
ابراز ارادت مردم گميشان به ساحت 
شهدای غواص 

شهداي غواص حال وهواي روزهايي كه مادران و پدران گميشاني 
الله هاي پرپرشان را در آغوش مي كشيدند را زنده كردند.

اما  بسته  ،  دست  دردانه خاكي   13 گميشان،  گزارش ساحل  به 
سرافراز مهمان مردم شهيد پرور گميشان شدند و بار ديگر، گميشان با 

رايحه بهشتي شهدا عطرآگين شد.
با وجود گرماي شديد هوا و برگزاري مراسم تشييع كه در ساعت 
اوليه صبح برگزار شد ، مردم فهيم گميشان استقبالي گرم و كم نظير 

از فرزندان روح اهللا داشتند.

 بيمارستان بسکی و 
کسب رتبه برتر کشوری در  ارتقاء 

سالمت مادر و نوزاد 

عبدالقيوم آتاباى - به گزارش روابط عمومى بيمارستان دكتر بسكى، 
و  مادر  سالمت  ارتقاى  نام  به  همايشى  درمان  و  بهداشت  وزارت 
نوزاد با محوريت ترويج زايمان طبيعى با حضور وزير بهداشت دكتر 
هاشمى برگزار گرديد. بيمارستان دكتر بسكى نيز به دعوت دانشگاه 
مدير  به همراه  برتر  بيمارستان  بعنوان  گلستان   استان  پزشكى  علوم 
بيمارستان (خانم دكتر بهناز بسكى)، و خانم سولماز فهيمى(مسئول 
زايشگاه)، در اين همايش شركت كردند و با اخذ رتبه برتر كشورى 
در راستاى ترويج زايمان طبيعى موفق به دريافت لوح تقدير كشورى 

شدند و همچنين لوح بيمارستان دوستدار مادر را دريافت نمودند.
دكتر بهناز بسكى مدير بيمارستان در رابطه با برگزارى اين همايش 
گفت: يكى از شاخص هاى بهداشت جهانى سالمت مادر و نوزاد مى 
باشد و مرگ و مير مادر و نوزاد نشان دهنده ى سطح بهداشت جامعه 
بااليى  آمار سزارين  بهداشت جهانى كشورهايى را كه  است.سازمان 
داشته باشند را در رديف كشورهاى توسعه يافته قرار نمى دهد و يكى 
از شاخص هاى توسعه ميزان تمايل مردم آن كشور به زايمان طبيعى 
است. وى افزود: به دنبال مطرح شدن  طرح تحول نظام سالمت در 
سال 1393 و در راستاى باال بردن ميزان زايمان طبيعى در بيمارستان، 
مراجعين در  براى  زايمان طبيعى  نمودن هزينه ى  رايگان  با  مديريت 
اين امر كوشش هاى فراوانى نمود. برگزارى كالس هاى آمادگى دوران 
باردارى به جهت باال بردن سطح آگاهى مادران باردار در خصوص 
امر  در  نخست زا  مادران  پذيرش  براى  را  زمينه  فيزيولوژيك  زايمان 
مادران   براى  حمايتى  اقدامات  ديگر  و  نمود  فراهم  طبيعى  زايمان 
ساعت  ابتداى  از  شيردهى  شروع  و  نوزاد  و  مادر  اتاقى  هم  باردار، 
زايمان و امكان حضور همراهان در كنار مادر جهت حمايت روانى 
از ديگر اقدامات اين بيمارستان بود كه منجر به باال رفتن آمار زايمان 
بخش هاى  داراى  بسكى  دكتر  شد.بيمارستان  مركز  اين  در  طبيعى 
داخلى،  اطفال،  اتاق عمل،  زايشگاه، جراحى عمومى،  زنان،  جراحى 

آى سى يو و اورژانس مى باشد.

معاون استاندار گلستان بر لزوم اجرای 
طرح های گردشگری در جزيره آشوراده 

تأکيد کرد
به گزارش خبرنگار ايرنا رضا مروتى در نشست با مشاوران جوان 
اين معاونت كه در سالن اجتماعات استاندارى برگزار شد اظهار كرد: 
نتيجه  و  بازتاب  هيچ  داراى  اين جزيره،  به  مردم  ترديد ورود  بدون 
منفى نخواهد بود و اميدواريم اجراى اين طرح ها كه از مصوبات سفر 

رييس جمهور به استان است بزودى آغاز شود.
اين  در  گردشگرى  هاى  طرح  اجراى  مخالفان  كرد:  بيان  وى 
جزيره، به مصوبه كنوانسيون بين المللى رامسر در 50 سال قبل اشاره 
مى كنند و مدعى اند بر اساس اين مصوبه، حضور دائمى انسان در 

اين جزيره ممنوع است. 
معاون امور عمرانى استاندار گلستان افزود: اين ادعاها در شرايطى 
مطرح مى شود كه در زمان تصويب اين قوانين، حدود يك هزار نفر 
در آشوراده ساكن بوده و به دامدارى، دامپرورى و ماهيگيرى مشغول 

بودند.
مروتى ادامه داد: مردم ساكن اين جزيره كه تا سال 80 نيز در آن 
حضور داشتند، زندگى مسالمت آميزى با گونه هاى جانورى داشتند و 

بدون بروز هيچ گونه مشكلى به گذران عمر مشغول بودند.

صادقلو  حسن  ايرنا  گزارش  به 
امضاى  نشست  در  گلستان  استاندار 
اسماعيل  حضور  با  كه  نامه  تفاهم  اين 
در  شرقى  آذربايجان  استاندار  جبارزاده 
اين  امضاى  با  گفت:  شد  برگزار  تهران 
هاى  ظرفيت  از  توانيم  مى  نامه  تفاهم 
استفاده  استان  فنى هر  و  تجربى، علمى 
كنيم و مساعدت هاى الزم را به يكديگر 

برسانيم.
استان  از  ساله  اينكه هر  بيان  با  وى 
انجام  به مشهد  گلستان 18 ميليون سفر 
مى شود خاطر نشان كرد: سرمايه گذارى 
هاى الزم بايد در اين خصوص نيز انجام 

شود.
اين  از  مهمترين هدف  گفته وى  به 

سرمايه گذارى اشتغال براى جوانان است.
اسماعيل جبارزاده استاندار آذربايجان شرقى نيز در 
نامه  تفاهم  اين  بودن  برد  برد  به  اشاره  با  اين نشست 
خاطر نشان كرد: تعمير و نگهدارى وسايل حمل و نقل 
عمومى هزينه بسيار زيادى را به استان ها تحميل مى 

كند كه مى توانيم با همكارى و سرمايه گذارى به آن 
رسيدگى كنيم.

اين تفاهم نامه در هفت بند اصلى تنظيم شده است 
تا از ظرفيت هاى همكارى مشترك در زمينه صنعتى، 

كشاورزى و بازرگانى هر استان استفاده شود.
هاى  اتاق  توسط  مشترك  جلسات  برگزارى 

بر  طرفين  موافقت  صنايع،  و  بازرگانى 
استقبال  گذاران،  سرمايه  از  حمايت 
آكيا  شركت  از  گلستان  استاندارى 
آمادگى  توليد،  خط  اندازى  راه  و  دويچ 
تامين  بر  گلستان  هاى  هميارى  سازمان 
آمادگى  و  شهرى  خدمات  خودروهاى 
سرمايه  براى  آذر  انرژى  پسماند  شركت 
گذارى در استان گلستان از بند هاى اين 

تفاهم نامه است.
تفاهم  اين  بندهاى  از ديگر  همچنين 
توليد  استانجين  شركت  همكارى  نامه 
از  حمايت   ، كشاورزى  ادوات  كننده 
شركت هاى صنعتى و توليدى آذربايجان 
براى صادرات به كشورهاى آسياى ميانه 
و روسيه، توافق طرفين به ايجاد تسهيالت 
خصوصى،  بخش  هاى  همكارى  گسترش  براى 

برگزارى جلسات براى كمك به رفع مشكالت است.
نامه آمده است كه طرفين  اين تفاهم  بند آخر  در 
توافق كردند تا در راستاى نظارت بر حسن اجراى اين 

يادداشت تفاهم نمايندگانى را معرفى كنند.

حاجى قربان طريكـ  17 مرداد روز خبرنگار است 
به  ميگيم.  تبريك  خبرنگار  به جماعت  را  روز  اين  و 
بهانه اين روز به دنياى خبرنگاران نشريه خودمان يعنى 
صحرا مى رويم و كمى با اين دوستان آشنا مى شويم :
آخر هفته پيش صداى اس ام اس اومد. اين روزها 
تبليغاتى دمار از روزگار مشتركين  هم كه اس ام اس 
در آوردند به همين خاطر توجه اى نكرديم و در عالم 
بى  با  اومد  اس  ام  اس  دوباره  كرديم.  مى  سير  خود 
خواندم   را  پيامك   . رفتم  موبايل  سراغ  به  حوصلگى 
تبريك  رو  خبرنگار  روز  بود.  ارشاد  اداره  طرف  از 
گفته بودند و براى تقدير از خبرنگاران ما را به گرگان 
دعوت كرده بودند. چه عجب يك اس ام اس مفيد هم 
آمد. كمى خوشحال شديم و تو ذهن خودمون برنامه 
ريزى براى تجديد ديدار با دوستان و سپرى كردن يك 
روز خوب سير مى كرديم. اولين كار تماس با آقا قيوم 
نگران  نبود  بود حالش خوب  گنبدى صحرا  خبرنگار 
شديم و با استرس جوياى حالش شديم گفتند خونه 
هستند . كمى خوشحال شديم بنده خدا اكثرا بيمارستان 
بيمارستان  كارمند  ديگه  رو  قيوم  اين   . دارند  تشريف 
تامين اجتماعى مى دونيم . اگه موبايلش خاموش باشه 
عادى  ما  براى  ديگه    ، تختش  ميريم سر  راست  يك 

شده بود . ادامه مكالمه تلفنى : 
امسال  خبرنگار  روز  گرگان  بريم  بايد  قيوم   : من 

بايد شما بستنى بخرين برگشتنى 
قيوم : برو بابا كدوم بستنى خودتو آماده كن بايد 
من  همراه  بايد  كن  جور  و  جمع  خودتو  مشهد  بريم 

بشى
من : اى بابا باز چى شده 

بيمارستان  روز   12 پرتى  مرحله  از  خيلى   : قيوم 
بسترى بودم دكتر منو به مشهد اعزام كرده 

حالم خوش  منم  بيمارستانى  هميشه  كه  تو   : من 

نيست دنبال يك همراه ديگه باش 
قيوم : از تو خيرى نيست فقط دعا كن زودتر بهتر 

شم  . حميد داييت هم بيمارستانه خبر دارى؟
من : چى شده؟ 

قيوم : تماس بگير خبر شو از خودش بگير
من: فعال خوش. خدا شفات دهد.

مزه  بى  شوخى  از  و  روم  مى  فرو  فكر  تو  كمى 
قيوم ناراحت مى شوم مجبورا تماس ميگيرم  با سردبير 

صحرا، همون حميد دايى هميشگى :
من : سالم حميد دايى خوبين  كجايى؟ 

حميد : سالم يگن! من بيمارستانم ولى حالم خوبه. 
من : (اين قيوم بنده خدا راست گفته انگار) خدا 

بد نده چى شده؟ 
حميد : يك حمله آروم قلبى بود به خير گذشت. 

من : مواظب خودتت باش زياد به خودتت فشار 
نيار حاال كى مياى بيرون؟ 

حميد : منم دوست دارم االن بيام بيرون صحرا رو 
بايد ببندم ولى دكترا نميزارن. 

من : صحرا رو بيخيال شو سالمتيت مهمه مواظب 
خودتت باش من گرگان نميرم ميام بندر تركمن تا از 

نزديك شما رو ببينم. 
حميد : ممنون الزم نيست. 

من : باشه فعال خوش. 
حميد : مواظب قيوم و آنا باش خوش.

بازم فكر ميكنم آنا چى شده؟ سريع استرس سراغم 
مياد زنگ ميزنم بهش :

من : آنا خوبى كجايى؟ 
آنا : خوبم خونه ام 

من : مشكلى كه ندارى 
آنا : ديشب يكم فشارم باال پايين شد. سرم زديم 

االن بهتر شدم. 

من: خوبه پس سالم ترين ما شما هستيد. 
آنا : (با خنده) از لطيف خبر دارى؟ 

بدون اينكه ادامه بدم موبايل را قطع ميكنم با لطيف 
ولكنش  كه  هم  لطيف  تنفسى  مشكل  ميگيرم  تماس 

نيست :
من : لطيف خوبى! 

لطيف : يكم از قبل بهترم!
من : مشكل تنفسى حل شد يا نه؟

لطيف : نفسى مياد و ميره . با نفس ميسازيم ولى 
استرس لعنتى ول كن نيست . 

من : باز چى شده؟ 
لطيف : بيخيال نگم بهتره تو هم استرس ات بيشتر 

ميشه 
تنفسى  مشكل  از  تازه  لطيف  اين  ميكنم  فكر  باز 
راحت شده بود ولى نميدونم استرس اش از همه بيشتر 
بود و حرف هاى ناگفته اش از ديگران بيشتر. با خود 
براى  كوچلو  پاسخ  يك  اينجوريم  همه  ما  چرا  گفتم 
خودم پيدا مى كنم و خودم را قانع مى كنم . نمى دانم 
ما را چه شده است . تو اين اوضاع و احوال سير ميكنم 

كه تنفسم باز مشكل پيدا مى كنه . 
من : خانم آماده شو بريم بيمارستان.

خانم : باز هم بيمارستان!؟ زياد فكر نكن خب. 
من : اين حرف ها رو بيخيال شو به فكر سالمتى 

من باش بجمب ديگه
خانم : منم به فكر سالمتى شما هستم. 

نشريه صحرا  زندگى خبرنگاران  از  اينم يك روز 
والبته  باشه  خوب  حالشون  هميشه  همه  اميدواريم   ،
دوستان گلم كه خيلى دوستشون دارم . روزتون مبارك 

خبرنگاراى عزيز.
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ديدگاهگزارش
توافق هسته ای و انتخابات پيش رو

با  ايران  توافق  از  پس 
جامعه جهانى فصل جديدى 
نظام  با  كشور  روابط  از 
است.  شده  آغاز  الملل  بين 
فصل  اين  شروع  است  اميد 
پشتوانه  از  همواره  جديد 
و  جامعه  نخبگان  اجماع 
باشد.  برخوردار  حاكميت 
چون مطمئنن تغيير در نحوه 
صورت  در  دنيا  با  تعامل  ى 
نحوه ى  در  تغيير  زمينه ى  نخبگان حاكميت  اجماع 
خواهد  فراهم  نيز  را  كشور  داخل  فضاى  با  تعامل 

ساخت.
داخل  صحنه  در  ديگر  ماه   8 شرايطى  چنين  در 
و  رهبرى  خبرگان  انتخابات  دو  برگزارى  شاهد 
بود.  خواهيم  همزمان  بطور  اسالمى  شوارى  مجلس 
ساليان  اسالمى  شوراى  مجلس  در  رقابت  و  اهميت 
متمادى است در كشور هر چند با فراز و نشيب اما با 
استقبال پر شور و رقابت آميز مردمى همراه بوده و به 
گرمى برگزار مى شود. اما كشيده شدن اين رقابت پر 
شور به مجلس خبرگان موضوعى تازه و بديع است. 
اتفاق  حال  در  تحركات  و  قرائن  شواهد،  برخى 
در سطوح فوقانى نظام، حكايت از آن دارد كه گويا 
انتخابات اين دوره مجلس خبرگان رهبرى تفاوتهاى 
از  شايد  كه  داشت  خواهد  قبل  دوره  انتخاباتهاى  با 
تندروى  انفعاالت،  و  فعل  اين  در  گذار  تأثير  عوامل 
نهم ودهم در  نامطلوب دولت  و مديريت ضعيف و 

فضاى مديريت اقتصادى و سياسى كشور باشد. 
شرايط  به  توجه  با  نگارنده  نظر  به  حال  هر  در 
انتخابات مجلس شوراى  اهميت  پيش رو على رغم 
اسالمى نمى بايد از انتخابات خبرگان غفلت كرد. به 
ولى  محترم  نماينده  نورمفيدى  آقاى  اينكه  خصوص 
فقيه و مجلس خبرگان رهبرى يكى از شاخص ترين 
كشور  در  اعتدال  جريان  به  نيرو  نزديكترين  شابد  و 
مى باشد كه تاكنون با صبر و تدبير در سخت ترين 
اصالح  و  اعتدال  جريان  ياور  و  يار  همواره  شرايط 

گرى بوده اند.
بديلى  بى  نقش  ايشان  فعال  حضور  واقع  در 
خواهد  استان  در  خبرگان  مجلس  آتى  انتخابات  در 
شرايطى  االه  آيت  مدبرانه  عملكرد  بطوريكه  داشت 
رهبرى  خبرگان  بعدى  نفر  تا  ساخت  خواهد  فراهم 

نيز از نيروهاى همسو با  اعتدال انتخاب شود.
 در اين راستا باتوجه به شرايط مساعد پيش آمده 
فعالين سياسى نزديك به جريان اعتدال و اصالح، اگر 
به  بينى  خودبزرگ  و  خودمحورى  منيت،  از  دور  به 
منظور اعتالى جريان اصالح گرى وارد صحنه شوند 
و برخى عافيت طلبى ، مصلحت طلبى و كوتاهى ها 
را كنار بگذارند و با در نظرد گرفتن شرايط جغرافياى 
محور  اقتصاد  اولويت  با  منطقه  فرهنگى  و  سياسى 
انتخاباتى شوند  فضاى  وارد  تدبير سياسى  و  با خرد 
از  امكان راهيابى نفر دوم كانديداى خبرگان رهبرى 
از  دور  استان  در  اعتدال  نيروى  چهره هاى شاخص 

دسترس نخواهد بود.

تفاهم نامه همكارى اقتصادى ميان استان هاى گلستان  و 
آذربايجان شرقى امضا شد

ده  در  آذر 1336   10 در  عظيم زاده هستم.  احد  من 
اسفنجان در شهرستان اسكو متولد شدم. هفت ساله بودم 

كه پدرم را از دست دادم و يتيم شدم.
و  بروم  مدرسه  به  نمي داد  اجازه  مالي مان  امكانات 
فقط پس از رفتن به كالس اول مجبور شدم پشت دار 
قالي  روزها  سالگي   13 تا  كنم.  قاليبافي  و  بنشينم  قالي 
مي بافتم و شب ها درس مي خواندم. چاره اي نبود، وسع 

مالي ما جز اين اجازه نمي داد. 
خاك خوردم و زحمت بسيار كشيدم. در سال 2بار 
ماه   21 روز  بار  يك  بخوريم.  برنج  نمي توانستيم  بيشتر 
رمضان و بار دوم شب چهارشنبه سوري. آرزو داشتم يا 
خلبان شوم يا پولدار و براي رسيدن به اين آرزوها بسيار 

زحمت كشيدم. 
كارم را با به دوش كشيدن پشتي و قالي هاي كوچك 
و بردن آن از اسفنجان يا اسكو براي فروش آغاز كردم. 
در آغاز كار از هركدام از آنها يك يا دو تومان (نه هزار 
يا 2هزار تومان) سود مي كردم. پنج سال اينچنين سخت 
كار كردم. بسيار دشوار بود. اما پشتكار و اعتقاد به هدف 
با توكل به خدا تحمل سختي ها را آسان مي كرد. در 18 
سالگي توانستم 20 هزار تومان پس انداز كنم، اما فشارها 
تحصيل  ترك  به  مجبور  اين كه  تا  داشت  ادامه  همچنان 

شدم.
غصه يتيمي چون باري سنگين به دوشم بود. (بغض 
بانكي،  كارگر،  كارمند،  ندارد.  را  هيچ كس  يتيم  مي كند) 
مي رود  خانه اش  به  كه  شب  ديگري  هركس  و  كاسب 
دستي به سر و روي بچه اش مي كشد. اما يتيم اين محبت 
پاهايش را در  ندارد. شب ها، شب هاي جمعه  بزرگ را 
بغل مي گيرد و به انتظار مي نشيند. در انتظار آن كس كه 

دستي به سرش بكشد...
تا  بدهم  افزايش  را  سرمايه ام  كه  بودم  فكر  اين  در 
بتوانم كاري بكنم. مي خواستم يك كارگاه فرشبافي راه 
هزار   20 او  از  و  رفتم  پدرم  پسرعموي  سراغ  بيندازم. 
وام  بانك  از  هم  تومان  هزار   60 و  كردم  قرض  تومان 
گرفتم. سرمايه ام شد 100 هزار تومان يعني به اندازه يك 

تراول صد توماني امروزي.
افتادم كه چه  وقتي اين پول دستم آمد تازه به فكر 
بكنم. چه ايده جديدي داشته باشم؟ ماه ها فكر كردم. آن 

هيچ  به  سال   2 تا  بود  شده  پيروز  انقالب  چون  روزها 
و  كردم  فكر  مدت  اين  در  نمي دادند.  پاسپورت  ايراني 
كارم  با صادرات  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  تا  كردم  فكر 

را شروع كنم.
اما هيچ اطالعاتي نداشتم. شنيده بودم آلمان مركز   
تجارت فرش است. ويزا گرفتم و به هامبورگ رفتم و 
در يك مسافرخانه يا پانسيون مستقر شدم. به سالن ها و 
انبارهاي فرش آنجا سرزدم و با سليقه ها آشنا شدم. آنجا 
سوئيس  به  فرش  خريد  براي  ثروتمندان  گفتند  من  به 
مي روند. ويزاي 15 روزه سوئيس گرفتم و به ژنو رفتم.

زبان هم نمي دانستم. در يك هتل با تاجري آشنا شدم 
آن  در  بباف.  داد: فرش گرد  به من  را  اصلي  ايده  او  و 
دوران در ايران فرش گرد بافته نمي شد و كيفيت توليد 
فرش و رنگ  بندي ها هم مناسب نبود. چاي و قهوه ام را 

خوردم و همان روز به ايران برگشتم. 
به ده خودمان آمدم و ساختماني اجاره كردم. دستگاه 
هم  ابريشم  اقساط.  بقيه  و  نقد  درصد   10 با  خريدم، 
هم  من  و  باشد  ريسك پذير  بايد  انسان  خريدم.  قسطي 
بافتن  به  از هيچ شروع  با دست خالي و  ريسك كردم. 
فرش گرد كردم و چند نمونه كه بيرون آمد سر و كله 
باور  آمدند.  اسفنجان  به  آنان  پيدا شد و  آلماني  تاجران 
نقد  تومان  ميليون   6,5 معامله  اولين  در  نه؟  يا  مي كنيد 
پرداختند و شش ميليون تومان هم چك دادند! آن شب 
از شدت هيجان نخوابيدم. احساس آن شب را خوب به 
هزار  كه 80  من  توماني  هزار  دارم. سرمايه 100  خاطر 
تومانش قرض بود در كارخانه اجاره اي اينچنين سودي 
نصيب من كرده بود، در اولين قدم... كسب و كارم رونق 
گرفت و صادراتم را به آلمان، ايتاليا، سوئيس، انگليس، 
بلژيك و ديگر كشورها آغاز كردم. بسيار سفر كردم و 
ايده هاي جديد دادم. از موزه هاي فرش كشورها بازديد 
مي كردم و از طرح ها اقتباس يا از آنها عكس مي گرفتم و 
با الهام از آنها و تلفيق طرح ها، ايده هاي نو بيرون مي دادم. 

در اين مدت سليقه مشتريان را شناختم.
ندارم.  شريك  من  كردم.  پيدا  را  خودم  كار  اصول 
خوب  شريك  اگر  داشت.  نخواهم  و  نداشته ام  هيچ گاه 

بود، خدا براي خودش شريك مي گذاشت. 
كه  هر  است،  مشتري  به  احترام  من  ديگر  اصل 

جلوي  كه  سربازي  مثل  مشتري  پيش  باشد.  مي خواهد 
اتكاي  مي ايستم.  احترام  با  مي ايستد،  خبردار  تيمسار 
و  پشتكار  و  تفكر  و  ايده  به  دوم  و  به خدا  اول  خودم 
ريسك پذيري خودم است. بسيار ريسك مي كنم،بسيار. 

جهان  معروف  هتل هاي  از  بازديد  در  بعد  كمي 
هتل  پروژه  بزرگ ترين  كار ساخت  وارد  گرفتم  تصميم 
پروژه  اين  در  تومان  ميليارد   180 تاكنون  شوم.  كشور 
خارجي  پروژه  اين  مصالح  تمام  كرده ام.  سرمايه گذاري 

و بهترين است.
سنگ برزيل، شيشه بلژيك، دستگيره در انگليس و 
تاسيسات آلماني است. كابين چهار آسانسور نيز از طالي 
18 عيار است. اين هتل 340 واحد مسكوني در 25 طبقه، 
رستوران   7 هتل،  طبقه   34 ورزشي،  سالن  طبقه  هفت 
روي درياچه، 10 هزار متر شهر آبي، 70 هزار متر زمين 
باند هليكوپتر  متر زمين گلف و 2  آمفي تئاتر، 90 هزار 
فرانسوي ها  با  پروژه  اين  نورپردازي  قرارداد  فقط  دارد. 
9ميليون دالر (9 ميليارد تومان)  است. اين پروژه آبروي 
سرمايه گذاري  آن  روي  افتخار  با  من  و  است  كشور 
حتي  بگرديد  برويد  دارم.  دوست  را  ايران  من  كرده ام. 
يك دالر و ريال در خارج كشور ندارم و سرمايه گذاري 

يا ذخيره نكرده ام....
پول  دارم؟  پول  به  نسبت  احساسي  چه  مي پرسيد 
ديگر مرا ارضا نمي كند. هدف من كارآفريني است. تنها 

در پروژه آن هتل 600 نفر به طور مستقيم كار مي كنند.
من 2 بار برنده تنديس الماس بزرگ  ترين بيزينس من 
جهان شدم و بزرگ  ترين صادركننده فرش كشور هستم. 
اما مي دانيد بزرگ  ترين افتخار من چيست؟ يتيم  نوازي. 

افتخار  شدم.  كشور  نمونه  خير  سال   2 مي كنم  افتخار 
دوست  هستم.  كشور  برتر  كارآفرين   100 جزو  مي كنم 
دارم اشتغالزايي كنم. دوست دارم سفره مرتضي علي باز 
كنم، معتقدم خدا من را وسيله قرار داده است. هم اكنون 
1070 بچه يتيم را زير پوشش دارم و با خودم پيمان بستم 
تا عمر دارم هر سال 100 بچه به آنها اضافه كنم. وصيت 
كرده ام وقتي مردم تا 10 سال بعد از عمرم هر سال 100 
از محل  را  يتيم ها  اضافه شود و مخارج همه  يتيم  بچه 
ارثم بپردازند. بعد از 10 سال هم اگر بازماندگانم لياقت 
مي اندازيم  كه  سفره  مي دهند.  ادامه  را  من  راه  داشتند، 
مي كنم.  كيف  مي خورند،  غذا  و  مي آيند  و  يتيم ها  براي 

گريه مي كنم و حال مي كنم.
و  بودند  شده  جمع  دورم  بچه ها  مراسمي  يك  در 
دختربچه اي  ميان  اين  در  مي خواست.  چيزي  كس  هر 
به من نزديك شد و به جاي آن كه چيزي بخواهد، فقط 
خواست دستم را ببوسد. مهرش بدجور به دلم نشست. 
خواستم فردا بيايند دفترم. آن دختر االن دخترخوانده من 
است. روي پايم نشست و بابايي صدايم كرد. من به هر 
دخترم 50 ميليون تومان جهاز دادم و مقرر كردم به اين 
يكي 100 ميليون تومان جهاز بدهند. اين دست خداست 

كه مهر اين دختر را به دل من انداخت.
يتيمي سخت است. بهترين ساعات عمر من زماني 
چه  براي  را  پول  هستم.  يتيمان  خدمت  در  كه  است 

مي خواهيم؟ خدا به ما داده و ما هم بايد به بقيه بدهيم.
زياد  و  بي منت  و  بخشيد  بايد  هستيم.  وسيله  ما 
زير  از  من  است.  همكارانم  به  من  توصيه  اين  بخشيد. 
كه  است  اين  جوانان  به  من  توصيه  كردم.  شروع  صفر 
منطقي فكر كنند. اين گونه نبوده كه شب بخوابم، صبح 
پولدار شوم. خاك خوردم و رنج كشيدم و آثار اين رنج 
بازوي  و  فكر  و  خدا  به  اميدشان  هست.  من  در  هنوز 
خودشان باشد. درستكار باشند و تالش و تالش و تالش 

كنند. اين فرمول من است...
.............

منبع : گروه تلگرام فراغى

من احد عظيم زاده هستم

قدير اونق

يك روز با خبرنگاران صحرا

مفقودى
دفترچه كشاورزى به شماره 28 در سطح 8 هكتار 
متعلق به عرازمحمد بدراقى واقع در روستاى آرخ 
بزرگ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.


