رسانه این شهرستان در مناطق محروم خبر داد و گفت:
بنا به دســتور رئیس سازمان بسیج رسانه فارس ،اولین
گروه خبرنگاران بســیجی شهرســتان ممسنی تحت
عنوان «اردوی جهادی رسانهای شهید ستار محمودی»
بههمت کانون بسیج رسانه شهرستان ممسنی بهزودی
به مناطق محروم بخش ماهور اعزام خواهند شد.
وی با بیان اینكه خبرنگاران بهصورت منسجم برای
پوشش مشکالت و مسائل مردم منطقه محروم ماهور
در روســتای میشــان حضور خواهند یافت ،افزود :این
گروه خبری در راســتای پیگیری مشــکالت مردم در
یک بازه زمانی یک روزه به همراه مسئول کانون بسیج
رســانه شهرستان ممســنی در این منطقه حضور پیدا
خواهند کرد.
صادقی یادآور شــد :ســفر خبرنــگاران به مناطق
محروم شهرستان با هدف شناسایی ،بررسی ،انعکاس و
پیگیری مشکالت مردم از جمله برنامههای در دستور
کار کانون بسیج رسانه شهرستان در سال  ۹۷است.
مسئول كانون بسیج رســانه ممسنی بیان كرد :در
این اردو با حضور خبرنگاران بسیجی ،گزارشها و اخبار
متنوعی از ســطح زندگی معیشــتی و مشکالت مردم
این مناطق تهیه و به ســمع و نظر مسئوالن مربوطه
میرسانیم و نهایت ًا با مطالبهگری رسانهها از مسئوالن،
مشــكالت مردم محروم نقاط مختلف شهرســتان را
به جد دنبال خواهیم كرد.
وی در پایــان گفت :به یاری خدا به زودی از طریق
رسانههای محلی و تیم خبری صدا و سیمای مستقر در
شهرستان ،موضوع آب شرب روستای میشان پیگیری
و ضمن انعکاس مشــکالت مردم محــروم ماهور به
مسئوالن مربوطه ،مرتفع شدن مشکالت آب آشامیدنی
منطقه محروم میشان را مطالبه خواهیم کرد.

برگزاری  2اردوی جهادی در روستاهای محروم کازرون
مسوول بسیج دانشــجویی کازرون گفت :به منظور محرومیتزدایی ،خودسازی
فردی ،ایجاد روحیه سازندگی و امید در مردم شهرستان و خدمترسانی...
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روج نماز است
طنزپردازی که ُم ّ

تولیت آســتان مقدس حضرت احمدبن موســی
الکاظم شــاهچراغ(ع) در همایش فصلی ائمه جمعه
و مسئولین ســتادهای نماز جمعه استان فارس در
حرم مطهرگفت :روحانیت استان فارس هماهنگی و
وحدت خود را ابــراز کنند تا از ایجاد افکار منفی در
جامعه جلوگیری شود.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت
احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) ،نماینده مردم
استان فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به
اینکه در ذهن بعضی مردم چیزهای بدی اســت و
بعضی از آنها فکر میکننــد بین روحانیت اختالف
و خصومت اســت ،افزود :بنا بر یک داســتان کوتاه
می تــوان به نمونه هایــی از این دســت در تاریخ
روحانیت اشــاره کرد ،چیزی کــه در همین عصر
خودمان زمانی کــه امام (رضوان خدا بر ایشــان)
را تبعیــد کردند مراجع بــزرگ و علمای بزرگ قم،
تهران و مراکز اســتان بــرای جلوگیری از اینکه به
ایشــان صدمه ای وارد شود جلســاتی میگرفتند و

نهایتا بحث مرجعیت ایشــان و تاییــد این معنا از
ســوی مراجع در تهران جلســه ای با حضور چهار
نفر صــورت گرفت .دو نفر از آنهــا مرحوم آیتا...
العظمی حاج ســید احمد خوانســاری که همه شما
با نام ایشــان آشــنا هســتید نقل هم میشود که
صحبــت عدالت ایشــان محضر امام مطرح شــد
ایشــان فرمودند ما بحث عصمتشان را داریم قریب
به این مضمون سوال می شــود راجع به عدالتشان
آن هــم مقام علمی ایشــان کــه در ردیف دیگر
مراجع بــزرگ قرار دارد؛ و یکی هم مرحوم آیتا...
شیخ محمد تقی آملی ،ایشان هم در تهران جایگاه
رفیعی داشــتند فقیه بزرگی بودند دست کمی هم از
دیگر مراجع نداشــتند اما به عنوان مرجعیت به آن
معنا مطرح نبودند؛ وقتی آن جلســه تمام میشــود
نقل کردند آیتا ...خوانساری خم میشوند و کفش
آیتا ...محمد تقی آملی را پیش پای ایشــان جفت
میکنند .مرحوم شیخ محمد تقی آملی بر می گردد و
دست ایشان را می بوسد آقای خوانساری می فرمایند

البته دستی که به کفش شما خورده بوسیدن دارد.
آیتا ...دستغیب تاکید کردند :عزیزان من ،از این
جنس و از این نمونه هــا باید در مجموعه خودمان
داشــته باشیم نه یکی و نه دوتا و نه ،ده تا و یکصد
و هزار تا بلکه به عــدد روحانیونمان و به عدد ائمه
جمعه محترممان و به عدد ائمه جماعاتمان.
ایشــان با اشاره به اینکه بعد از رحلت امام جمعه
فقید و بزرگوارمان مرحوم آیتا ...ایمانی به هرحال
انتظار بحث های زیادی بود و گمانهزنیهایی میشد،
بیــان کرد :وقتی جناب حاج آقای دژکام از ســوی
مقام معظم رهبری (مدظلــه العالی) در این جایگاه
قرار گرفتند همه اظهار خوشــحالی و خوشــبختی
کردند ،یک نفر هم سراغ ندارم که از روحانیون این
شهر و این استان به خالف این بوده باشد .اگر پرچم
به دســت کسی باشــد که همه از او استقبال کنند،
کمکش دهند ،همراهی کنند و حمایتش کنند برای
مجموعــه روحانیت و برای دیــن ما و برای مکتب
اهل بیت علیهم السالم خوب است.

مدیرکل کمیته امداد فارس خبر داد

جذب  10هزار حامی ایتام و محسنین در فارس
حدود  10هزار نفر در ماه مبارک رمضان حامی ایتام
و محســنین مددجــوی کمیته امداد فارس شــدند.
مدیــرکل کمیته امداد فــارس در خصوص جذب
حامی برای ایتام و محســنین تحت حمایت این نهاد
توضیحاتی ارائه کرد.
بــه گزارش ســایت خبری کمیته امــداد ،محمد
بذرافشــان ،مدیــرکل کمیتــه امداد فــارس گفت:
حــدود  10هزار نفــر در ماه مبــارک رمضان حامی
بیــش از  10هزار نفر از ایتام و محســنین مددجوی
کمیته امداد فارس شده اند.
وی افزود :در حــال حاضر 26هزار نفــر از ایتام
و فرزندان محســنین مددجــو از حمایت های کمیته
امداد فارس در زمینه های جهیزیه ،درمان ،مســکن،
کمک هزینه های دانش آموزی و دانشجویی و غیره
بهره مند هستند.
مدیرکل کمیته امداد فارس بیــان کرد :فرزندان
محســنین به دلیــل ناتوانــی اقتصــادی خانواده،
از کار افتادگی سرپرســت ،بد سرپرستی و یا جدایی
والدین ،در معرض آسیبهای اجتماعی بسیار زیادی
قرار دارند کــه بازماندگی این فرزنــدان از تحصیل
مناســب و ورود اجباری آنان به عرصه کار در سنین
پائین از جمله این مشکالت است و به همین دلیل این
فرزندان به کمک حامیــان مالی و معنوی نیاز دارند.
محمد بذرافشان ادامه داد :حامیان ایتام و محسنین
می تواننــد کمک های خــود را به صــورت نقدی و
غیرنقدی به ایتام و محسنین مددجوی تحت حمایت

کمیته امداد فارس اهدا کنند.
مدیرکل کمیته امداد فارس با ابراز خرســندی از
روند رو به رشــد حمایت نیکوکاران استان از ایتام و
محسنین گفت :با شفاف سازی عملکرد کمیته امداد
و آشنایی مردم با چگونگی هزینه کرد مشارکت های
مردمی ،گرایش مردم به حمایت مســتقیم از ایتام و
فرزندان نیازمندان افزایش می یابد.
محمد بذرافشان با اشاره به اینکه هم اکنون بیش
از  15هــزار فرزند محســنین از خدمات کمیته امداد
بهره مند هســتند ،گفت :طرح «محسنین» مربوط به
کودکانی است که یا پدر و مادر از یکدیگر جدا شده و
تحت سرپرستی مادرشان هستند و یا آن که پدرشان
در قید حیات است ،اما به دلیل بیماری قادر به تامین
معاش خانواده نیست.

وی با بیان اینکه تشــخیص نیازمنــد بودن این
خانواده ها توســط کارشناســان کمیته امــداد انجام
می شــود ،افزود :هر یک از فرزندان ایتام یا محسنین
دارای حساب و شناسه بانکی مختص به خود هستند
کــه حامیان کمک هــای نقدی خــود را به صورت
مستقیم به حساب این افراد واریز می کنند.
مدیرکل کمیته امداد فارس گفت :یکی از اهداف
طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد ،تقویت حس
همدلی و همکاری در جامعه اســامی ،ترویج سنت
حسنه احســان به همنوع ،ایجاد زمینه مشارکت افراد
خیــر و نیکوکار ،حفظ عزت نفس و کرامت انســانی
ایتام و خانواده های آنان است.
وی با بیان اینکه ثبت نام جذب حامی به صورت
تلفنی و حضوری در همه ادارات کمیته امداد اســتان
انجام میشــود ،گفت :همچنین عالقه مندان شرکت
در این دو طرح میتوانند از طریق ســایت محسنین
کمیته امداد بــه آدرس /http://mohsenin.ir
ثبت نام کنند.
مدیــرکل کمیته امداد فارس گفــت :کمیته امداد
اســتان فارس ســال گذشــته مقام نخســت جذب
حامی برای ایتام و محسنین در کشور را کسب کرد.
وی ادامــه داد :کمیته امداد اســتان فارس حدود
 350هــزار مددجو تحت حمایــت دارد و برنامه های
مختلفی در طول ســال برای توانمندسازی اقتصادی،
اجتماعــی ،فرهنگی و اعتقادی افــراد تحت حمایت
اجرا می کند.

حیات الغیب مدیرکل زندان های فارس و بوشهر:

وظیفه اصلی سازمان زندانها اصالح و تربیت انسانهای به خطا رفته است

در آســتانه هفته قوه قضاییه سید حشمتا...
حیات الغیــب ،مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی
و تربیتی اســتان فارس و سرپرســت اداره کل
زندانهای استان بوشهر گفت :پیش از هر سخنی
شایســته اســت تا ضمن ادای احترام به ساحت
مقــدس حضرت صاحــب الزمان (عــج) ،درود
فرستیم بر روح مطهر بنیان گذار کبیر جمهوری
اســامی ایران و شــهدای گرانقدر کشورمان و
همچنین ســامت و طول عمر رهبر عزیزمان را
از درگاه بار تعالی مسألت نموده و گرامی میداریم
بزرگداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید
مظلوم دکتر بهشتی و یاران با وفایش.
مقوله امنیــت در تمام جوامع و خصوصا نظام
مقــدس جمهوری اســامی از اهمیــت باالیی
برخوردار بــوده و تحقق این امر در خرد و همت
جمعی و جلب مشــارکت مردم است و جامعه ایی
که مــردم خود را در امنیت آن ســهیم بدانند با
رعایت قوانین و مقررات آســیب ها و خطرات را
کاهش داده و از بروز نا امنی پیشگیری می نماید.
حیات الغیب افــزود :کاهش جمعیت کیفری
زندانها همواره مــورد تاکید مقام معظم رهبری،

ریاســت محترم قوه قضاییه و همچنین ریاست
محترم سازمان زندانهای کشور و دستور العمل های
مختلــف در راســتای اجرا و تحقــق این هدف
صادر و در حال اجرا می باشــد .فردی که به هر
عنوان مجرمانه به زندان معرفی می شــود نباید
توســط عوامل مختلف و پرسنل مورد نا امیدی
و یــاس قرار بگیرد بلکه باید با رأفت اســامی
و بیان دیدگاه و دســتورالعمل های زندانبانی به

او تفهیم شــود که مجموع کارکنان زندان های
اســتان برای رفــع مشــکالت مددجویان قدم
بر خواهند داشت .به طور کلی خدمات زندانبانی
باید در سه محور کالن انجام گیرد که بدون تردید
با تحقق حداکثری اهداف از پیش تعیین شــده
می  توانیم به اهداف عالیه ســازمانی دست یابیم.
آن سه محور عبارتند از الف) سازماندهی و کاهش
جمعیت کیفری ب)توسعه کیفی و کمی فعالیت ها
در حوزه های بهداشــت و درمــان ،برنامه های
فرهنگــی ،آموزش ،ســوادآموزی ،حرفه آموزی
و اشــتغال ج) توســعه خدمــات حمایتــی از
خانواده هــای زندانیــان و حمایت های مادی و
معنوی از زندانیان آزاد شــده و حفظ ســامت
روان زندانیان از اهمیت بســیار باالیی برخوردار
اســت و در صورت عدم توجه به بهداشت روان
به هدف نهایی حفظ و ارتقاء ســامت در زندانها
دســت نخواهیم یافت .وظیفه اصلی ســازمان
زندانها اصالح و تربیت انســانهای به خطا رفته
اســت ،لذا بکارگیری راهبرد های مشاوره ای و
روان درمانــی نیز در راســتای ایفای این نقش
مهم می باشد.

فارسُ :ک ُمدین بودن باعث نشــده تا «حمید ماهیصفت»
تنها طنزپردازی را پیشــه خود کند؛ او که موســس بنیاد نماز
اســت ماهانه حــدود  25میلیون تومان در راســتای ترویج و
گسترش فرهنگ نماز هزینه میکند.
«حمید ماهیصفت» نامی اســت که انســان را تنها بهیاد
خنده و شــادی میاندازد .او به نامهای زیادی شــهرت دارد:
«ســفیر خنده»« ،پدر استندآپ کمدین ایران»« ،بمب خنده»
و...؛ مجری برنامههای شــاد که همیشــه تقلید صدا و روایت
لطیفــه در برنامههایش باعث جذب مخاطب از همه اقشــار و
سالیق مختلف شده است.
در برنامههایش از سراسر ایران ُجک میگوید بهجز مشهد
مقدس و قم ،چراکه ارادت خاصی به امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) دارد.
ُک ُمدین معروف ایران چهرهای مذهبی هم دارد که همین امر باعث شــده بنیانگذار موسسه چاپ
کتاب آموزش نماز به صورت رایگان باشد و در همین خصوص نام وی  2بار در کتاب جهانی «گینس»
هم ثبت شده است.
ردپای ماهیصفت را میتوان در تمام شــهرهای ایران و بســیاری از کشورهای خارجی پیدا کرد،
چراکه همیشه خنده را به مردم هدیه داده و از خود به یادگار گذاشته است.
این طنزپرداز همزمان با عیدســعیدفطر میهمان مردم نیریز شد که با استقبال حداکثری مردم این
شهرستان همراه بود.
در حاشیه این جشن به سراغش رفته و گفتوگویی خودمانی با وی انجام دادم.
*لطفا خودتان را معرفی کنید؟
حمید ماهیصفت هســتم ،ســال  1338در شیراز متولد شدم ،اما بزرگشــده تهران هستم .مادرم
اصفهانی و پدرم شیرازی هستند .متاهل و دارای  2فرزند؛ یک دختر و یک پسر که هر دو کارشناسی
ارشد نرمافزار و معماری داخلی هستند و تنها  2خواهر دارم.
*شغل اصلی شما چیست؟
از ســن  12ســالگی به طنزپردازی عالقهمند شــدم ،اما این کار از ســال  75بهصورت قانونی و
رسمی شــغل بنده شد .در اصل باید بگویم شغل درآمدزای من همین است و اما شغل دیگری دارم که
تنها هزینهزا است؛ یک کار فرهنگی و مذهبی؛ چاپ و اهدای کتابهای آموزش نماز بهصورت رایگان!
*آیا درست است که میگویند حمید ماهیصفت در دنیای ُکمدی کمکار و کمرنگ
شده است؟
باید بگویم از هر  100اجرا نهایت ًا  5اجرای بنده بهصورت بلیطفروشی و  95اجرا بهصورت خصوصی
ویژه پرسنل ادارات ،شــرکتها ،وزارتخانهها و ...است که این باعث شده بار تبلیغاتی ما پایین بیاید و
مردم فکر کنند ماهیصفت کمکار شده ،اما من همچنان مثل گذشته از همه پرکارتر هستم و هرکس
میتواند بنده را برای اجراهای خصوصی و ارگانی خود دعوت کند.
*دلیل موفقیت و عوامل پایداری و ماندگاری شما در این عرصه چیست؟
وقتی عوامل پایداری را در خود جســتوجو میکنم ،میبینم مهمترینش هنر در کنار تعهد و ایمان
اســت که ســفارش من به همه هنرمندان این اســت که در کنار هنر میشــود متعهد و باایمان بود.
هنرمندان وقتی بتوانند به تمامی عقاید معنوی و متعالی سرکشی کنند قطع ًا پایدار خواهند شد.
*حمید ماهیصفت بودن چه حســی دارد؟ از اینکه خداوند چنین استعدادی را به
شما داده تا بتوانید مردم را بخندانید چه حسی دارید؟
حتی اگر یک آیه از قرآن را بخوانم حتم ًا باید معنی آن را نیز بخوانم؛ دراصل بگویم که اول معنی
قرآن را میخوانم و بعد آیه را ،در این راســتا فرمولهای قشنگی را کشف کردم ،مث ً
ال سوره اسراء آیه
 7کــه میفرماید« :پیامبر بگو به آنان کــه هرچه کنند به خود کنند؛ اگر بدی کنند به خود کنند و اگر
نیکی کنند به خود کنند».
من این فرمول را امتحان کردم و به آن رســیدم؛ باور کنید موجی که روی ســن ایجاد میشود در
مجموع برمیگردد به خودم .پس به این نتیجه میرســیم که اگر میخواهیم حسهای خوب به دست
بیاوریم باید حسهای خوب به دیگران بدهیم.
*ماهیصفــت در کنار ُک ُمدین بودن یک چهره مذهبی و متعهد اســت؛ در حوزه
خیریه چه فعالیتهایی دارید؟
در ایــن زمینه بنیاد نماز را راهاندازی کردهام که حدودا ً ماهانه بین  20تا  25میلیون تومان هزینهبر
است؛ تنها مرکز اهدای کتاب رایگان آموزش نماز که در کتاب جهانی گینس سال  2015رکورد چاپ
و اهدای  5میلیون کتاب رایگان به نام بنده ثبت شده است.
یا در زمینه اجرا ترجیح میدهم برای مثال با هماهنگی بروم در زندان و برای زندانیان کاری انجام
دهم ،چون دور از خانواده هســتند و افسرده ،اما مردم عادی وقتی در کنار خانواده خود هستند حداقل
در طــول روز بهانهای برای خنده پیدا میکنند که این خود روح آدم را صیقل میدهد .اولویت من نیاز
قشری هست که برایشان کاری انجام نمیشود.
*با توجه به حضور در شهر نیریز ،تعریف شما از این شهر و مردم آن چیست؟
تعریف نیریز را زیاد شــنید ه بودم و کلمه نیریز همیشه من را بهیاد کتابت و قرآن میاندازد .مردم
این شــهر بســیار آرام ،معصوم و مظلوم هستند و از اطالعاتی که بهدســت آوردم متوجه شدم اینجا
چاقوهای بســیارخوبی دارد ،اما به هردلیلی چاقوی زنجان معروف شده .یا بهعنوان مثال خوشنویسان
بســیاری دارد اما قزوین را میگویند شهر خوشنویسان؛ یا اینکه انارهای بسیار عالی دارد که به اسم
انار ســاوه آرم میخورد و وارد بازار میشود که اینها همه نشان از مظلومیت و لوتیصفت بودن مردم
این شهر است که حتی ب َِرندهایشان را هم میگذارند دیگران استفاده کنند.
من در شــهرهای زیادی برنامه اجرا کردم اما امروز فهمیدم حداقل در این برنامه مســوولین متحد
هستند و در دیداری که با امام جمعه داشتم ،ایشان تاکید زیادی بر نشاط جوانان داشتند که گفتند اگر
این شــادیها نباشد بچه به راههای دیگر کشــیده میشوند که حرف بسیارمنطقی بود ،هرچند حضور
 5هزار نفری مردم نیریز نســبت به جمعیت شــهر نشــان از تشــنگی مردم و کمبودن برنامههای
اینچنینی در این شهرستان است.
حداقل کاری که من به مسوولین شهرستان توصیه میکنم تقویت نیروهای بومی است؛ در شهرهای
کوچک و شهرستانها گروههای هنری زیادی دیدهام که توانایی آنها  10برابر گروههای تهرانی است.
*در خصوص فرهنگ و هنر ،توصیه شما به مسوولین این شهرستان چیست؟
گروههایــی که در تهران هســتند تنها به این دلیل که در پایتخت هســتند زودتر معروف و پولدار
میشوند ،در نتیجه الزم است مسووالن شهرستانی نیروهای فرهنگی و هنری شهر خود را بشناسند و
خیلی بیش از پیش از آنها حمایت کنند و برایشان هزینه کنند تا فضا برایشان باز شود.
*حرف آخر؟
اول باید بگویم مصاحبه متفاوتی بود ،به ســواالتی پاســخ دادم که تاکنون از من پرسیده نشده بود
که از شما ممنون هستم.
حرف دوم اینکه از جوانان این شــهر میخواهم تا آنجایی که امکان دارد برای شــهر خود بمانند،
نه تنها به خارج از کشــور ،بلکه حتی به کالنشــهرها هم مهاجرت نکنید .زمانی که دکتر و مهندس
میشــوید یا هر مســوولیتی دیگر به عهده شما سپرده میشود در شــهر خود بمانید و به مردم خود
خدمت کنید.
از مسووالن هم میخواهم با همین وحدتی که بینشان است برای مردم خدمت کنند و بدانند خدا
از حق خودش میگذرد؛ ولی از حقالناس نه.

