
انتقاد یک شهروند کرمانی از عملکرد ضعیف شهرداری 
کرمان درباره یک پروژه زیبا سازی؛

شهرداری پاسخگو باشد!

دو قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری 
واقع در بلوار شهید صدوقی بلوار زغال سنگ
 واگذار می گردد. تلفن تماس: 09121990437

به یک نفر نیروی کمک آشپز و یک نفر 
سالن دار برای کار در کافه رستوران نیازمندیم. 

تلفن تماس: 09131402601

فروشــی
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روزان هم  یادداشت: 

دنیایی از انتخاب ها

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم 

جزئیات بازگشت شیر ایرانی 
پس از 78 سال
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خطرناک ترین نوع کودک آزاری چیست؟ 

 یادی از پیشکسوت مطبوعات 

مرحوم »محمد محمدی«؛ 

خراباتی کجاست؟
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استاندار کرمان عنوان کرد:

از نظر زیر ساخت های ارتباطی 

یک دهه از تکنولوژی های جدید 

عقب هستیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:
تا پایان امسال توسعه پوشش ارتباطات 
جاده ای استان به 95 درصـد می رسد

متن در صفحه دوم

ک در استان کرمان و بی توجهی دولتی؛ گزارش »کرمان امروز« از استعداد سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پا

متن کامل در صفحه سوم

ک وفقدان تسهیالت انرژی پا
    تابش مناسب انرژی خورشیدی در کرمان، این استان را به بهترین منطقه برای ایجاد نیروگاه خورشیدی مبدل کرده است، حتی یک نیروگاه 20 مگاواتی با همکاری آلمانی ها در این زمینه 
احداث شده است. حال که کرمان از نعمت عظیم انرژی خورشیدی بهره مند شده است در خور است از این نعمت خدادادی استفاده حداکثری شود. چه خوب است با حمایت از سرمایه گذاران 

این بخش و در نظر گرفتن تسهیالت دولتی برای سرمایه گذاران داخلی و بومی نیز با سرعت بیشتری به سوی آینده ای سالم و پاک حرکت کنیم

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   برنامه بعدی ترامپ علیه ایران پس از تحریم نفتی
  عوارض خطرناک مصرف بیش از اندازه پروتئین

  معرفی نفرات برتر مسابقات کاراته کومیته وان استان کرمان
  فروش نوزاد، زن جوان را خانه به خانه در شهر می چرخاند

  جنایت پیرمرد 80 ساله به خاطر سوء ظن
  کماندار کرمانی بر سکوی نخست رقابت های 

      قهرمانی کشور ایستاد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

نگاهی به زندگی 

و آثار  خواجه 

عبداهلل انصاری
 صفحه  چهارم

نگین سبز دهبکری

سفرنامه یک نویسنده 
همیشه در سفر 

درباره منطقه زیبای دهبکری؛

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک
 به تعدادی نیرو با مشخصات ذیل  نیازمند است.
1-کارگر ساده خانم )حداقل قد170 سانتی متر(

2-خانم و آقا دارای مدرک کارشناسی صنایع غذایی- تغذیه-شیمی
)گرایش صنایع غذایی(

ساعت تماس:13-11         شماره تماس:33240347 

یک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز 
به یک نفر مهندس صنایع )خانم( جهت انجام امور کنترل پروژه
 و کارهای امور اداری آشنا به نرم افزار OFFICE دارد از افراد 

واجد شرایط تقاضا می شود رزومه خود را به آدرس ایمیل 
 INFO@KERMANVOLTAGE.IR

و یا به شماره 09132404702
واتس آپ نمایند.

نیازمندیم

نیازمندیم

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در 

»کرمان امروز« می خوانند

تسلیت

جناب آقای مهندس رامین توحیدی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحوم غفران الهی و برای جنابعالی صبرو شکیبایی مسالت می نماییم.
فتح نجات -  پورزاده حسینی

تسلیت

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/4/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » اجراي عملیات حفاري ژئوتکنیک به میزان 13270 متر 
با قطر HQ« در معدن شماره 1 خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه 
متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه 
فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات 
ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/2/30 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
بازدید از محل اجراي پروژه روزهاي دوشنبه مورخ 98/2/23 و سه شنبه مورخ 98/2/24 براي متقاضیان  مي باشد. ضمناً 

بالمانع مي باشد.
  مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/5/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ارائه خدمات راهبري، سرویس، بازرسي، تعمیر و نگهداري 
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر و متعارف و اطفاء حریق اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و راهبري، سرویس، تعمیر، نگهداري و شارژ 
و تست کپسول هاي اطفاء حریق دستي« در مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 
را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل 
پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/2/30 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 

تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 98/2/23 براي متقاضیان بالمانع مي باشد.

                                                                 مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر                                                                        

نیازمندیم
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اخبار استان

ارتباطات جاده ای  پوشش  توسعه  از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
استان کرمان به 95 درصد تا پایان سال جاری خبر داد.

ایسنا منطقه کویر، »محمدجواد آذری جهرمی« در حاشیه  به گزارش 
کرد:  اظهار  سفر  این  بندی  جمع  خصوص  در  کرمان  استان  به  سفر 
خوشبختانه پروژه سازمان بیمه سالمت، در دولت الکترونیکی در استان 
کرمان 90 درصد پیشرفت داشته است که جای تقدیر از مدیران استانی 

دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیکی را برای مقابله با فساد و ایجاد 

شفافیت با جدیت پیش خواهیم برد هرچند برخی نپسندند ادامه داد: 
امروز پروژه های استان کرمان را نشستی بررسی و مرور کردیم و چند 

کار جدید نیز آغاز شد.
ارتباطات جاده ای  توسعه پوشش  از  فناوری اطالعات  و  ارتباطات  وزیر 
استان کرمان به 95 درصد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حل 
مشکل واگذاری تلفن ثابت در استان و احداث 650 کیلومتر فیبرنوری 
جدید در استان از مجموعه اقداماتی است که همه برای افزایش رضایت 

مردم دیار کریمان خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

تا پایان امسال توسعه پوشش ارتباطات جاده ای استان به 95 درصد می رسد

خبر
رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

بحران مدیریت در گمرکات

 کشور موج می زند
 

گمرکات  در  مدیریت  بحران  وجود  از  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
کشور انتقاد کرد.

و  ارتباطات  وزیر  نشست  در  طبیب زاده  مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
فناوری اطالعات با اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان با اشاره به اینکه 
بحث صادرات یکی از اولویت های کشور است، اظهار کرد: بحران مدیریت در 

گمرکات کشور موج می زند و کامیون ها در صف ها مانده اند.
شرکت های  پایه  ما  کرمان  بازرگانی  اتاق  در  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس 

استارت آپی هستیم.
به  را  اتاق  و  دادیم  اندیشکده های مختلفی تشکیل  اظهار کرد:  طبیب زاده 

سمتی بردیم که اقتصاد دیجیتالی را شکل دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان یادآور شد: اتاق بازرگانی به عنوان حلقه 

بین تجارت سنتی و اقتصاد نوین مشغول به کار است.
وی تصریح کرد: هر کاری بخواهیم انجام دهیم ابتدا باید باور آن ایجاد شود.

اعزام 3500 زائر از کرمان به حج تمتع 

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به 
اعزام سه هزار و 500 زائر در قالب 24 کاروان از این استان به مکه مکرمه 
افزود: این استان همواره با مدیریت حج و زیارت، همکاری مدیران کاروانها 

و مسئوالن، بهترین حج را در بهترین شرایط برگزار کرده است.
  به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، محمدصادق بصیری در 
مسلمانان  اگر  افزود:  کرمان  شهرستان  تمتع  حج  زائران  متمرکز  همایش 
با وحدت و همبستگی از جامعه بشری شرک زدایی می کردند، اقتصاد و 

امنیت آنها بیش از پیش حاصل می شد.
وی با بیان اینکه امروز استکبار جهانی در برابر ما قد علم کرده است یادآور 
مردم  آرامش  زدن  هم  بر  درصدد  تروریستی  تیم  دهها   97 سال  در  شد: 

بودند.
وی ادامه داد: با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان )عج(، مردم و مسئوالن، 
در  ایران،  اسالمی  جمهوری  اقتدار  با  و  نشد  حاصل  دشمنان  خام  خیال 
 2 بر  افزون  که  )ع(  حسینی  اربعین  راهپیمایی  مانند  بزرگی  اجتماعات 

میلیون نفر شرکت داشتند مشکل امنیتی نداشتیم.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان همچنین 
از زائران حج تمتع خواست در این سفر معنوی، نکات مربوط به مقابله با 

تروریسم و بیوتروریسم را همواره مد نظر قرار دهند.
را  این خانه )کعبه(  وی گفت: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده ›من 
بعد از آنکه شرک زدایی کردم و دشمن را فراری دادم، برای الفت، دوستی، 

برادری و همبستگی قرار دادم.‹
بصیری از حج به عنوان پایگاه و مدرسه بزرگ توحیدی یاد و خاطرنشان 
تمتع  معنوی حج  از سفر  بیشتر  مندی  بهره  برای  باید  که  اقداماتی  کرد: 

انجام شود به بخش های حاکمیتی و زائران تقسیم می شود.
وی اظهار کرد: به فرموده امام علی )ع(، یک تشنگی معنوی در انسان ها 
وجود دارد که وقتی به خانه خداوند می رسند آن را برطرف می کنند و 
زائران حج، مانند کبوتران هستند که به خانه و آشیانه خود پناه می برند 
و این آشیانه هم جایگاه رزق و روزی معنوی آنها و هم جایگاهی برای پناه 

بردن است.

کز اهدای خون کرمان  آمادگی مرا

برای خونگیری در ماه رمضان

از  خونگیری  آماده  رمضان  مبارک  ماه  در  کرمان  استان  خونگیری  مراکز 
اهداکنندگان خون است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مر کز کرمان مدیرکل انتقال خون استان 
کرمان گفت روزه داران در ایام ماه رمضان مشکلی برای اهدای خون ندارند 

و پس از معاینه متخصص ،دریافت خون از آنان انجام خواهد شد.
میر زایی  اعالم کرد: در ایام ماه رمضان پایگاه کرمان صبح ها از ساعت 7 
و 30 دقیقه تا 13 و 30 دقیقه و عصرها از ساعت 16 و سی دقیقه تا 22 

و 30 دقیقه دایر است.
نوبت صبح  ، بم و رفسنجان در  پایگاههای سیرجان،جیرفت  به گفته وی 
دایر  و پایگاههای رفسنجان و جیرفت نیز در روزهای زوج آماده دریافت 

خون اهدا کنندگان  است.

سرپرست سازمان بهشت زهرا )س( عنوان کرد:

بیماری های داخلی، بیشترین علت مرگ 

و میر شهروندان در فروردین ماه
 

 سرپرست سازمان بهشت زهرا )س( کرمان، از صدور 187 مجوز فوت در 
علت  بیشترین  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  شهر  در  سال جاری  ماه  فروردین 

فوت، مربوط به بیماری های داخلی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری کرمان آنالین، محمد علی پور افزود: در فروردین 
تعداد   این  از  که  است  کرمان صادر شده  در  فوت  امسال  187مجوز  ماه 

103نفر مرد، نفر 73 زن و مابقی کودک بوده اند.
وی ادامه داد: بیشترین علت فوت به ترتیب مربوط به بیماری های داخلی، 
بیماری های قلبی، سرطان و مابقی مربوط به تصادفات و سکته مغزی بوده 
است. سرپرست سازمان بهشت زهرا )س( کرمان گفت: بیشتر فوت شدگان 
به خود  را  آمار فوت شدگان  از  نفر  باالی 60 سال سن داشته اند و 115 

اختصاص داده اند.
 علی پور ادامه داد: هم چنین تعداد 108 نفر توسط آمبوالنس های بخش 

خصوصی به خارج از شهر حمل شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی 

استان کرمان:

مردم در زمینه 

برخورد با قاچاق کاال 

نقش آفرینی کنند
 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: 
بخش اعظم بحث قاچاق در کرمان مربوط به 
انگشتان  تعداد  به  شاید  ارز  قاچاق  و  کاالست 

یک دست باشد.
در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  میری  ارسالن 
فرآیند  در  حکومتی  تعزیرات  نقش  خصوص 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار کرد: تعزیرات 
رسیدگی  مرجع  یک  عام  صورت  به  حکومتی 
و  است  عام  صورت  به  اقتصادی  تخلفات  به 
دستگاه های  سایر  با  همگام  خاص  صورت  به 

متولی همکاری می کند.
اساس  بر  حکومتی  تعزیرات  داد:  ادامه  وی 
از  اعظمی  به بخش  رسیدگی  دار  قانون عهده 
برخی  در  است؛  ارز  و  کاال  قاچاق  پرونده های 
این  در  هم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  موارد 

زمینه با ما همکاری دارند.
نقض  طریق  از  که  کاالهایی  گفت:  میری 
تشریفات قانونی به کشور وارد یا خارج می شوند 
قاچاق هستند و طبق قانون با این موارد برخورد 

می شود.
بیان  کرمان  استان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
دارد  وجود  سطوح  همه  در  کاال  قاچاق  کرد: 
و  کنترل  دستگاه هایی  که  داشت  توجه  باید  و 
نظارت با مراجع رسیدگی کننده متفاوت هستند.

با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی مرجع  وی 
تخلفات  خصوص  در  رأی  صدور  و  رسیدگی 
تصویب  زمان  از  داد:  ادامه  است،  کاال  قاچاق 
و  خوب  اقدامات  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون 

بازدارنده ای انجام شده است.
وی به نقش تأثیرگذار مردم در مبارزه با قاچاق 
کاال اشاره کرد و ادامه داد: مردم در این زمینه 
باید در این زمینه ورود کنند و نباید به اقدامات 
بسنده  سلبی  اقدامات  و  اجرایی  دستگاه های 

کنیم.
با  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
تاکید بر لزوم کیفی سازی تولیدات داخلی تاکید 
و بیان کرد: باید کاالهای داخلی به لحاظ کیفی 

با تولیدات سایر کشورها قابل رقابت باشند.
وی با اشاره به اینکه مردم به سمت کاالهای 
با کیفیت و قیمت مناسب گرایش پیدا می کنند، 
افزود: قطعًا در زمینه قاچاق کاال برخورد انجام 
همه  با  که  کرد  ادعا  نتوان  شاید  اما  می شود 

اشکال کاال مبارزه شده است.
در سطح عرضه  در حال حاضر  داد:  ادامه  وی 
کاالهای قاچاق متنوعی شاهد هستیم که برای 
مصرف  و  مردم  کسبه،  پدیده  این  با  مبارزه 

کنندگان می توانند نقش ایفا کنند.
و  فروشنده  قشر  دو  اگر  کرد:  عنوان  میری 
کاالهای  از  استفاده  جای  به  کننده  مصرف 
خارجی از کاالهای داخلی مشابه استفاده کنند 
و  اشتغال  بحث  به  ملی  تولید  به  ضمن کمک 
امر  این  که  کرده اند  کمک  کشور  کارگران 

نیازمند فرهنگ سازی است.
در  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
خصوص شیوه برخورد با قاچاق کاال در سطح 
به  قاچاق  خارجی  جنس  هر  کرد:  بیان  عرضه 
رسمی  مبادی  از  که  کاالهایی  نمی رود؛  شمار 
مبادی  از  قانونی  تشریفات  بدون  غیررسمی  و 

رسمی وارد کشور می شوند قاچاق هستند.
مشاهده  صورت  در  خواست  مردم  از  میری 
موارد قاچاق کاال از طریق سامانه های »۱۲۴«، 
»۱۱۰« و »۱۳۵« گزارشات را به دستگاه های 
مربوطه اطالع دهند تا با خاطیان برخورد قانونی 

شود.

استاندار کرمان عنوان کرد:
از نظر زیر ساخت های ارتباطی یک دهه 

از تکنولوژی های جدید عقب هستیم
استان  در  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  استاندار 
درصد   8 فقط  زیرساختی  مشکالت  دلیل  به  کرمان 
از ظرفیت اینترنتی 530 گیگابیت استفاده می شود، 
استان های  سایر  به  نسبت  کرمان  استان  کرد:  اظهار 
از  سال   10 ارتباطی  زیرساخت های  حوزه  در  دیگر 

تکنولوژی های جدید عقب است.
فدایی«   »محمدجواد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
ارتباطی  زیرساخت های  وضعیت  بررسی  جلسه  در 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  حضور  با  کرمان  استان 
استان  همراه  تلفن  پوشش  بحث  در  گفت:  اطالعات 
کرمان مشکل جدی دارد و در برخی از راه ها پوشش 

تلفن همراه نداریم.
استاندار کرمان با بیان این مطلب که در استان کرمان 
به دلیل مشکالت زیرساختی فقط 8 درصد از ظرفیت 
اینترنتی 530 گیگابیت استفاده می شود، اظهار کرد: 
استان کرمان نسبت به سایر استان های دیگر در حوزه 
های  تکنولوژی  از  سال   10 ارتباطی  زیرساخت های 
جدید عقب است و به لحاظ شاخص توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات؛ در رتبه بیست و هفتم و براساس 
مرکز آمار ایران در سال 96 استان در زمینه استفاده 

خانواده ها از اینترنت در رتبه سی ام قرار دارد.
»مسعود الهامی« مدیر کل ارتباطات و فناوری استان 
استان  برای  نود  این جلسه گفت: 44  نیز در  کرمان 

کرمان در نظر گرفته شده است که تا پایان شهریور در 
اختیار استان قرار می گیرد و حدود 3 ماه برای نصب و 

راه اندازی آنها وقت نیاز است.
آن  تجهیزات  که  سینا  پروژه  از  قبل  داد:  ادامه  وی 
در شهریورماه تحویل خواهد شد سه فاز دیگر برای 

تجهیز شبکه به استان تزریق می شود.
مدیر کل ارتباطات و فناوری استان کرمان بیان کرد: 
طبق آخرین بررسی ها 307 کیلومتر جاده های اصلی 
استان کرمان به دلیل عدم اجرای تعهد اپراتور همراه 

اول، پوشش ندارند. 

رئیس جمعیت هالل احمر استان کرمان خبر داد:

جمع آوری کمک های مردمی برای مناطق سیل زده در ۱۰۰ پایگاه
در  گفت:  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
آوری  جمع  برای  پایگاه   100 از  بیش  کرمان  استان 

کمک های نقدی مردم مستقر شده بودند.
اینکه  به  اشاره  با  فالح  رضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به  کمک  تمتع،  حج  در  احمر  هالل  پزشکان  حضور 
از  توانبخشی، تالش در جهت تسکین آالم بشری  امر 
جمله وظایف هالل احمر است، اظهار کرد: امروزه وجود 

سازمان هالل احمر موجب آرامش مردم شده است.
برای  انسان ها  جان  نجات  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
اعضای هالل احمر بسیار شیرین است و بدون هیچ گونه 

داشت:  بیان  می دهد،  ارائه  را  خود  خدمات  انتظاری 
نزدیک به 88 نیروی هالل احمر در خوزستان مستقر 
بودند، در استان کرمان بیش از 100 پایگاه برای جمع 

آوری کمک های نقدی مردم مستقر شده بودند.
اینکه تمامی خدمات توسط جمعیت  به  با اشاره  فالح 
داوطلبانه است و ما نقش مدیریتی را به عهده داریم، 
اظهار داشت: خدماتی که جمعیت در طول سال ارائه داد 

همه همراه با لبخند بر چهره امدادگران ما بود.
وی ادامه داد: یکی از واحدهای مهم جمعیت هالل احمر، 
مختلف  حوزه های  در  که  است  جمعیت  جوانان  حوزه 

اوقات  کردن  پر  ما  وظیفه  که  می دهند  ارائه  خدمات 
این مطلب که جمعیت  بیان  با  آنان است. وی  فراغت 
تصریح  است،  شده  اجتماعی  آسیب های  موضوع  وارد 
کرد: سازمان امداد و نجات نیز از دیگر واحدهای مهم 
جمعیت است، امروز آماده بودن جمعیت ما را تبدیل به 

یکی از سازمان های امن در هنگام بحران کرده است.
رئیس جمعیت هالل احمر استان با اشاره به اینکه ما 
هستیم،  اقشار  تمام  برای  همگانی  آموزش های  آماده 
اظهار کرد: ما دارای کشوری حادثه خیز هستیم لذا باید 

تمام اقشار مردم آمادگی کامل داشته باشند.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

آگهی مناقصه نوبت اول 
شهرداری خورسند در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی اجرای روکش آسفالت خیابان امام علی )ع( را به متراژ 11500 مترمربع از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی انجام دهد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت ایمنی و گواهی نامه رتبه بندی دعوت می شــود جهت بازدید از محل و دریافت و تحویل اســناد مناقصه 

از تاریخ نشر آگهی دوم به مدت 10 روز کاری به شهرداری خورسند مراجعه نمایید.
شرایط: 1- دادن سپرده به مبلغ 5 درصد قیمت برآوردی به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی 

2- سپرده برندگان نفر اول، دوم و سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل اسناد خزانه اسالمی و در صورت عدم تخصیص اسناد خزانه از محل اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.
5- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

داود منگلی - شهردار خورسند
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

دیدگاه 
می گفت امروز هوا سرد بود من لباس گرم پوشیدم و از 
خانه بیرون آمدم. بعد از اندکی راهپیمایی دست هایم را 
در جیب کردم که در یکی از جیب هایم دستم به شیئی 
لمس  با دست  را  آن  نفهمیدم چیست! پس کمی  خورد 
کردم صدای عجیب و غریبی شنیدم. با دلهره آن را بیرون 
مچاله  لیوان  دیدن  با  بود  یکبار مصرف  لیوان  آوردم یک 
شده سراغ حافظه ام رفتم و در آن شروع به کنکاش کردم 
تا پوشه ای پیدا کردم، پوشه را باز و مرور کردم مربوط به 
چند روز پیش بود که در جایی به مناسبتی شربت خورده 
و لیوان آن را در جیب گذاشته بودم تا برای اینکه سهمی 
در پاکی زمین داشته باشم در صندوق بازیافت بیندازم در 
کردم  حرکت  دست  به  لیوان  و  نگاه  دستم  به  حین  همین 
به سمت آن  را دیدم  تر صندوق  و چند خیابان آن طرف 
بیندازم گویی  را درون صندوق  لیوان  رفتم وقتی خواستم 
هنوز حافظه به کار خود ادامه داده بود چون پوشه دیگری 
ولی کهنه و قدیمی برایم رونمایی کرد و گشود که وقتی 
خواندم از این موارد برای ناپاکی زمین پاک نام برده بود 

خون، ادرار، و...

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از استعداد سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پاک در استان کرمان و بی توجهی دولتی؛

انرژی پاک وفقدان تسهیالت

اشاره: نیروگاه های خورشیدی یکی از منابع تجدید 
کشور،  اقلیم  واسطه  به  و  هستند  انرژی  پاک  و  پذیر 
سیاست کالن کشور در تمام حوزه ها اعم از سند چشم 
انداز 20 ساله کشوربر ضرورت توسعه انرژی های تجدید 
پذیر داللت دارد. در ایران  به واسطه موقعیت جغرافیایی 
و تابش بسیار خوب خورشید، انرژی خورشیدی بهترین 
واجد  پذیر است که  انرژی های تجدید  انواع  از  گزینه 
پتانسیل بالقوه ای است. هم چنین اقلیم کرمان منجر 
تولید  وری  بهره  و  راندمان  نسبی  مطلوبیت  تحقق  به 
انرژی خورشیدی نسبت به دیگر استان های کشور شده 
است. آنگونه که رییس مرکز مطالعات و پژوهش های 
امکان  در حال حاضر  گوید؛  اتاق کرمان می  اقتصادی 
الکتریکی  انرژی  مگاوات  و500  هزار  دو  حداقل  تولید 
از خورشید در کرمان وجود دارد که  با سرمایه گذاری 
افغانستانی ها در کرمان می توان برق را در استان تولید 
گزارشی  زمینه  همین  در  داد.  انتقال  مرزها  به  و  کرد 

تهیه شده است که در ادامه می خوانید.
300روز آفتابی کرمان را دریابیم

مند  بهره  خورشیدی  انرژی  عظیم  نعمت  از  کرمان 
را  منت  بی  نعمتی  و  رایگان  انرژی  یک  است، خداوند 
نعمت  ازاین  طلبد  می  که  کرده  عطا  کرمان  مردم  به 
آمارها  اساس  بر  شود.  حداکثری  استفاده  خدادادی 
در  خورشید  تابش  بیشترین   معتبر،  منابع  اعالم  و 
کشورایران مربوط به کرمان است و در این استان میزان 
تابش، دریافت انرژی و تبدیل آن  به انرژی الکتریکی 

فرصتی فوق العاده محسوب می شود.
در سال های اخیر و با رشد روز افزون تقاضا، بر آوردن 
بار در اوج مصرف امر دشواری می نماید. به خصوص در 
فصل تابستان در مناطق جنوبی کشور از جمله استان 

کرمان که  بار برودتی تعیین کننده پیک مصرف است. 
ناپذیر  اجتناب  امری  گرما  اوج  ساعات  در  زدایی  پیک 
است. در این میان و با در نظر گرفتن پروفیل تولید در 
پنل های خورشیدی و مصادف شدن اوج این نمودار  با 
اوج مصرف برق، اهمیت این نیروگاه ها افزایش می یابد.
اشتیاق کرمانی ها و استقبال از سرمایه گذاران

اتاق  اقتصادی  های  پژوهش  و  مطالعات  مرکز  رییس 

کرمان در نشست بررسی همکاری های مشترک کرمان 
انرژی  افغانستان در زمینه سرمایه گذاری در بخش  و 
امکان  حاضر  حال  در  گفت:  ایسنا  خبرگزاری  به  پاک 
تولید حداقل دو هزار و 500 مگاوات انرژی الکتریکی 
با سرمایه گذاری  از خورشید در کرمان وجود دارد که 
افغانستانی ها در کرمان می توان برق را در استان تولید 

کرد و به مرزها انتقال داد.

انرژی  مناسب  تابش  افزود:  نژاد  رشیدی  مسعود 
سرمایه گذاران  استقبال  باعث  کرمان  در  خورشیدی 
یک  که  شده  منطقه  در  نیروگاه  ایجاد  برای  خارجی 
نیروگاه 20 مگاواتی با همکاری آلمانی ها در این زمینه 

احداث شده است.
اقتصادی  های  پژوهش  و  مطالعات  مرکز  رییس 
از  الکتریکی  انرژی  تولید  اینکه در  بیان  با  اتاق کرمان 
و در  پنل های خورشیدی  به  اول  خورشید در مرحله 
مرحله بعد به مبدل ها نیاز داریم که تکنولوژی ساخت 
آنها در اختیار چند کشور محدود در جهان است بیان 
و  دانشگاه  اساتید  با کمک  تواند  کرمان می  اتاق  کرد: 
شرکت های خصوصی مطالعات و پتانسیل سنجی تولید 
افغانستان  های  استان  از  یکی  در  را  خورشید  از  برق 

انجام دهد.
 رییس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق 
کرمان با بیان اینکه حرارت بسیار زیاد برای تولید انرژی 
الکتریکی از خورشیدی چندان مفید نیست، بیان کرد: 
وجود  دریا،  سطح  از  مناسب  ارتفاع  مهم  پارامتر  سه 
شرایط  تواند  می  خنک  بادهای  وزش  و  پاک  هوای 
های  انرژی  به  انرژی خورشیدی  تبدیل  برای  مناسبی 

حرارتی و الکتریکی باشد. 
سخن آخر

و  ها  نیروگاه  احداث  اخیر،  اقتصادی  مزیت  از  فارغ 
در  موثری  و  مهم  نقش  خورشیدی  برق  های  سامانه 
کاهش  به  کمک   و  محیطی  زیست  تعهدات  ایفای 
و  دولت  سوی  از  است  الزم  که  دارد  هوا  آلودگی 
شهروندان مورد توجه قرار گیرد. اما این مهم  به تنهایی 
نمی تواند  به اندازه کافی مفید باشد. باید سطح مصرف 
برق  مصرف  مدیریت  و  سازی  بهینه  یابد،  کاهش  برق 
اجرا شده و دیدگاه عمومی نسبت  به مدیریت  انرژی 
تغییر و حساسیت به این امر افزایش یابد. در این صورت 
است که استفاده همزمان از منابع تجدید پذیردر کنار 
دیگر منابع تولید کننده انرژی الکتریکی، مفید و موثر 

خواهد بود.

   تابش مناسب انرژی خورشیدی در کرمان، این استان را به بهترین منطقه 
برای ایجاد نیروگاه خورشیدی مبدل کرده است، حتی یک نیروگاه 20 مگاواتی 
با همکاری آلمانی ها در این زمینه احداث شده است. حال که کرمان از نعمت 
عظیم انرژی خورشیدی بهره مند شده است در خور است از این نعمت خدادادی 
استفاده حداکثری شود. چه خوب است با حمایت از سرمایه گذاران این بخش و 
در نظر گرفتن تسهیالت دولتی برای سرمایه گذاران داخلی و بومی نیز با سرعت 

بیشتری به سوی آینده ای سالم و پاک حرکت کنیم

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

توانایی  این  ما  به   نظم دادن و کنترل کردن احساسات، 
داریم.  دوست  که  باشیم  مادری  و  پدر  آن  که  میدهد  را 
عاطفی،  هیجانات  و  احساسات  نکردن  کنترل  عبارتی  به 
دقیقا همان جاییست که ما می توانیم خیلی چیزها را از 

دست بدهیم.
 پدر و مادرهای خوب، همیشه فرزندانشان را بدون قید و 
شرط دوست دارند ولی هیچ پدر و مادری وجود ندارد که 
احساس کند که همیشه دوست داشتنی است. متاسفانه یا 
خوشبختانه، وظیفه دوست داشتنی شدن پدر و مادرها به 
باید بدنبال راهی  عهده خودمان گذاشته شده است و ما 
و  پدر  میان همه چالشهای  در  را  بتوانیم خود  که  باشیم 
دوست  نقطه  به  هستیم،  روبرو  آن  با  روز  هر  که  مادری 

داشتنی بودن برسانیم.
 این یک وظیفه  پر چالش است. برای اینکه بتوانیم یک 
باید  باشیم،  فرزندانمان  برای  مناسب  راهنمای  و  الگو 

بتوانیم به احساساتمان سر و سامان بدهیم.
 وقتی که شما به خود اجازه بدهید که احساسات را تجربه 
کنید، آنها شروع به تبخیر شدن میکنند و از بین میروند. 
نفس  بنشینید،  فقط  میشوید،  ناراحت  که  وقتی  بنابراین 
های عمیق بکشید، ناراحتی را حس کنید، در برابر عکس 
العمل نشان دادن مقاومت کنید و با خود مهربان باشید، 
چه  هست،  درونتان  در  که  حسی  که  میشود  باعث  این 
ترس باشد چه خشم و چه کدورت، آرام شود و از بین برود 

و جایش را به عشق بدهد.
 این به این معنی نیست که اگر فرزندتان رفتار ناشایستی 
هرگز.  بکشید.  عمیق  نفس  فقط  و  کنید  سکوت  داشت، 
فرزندان شما همیشه به راهنمایی های شما نیاز دارند، ولی 
یادتان باشد وقتی که شما راهنمایی ها را از روی ناراحتی و 

خشم منتقل میکنید، آنها گوش نخواهند کرد.
 همچنین هیچ وقت نمی توانید شخص دیگری را کنترل 
و یا تغییر دهید.  فقط میتوانید خود را تغییر دهید، و این 
تغییر رفتار شماست که باعث تغییر رفتار دیگران میشود. 
کلید  شما،  عاطفی  تنظیمی  خود  زیر،  دالیل  به  بنابراین 

کمک به تغییر رفتارهای فرزند شماست.
  ۱  بچه ها مقررات عاطفی را از ما یاد می گیرند

انجام  خواهیم،  می  آنها  از  که  کارهایی  همیشه  ها  بچه 
نمیدهند، بلکه به طور تدریجی کارهایی انجام می دهند 
که ما انجام میدهیم. اگر در ابراز خشم زیاده روی کنیم، 
بچه ها نیز همان کار را خواهند کرد. اما اگر بتوانیم آرامش 
ناراحتی،  ابراز  راه  را حفظ کنیم، متوجه خواهند شد که 
الزاما خشمگین شدن نیست، به همین دلیل یاد می گیرند 

که در مواقع ناراحتی، خود را آرام کنند.
 2  امنیت عاطفی که برای فرزندانمان ایجاد می کنیم ، در 
حقیقت آن چیزیست که باعث رشد، شکوفایی و سالمت 

روح و روان آنها می شود
کنند  خوشحالی  احساس  دارند  دوست  ما  مانند  ها  بچه 
ترس  وقتها  بعضی  ولی  کنند،  برقرار  ارتباط  دیگران  با  و 
و خشم بر آنها غلبه می کند. آرامش میتواند راه را برای 
عشق ورزیدن آنها فراهم کند. وقتی که آنها احساس خوبی 

داشته باشند، کارهای خوبی هم انجام می دهند.
 ۳ وقتی ما برای فرزندانمان یک محیط پر آرامش فراهم 
بتوانند  که  کنند  می  امنیت  احساس  آنقدر  آنها  کنیم، 

احساساتشان را تجربه کنند
بگیرند  یاد  که  شود  می  باعث  احساسات  با  شدن  مواجه 
احساسات را کنترل کنند تا از بین برود. بچه ها یاد می 
گیرند که احساسات و عواطف بخشی از انسان بودن است، 
بنابراین نباید از آنها بترسند و یا نسبت به آنها سریع عکس 

العمل نشان دهند.
احساس  و  بگذارند  احترام  ما  به  فرزندانمان  وقتی که   ۴ 
کنند که ما آنها را درک می کنیم، بدون شک راهنمایی 

های ما را دنبال خواهند کرد

خواهند  می  که  را  آنچه  همیشه  که  گیرند  می  یاد  آنها 
بدست نخواهند آورد ولی، چیز بهتری را بدست می آورند؛ 
پدر و مادری که آنها را درک می کنند، حتی در مواقعی 
که به آنها نه میگویند. وقتی که بچه ها به این باور برسند 
که ما آنها را درک می کنیم، راهنمایی ها و قوانین را بهتر 

دنبال می کنند.
 5  کودکان بارومترهای حساس حس و حال و تنشهای 

ما هستند
در  دائما  که  هستند  فشارسنجی  دستگاه  مانند  کودکان 
بنابراین  اندازه گیری حاالت و رفتارهای ما هستند.  حال 
طور  به  آنها  باشیم،  ای  نشده  حل  مسئله  اگردرگیر 
العمل  عکس  و  شوند  می  متوجه  سریع  خیلی  ناخودآگاه 
نشان می دهند. به همین دلیل خیلی وقتها هنگامی که 
درگیر مسائل شخصی خودمان هستیم، متوجه تغییر رفتار 
کودک می شویم، با وجودی که هرگز به طور مستقیم به 

آن اشاره نکرده ایم.
 ۶  وقتی به طور متفاوتی پاسخ می دهیم، فرزندمان نیز 

همان کار را می کند
به یاد داشته باشید، که ترکیب عمل فرزند و عکس العمل 
می  تحریک  ما  که  هنگامی  دارد.  پیامدی  همیشه  شما، 
دهیم،  می  نشان  العمل  عکس  کردن  فکر  بدون  و  شویم 
باعث تشدید طوفان می شویم. اما وقتی با فکر کردن پاسخ 
آرام  باعث  میکنیم،  برقرار  ارتباط  فرزندمان  با  و  میدهیم 

شدن طوفان می شویم. ِدراِم کمتر، عشِق بیشتر.
یاد گرفتن کنترل  برداری می کنند.  الگو  ما  از   کودکان 
احساسات، بخشی از زندگی هر روز ماست. از همین امروز 
می  ناراحت  وقتی  کنید.  توجه  احساسات  و  هیجانات  به 
شوید، تا زمانی که به آرامش نرسیده اید، عکس العمل را 
کنترل کنید. فقط نفس عمیق بکشید و با مهربانی خود 
را در آغوش بگیرید، مطمئن باشید قبل از  نشان دادن هر 

نوع عکس العملی، به آرامش رسیده اید.
 سخت است؟ بله! ولی نیاز به تمرین دارد. هر بار که این 
کار را انجام می دهید، در واقع سیم  پیچی مغزتان را عوض 

و توانایی خود برای حفظ آرامش تقویت می کنید.

برای تغییر فرزند، خود تغییر کنید

دنیایی 

از انتخاب ها 
قرار  ها  انتخاب  از  دنیایی  در  همیشه 
دارید هر لحظه از زندگی شما می تواند 

که  بیاموزید  اید  برگزیده  را  آن  گیرد که  قرار  در سمتی 
انتخاب کنید. »لوئیس آلبرتویورا«

نتایج  به  نرسیدن  در صورت  حتی  راه صحیح  دادن  ادامه 
از  واضح  نمودی  اما  باشد  کوتاه  چند  هر  مدت  کوتاه 
است  شده  صبر  به  توصیه  بسیار  ما  فرهنگ  در  صبرست. 
اما آیا همیشه تالش ضمیمه اش صبر بوده یا اینکه با چشم 
ایم!؟  داشته  را  خانه  دیوارهای  رفتن  باال  انتظار  بسته  های 
متاسفانه برخی از مردم صبر را به معنای خاموشی دانسته و 
در مقابل مشکالت دست روی دست گذاشته اند کسانی 
که  هستند  دشمنانی  اند  آموخته  ما  به  را  صبر  اینگونه  که 
می خواهند از خاموشی و غفلتمان به نفع خودشان استفاده 
کنند عصبانیت و اندوه نباید راه را بسته و حرکت را از ما 
بگیرد. در هنگام عصبانیت و سرکشی افراد از آنها رنجیده 
و دست از محبت به آنها برنداریم زیرا باالخره اوضاع و 
اخالق ها دگرگون خواهد شد چشم به راه بودن همیشه به 
معنای سکوت و سکون نیست بلکه گاهی باید دست تکان 
داده یا فریاد زد و حتی روی ساحل رقصید تا کشتی های 

شناور بر آب سمت و سوی ما را پیدا کنند.
دارد  رفاه  در  از تالش  بهتر  ای  ثمره  درد تالش کردن  با 
موجب  و  آورد  خواهد  بار  به  تری  عمیق  شیرینی  زیرا 
موجب  باطلی  خیال  با  خیال  آرامش  بود.  آرامش خواهد 
از  را  ما  فقط  باطل  خیال  دارد  فرق  گردد  می  توقفمان 
پیشرفت در مسابقه های زندگی باز می دارد همانگونه که 
ناامیدی از موجبات شکست و نابودی است خیال باطل نیز 

چنین نقشی را به عهده دارد.
سرم بر روی زانو سال ها بود

مرا بر چهره از غم خال ها بود 
زمستان قصد فروردین ندارد 

ولی ترس از همین امسال ها بود

به قلم 
مهناز سعید 

راویان گمنام 

در دست بررسی است!

ستاد بحران بادآباد در سال پنجاه پس از سیل ویرانگر و 
کار خود تشکیل جلسه داد و  گزارش  آرام شدن هوا برای 

همه خبرنگاران جمع شدند.
که  بود  بحران  ستاد  تشکیل  من  وظیفه  مقام=  باالترین 

کردم. فوری تشکیل دادیم و بازدید 
که  معاون اجرائی= وظیفه من تقسیم مسئولیت ها بود 

انجام دادم.
و  ابری  هوا  که  دادم  گزارش  من  هواشناسی=  مدیرکل 

امکان ریزش باران و سیل وجود دارد.
فرماندار= ما به علت پر شدن سد بادآباد با بلندگو اعالم 
که مردم روستاهای شیطورعلیا، صفدرآباد، اردلک  کردیم 

آباد باید تخلیه شود.
کجا  خبرنگار= دست همه درد نکند اما مردم این روستاها 

رفتند؟
فرماندار = ربطی به ستاد بحران ندارد مشکل خودشان 

است.
به خانه اقوام خود رفته اند ما هشدار دادیم.

کشته داشتیم؟ خبرنگار = چند مجروح و 
فرماندار= در دست بررسی است.

به قلم چماه 
کوهبنانی 
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اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

فرهنگ و ادب

دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم
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فرهنگ و ادب

دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر 
هرات« و »پیر انصار« و »انصاری هروی«، 
عبداهلل  خواجه  است.  هجری  پنجم  قرن 
عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری 
نویسنده  و  شاعر  بلکه  بود،  بزرگ  عارف  و 

توانایی هم بود.
ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
منصور محمد، معروف به »پیر هرات«، »پیر 
عالم  انصاری«،  عبداهلل  »خواجه  و  انصار« 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و 
 396 سال  در  )ره(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
هجری قمری در کهندژ شهر تاریخی هرات 

تولد گردید.
از فرزندان  انصاری  ابومنصور محمد  او   پدر 
خود  زمان  در  که  است  انصاری  ایوب  ابو 
حافظ  و  پرهیزگاران  و  عالمان  از  یکی 
اکرم  رسول  حضرت  که  بود  وقت  قرآن 
به  هجرت  هنگام  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

مدینه، در منزل او فرود آمدند.
معارف  و  دانش  طالب  مردی  ابومنصور،   
و  آمد  هرات  به  آنکه  از  پس  اما  بود،  دینی 
تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه اش 
کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  که همان 
این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار  دکانداری 
نخستین  ایمان،  و  صداقت  طریق  در  وجود 
بود.  عبداهلل  خواجه  خویش  فرزند  آموزگار 
و  زندگی  راهنمای  اولین  عبداهلل  خواجه 
علم  کسب  راه  در  را  خورد  مشوق  نخستین 

و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خرد  آوان  از  که  انصاری  عبداهلل  خواجه 
بود.  وقاد  ذهن  و  قوی  استعداد  دارای  سالی 
و  آموخت  نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در 
سالگی  ده  تا  گفت.  می  شعر  سالگی  نه  در 
تحت راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات 

متداوال علوم دینی پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی 
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس 
و طاقی  ابن عمار  یحیی  استادانی چون  نزد 
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. 
وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم 

هرات بود وی دوازده ساله بود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی 
از  بسیاری  زمان  در کمترین  استعداد خود  و 
مطالعات  و  گرفت  رافرا  ادبی  و  دینی  علوم 
عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و 

عارف بزرگ مشهور گردید.
منظور  به  قمری  هجری   417 سال  در   
بار  و  پرداخت  دینی  علوم  در  عالی  آموزش 
به  آنگاه  نمود.  به سوی وطن عزیمت  دیگر 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو 
که وی را پسرم خطاب می نمود امور مربوط 
به خانقاه را برایش سپرد و خود مثل گذشته 

به گشت و سفر پرداخت.
 در سال 422 هجری قمری یحیی بن اعمار 
که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل  خواجه  استاد 
تکیه  اش  علمی  مسند  بر  او  به وصیت  نظر 
زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه 
علما  از  بسیاری  با  و  گردید  مشرف  معظمه 
آنها کسب  از  آورد و  و فضال دیدار به عمل 

فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر علم و آگاهی 
و  گردید  آوازه  پر  نقاط  تمام  در  عرفانش  و 
طریقت  اهل  و  صوفی  و  عارف  یک  نام  به 
مشهور شد و عالقه مندان زیادی از گوشه و 
کنار بدورش جمع آمدند و از محضرش کسب 

فیض و استفاده معنوی می کردند.
را به  امور   در آن زمان که غزنوی ها زمام 
دست داشتند سلطان مسعود بن محمود امیر 
در  غرقه  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  و  بود 
دریای عرفان و طریقت به سر می برد چندان 
پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.

 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان 
مقام  و  داشتند  واشعریه  معتزلی  شیوه  که 
دربار  به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی 
خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود 
سلطان را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با 
عزت تمام مرخصش نمودند پس از غزنویان 
نیز  بر هرات  در وقت حکمروایی سلجوقیان 
مخالفین از پا ننشستند و یکبار دیگر دست به 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
جهان  عارفان  و  اندیشمندان  مشهورترین 
اسالم به شمار می رود بر پایه شریعت استوار 
است و بر خالف برخی از رجال منسوب به 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان 
با مبانی شریعت در تضاد است، خواجه روشی 

سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.
با عنوان  مقاله خود  الرحمن فقهی در  فضل 
عرفان پیر هرات در آینه شریعت آورده است 
که پیر هرات مشرب سلفی داشت و در اصول 
احمد  امام  مذهب  پیرو  عقیدتی  امور  و  دین 
شافعی  امام  از  فروع  در  چند  هر  بود،  حنبل 

پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های 
شیخ االسالم را تشکیل می داد و در تمسک 
شریعت  بنیاد  بر  او  عرفان  نیز  شریعت  به 
عرفانی  نظریات  همه  بر  وی  و  بود  استوار 
خود دلیلی از کتاب و سنت می آورد. در مورد 
برابر  در  عقل  برای  هرات  پیر  شرع  و  عقل 
شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 
منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت 

نماید.
خواجه عبداهلل انصاری از نوابغ عصر خود به 
او در عصری می زیست که  آمد.  شمار می 
از  و  کرد  می  بیداد  ظلم  و  فقر  سو  یک  از 
دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های 
و  گوشه  که  بود  جایی  تا  عرفانی  و  دینی 

پر  نیشابور  و  هرات  کنار شهرهایی همچون 
از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 
الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.

 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در 
اما  داشت،  حضور  بسیاری  علمای  محضر 
کسی که رموز تصوف و حقیقت را به او نمود، 
عبداهلل  خواجه  بود.  خرقانی  ابوالحسن  شیخ 
خود می گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، 
حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می 
آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 
هنگامی  خرقانی  با  عبداهلل  خواجه  مالقات 
زیارت خانه  به قصد  است که در سال 424 
خدا، هرات را ترک می کند و هنگام بازگشت 

از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
 خرقانی نیز با دیدن خواجه عبداهلل که جوانی 
را گرامی داشت و  او  بود،  پرشور و هوشمند 
خواجه عبداهلل در این مورد می گوید:  مریدان 
خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا با 
ایم که  ندیده  داریم. هرگز  وی صحبت می 
را و چنان  تو  تعظیم کند که  را چنان  کسی 
نیکو داشت که تو را. خواجه عبداهلل به دیدار 

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان 
روش اهل وعظ و خطابه بود و آثار او بیشتر 
بین نثر مرسل و نثر مصنوع به رشته تحریر 
در آمده است که حالتی از شعر نیز در آثار او 

حس می شود.
بزرگترین امتیاز پیر هرات را می توان در تغییر 
سرودن  در  وی  توانایی  و  فارسی  نثر  شیوه 

فارسی و عربی عنوان کرد  زبان  به دو  شعر 
که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

پیر هرات از جمله کسانی است که در البالی 
تفسیرشناسی،  قرآن،  تفسیر  به  خود  آثار 
شناخت معرفت صوفیانه و بیان مقامات آنها 
همت ورزید و با نثری زیبا، موزون و مسجع  

کالمش را منتشر می ساخت.
اند که  اثر دانسته  از 24  آثار خواجه را بیش 
توان رساله صد میدان  آنها می  از مهمترین 
را نام برد که یکی از دقیق ترین آثار عرفانی 
است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده 

است.
معرفت  پیر هرات چشمه جوشان  کتاب  در   
آگاهی  بیانگر  میدان  صد  رساله  است  آمده 
عرفان  و  تصوف  راز  و  رمز  از  خواجه  عمیق 
است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها 
منازل و مقامات را از نظر کمیت مورد بحث 
قرار می دهد بلکه روابط و پیوند منطقی آنها 

را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه 
رکن تقسیم می کند و پس از ذکر ارکان و 
اقسام مناسبت ها آنها را یاد می کند که خود 
سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را 
از سه راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار 

می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر 
آثار وی است که بیشترین شهرت وی نیز به 
متاسفانه اصل  اما  تفسیر است.  خاطر همین 

این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد 
شیخ  قمری   520 سال  در  خواجه  مرگ  از 
این  اساس  بر  میبدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
عده  و  االسرار  کشف  نام   با  اثری  تفسیر 
دارد  شهرت  هروی  تفسیر  به  که  االبرار 

منتشر  کرد.
خواجه  مهم  آثار  دیگر  از  الصوفیه  طبقات   
است که آن را با لهجه هروی است و خواجه 
را در مجالس وعظ خود می گفته و در  آن  
هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان 
لهجه هروی به آن افزوده است. این مواعظ 
گردآوری  شاگردانش  از  یکی  توسط  بعدها 

شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند 
اندک  آن  هروی  لهجه  دلیل  همین  به  که 
توجه  مورد  طرفی  از  و  شد  رنگ  کم  اندک 
دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی 
کتاب نفحات االنس خود را بر اساس همین 

کتاب نوشته است.
 از آثار مهم دیگر خواجه که در بیان مقامات 
و ذکر منازل راهیان اهل طریقت است می 
اثر  این  برد.  نام  السایر  از رساله منازل  توان 
به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به 
زبان عربی در دو بخش که هر بخش شامل 

ده باب است نوشته شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
 خواجه عبداهلل که شیخ االسالم لقب گرفته 
در  داشت  هرات  در  بسیاری  مریدان  و  بود 

پایان عمر نابینا شد.
عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
تحمل  از  پس  و  ارشاد  و  بحث  آموزش، 
در  عاقبت  حبس،  و  تبعید  نوبت  چندین 
 4۸1 سال  الحجه  ذی   22 جمعه  سحرگاه 
هجری در سن هشتاد و پنج سالگی دنیا را 
وداع گفت و در گازرگاه هرات به خاک سپرده 
شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال 

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 
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دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر 
هرات« و »پیر انصار« و »انصاری هروی«، 
عبداهلل  خواجه  است.  هجری  پنجم  قرن 
عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری 
نویسنده  و  شاعر  بلکه  بود،  بزرگ  عارف  و 

توانایی هم بود.
ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
منصور محمد، معروف به »پیر هرات«، »پیر 
عالم  انصاری«،  عبداهلل  »خواجه  و  انصار« 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و 
 396 سال  در  )ره(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
هجری قمری در کهندژ شهر تاریخی هرات 

تولد گردید.
از فرزندان  انصاری  ابومنصور محمد  او   پدر 
خود  زمان  در  که  است  انصاری  ایوب  ابو 
حافظ  و  پرهیزگاران  و  عالمان  از  یکی 
اکرم  رسول  حضرت  که  بود  وقت  قرآن 
به  هجرت  هنگام  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

مدینه، در منزل او فرود آمدند.
معارف  و  دانش  طالب  مردی  ابومنصور،   
و  آمد  هرات  به  آنکه  از  پس  اما  بود،  دینی 
تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه اش 
کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  که همان 
این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار  دکانداری 
نخستین  ایمان،  و  صداقت  طریق  در  وجود 
بود.  عبداهلل  خواجه  خویش  فرزند  آموزگار 
و  زندگی  راهنمای  اولین  عبداهلل  خواجه 
علم  کسب  راه  در  را  خورد  مشوق  نخستین 

و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خرد  آوان  از  که  انصاری  عبداهلل  خواجه 
بود.  وقاد  ذهن  و  قوی  استعداد  دارای  سالی 
و  آموخت  نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در 
سالگی  ده  تا  گفت.  می  شعر  سالگی  نه  در 
تحت راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات 

متداوال علوم دینی پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی 
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس 
و طاقی  ابن عمار  یحیی  استادانی چون  نزد 
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. 
وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم 

هرات بود وی دوازده ساله بود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی 
از  بسیاری  زمان  در کمترین  استعداد خود  و 
مطالعات  و  گرفت  رافرا  ادبی  و  دینی  علوم 
عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و 

عارف بزرگ مشهور گردید.
منظور  به  قمری  هجری   417 سال  در   
بار  و  پرداخت  دینی  علوم  در  عالی  آموزش 
به  آنگاه  نمود.  به سوی وطن عزیمت  دیگر 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو 
که وی را پسرم خطاب می نمود امور مربوط 
به خانقاه را برایش سپرد و خود مثل گذشته 

به گشت و سفر پرداخت.
 در سال 422 هجری قمری یحیی بن اعمار 
که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل  خواجه  استاد 
تکیه  اش  علمی  مسند  بر  او  به وصیت  نظر 
زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه 
علما  از  بسیاری  با  و  گردید  مشرف  معظمه 
آنها کسب  از  آورد و  و فضال دیدار به عمل 

فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر علم و آگاهی 
و  گردید  آوازه  پر  نقاط  تمام  در  عرفانش  و 
طریقت  اهل  و  صوفی  و  عارف  یک  نام  به 
مشهور شد و عالقه مندان زیادی از گوشه و 
کنار بدورش جمع آمدند و از محضرش کسب 

فیض و استفاده معنوی می کردند.
را به  امور   در آن زمان که غزنوی ها زمام 
دست داشتند سلطان مسعود بن محمود امیر 
در  غرقه  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  و  بود 
دریای عرفان و طریقت به سر می برد چندان 
پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.

 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان 
مقام  و  داشتند  واشعریه  معتزلی  شیوه  که 
دربار  به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی 
خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود 
سلطان را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با 
عزت تمام مرخصش نمودند پس از غزنویان 
نیز  بر هرات  در وقت حکمروایی سلجوقیان 
مخالفین از پا ننشستند و یکبار دیگر دست به 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
جهان  عارفان  و  اندیشمندان  مشهورترین 
اسالم به شمار می رود بر پایه شریعت استوار 
است و بر خالف برخی از رجال منسوب به 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان 
با مبانی شریعت در تضاد است، خواجه روشی 

سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.
با عنوان  مقاله خود  الرحمن فقهی در  فضل 
عرفان پیر هرات در آینه شریعت آورده است 
که پیر هرات مشرب سلفی داشت و در اصول 
احمد  امام  مذهب  پیرو  عقیدتی  امور  و  دین 
شافعی  امام  از  فروع  در  چند  هر  بود،  حنبل 

پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های 
شیخ االسالم را تشکیل می داد و در تمسک 
شریعت  بنیاد  بر  او  عرفان  نیز  شریعت  به 
عرفانی  نظریات  همه  بر  وی  و  بود  استوار 
خود دلیلی از کتاب و سنت می آورد. در مورد 
برابر  در  عقل  برای  هرات  پیر  شرع  و  عقل 
شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 
منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت 

نماید.
خواجه عبداهلل انصاری از نوابغ عصر خود به 
او در عصری می زیست که  آمد.  شمار می 
از  و  کرد  می  بیداد  ظلم  و  فقر  سو  یک  از 
دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های 
و  گوشه  که  بود  جایی  تا  عرفانی  و  دینی 

پر  نیشابور  و  هرات  کنار شهرهایی همچون 
از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 
الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.

 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در 
اما  داشت،  حضور  بسیاری  علمای  محضر 
کسی که رموز تصوف و حقیقت را به او نمود، 
عبداهلل  خواجه  بود.  خرقانی  ابوالحسن  شیخ 
خود می گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، 
حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می 
آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 
هنگامی  خرقانی  با  عبداهلل  خواجه  مالقات 
زیارت خانه  به قصد  است که در سال 424 
خدا، هرات را ترک می کند و هنگام بازگشت 

از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
 خرقانی نیز با دیدن خواجه عبداهلل که جوانی 
را گرامی داشت و  او  بود،  پرشور و هوشمند 
خواجه عبداهلل در این مورد می گوید:  مریدان 
خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا با 
ایم که  ندیده  داریم. هرگز  وی صحبت می 
را و چنان  تو  تعظیم کند که  را چنان  کسی 
نیکو داشت که تو را. خواجه عبداهلل به دیدار 

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان 
روش اهل وعظ و خطابه بود و آثار او بیشتر 
بین نثر مرسل و نثر مصنوع به رشته تحریر 
در آمده است که حالتی از شعر نیز در آثار او 

حس می شود.
بزرگترین امتیاز پیر هرات را می توان در تغییر 
سرودن  در  وی  توانایی  و  فارسی  نثر  شیوه 

فارسی و عربی عنوان کرد  زبان  به دو  شعر 
که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

پیر هرات از جمله کسانی است که در البالی 
تفسیرشناسی،  قرآن،  تفسیر  به  خود  آثار 
شناخت معرفت صوفیانه و بیان مقامات آنها 
همت ورزید و با نثری زیبا، موزون و مسجع  

کالمش را منتشر می ساخت.
اند که  اثر دانسته  از 24  آثار خواجه را بیش 
توان رساله صد میدان  آنها می  از مهمترین 
را نام برد که یکی از دقیق ترین آثار عرفانی 
است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده 

است.
معرفت  پیر هرات چشمه جوشان  کتاب  در   
آگاهی  بیانگر  میدان  صد  رساله  است  آمده 
عرفان  و  تصوف  راز  و  رمز  از  خواجه  عمیق 
است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها 
منازل و مقامات را از نظر کمیت مورد بحث 
قرار می دهد بلکه روابط و پیوند منطقی آنها 

را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه 
رکن تقسیم می کند و پس از ذکر ارکان و 
اقسام مناسبت ها آنها را یاد می کند که خود 
سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را 
از سه راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار 

می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر 
آثار وی است که بیشترین شهرت وی نیز به 
متاسفانه اصل  اما  تفسیر است.  خاطر همین 

این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد 
شیخ  قمری   520 سال  در  خواجه  مرگ  از 
این  اساس  بر  میبدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
عده  و  االسرار  کشف  نام   با  اثری  تفسیر 
دارد  شهرت  هروی  تفسیر  به  که  االبرار 

منتشر  کرد.
خواجه  مهم  آثار  دیگر  از  الصوفیه  طبقات   
است که آن را با لهجه هروی است و خواجه 
را در مجالس وعظ خود می گفته و در  آن  
هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان 
لهجه هروی به آن افزوده است. این مواعظ 
گردآوری  شاگردانش  از  یکی  توسط  بعدها 

شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند 
اندک  آن  هروی  لهجه  دلیل  همین  به  که 
توجه  مورد  طرفی  از  و  شد  رنگ  کم  اندک 
دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی 
کتاب نفحات االنس خود را بر اساس همین 

کتاب نوشته است.
 از آثار مهم دیگر خواجه که در بیان مقامات 
و ذکر منازل راهیان اهل طریقت است می 
اثر  این  برد.  نام  السایر  از رساله منازل  توان 
به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به 
زبان عربی در دو بخش که هر بخش شامل 

ده باب است نوشته شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
 خواجه عبداهلل که شیخ االسالم لقب گرفته 
در  داشت  هرات  در  بسیاری  مریدان  و  بود 

پایان عمر نابینا شد.
عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
تحمل  از  پس  و  ارشاد  و  بحث  آموزش، 
در  عاقبت  حبس،  و  تبعید  نوبت  چندین 
 4۸1 سال  الحجه  ذی   22 جمعه  سحرگاه 
هجری در سن هشتاد و پنج سالگی دنیا را 
وداع گفت و در گازرگاه هرات به خاک سپرده 
شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال 

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر هرات« و »پیر 
انصار« و »انصاری هروی«، قرن پنجم هجری است. خواجه 
عارف  و  عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری  عبداهلل 

بزرگ بود، بلکه شاعر و نویسنده توانایی هم بود.
محمد،  منصور  ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
عبداهلل  »خواجه  و  انصار«  »پیر  هرات«،  »پیر  به  معروف 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و  عالم  انصاری«، 
انصاری )ره( در سال 396 هجری قمری در  خواجه عبداهلل 

کهندژ شهر تاریخی هرات تولد گردید.
 پدر او ابومنصور محمد انصاری از فرزندان ابو ایوب انصاری 
است که در زمان خود یکی از عالمان و پرهیزگاران و حافظ 
قرآن وقت بود که حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

هنگام هجرت به مدینه، در منزل او فرود آمدند.
 ابومنصور، مردی طالب دانش و معارف دینی بود، اما پس از 
آنکه به هرات آمد و تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه 
دکانداری  کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  همان  که  اش 
صداقت  طریق  در  وجود  این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار 
بود.  آموزگار فرزند خویش خواجه عبداهلل  ایمان، نخستین  و 
خواجه عبداهلل اولین راهنمای زندگی و نخستین مشوق خورد 

را در راه کسب علم و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خواجه عبداهلل انصاری که از آوان خرد سالی دارای استعداد 
نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در  بود.  وقاد  ذهن  و  قوی 
ده سالگی تحت  تا  نه سالگی شعر می گفت.  در  و  آموخت 
راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات متداوال علوم دینی 

پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، بدون سرپرستی 
پدر بود. وی تحت سرپرستی صوفی نامدار شیخ عمو پرورش 
طاقی  و  عمار  ابن  یحیی  چون  استادانی  نزد  سپس  یافت. 
سلطان  وقتی  داد.  ادامه  حدیث  و  قرآن  تعلیم  به  سجستانی 
مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم هرات بود وی دوازده ساله بود.

 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی و استعداد خود 
در کمترین زمان بسیاری از علوم دینی و ادبی رافرا گرفت و 
مطالعات عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و عارف 

بزرگ مشهور گردید.
 در سال 417 هجری قمری به منظور آموزش عالی در علوم 
دینی پرداخت و بار دیگر به سوی وطن عزیمت نمود. آنگاه به 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو که وی را پسرم 
خطاب می نمود امور مربوط به خانقاه را برایش سپرد و خود 

مثل گذشته به گشت و سفر پرداخت.
خواجه  استاد  اعمار  بن  یحیی  قمری  در سال 422 هجری   
مسند  بر  او  وصیت  به  نظر  که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل 
علمی اش تکیه زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه معظمه مشرف 
گردید و با بسیاری از علما و فضال دیدار به عمل آورد و از آنها 

کسب فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
در  عرفانش  و  آگاهی  و  علم  اثر  به  انصاری  عبداهلل   خواجه 
تمام نقاط پر آوازه گردید و به نام یک عارف و صوفی و اهل 
کنار  و  گوشه  از  زیادی  مندان  عالقه  و  شد  مشهور  طریقت 
استفاده  و  فیض  کسب  محضرش  از  و  آمدند  جمع  بدورش 

معنوی می کردند.
داشتند  دست  به  را  امور  زمام  ها  غزنوی  که  زمان  آن  در   
سلطان مسعود بن محمود امیر بود و خواجه عبداهلل انصاری 
برد چندان  به سر می  که غرقه در دریای عرفان و طریقت 

پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.
 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان که شیوه معتزلی 
به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی  مقام  و  داشتند  واشعریه 
دربار خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود سلطان 
را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با عزت تمام مرخصش 
بر  سلجوقیان  حکمروایی  وقت  در  غزنویان  از  پس  نمودند 
به  دست  دیگر  یکبار  و  ننشستند  پا  از  مخالفین  نیز  هرات 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

مشهورترین  از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
اندیشمندان و عارفان جهان اسالم به شمار می رود بر پایه 
به  منسوب  رجال  از  برخی  بر خالف  و  است  استوار  شریعت 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان با مبانی شریعت 
در تضاد است، خواجه روشی سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.

فضل الرحمن فقهی در مقاله خود با عنوان عرفان پیر هرات 
در آینه شریعت آورده است که پیر هرات مشرب سلفی داشت 
و در اصول دین و امور عقیدتی پیرو مذهب امام احمد حنبل 

بود، هر چند در فروع از امام شافعی پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های شیخ االسالم را 
تشکیل می داد و در تمسک به شریعت نیز عرفان او بر بنیاد 
شریعت استوار بود و وی بر همه نظریات عرفانی خود دلیلی 
از کتاب و سنت می آورد. در مورد عقل و شرع پیر هرات برای 
عقل در برابر شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 

منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت نماید.
نوابغ عصر خود به شمار می آمد.  از  انصاری  خواجه عبداهلل 
او در عصری می زیست که از یک سو فقر و ظلم بیداد می 
کرد و از دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های دینی 
کنار شهرهایی همچون  و  بود که گوشه  تا جایی  و عرفانی 
هرات و نیشابور پر از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 

الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.
 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در محضر علمای 
بسیاری حضور داشت، اما کسی که رموز تصوف و حقیقت را 
به او نمود، شیخ ابوالحسن خرقانی بود. خواجه عبداهلل خود می 
گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، حقیقت ندانستمی و همواره 
این با آن در می آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 

مالقات خواجه عبداهلل با خرقانی هنگامی است که در سال 
424 به قصد زیارت خانه خدا، هرات را ترک می کند و هنگام 

بازگشت از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
و  پرشور  جوانی  که  عبداهلل  خواجه  دیدن  با  نیز  خرقانی   
هوشمند بود، او را گرامی داشت و خواجه عبداهلل در این مورد 
می گوید:  مریدان خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا 
با وی صحبت می داریم. هرگز ندیده ایم که کسی را چنان 
خواجه  را.  تو  که  داشت  نیکو  چنان  و  را  تو  که  کند  تعظیم 

عبداهلل به دیدار ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان روش اهل وعظ 
و خطابه بود و آثار او بیشتر بین نثر مرسل و نثر مصنوع به 
او  آثار  در  نیز  شعر  از  حالتی  که  است  آمده  در  تحریر  رشته 

حس می شود.
نثر  شیوه  تغییر  در  توان  می  را  هرات  پیر  امتیاز  بزرگترین 
و  فارسی  زبان  دو  به  در سرودن شعر  توانایی وی  و  فارسی 
عربی عنوان کرد که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

به  آثار خود  در البالی  است که  از جمله کسانی  پیر هرات 
بیان  تفسیر قرآن، تفسیرشناسی، شناخت معرفت صوفیانه و 
مسجع   و  موزون  زیبا،  نثری  با  و  ورزید  همت  آنها  مقامات 

کالمش را منتشر می ساخت.
آثار خواجه را بیش از 24 اثر دانسته اند که از مهمترین آنها 
می توان رساله صد میدان را نام برد که یکی از دقیق ترین 
آثار عرفانی است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده است.
 در کتاب پیر هرات چشمه جوشان معرفت آمده است رساله 
صد میدان بیانگر آگاهی عمیق خواجه از رمز و راز تصوف و 
عرفان است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها منازل و 
مقامات را از نظر کمیت مورد بحث قرار می دهد بلکه روابط و 

پیوند منطقی آنها را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه رکن تقسیم می 
کند و پس از ذکر ارکان و اقسام مناسبت ها آنها را یاد می 
کند که خود سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را از سه 

راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر آثار وی است 
که بیشترین شهرت وی نیز به خاطر همین تفسیر است. اما 
متاسفانه اصل این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد از 
مرگ خواجه در سال 520 قمری شیخ رشیدالدین ابوالفضل 
میبدی بر اساس این تفسیر اثری با نام  کشف االسرار و عده 

االبرار که به تفسیر هروی شهرت دارد منتشر  کرد.
 طبقات الصوفیه از دیگر آثار مهم خواجه است که آن را با 
لهجه هروی است و خواجه آن  را در مجالس وعظ خود می 
گفته و در هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان لهجه 
از  افزوده است. این مواعظ بعدها توسط یکی  هروی به آن 

شاگردانش گردآوری شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند که به همین 
دلیل لهجه هروی آن اندک اندک کم رنگ شد و از طرفی 
مورد توجه دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی کتاب 

نفحات االنس خود را بر اساس همین کتاب نوشته است.
بیان مقامات و ذکر منازل  آثار مهم دیگر خواجه که در  از   
راهیان اهل طریقت است می توان از رساله منازل السایر نام 
برد. این اثر به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به زبان 
عربی در دو بخش که هر بخش شامل ده باب است نوشته 

شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
مریدان  و  بود  گرفته  لقب  االسالم   خواجه عبداهلل که شیخ 

بسیاری در هرات داشت در پایان عمر نابینا شد.
و  بحث  آموزش،  عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
عاقبت  و حبس،  تبعید  نوبت  چندین  تحمل  از  پس  و  ارشاد 
در سحرگاه جمعه 22 ذی الحجه سال 4۸1 هجری در سن 
هشتاد و پنج سالگی دنیا را وداع گفت و در گازرگاه هرات به 
خاک سپرده شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال ۸29 

هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 
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دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر 
هرات« و »پیر انصار« و »انصاری هروی«، 
عبداهلل  خواجه  است.  هجری  پنجم  قرن 
عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری 
نویسنده  و  شاعر  بلکه  بود،  بزرگ  عارف  و 

توانایی هم بود.
ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
منصور محمد، معروف به »پیر هرات«، »پیر 
عالم  انصاری«،  عبداهلل  »خواجه  و  انصار« 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و 
 396 سال  در  )ره(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
هجری قمری در کهندژ شهر تاریخی هرات 

تولد گردید.
از فرزندان  انصاری  ابومنصور محمد  او   پدر 
خود  زمان  در  که  است  انصاری  ایوب  ابو 
حافظ  و  پرهیزگاران  و  عالمان  از  یکی 
اکرم  رسول  حضرت  که  بود  وقت  قرآن 
به  هجرت  هنگام  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

مدینه، در منزل او فرود آمدند.
معارف  و  دانش  طالب  مردی  ابومنصور،   
و  آمد  هرات  به  آنکه  از  پس  اما  بود،  دینی 
تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه اش 
کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  که همان 
این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار  دکانداری 
نخستین  ایمان،  و  صداقت  طریق  در  وجود 
بود.  عبداهلل  خواجه  خویش  فرزند  آموزگار 
و  زندگی  راهنمای  اولین  عبداهلل  خواجه 
علم  کسب  راه  در  را  خورد  مشوق  نخستین 

و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خرد  آوان  از  که  انصاری  عبداهلل  خواجه 
بود.  وقاد  ذهن  و  قوی  استعداد  دارای  سالی 
و  آموخت  نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در 
سالگی  ده  تا  گفت.  می  شعر  سالگی  نه  در 
تحت راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات 

متداوال علوم دینی پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی 
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس 
و طاقی  ابن عمار  یحیی  استادانی چون  نزد 
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. 
وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم 

هرات بود وی دوازده ساله بود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی 
از  بسیاری  زمان  در کمترین  استعداد خود  و 
مطالعات  و  گرفت  رافرا  ادبی  و  دینی  علوم 
عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و 

عارف بزرگ مشهور گردید.
منظور  به  قمری  هجری   417 سال  در   
بار  و  پرداخت  دینی  علوم  در  عالی  آموزش 
به  آنگاه  نمود.  به سوی وطن عزیمت  دیگر 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو 
که وی را پسرم خطاب می نمود امور مربوط 
به خانقاه را برایش سپرد و خود مثل گذشته 

به گشت و سفر پرداخت.
 در سال 422 هجری قمری یحیی بن اعمار 
که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل  خواجه  استاد 
تکیه  اش  علمی  مسند  بر  او  به وصیت  نظر 
زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه 
علما  از  بسیاری  با  و  گردید  مشرف  معظمه 
آنها کسب  از  آورد و  و فضال دیدار به عمل 

فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر علم و آگاهی 
و  گردید  آوازه  پر  نقاط  تمام  در  عرفانش  و 
طریقت  اهل  و  صوفی  و  عارف  یک  نام  به 
مشهور شد و عالقه مندان زیادی از گوشه و 
کنار بدورش جمع آمدند و از محضرش کسب 

فیض و استفاده معنوی می کردند.
را به  امور   در آن زمان که غزنوی ها زمام 
دست داشتند سلطان مسعود بن محمود امیر 
در  غرقه  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  و  بود 
دریای عرفان و طریقت به سر می برد چندان 
پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.

 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان 
مقام  و  داشتند  واشعریه  معتزلی  شیوه  که 
دربار  به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی 
خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود 
سلطان را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با 
عزت تمام مرخصش نمودند پس از غزنویان 
نیز  بر هرات  در وقت حکمروایی سلجوقیان 
مخالفین از پا ننشستند و یکبار دیگر دست به 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
جهان  عارفان  و  اندیشمندان  مشهورترین 
اسالم به شمار می رود بر پایه شریعت استوار 
است و بر خالف برخی از رجال منسوب به 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان 
با مبانی شریعت در تضاد است، خواجه روشی 

سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.
با عنوان  مقاله خود  الرحمن فقهی در  فضل 
عرفان پیر هرات در آینه شریعت آورده است 
که پیر هرات مشرب سلفی داشت و در اصول 
احمد  امام  مذهب  پیرو  عقیدتی  امور  و  دین 
شافعی  امام  از  فروع  در  چند  هر  بود،  حنبل 

پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های 
شیخ االسالم را تشکیل می داد و در تمسک 
شریعت  بنیاد  بر  او  عرفان  نیز  شریعت  به 
عرفانی  نظریات  همه  بر  وی  و  بود  استوار 
خود دلیلی از کتاب و سنت می آورد. در مورد 
برابر  در  عقل  برای  هرات  پیر  شرع  و  عقل 
شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 
منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت 

نماید.
خواجه عبداهلل انصاری از نوابغ عصر خود به 
او در عصری می زیست که  آمد.  شمار می 
از  و  کرد  می  بیداد  ظلم  و  فقر  سو  یک  از 
دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های 
و  گوشه  که  بود  جایی  تا  عرفانی  و  دینی 

پر  نیشابور  و  هرات  کنار شهرهایی همچون 
از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 
الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.

 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در 
اما  داشت،  حضور  بسیاری  علمای  محضر 
کسی که رموز تصوف و حقیقت را به او نمود، 
عبداهلل  خواجه  بود.  خرقانی  ابوالحسن  شیخ 
خود می گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، 
حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می 
آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 
هنگامی  خرقانی  با  عبداهلل  خواجه  مالقات 
زیارت خانه  به قصد  است که در سال 424 
خدا، هرات را ترک می کند و هنگام بازگشت 

از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
 خرقانی نیز با دیدن خواجه عبداهلل که جوانی 
را گرامی داشت و  او  بود،  پرشور و هوشمند 
خواجه عبداهلل در این مورد می گوید:  مریدان 
خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا با 
ایم که  ندیده  داریم. هرگز  وی صحبت می 
را و چنان  تو  تعظیم کند که  را چنان  کسی 
نیکو داشت که تو را. خواجه عبداهلل به دیدار 

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان 
روش اهل وعظ و خطابه بود و آثار او بیشتر 
بین نثر مرسل و نثر مصنوع به رشته تحریر 
در آمده است که حالتی از شعر نیز در آثار او 

حس می شود.
بزرگترین امتیاز پیر هرات را می توان در تغییر 
سرودن  در  وی  توانایی  و  فارسی  نثر  شیوه 

فارسی و عربی عنوان کرد  زبان  به دو  شعر 
که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

پیر هرات از جمله کسانی است که در البالی 
تفسیرشناسی،  قرآن،  تفسیر  به  خود  آثار 
شناخت معرفت صوفیانه و بیان مقامات آنها 
همت ورزید و با نثری زیبا، موزون و مسجع  

کالمش را منتشر می ساخت.
اند که  اثر دانسته  از 24  آثار خواجه را بیش 
توان رساله صد میدان  آنها می  از مهمترین 
را نام برد که یکی از دقیق ترین آثار عرفانی 
است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده 

است.
معرفت  پیر هرات چشمه جوشان  کتاب  در   
آگاهی  بیانگر  میدان  صد  رساله  است  آمده 
عرفان  و  تصوف  راز  و  رمز  از  خواجه  عمیق 
است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها 
منازل و مقامات را از نظر کمیت مورد بحث 
قرار می دهد بلکه روابط و پیوند منطقی آنها 

را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه 
رکن تقسیم می کند و پس از ذکر ارکان و 
اقسام مناسبت ها آنها را یاد می کند که خود 
سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را 
از سه راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار 

می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر 
آثار وی است که بیشترین شهرت وی نیز به 
متاسفانه اصل  اما  تفسیر است.  خاطر همین 

این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد 
شیخ  قمری   520 سال  در  خواجه  مرگ  از 
این  اساس  بر  میبدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
عده  و  االسرار  کشف  نام   با  اثری  تفسیر 
دارد  شهرت  هروی  تفسیر  به  که  االبرار 

منتشر  کرد.
خواجه  مهم  آثار  دیگر  از  الصوفیه  طبقات   
است که آن را با لهجه هروی است و خواجه 
را در مجالس وعظ خود می گفته و در  آن  
هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان 
لهجه هروی به آن افزوده است. این مواعظ 
گردآوری  شاگردانش  از  یکی  توسط  بعدها 

شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند 
اندک  آن  هروی  لهجه  دلیل  همین  به  که 
توجه  مورد  طرفی  از  و  شد  رنگ  کم  اندک 
دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی 
کتاب نفحات االنس خود را بر اساس همین 

کتاب نوشته است.
 از آثار مهم دیگر خواجه که در بیان مقامات 
و ذکر منازل راهیان اهل طریقت است می 
اثر  این  برد.  نام  السایر  از رساله منازل  توان 
به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به 
زبان عربی در دو بخش که هر بخش شامل 

ده باب است نوشته شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
 خواجه عبداهلل که شیخ االسالم لقب گرفته 
در  داشت  هرات  در  بسیاری  مریدان  و  بود 

پایان عمر نابینا شد.
عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
تحمل  از  پس  و  ارشاد  و  بحث  آموزش، 
در  عاقبت  حبس،  و  تبعید  نوبت  چندین 
 4۸1 سال  الحجه  ذی   22 جمعه  سحرگاه 
هجری در سن هشتاد و پنج سالگی دنیا را 
وداع گفت و در گازرگاه هرات به خاک سپرده 
شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال 

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

آگهي تجدید مناقصه عمومی
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 5/7/499/ش مورخ  97/04/11 شوراي محترم 
اسالمي شهر، ممیزی بخشی از سطح شهر را از طریق برگزاري مناقصه عمومي  واگذار نماید. لذا از کلیه 
شــرکتهای واجد صالحیت و واجد شــرایط که تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل  مي آید 
جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در 
شــهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و 
پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/02/28  به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم  

نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج  ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه های به 
شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط 
دعوت می شود از تاریخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت 3 روز به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. 

حضور شرکتهایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.
                                   455890 

 روابط عمومی 

 مبلغ ضمانت نامه
فرآیند ارجاع کار

شماره طرح سال سررسید اسناد اعتبار  پروژه برآورد اولیه

107.000.000 99/7/21 1801015003 2000 2.126  مدرسه 1 کالسه شفاعت فهرج

175.000.000 99/7/21 1801015003 2000 3.480  مدرسه 2 کالسه فجر سه کهور فهرج

390.000.000 99/7/21 1801015009 4000 7.790  تکمیل سالن خدادادیان شهربابک

515.000.000 99/7/21 و 98/3/27 1801015017 6300 10.291 تکمیل سالن ورزشی رابر

154.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 3000 3.065  تکمیل مدرسه خاتون آباد شهربابک

181.000.000 1399 1702005002 3500 3.608 تکمیل سالن ورزشی بردسیر

252.000.000 99/7/21 و 98/3/27 1801015017 3000 5.021 تکمیل مدرسه شهید جهان آرا توکل آباد رودبار

150.000.000 1399 1702005002 3875 2.980  تکمیل سالن ورزشی منوجان

177.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 3000 3.531 تکمیل مدرسه خیری گلباف

117.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 3300 2.337  تکمیل مدرسه کهنوج فیض آباد راور

328.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015003 3500 6552  تکمیل مدرسه آیت اهلل کاشانی فهرج

589.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2000 11.776 تکمیل مدرسه سلمان فارسی مهن آباد کوثر رودبار

587.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2500 11.728  تکمیل مدرسه امام رضا )ع( فهرج

580.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2500 11.597  تکمیل مدرسه ام البنین جنت آباد گنبکی ریگان

595.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2000 11.893  تکمیل مدرسه بیت المقدس گنبکی ریگان

595.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2000 11.885  تکمیل مدرسه شهید رئیس اکبری گنبکی ریگان

587.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 5000 11.724  تکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی هور پاریک فاریاب

433.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2500 8.653  تکمیل مدرسه نبوت شهید جبالبارزی عنبرآباد

120.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2500 2.389  تکمیل مدرسه استقالل یوسف آباد فهرج

248.000.000 اعتبارات 98 و کمک خیر 1801015009 در حد نیاز 4.955 مدرسه 6 کالسه خیری خرمنده بردسیر

414.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015003 5200 8.265  مدرسه 6 کالسه استثنایی تالش نرماشیر

208.000.000 1400/5/18 1801005/025 1000 4.146  محوطه سازی مدرسه حصن آباد زرند

305.000.000 99/7/2 و 99/2/24 1801015003 3500 6.089  مدرسه 4 کالسه رهروان ساالر آباد نودژ منوجان

1.360.000.000 1801001006 13000 27.079 مدرسه 12 کالسه شهید اندرزگو شهرستان زرند

فراخوان نوبت اول شماره 98-1/پ
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کوچه بن بست              یادی از پیشکسوت مطبوعات مرحوم »محمد محمدی«؛ 

انتقاد یک شهروند کرمانی از عملکرد ضعیف شهرداری کرمان درباره یک پروژه زیبا سازی؛

که  است  سال  سه  امروز  کرمان  کارکنان 
مطبوعات،  پیشکسوت  عصای  صدای  دیگر 
محمدمحمدی را در پلکان دفتر کرمان امروز 
نمی شنوند. دیگر بر صندلی عصای او آویخته 
ماه  هفدهم  در  محمدی  محمد  و  اند  ندیده 
آرامستان  در  و  بست  سفر  بار  اردیبهشت 
چند  هر  رفت.  فرو  ابدی  خواب  به  شاعران 
که او بعد از مرگ همسرش زهرا مودب دیگر 
زنده نبود. محمدمحمدی در مکتب مطبوعات 

پرورش یافت و از همان دوران قلم خبرنگاری 
خود را در دفاع از آنچه که حق می دانست  به 
حرکت در می آورد. آبادی کرمان و حمایت از 
عاشقان کرمان دغدغه او بود و تا روز مرگ آن 

قلم را هرگز زمین نگذاشت.
 سبزی زندگی اش با سبزی درختان جنگل 
قائم گره خورده بود. آبادی و دفاع از آزادی را 
داشت  قبول  تفسیر می کرد که خود  آنگونه 
جهانبینی  سایه  در  عمر  پایان  تا  بیشتر  و 

مرداد  هشت  و  بیست  دوران  سیاستمداران 
سیاسی  اما  بود  سیاست  عاشق  کرد.  زندگی 
نبود. در سیاست روی برنده حساب نمی کرد 
یحیی  و  اصغر مظهری  افرادی چون علی  اما 
فتح نجات در برابرش می ایستادند و خطاهای 
در  او هرگز  اما  کردند  بیان می  را  او  دیدگاه 
باور نمی  و  نکرد  نظر  جهانبینی خود تجدید 
مهمان  در  کند.  اشتباه  است  ممکن  که  کرد 
ای عمل می کرد که هرکس  به گونه  نوازی 

وارد خانه او می شد به اندیشه و جهانبینی و 
وابستگی او به حزب و گروهی نگاه نمی کرد 
و چون او عقیده داشت که باید مهمان را نان 
کرد  می  رعایت  را  نوازی  مهمان  ادب  دهند 
دیدگاه  برخالف  که  شد  نمی  مانع  هرگز  اما 
مهمان  در  هم  همسرش  نزند.  حرف  مهمان 
اهل  کمتر  و  گذاشت  می  تمام  نوازی سنگ 
دست  غذاهای  که  است  مطبوعات  در  قلمی 
پخت خانم محمدی )مودب( را نخورده باشد.

نمی  گله  دوستی  از  دنیا  مال  برای  هرگز 
عقیدتی  و  سیاسی  های  بحث  در  ولی  کرد 
محمدی  برخالف  شد.  می  برافروخته 
در  تنها  و  بود  آرام  دریایی  چون  همسرش 
که  بود  محروم  زنان  از  حمایت  های  بحث 

شرکت می کرد.
یاد این زن و شوهر مطبوعاتی گرامی باد.

می کشد دل در خراباتم و خراباتی کجاست؟
می ُکشد رنج خمارم میگساران را چه شد

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

در قانون بین المللی حمایت از کودکان، افراد 
و  پذیرترین  آسیب  عنوان  به  را  سال   ۱۸ زیر 
به  جوامع  قشر  ترین  اهمیت  با  حال  عین  در 
که  درحالیست  این  می شمارند،  کودک  نام 
سنین  ایران،  اسالمی  جمهوری  در  قانون  این 
کمتری را شامل می شود، با این حال همچنان 
کودکان در سایه بی توجهی، تنهایی و غفلت 

خانواده و گاهاً مسئوالن قرار دارند.
به گزارش ایسنا، کودک آزاری یکی از عوامل 
زنده به گوری دخترکان و پسرکان معصوم و بی 
گناهی است که به واسطه بیماری های متعدد 
و وحشتناک افراد جامعه و یا ناآگاهی والدین 
مردم  شوربختانه  دارد؛  قرار  آن ها  کمین  در 
جامعه از روی ناآگاهی و یا بی توجهی، کودک 
آزاری را تنها در یک نوع و به اسم پدوفیلی و 
یا همان آزار جنسی کودکان می پندارند اما این 
درحالیست که کودک آزاری انواع مختلفی دارد 
پدوفیلی  به نسبت کمرنگ ترین آن شامل  که 

می شود.

توسط  آزاری  کودک  نوع  خطرناک ترین 
والدین

و  زنان  سالمت  بازپروری  دفتر  روانشناس 
آسیب  معرض  در  یا  و  دیده  آسیب  دختران 
بهزیستی در این باره به خبرنگار ایسنا، از کم 
کودک  به  نسبت  خانواده ها  و  جامعه  توجهی 
آزاری روانی خبرداد و گفت: در جامعه کنونی 
مردم و مسئوالن بیشتر به کودک آزاری جنسی 

توجه می کنند.
ناهید لطفی ماهر بیان کرد: کودک آزاری تنها 
این  بلکه  نمی شود  جنسی  آزار  و  اذیت  شامل 
روانی،  بخش  چهار  به  رساندن  آسیب  از  نوع 
که  می شود  تقسیم  جنسی  و  جسمی  غفلت، 
متأسفانه در جامعه تنها آزار جنسی به عنوان 
کودک آزاری شناخته شده و خانواده ها را نگران 
خطرناک ترین  و  ترین  اصلی  حالیکه  در  کرده 
نوع کودک آزاری در خانواده به صورت خاموش 
در گوشه ای از روابط غلط پدر و مادرها کمین 

کرده است.
به  اشاره  با  روانشناسی  ارشد  کارشناس  این 
آزاری  کودک  به  نسبت  خانواده ها  توجهی  بی 
علت  به  خانواده  متأسفانه  کرد:  اظهار  روانی، 
از مسائل رشدی کودکان،  عدم شناخت کافی 
ناخودآگاه فرزندان خود را مورد خطرناک ترین 
تعیین  عدم  می دهند؛  قرار  آزاری  کودک  نوع 
معیار و قانون مشخص در خانواده، کمال گرایی 

بیش از اندازه والدین و روابط نامناسب همسران 
کودکانشان،  مقابل  در  متعدد  بحث های  و 
جمله  از  کودک  سرزنش  و  تهدید  یارکشی، 
آزاری  کودک  گیری  شکل  پایه های  مهمترین 

روانی توسط والدین است.
و  هویت  گیری  شکل  بخش  مهمترین  وی 

و  دانست  آنها  والدین  را  کودکان  شخصیت 
روانی  آرامش  نتواند  خانواده  اگر  کرد:  مطرح 
فراهم  فرزند خود  برای  را  و جسمی مساعدی 
در  آسیب  و  تهدید  اصلی  منبع  خود  کند، 

بزرگسالی کودک می شود.
وی ادامه داد: خویشتن ناکافی )آزادی بیش از 

به  از سوی  روانی است که  بیماری  نوع  حد( یک 
می شود؛  تحمیل  کودک  به  خانواده  محبت  ظاهر 
عادت  غیرمتعارف  آزادی  نوع  این  در  کودک 
می کند تا تمام خواسته ها و دستورهای مطرح شده 
بزرگسالی  در  کودک  این  شود؛  عملی  سرعت  به 
کوچک ترین  با  جامعه  بزرگ  دنیای  به  ورود  با  و 
مخالفت ها عصبی و پرخاشگر شده و با شکست های 

پی در پی در زندگی مواجه می شود.
در  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  ماهر  لطفی 
ارزش ها هستیم،  آشفتگی  سطح جامعه شاهد 
بر اساس دریافت  اظهار کرد: متأسفانه والدین 
طریق  از  نادرست  گاهاً  و  خرد  اطالعات 
دوستان  توصیه های  یا  و  اجتماعی  شبکه های 
و آشنایان اقدام به تربیت کودک می کنند؛ این 
شیوه تربیتی به شکل وحشتناکی غلط بوده و 
هویت  گیری  شکل  در  آشفتگی  ایجاد  باعث 

کودک می شود.
هشدار، کودک آزاری جنسی در مدارس

و  زنان  سالمت  بازپروری  دفتر  روانشناس 
آسیب  معرض  در  یا  و  دیده  آسیب  دختران 
بهزیستی ادغام مقطع ششم به دوره ابتدایی را 
یکی از عوامل هشدارآمیز افزایش کودک آزاری 
به  کرد:  تصریح  و  دانست  مدارس  در  جنسی 
گمان عامه افراد جامعه کودک آزاری جنسی، 
اذیت کردن فرد کم سن توسط یک شخص بالغ 
است که چندین دهه با او تفاوت سنی دارد این 

درحالیست که در تعریف کودک آزاری، اذیت 
کردن کودکان و لمس بدن آن ها بدون رضایت 
فرد، توسط شخصی با اختالف سنی ۵ سال به 

باال کودک آزاری جنسی شناخته می شود.
آزاری جنسی  از کودک  ادامه داد: بخشی  وی 
خود  یا  و  مربیان  توسط  مدارس  در  نیز 
با  همزمان  کودکان  می دهد؛  رخ  دانش آموزان 
بلوغ  دوران  به  وارد  ابتدایی  ششم  مقطع  آغاز 
می شوند، از این رو آن ها برای ارضای نیازهای 
پایین تر  مقاطع  دانش آموزان  سراغ  به  خود 
می روند از این رو ادغام مقطع ششم ابتدایی با 
سایر مقاطع ابتدایی، در افزایش کودک آزاری 

جنسی نقش داشته است.
لطفی ماهر، الگوگیری مناسب را عامل مؤثری 
عنوان  و  دانست  پرخطر  رفتارهای  کنترل  در 
نامناسب  اجتماعی  و  اقتصادی  الگوی  کرد: 
که  می شود  پرخطر  رفتار  گیری  شکل  باعث 
متأسفانه بر اساس تحقیقات و مراجعات صورت 
جنسی  آزاری های  کودک  درصد   ۹۵ گرفته 
شناخته شده، به علت استفاده از مواد صنعتی 
افراد  بین  در  روان  و  اعصاب  بیماری های  یا  و 

خانواده است.
وی در رابطه با کودک آزاری از نوع غفلت نیز 
نیازهای  و  امکانات  سازی  فراهم  عدم  گفت: 
والدین  توسط  پزشکی  و  رفاهی  زندگی،  اولیه 

نیز نوعی از کودک آزاری شناخته می شود.

چیزی که بنده را بر آن داشت تا این چند سطر را 
بنویسم، یکی از پروژه های زیباسازی شهر کرمان 
اجرا  کرمان   ۳ منطقه  شهرداری  توسط  که  بود 
شد و بی شک از آن به عنوان افتخار و دستاورد 
پروژه  این  برد!  نام خواهند  دولت  هفته  در  خود 
کرمانی  گرامی  شهروندان  اکثر  که  همانگونه 
شاهدش بودند در محل یکی از پیاده روهای سه 
در  شهری  المان  یکسری  و  شده  اجرا  سیلو  راه 
آنجا  ترکیبی  صورت  به  شهر  زیباسازی  راستای 

نصب گردیده.
حال چند نکته درباره این پروژه:

نخست اینکه، این پروژه می بایست پیش از نوروز 
بازدید  و  استفاده  مورد  نوروز  در  تا  شود  تمام 
مثل  متأسفانه  اما  گیرد،  قرار  نوروزی  مسافران 
در  یعنی   ( دیر  آنقدر  دیگر،  کارهای  از  بسیاری 
پایان  تا  که  شد  آغاز  اسفندماه(  پایانی  روزهای 
تالش  با  نهایت  در  و  نرسید  پایان  به   ۹۷ سال 
ششم  روز  در  مسئوالن  و  کارکنان  روزی  شبانه 
فروردین ۹۸ به صورت شتابزده و سر هم بندی 

تمام و برای بازدید عموم آماده شد.
دوم اینکه این پروژه که چیزی جز یک پیاده رو، 
نور  و  آب  فواره  آن  های  عقربه  که  ساعت  یک 
و  نیاورد  دوام  هم  ماه  یک  نیست حتی  هستند، 
رد  مسیر  آن  از  که  اردیبهشت  چهارم  تاریخ  در 
می شدم، دیدم که اکثر سرامیک های اطراف این 
ساعت ریخته و سرامیک های کف صفحه ساعت 
جدا شده و در حال ریختن است و  در قسمت 
پشت ساعت هم بتن و سیمان از آهن جدا شده و 
در شرف افتادن است و این در حالی است که کف 
این پیاده رو که با خشت های ۲۰ در ۲۰ فرش 
شده نیز در کمتر از یک ماه خراب شده و آجرها 
کنده شده اند که اکیپ بازسازی در تاریخ چهارم 

اردیبهشت مشغول تعمیر و بازسازی آن بودند.

پرسش اینکه:
یک  که  می شود  باعث  چیز  چه  شما  نظر  به   .۱
فرد یا شرکت یا موسسه یا سازمان و در کل هر 
انگارانه  سهل  آنقدر  حقوقی،  یا  حقیقی  شخص 
کار کند که حاصل کارش حتی یک ماه هم دوام 

نداشته باشد؟
۲. چرا در قبال این سهل انگاری ها و کارشکنی 
این  در  کسی  چرا  و  نیست  پاسخگو  کسی  ها 

خصوص بازخواست و مجازات نمی شود؟
افراد متخصص  از  پروژه ها  اینگونه  برای  ۳. مگر 
استفاده نمی شود!؟ مگر فردی که تخصص عمران 
و شهرسازی داشته باشد و ناظر چنین پروژه ای 
باشد، نمی تواند پیش بینی کند در سازه ای که 
با آب سر و کار دارد چه مصالحی و چگونه باید 

استفاده شود که بیش از یک ماه دوام بیاورد؟ 
عوارض  محل  از  ها  پروژه  این  برای  مگر   .۴
چرا  پس  شود؟  نمی  هزینه  شهروندان  پرداختی 
به دلیل بی تخصصی و نا کارآمدی فرد یا گروهی 
بایست یک هزینه مضاعف و دوباره به شهرداری و 

شهروندان کرمانی تحمیل شود؟
کاش هنوز هم برای افرادی که احساس مسئولیت 
نمی کنند و وجدان را زیر پا می گذارند و منافع 
به منافع ملی و اجتماعی ارجح  را  شخصی خود 
می دانند، مجازات سنگینی تعیین می شد تا باز 
سرآمد  ایران  که  باشیم  ادعا  این  بر  بتوانیم  هم 
بدانند  باید  کرمان  مردم  است.  دیگر  های  کشور 
نابودی  حال  در  که  سرامیک  و  سیمان  این  که 
است همان عوارض و مالیاتی است که به سختی 
پرداخت کرده ایم. شهرداری کرمان باید پاسخگو 
بر  اینگونه  شهر  این  مردم  سرمایه  چرا  که  باشد 

کف پیاده رو ریخته است و حرام شده است!

خراباتی کجاست؟

خطرناک ترین نوع کودک آزاری چیست؟ 

شهرداری پاسخگو باشد!

به قلم میرسیدعباس 
روح االمینی 

به قلم
 نوید نظری فر



رسیدهای کارت ملی 

هوشمند تا چه زمان اعتبار دارد؟

ابوترابی گفت: افرادی که مراحل ثبت نام کارت ملی هوشمند خود 
را تکمیل کرده اند، رسید رایگانی دریافت می کنند که این رسید تا 

زمان دریافت کارت اعتبار خواهد داشت.
سیف اهلل ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در گفتگو با خبرنگار 
حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به صدور کارت ملی هوشمند برای افرادی که هنوز دارای کارت ملی 
قدیمی هستند، اظهار کرد: همانطور که قبال هم گفته شده است 
حدود 10 میلیون نفر فاقد کارت ملی هوشمند هستند که هنوز برای 

ثبت نام هیچ اقدامی نکرده اند.
وی در ادامه بیان کرد: طبق جلساتی که برگزار شد، به افرادی که 
مراحل ثبت نام کارت ملی هوشمند خود را تکمیل کرده اند، رسید 
رایگانی دریافت می شود که این رسید تا زمان صدور و دریافت کارت 

ملی هوشمند اعتبار خواهد داشت.

ازدواج پادشاه تایلند با محافظ

 شخصی  اش 

به تازگی خبر جالبی از ازدواج پادشاه تایلند به گوش رسیده است. 
ماهاوا جیرا لونگ کورن پادشاه ۶۶ ساله کشور تایلند تصمیم گرفته 
است با معاون فرمانده گارد محافظ خودش پیوند زناشویی ببندد . 
این پادشاه بعد از سه بار جدایی از همسران قبلی اش برای بار چهارم 
ازدواج کرده است و ژنرال سوتیدا وا جیرا لونگ کورن نا آیودیا را ملکه 

این کشور انتخاب نمود. 
دربار تایلند در بیانیه ای از ازدواج پادشاه این کشور با معاون فرمانده 
گارد محافظ پادشاه خبر داد. براساس این بیانیه پس از ازدواج به این 

خانم لقب ملکه داده شده است.
ماهاواجیرالونگ کورن، پادشاه ۶۶ ساله تایلند پس از مرگ پدرش در 

سال ۲01۶ پادشاه شد.
به نقل از بی بی سی، او قبال سه بار ازدواج کرده و طالق گرفته است 

و چند فرزند دارد.
در بیانیه دربار تایلند آمده است: “پادشاه تصمیم گرفته ژنرال سوتیدا 
از  پس  او  و  کرده  کشور  این  ملکه  را  آیودیا  نا  کورن  واجیرالونگ 

دریافت این عنوان، عضوی از خانواده سلطنتی خواهد بود.”
ملکه سوتیدا، مدت های مدیدی است که شریک زندگی پادشاه تایلند 
است و سال هاست که به همراه او در انظارعمومی ظاهر می شود، 

هرچند هرگز روابط آن ها رسما تایید نشده بود.
تصاویری از مراسم ازدواج پادشاه با حضور اعضای خانواده سلطنتی 
و مقامات دربار در شبکه تلویزیونی این کشور نشان داده شده است.
 در بخشی از این تصاویر پادشاه تایلند در حال ریختن آب مقدس 
به  مربوط  مدارک  آن ها  سپس  می شود.  دیده  سوتیدا  ملکه  سر  بر 

ازدواجشان را امضا می کنند.
در سال ۲01۴ پادشاه تایلند، سوتیدا تیدجای را که قبال مهماندارخطوط 
حفاظت شخصی  واحد  فرمانده  معاون  عنوان  به  بود  تایلند  هوایی 
درجه  سوتیدا  ملکه  به   ۲01۶ سال  در  سپس  او  کرد.  انتخاب  خود 

ژنرالی در ارتش را داد.
بامیبول آدولیادی، پادشاه سابق تایلند در ۸۸ سالگی در سال ۲01۶ 

درگذشت. او به مدت ۷0 سال پادشاه این کشور بود.

جنایت پیرمرد 80 ساله به خاطر سوء ظن

مرد سالخورده که در پی سوءظن به مرد آهـــــــــن فــــــروش 
به  و  شکست  را  خود  سکوت  بود،  کشته  چاقو  ضربه های  با  را  او 
بود که قصد  گفته  تحقیقات  در جریان  متهم  اعتراف کرد.  جنایت 

قتل همسرش را داشته که ناکام مانده است.
با حضور  امسال مردی  اردیبهشت  به گزارش جام جم، عصر هفتم 
در کالنتری یافت آباد شکایتی مطرح کرد مبنی بر این که پدر ۶0 
است.  شده  ناپدید  بوده  کار  به  مشغول  آهن  بازار  در  که  ساله اش 
شدند  متوجه  آوردند  دست  به  را  او  مشخصات  که  زمانی  ماموران 
چهره او شبیه همان مردی است که ساعاتی پیش چاقو خورده و 
پرونده هم  ساله  و ضارب ۸0  بوده  بستری  بیمارستان ضیائیان  در 
بازداشت شده است. در این مرحله خانواده شاکی در بیمارستان حاضر 
شدند که معلوم شد مرد زخمی پدرشان است . این در حالی بود که 
دو روز بعد مرد زخمی در بیمارستان فوت کرد و با مرگ او موضوع 
به بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش شد. متهم به 
بازپرس جنایی گفت: سال ها راننده خودرو بودم و اکنون بیکارم. چند 
فرزند دختر و پسر دارم. ۲۷ سال پیش دوباره ازدواج کردم و همسر 
اولم با هوویش در خانه ام در محله فردوس با هم زندگی می کردند. 
آن دو با همه شرایط کنار می آمدند تا این که یک سال و نیم پیش 
همسرم اولم با من ناسازگاری کرد و تصمیم گرفت جدا زندگی کند. 
نزدیکی  خانه ای  پیش  چندی  این که  تا  بود  بچه هایم  نزد  مدتی  او 

محل خانه ام اجاره کرد.
هر از گاهی برای دیدن فرزندانم و نوه هایم به خانه زن اولم می رفتم. 
میان  در  غریبه ای  مرد  متوجه حضور  آمدها  و  رفت  این  جریان  در 
با او تصادف کرده و این  اعضای خانواده ام شدم. همسرم می گفت 
مرد به او کمک می کند. پس از مدتی، به حضور آن مرد در خانه 
همسرم مشکوک شده و سوءظن پیدا کردم. روز حادثه آن مرد را به 
خانه ام دعوت کرده و او را با ضربه های چاقو مجروح کردم. در این 
لحظه پسرم وارد خانه شد و با پلیس تماس گرفت و دستگیر شدم. 

قصد داشتم همسرم را هم بکشم که قبل از آن دستگیر شدم.

خبر در گفت وگو با نشریه انگلیسی ایندیپندنت؛
ظریف درگیری نظامی ایران و آمریکا را بعید دانست

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با 
نشریه انگلیسی ایندیپندنت، درگیری نظامی بین ایران 

و آمریکا در آینده نزدیک را بعید دانست.
البته  است  گفته  ادامه  در  ظریف  ایرنا،  گزارش  به    
وقوع حوادثی در خلیج فارس و تنگه هرمز می تواند به 
وقوع درگیری، دامن بزند. وی دراین باره به حادثه ورود 
به آب های  آمریکا  نیروی دریایی  غیرقانونی دو کشتی 
نیروهای  توسط  که  کرد  اشاره   2016 ژانویه  در  ایران 
ایران دستگیر شدند. اما آن زمان به دلیل کانال ارتباطی 
آمریکایی اش جان کری، دو طرف کنترل  او و همتای 
از بروز درگیری جلوگیری  اوضاع را به دست گرفته و 
ایندیپندنت  به  همچنین  ایران  خارجه  امور  وزیر  شد. 
برخوردار  زندانیان  مبادله  برای  اختیاراتی  از  که  گفت 
این مبادله بین آمریکایی های  او توضیح داد که  است. 
زندانی در ایران و ایرانیانی صورت خواهد گرفت که به 

دلیل آنچه نقض تحریم های آمریکا خوانده می شود، 
زندانی هستند. 

زندانیان  تبادل،  این  که  کرد  تصریح  بااین حال  ظریف 
انگلیسی-ایرانی  تبعه  زاغری  نازنین  همچون  اروپایی 
را که به اتهامات امنیتی در تهران زندان است، شامل 

نمی شود.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره مصاحبه اش 
با شبکه فاکس نیوز این گونه توضیح داد که قصد داشت 
تا از این طریق با هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا ارتباط بگیرد. وی عنوان کرد: گاهی مهم است 

که با طرف مقابل هم صحبت کرد. 
وی همچنین اظهار داشت که این برای اولین بار نبود 
که با فاکس نیوز صحبت کرده و زمانی که سفیر دائم 
شبکه  این  با  هم  بود  متحده  ملل  سازمان  نزد  ایران 

مصاحبه کرده است.
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عوارض خطرناک مصرف 

بیش از اندازه پروتئین 
 

دریافتند  خود  پژوهش های  جدیدترین  در  کارشناسان 
سبب  می تواند  پروتئینی  نوشیدنی های  مصرف 

افزایش وزن و عوارض خطرناک دیگری شود.
علمی  گروه  کلینیک  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
عده  دنیا  در  روز ها  این  خبرنگاران،  باشگاه  پزشکی 
رشد  و  تقویت  برای  آقایان  ویژه  به  افراد  از  زیادی 
پودر های  و  نوشیدنی ها  سراغ  به  خود  عضله های 
بدنسازی می روند که درون آن ها اسید آمینه و سایر 
ترکیب ها وجود دارد  و سبب افزایش بافت عضالنی 

بدن می شود.
 پژوهش های جدید دانشمندان دانشگاه سیدنی نشان 
می دهد با وجود اثربخش بودن مصرف نوشیدنی های 
آن ها  اما  عضله ها،  رشد  تقویت  برای  پروتئینی 

می توانند خطری جدی برای سالمت افراد باشند.
اثرمصرف  در  شده  ایجاد  آسیب های  جمله  از   
نوسان های  وزن،  افزایش  پروتئینی  نوشیدنی های 

خلقی و کاهش طول عمر را می توان نام برد.
پروتئینی  مکمل های  صنعت  کارشناسان  گفته  به   
تنها در یک سال گذشته در جهان درآمدی افزون بر 
1۴ میلیارد دالر داشته است، بیشتر متقاضیان مصرف 
ورزشکاران  یا  مبتدی  افراد  بین  از  نوشیدنی ها  این 

حرفه ای به ویژه در رشته بدنسازی یا یوگا هستند.
ویژه  به  ورزش  دار  دوست  افراد  به  کارشناسان   
با  می کنند  توصیه  بدنسازی  رشته  به  عالقه مندان 
انجام تمرین های ورزشی و رژیم خوراکی سالم دارای 
ورزش  انجام  در  استمرار  و  پروتئین  و  کربوهیدرات 
می توانند به تناسب اندام مورد نظر خود دست یابند 
پروتئینی  نوشیدنی های  مصرف  به  نیاز  آنکه  بدون 

صنعتی داشته باشند.
بدن  سالمت  برای  دو  هر  پروتئین  و  کربوهیدرات 
حاوی  خوراکی  مواد  مصرف  هستند،  مهم  بسیار 
استاندارد سبب کنترل چربی  به میزان  کربوهیدرات 
ابتال به دیابت می شود، در حالی که  از  و جلوگیری 
تقویت  سبب  پروتئین  حاوی  خوراکی های  مصرف 

استخوان ها و افزایش بافت عضالنی می شود.
مخلوطی  دارای  بدنسازی  پودر های  یا  نوشیدنی   
زنجیره ای  آمینه های  اسید  ترکیب  با  پروتئین ها  از 
افزایش  بر  افزون  ترکیب  این  BCAAs هستند، 
نیز  قلب  گرفتگی عضله های  بافت عضالنی سبب 
و  متعادل  باید  انسان  بدن  خوراکی  رژیم  می شود. 
انواع مواد خوراکی از جمله میوه، سبزیجات،  شامل 
حبوبات، غالت، مواد پروتئینی، کربوهیدرات، آجیل و 
لبنیات باشد؛ مصرف بیش از اندازه پروتئین از جمله 
انواع محصول های خوراکی و  مکمل برای سالمت 

بدن مضر وسبب ابتال به انواع بیماری ها می شود.
نوشیدنی های  زیاد  میزان  به  افراد  که  هنگامی   
 BCAA پروتئینی مصرف می کنند افزایش میزان
درخون سبب دگرگونی در هورمون سروتونین در مغز 
می شود و به این ترتیب فرد دچار نوسان های خلقی 
خشونت  یا  افسردگی  چون  هایی،  مشکل  بروز  و 

می شود.
 سروتونین تنها سبب ایجاد شادی وبهبود خلق و خو 
نیز مهار می کند، دراثرمصرف  را  اشتها  بلکه  نیست 
مکمل های بدنسازی و برهم خوردن تعادل سروتونین 
اشتهای افراد افزایش یافته و این سبب افزایش وزن و 

تجمع چربی دربدن آن ها می شود.
برموش های  را   BCAA اثر  کارشناسان   
آن ها  بیشتر  دریافتند  و  کرده  بررسی  آزمایشگاهی 
دچار افزایش وزن ناگهانی و کوتاه شدن طول عمر 

شده اند.
 این مطالعه نشان می دهد که باید سطح اسید آمینه 
داشته  قرار  تعادل  حالت  در  بدن  وسیله  به  دریافتی 

باشد تا افراد دچار بیماری های مختلف نشوند.
می خواهند  که  ورزشکاری  افراد  به  کارشناسان   
عضالت خود را تقویت کنند توصیه می کنند در رژیم 
مرغ،  تخم  ماهی،  مرغ،  چون  موادی،  خود  خوراکی 
این  دهند،  قرار  را  سویا  دانه  و  آجیل  عدس،  لوبیا، 
مواد طبیعی دارای اسید آمینه درون خود هستند و 
تقویت  و  بدن  سالمت  برای  آن ها  متعادل  مصرف 

عضله ها مفید است.

ترامپ  بعدی دولت  برنامه  از  آمریکایی  یک رسانه 
علیه ایران برای افزایش تحریم ها خبر داد.

نوشت:  ژورنال،  استریت  وال  از  نقل  به  آنالین  خبر 
صنایع پتروشیمی ایران، صادرات کاالهای ایران به 
افغانستان و مبادالت مالی ایران در سنگاپور و مالزی، 

اهداف دور بعدی تحریم ها هستند. در همین راستا 
یک مقام رسمی دولت به این رسانه آمریکایی گفت: 
جمهوری  دالری  معامالت  سراغ  جدید  فشارهای 
اسالمی می رود تا دسترسی به آن را دشوارتر کند.

در ادامه این گزارش آمده است: ایاالت متحده افراد 

رسمی را در سنگاپور، مالزی و هند مستقر کرده که 
مراقب باشند هیچ گونه اقدامی در دور زدن تحریم ها 
انجام نشود. همچنین شبکه مالی ایاالت متحده هم 
امارت  مالزی،  سنگاپور،  در  مالی  فعالیت های  روی 

متحده عربی و ارمنستان متمرکز خواهد بود.

زن جوان که در زندگی اولش تجربه ی بسیار 
زندگی  وارد  آرزو  و  امید  هزار  با  داشت  تلخی 
فرزند  همانند  را  او  دختر  دو  و  شد  دوم  مرد  با 
آمدن  دنیا  به  با  اما  بود  کرده  قبول  خودش 
جوان  زن  نوزاد  فروش  به  شوهرش  فرزندش 
پرداخت و نوزاد او را به خانواده ای فروخته بود 
همین باعث شد تا زن جوان در به در به دنبال 
بودند  خریده  را  او  نوزاد  که  بگردد  ای  خانواده 
تباهی  به  روی  او  زندگی  بازهم  دلیل  همین  به 
از  دیگر  بار  را  زندگی خود  و زن جوان  گذاشت 
دست داد. 20روز در کوچه و خیابان های شهر 
دنبال  به  حیران  و  زده  وحشت  بودم،  سرگردان 
نشانی های مختلف می گشتم و زنگ منازلی را 
که احتمال می دادم گمشده ام در آن جا باشد به 
صدا در می آوردم و باز با ناامیدی باز می گشتم،

تا این که روزی  زن ۳0ساله در حالی که نوزادی 
ریزان  اشک  و  فشرد  آغوش می  در  به شدت  را 
صورت او را غرق در بوسه می کرد، ضمن قدردانی 
تلخ  ماجرای  درباره  انتظامی،  نیروهای  تالش  از 
زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
شده  جوانی  وارد سن  تازه  گفت:  مشهد  سیدی 

بودم که با »امیرعلی« ازدواج کردم،
ما  اختالفات  نداشتیم،  هم  با  سازگاری  هیچ  اما 
دخالت  میان،  این  در  و  شد  می  بیشتر  روز  هر 
اطرافیان نیز آتش این اختالفات را شعله ور می 
کرد تا جایی که دیگر ادامه این زندگی مشترک 
دادن  با  خاطر  همین  به  و  نبود  مقدور  برایم 
او  از   ، امیرعلی  به  ام  ساله  هفت  پسر  حضانت 
طالق گرفتم، چراکه می دانستم در آینده وقتی 

خوبی  به  را  او  توانم  نمی  شود  تر  بزرگ  پسرم 
تربیت کنم.

خانه  به  دوباره  ناموفق  ازدواج  این  با  خالصه، 
به  بعد »صمد«  این که مدتی  تا  بازگشتم  پدرم 
ناموفق  ازدواج  یک  نیز  او  آمد.  ام  خواستگاری 
داشت و حضانت دو دختر خردسالش را به عهده 
و  سابقش  همسر  ناسازگاری  صمد  بود.  گرفته 
دلیل  را  اخالقی  خاص  مسائل  برخی  همچنین 
جدایی از همسرش بیان می کرد و ادامه داد که 
پس از ازدواج، من باید از دو دختر او نیز به خوبی 

نگهداری کنم.
بودم،  شده  خسته  تنهایی  این  از  که  هم  من 
و  دانستم  خودم  فرزندان  مانند  را  دخترانش 
تصمیم گرفتم با صمد ازدواج کنم چراکه او نیز 
مانند من طعم تلخ طالق را چشیده بود و ما می 
توانستیم بهتر یکدیگر را درک کنیم. خالصه، با 
تعیین مهریه اندکی به عقد صمد در آمدم و این 
گونه زندگی مشترکمان در یک واحد آپارتمانی 
نیز  مادر همسرم  و  پدر  در حالی شروع شد که 
در واحد دیگر همان آپارتمان زندگی می کردند.

ابتدا فکر می کردم سعادت و خوشبختی به من 
توانم زندگی راحتی  روی آورده است و من می 
را در کنار همسرم تجربه کنم اما این آرزو خیلی 
زود به خاکستر یأس و ناامیدی تبدیل شد چراکه 
و  پرخاشگر  و  عصبی  شدت  به  صمد  فهمیدم 
بدبین است تا جایی که حتی به پدرش نیز که در 
همسایگی ما زندگی می کرد سوءظن داشت، به 
همین خاطر درگیری و جدل های ما سر مسائل 
و موضوعات پیش پا افتاده و بی اهمیت آغاز شد، 

بود،  تازگی متولد شده  به  در حالی که دخترم 
نمی  دیگر  گرفت.  شدت  نیز  ما  های  درگیری 
های  توهین  و  پرخاشگرانه  رفتارهای  توانستم 

همسرم را تحمل کنم.
عاقبت دعواهای ما به جایی کشید که به ناچار 
جهیزیه ام را جمع کردم و دوباره به منزل پدرم 
را  دخترم  ندادند  اجازه  ام  خانواده  اما  بازگشتم 
توانایی  نزد خودم نگه دارم چراکه معتقد بودند 
سرپرستی دختر هفت ماهه ام را ندارند، به همین 
خاطر نزد صمد رفتم و با او توافق کردم که مهریه 
ام را به او ببخشم و حضانت دخترم را نیز به او 
واگذار کنم تا در قبال آن وکالت محضری طالق 

را به من بدهد.
صمد  فهمیدم  روزی  که  بود  توافق  این  از  بعد 
دخترم را به خانواده ای ناشناس فروخته است تا 
از او نگهداری کنند. هراسان نزد پدر صمد رفتم 
و با التماس و اشک ریزان خواستم تا سرپرستی 

فرزندم را به خودم واگذار کنند،
ولی  داد  به من  را  مدنظر  خانواده  آدرس  او هم 
وقتی به آن نشانی رفتم، فهمیدم که این نشانی 
اشتباه است. بعد از 20روز جست و جو، باالخره 
از طریق محضری که خانواده مذکور به همسرم 
بی  فرزندش  حال  از  را  او  که  بودند  داده  تعهد 
خبر نگذارند، شماره تلفنی پیدا کردم و به بهانه 
تحویل سیم کارت نشانی آن ها را یافتم ولی آن 
این که دست به  تا  ها فرزندم را به من ندادند، 
دامان قانون شدم و با دستورات سرگرد احمدی 
گذشت  از  بعد  مشهد(  سیدی  کالنتری  )رئیس 

۴۵ روز، دخترم را در آغوش گرفتم .

را  توضیحاتی  افشار«  »مهناز  مدافع  وکیل 
پیرامون پرونده موکلش ارایه داد.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
موکلم در خارج از کشور است و در صحبتی که 
با من داشت گفته که تابع قوانین و مقررات است 
و اصال فکر نمی کرده که اتهامی متوجه او باشد 
و مشکلی ایجاد کند و به محض اینکه به ایران 
برگردد در اولین فرصت در مرجع قضایی مربوطه 

حاضر خواهد شد.
وی افزود: آنچه که در ظاهر شنیدیم این است 
شکایت  موکلم  از  وکیلش  و  دریاباری  آقای  که 
کرده اند و اتهامش تشویش اذهان عمومی و نشر 
اکاذیب ذکر شده که با نیابت قضایی، پرونده به 

دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است.
خرمشاهی تصریح کرد: تشخیص اینکه نوشته و 
اظهارنظر خانم افشار وصف مجرمانه دارد یا خیر، 
دستگاه  استقالل  یعنی  است؛  قضایی  مرجع  با 
این  قضا حکم می کند که دیگران در خصوص 
پرونده نه مداخله و نه اظهار نظر کنند و طبیعتا 
قاضی مربوطه در این مورد رسیدگی خواهد کرد 

و موکلم دفاعیاتش را انجام خواهد داد.
فضای  یک  در  باید  پرونده  این  کرد:  تاکید  وی 
و  شود  رسیدگی  حواشی  و  جو  از  به دور  و  آرام 
قطعا دخالت دیگران مصداق تداخل در امر قضا 
و منافی استقالل قوه قضاییه است. مساله دیگر 
ارکان و شرایط تحقق جرم محقق  باید  این که 
شود و عناصر سه گانه جرم یعنی عنصر مادی، 

معنوی و قانونی وجود داشته باشد که در هر حال 
بزه  این عناصر قطعا  از  فقدان هر یک  لحاظ  به 

محقق نخواهد شد و اتهام متوجه متهم نیست.
وکیل مدافع مهناز افشار ادامه داد: امیدواریم در 
یک فضای آرام و به دور از حواشی به این پرونده 
مرتکب  کرده  نمی  فکر  موکلم  و  رسیدگی شود 

جرمی شده باشد و تابع قانون و مقررات است.
وی یادآور شد: فعال پرونده در مرحله دادسراست 
موکلش  جلب  و  احضار  حکم  صدور  درباره  وی 
گفت: تابع مقررات آیین دادرسی کیفری هستیم 

احضار  باید  ابتدا  شود.  اجرا  مقررات  این  باید  و 
و  نیست  ایران  اکنون هم که موکلم در  و  باشد 

برگردد حتما توضیح خواهد داد.
شعبه  دادیار  گذشته  هفته  ایسنا،   گزارش  به 
سوم دادسرای عمومی و انقالب بابل از دادسرای 
تهران خواسته است که مهناز افشار را احضار و 
در صورت عدم حضور جلب کند. در نامه مربوط 
تشویش  مذکور،  قضائی  نیابت  درخواست  به 
اتهامات  به عنوان  اکاذیب  اذهان عمومی و نشر 

مهناز افشار ذکر شده است.

برنامه بعدی ترامپ علیه ایران پس از تحریم نفتی

فروش نوزاد، زن جوان را خانه به خانه در شهر می چرخاند

توضیحات وکیل مدافع »مهناز افشار« درباره پرونده موکلش
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کرمان بر سکوی نخست 

رقابت های قهرمانی استان ایستاد
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی استان، یادوراره  شادروان علی 
زارعی  که به مدت دو روز در پیست دوچرخه سواری خاتم االنبیاء 

کرمان برگزار شد، با قهرمانی میزبان پایان یافت.
در  کرمان،  استان  دوچرخه سواری  هیات  رییس  اسالمی،  حسین 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
استان کرمان،  قهرمانی  ، گفت: مسابقات دوچرخه سواری  کرمان 
و  نونهاالن  سنی  های  رده  در  زارعی   علی  شادروان  یادوراره  
نوجوانان و در دو بخش آقایان و بانوان در پیست دوچرخه سواری 

خاتم االنبیاء کرمان برگزار شد.
وی با اعالم اینکه در این رقابت ها، ١١ شهرستان به مدت دو روز 
مارپیچ  افزود: مسابقات در رشته های  پرداختند،  رقابت  به  با هم 

مهارتی، ٢٥٠ و ٥٠٠ متر پیگیری شد.
اسالمی با اشاره به اینکه رده نونهاالن سنین ۸٣ تا ۸۹ و رده ی 
این  پایان  در  کرد:  تصریح  بود،   ۸٤-۸٣ متولدان  شامل  نوجوانان 
های  تیم  و  کرد  خود  آن  از  را  قهرمانی  عنوان  کرمان  ها،  رقابت 

رفسنجان و کوهبنان در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
یاد  با  ها  رقابت  این  که  زارعی   علی  شادروان  شود:   می  یادآور 
تهران در  اردیبهشت سال ۸٠ در  برگزار شد، ٧  و خاطره ی وی 
اردوی تیم ملی دوچرخه سواری، قبل از اعزام به مالزی در تصادف 

رانندگی جان خود را از دست داد.

کرمان قهرمان رقابت های دانهیل 

لیگ باشگاه های کشور شد
پرونده رقابت های لیگ دوچرخه سواری باشگاه های کشور در رشته 

دانهیل با قهرمانی کرمانی ها در البرز بسته شد.
در  کرمان،  استان  دوچرخه سواری  هیات  رییس  اسالمی،  حسین 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
باشگاه های کشور  کرمان، گفت: رقابت های دوچرخه سواری لیگ 
در رشته دانهیل  با حضور ٣٢ تیم در قالب ١٠٥ شرکت کننده از 

سراسر کشور به مدت یک روز به میزبانی استان البرز برگزار شد.
وی افزود: در نخستین مرحله ی این رقابت ها، امین نجفی و طا ها 
قابلی هر دو از تیم بانک رسالت کرمان به ترتیب نایب قهرمانی و 

جایگاه سوم را از آن خود کردند.
رسالت  بانک  نیزتیم  رقابت ها  این  پایان  در  کرد:  تصریح  اسالمی 
و  ایستاد  مسابقات  نخست  سکوی  بر  تیمی  مجموع  در  کرمان 

قهرمان شد.

کشف ۵۰۰ میلیون ریال اموال مسروقه 

از مخفیگاه سارقان
اموال  نفر سارق حرفه ای   ٢ بم گفت:  انتظامی شهرستان  فرمانده 
شهروندان درعملیات پلیس این شهرستان دستگیر و بیش از ٥٠٠ 

میلیون ریال اموال مسروقه از مخفیگاه آنان کشف شد.
 ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
پی  در  گفت:  بم  شهرستان  انتظامی  نجفی،فرمانده  اکبر  سرهنگ 
اعالم شکایت تعدادی از شهروندان در محدوده شهر بروات مبنی 

بر سرقت از منازل و مغازه آنان موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این زمینه پرونده مرتبط در کالنتری ١٤ تشکیل و 
انجام شد  یا عوامل این سرقت ها  تحقیقات برای دستگیری عامل 
که نهایتاً با تالش بی وقفه ماموران این کالنتری یک سارق دارای 

سوابق کیفری شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ نجفی عنوان کرد: پس از دستگیری این سارق و همچنین 
شناسایی و دستگیری همدستش در بازرسی از مخفیگاه آنان اموال 
مسروقه زیادی شامل موتور کولر، سیم برق، آب سرد کن، برخی 

لوازم منزل و دیگر اقالم به ارزش ٥٠٠ میلیون ریال کشف شد.
با  مرتبط  بعدی  تحقیقات  گفت:  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دارای  این سارقان که  مورد دستبرد  منازل  داد  نشان  پرونده  این 
این  اند که در  اند مورد سرقت قرار نگرفته  بوده  ایمنی  تجهیزات 
زمینه به شهروندان توصیه می کنیم حتما نسبت به افزایش ایمنی 

منازل خود اقدام کنند.

خودروی حامل ۸۰ هزار نخ سیگار 

قاچاق به مقصد نرسید
فرمانده انتظامی جیرفت از کشف ۸٠ هزار نخ سیگار قاچاق از یک 

خودرو خبر داد.
 ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده  محمدرضایی،  رضا  سرهنگ 
گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل کاالی قاچاق بوسیله یک 
به موضوع در  بلوک  رسیدگی  پژو ٤٠٥ در محور بخش  دستگاه 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی خودروی مورد 
نظر را در این محور شناسایی و متوقف کردند که در بازرسی از آن 

۸٠ هزار نخ سیگارقاچاق در مارک های مختلف کشف شد.
سرهنگ محمدرضایی گفت: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضائی شد.
به  ورود  دریچه  سیگار  اینکه  بیان  با  جیرفت  انتظامی  فرمانده 
اعتیاد و اعتیاد خود زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری های رفتاری و 
اجتماعی است، تصریح کرد: به خانواده ها توصیه می شود با نظارت 
بر دوست یابی و معاشرت های فرزندان خود از ابتالی آنان به اعتیاد 

و دیگر کج روی ها جلوگیری کنند.

ـ  جوانان  کشوری  آزاد  دارت  مسابقات  مرحله  دومین 
قهرمانی  نایب  با  پسران  بخش  در  ملی  تیم  انتخابی 

امیرمهدی زنگی آبادی به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
ـ  آزاد کشوری  دارت  مرحله مسابقات  دومین   ، جوان  

با حضور ٢۶ دارتر  انتخابی تیم ملی در بخش پسران 
شهرستان  "کلوا"  رستوران  در  کشور  سراسر  از  جوان 

گرمسار برگزار شد.
قهرمان جوانان  مهرداد سیفی  ها،  رقابت  این  پایان  در 
از   ۹٧ سال  در  ایران  بزرگساالن  قهرمان  نایب  و  کشور 

استان تهران به عنوان نخست دست یافت، امیر مهدی 
از  خدایی  ابوالفضل  و  شد  دوم  کرمان  از  آبادی  زنگی 
صورت  به  خوزستان  از  قنبری  محمدرضا  و  اردبیل 

مشترک درجایگاه سوم ایستادند.
دبیر  فاضلی  محمدحسین  حضور  با  ها  رقابت  این 

کمیته  مسئول  سلیمی  مهدی  کشور،  دارت  انجمن 
و  ورزش  اداره  رییس  دارت،چنگیزی  انجمن  مسابقات 
رییس  ناظریه  محمدرضا  گرمسار،  شهرستان  جوانان 
کمیته دارت شهرستان گرمسار و اعضای کادر فنی تیم 

ملی جوانان دارت ایران برگزار شد.

نخستین  در  کرمانی  کماندار  زاده  منشاء  سینا 
مرحله مسابقات رنکیگ کشوری تیراندازی با کمان 
در بخش کامپوند بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

خبرنگاران جوان  ، مرحله نخست مسابقات رنکینگ 
ربانی  عالم  بزرگداشت  کمان،  با  تیراندازی  کشوری 
استاد شهید مرتضی مطهری و نکوداشت مقام واالی 
معلم در بخش کامپوند به میزبانی هیات تهران در 

مجموعه ورزشی تختی انجام شد.
در این مرحله از مسابقات ۸۸ کماندار در دو بخش 
آقایان )٥٥( نفر و خانم ها )٣٣( نفر در مسافت ٥٠ 
به  متر رشته کامپوند طی رقابتی جذاب و دیدنی 

تیراندازی پرداختند.
در پایان، در بخش کامپوند آقایان، سینا منشاء زاده 
ایستاد و عنوان  کماندار کرمانی بر سکوی نخست 

قهرمانی رقابت ها را از آن خود کرد.

به  کرمان  استان  معلوالن  و  جانبازان  شنای  تیم 
مدال   ١۹ کسب  با  دلپسند  شورش  سید  سرمربیگری 
طال، ۶ نقره و ۶ برنز و جابجایی ٤ رکورد ملی در جایگاه 

دوم کشور ایستاد.
کرمان  استان  معلوالن  و  جانبازان  شنای  تیم  سرمربی 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
قهرمانی  رقابت های  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
کشور شنای جانبازان و معلولین با حضور شناگرانی از 
سراسر کشور، ١٢ و ١٣ اردیبهشت جاری در استخر ۹ 

دی تهران برگزار شد.

کریم  محمد  ترکیب  با  کرمان  استان  تیم  افزود:  وی 
زاده، ایلیا کاظمیه، سید شورش دلپسند، فرزاد حسین 
نگارستانی  ابوالفضل  مشایخی،  عارف  محمد  آبادی، 
شورش  سید  سرمربیگری  به  نژاد  ضیغمی  سینا  و 
سرپرستی  و  دلپسند  اکبر  سید  مربیگری  دلپسند، 

ابراهیم محمدزاده در این رقابت ها حضور یافت.
جانبازان  شنای  تیم  پایان،  در  کرد:  تصریح  دلپسند 
شورش  سید  سرمربیگری  به  کرمان  استان  معلوالن  و 
و  برنز   ۶ و  نقره   ۶ طال،  مدال   ١۹ کسب  با  دلپسند 

جابجایی ٤ رکورد ملی در جایگاه دوم کشور ایستاد.

دارتر کرمانی نایب قهرمان رقابت های دارت آزاد جوانان کشور

کماندار کرمانی بر سکوی نخست رقابت های قهرمانی کشور ایستاد

شناگران معلول کرمانی نایب قهرمان رقابت های کشوری
خبر

وان  کومیته  کاراته  مسابقات  دوره  پنجمین 
معرفی  با  کرمان  استان  پسر  نونهاالن  و  خردساالن 
بشری  ورزشی  مجموعه  در  برتر  های  تیم  و  نفرات 

کرمان، سالن تکواندو به کار خود پایان داد.
احمد امیری رییس هات کاراته استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
کاراته  مسابقات  دوره  پنجمین  گفت:   ، جوان  
کومیته وان خردساالن و نونهاالن پسر استان کرمان 
با  تکواندو  سالن  کرمان  بشری  ورزشی  مجموعه  در 
حضور١٥٠شرکت کننده از شهرستان های رفسنجان، 

جیرفت، سیرجان، بافت و کرمان  برگزار شد.
وی افزود: در پایان نتایج زیر حاصل شد:

خردساالن
وزن-٢٠

مقام اول سروش اخالقی متحدب جیرفت
مقام دوم امیر محمد موسی زاده پویا سیرجان

مقام سوم سپهر اخالقی  متحدب جیرفت و مهدی 
غصنفری پویا سیرجان

وزن-٢٥
مقام اول محمد پوریا احمدی نژاد کویر کرمان

مقام دوم امیر علی خانوکی کویر کرمان
مقام سوم بهزاد موالیی  تخت جمشید کرمان دانیال 

زینلی الماس کرمان

وزن -٣٠
مقام اول شایان شور آبادی تخت جمشید کرمان

مقام دوم محمد پارسا علیرضایی پویاسیرجان
مقام سوم رامین پور امینایی ملی پوشان رفسنجان 

مجتبی رجایی شهدا کرمان
وزن-٣٥

مقام اول  آرشام ابراهیمی الماس کرمان
مقام دوم ابوالفضل رنجبر تخت جمشید کرمان

جواد  محمد  و  گویینی  لری  ابوالفضل  سوم  مقام 
خوارزمی پویا سیرجان

وزن-٤٠
مقام اول طیب کهنوجی تربیت رفسنجان

مقام دوم امیر علی بادیه نشین تربیت رفسنجان
مقام سوم امیر حسین رنجبر پویا سیرجان و محمد 

امین زارعی کاپیتان کرمان
وزن -٤٥

مقام اول ابوالفضل امیر مجاهدی پویا کرمان
مقام دوم محمد مهدوی الماس کرمان

تخت  حشمت  وایلیا  حقیقی  مهدیار  سوم  مقام 
جمشید کرمان

وزن +٤٥
مقام اول علیرضا امینی نژاد ملی پوشان رفسنجان

مقام دوم امیر علی مقدم ملی پوشان رفسنجان

مقام سوم پارسا اسماعیل زاده ملی پوشان رفسنجان 
و دانیال بهادر فاتحان اروند رفسنجان

نونهاالن
وزن-٣٥

مقام اول امیر رضا موسی زاده پویا سیرجان
مقام دوم امیر علی زعیم زاده فاتحان اروند رفسنجان
محمد  و  کرمان  الماس  زاده  عباس  آریا  سوم  مقام 

مهدی تمکین پویا کرمان
وزن-٤٠

مقام اول ابوالفضل همدم جو شهدا
مقام دوم حامد ایزدخواه تربیت رفسنجان

مقام سوم علیرضا آالم ملی پوشان رفسنجان و محمد 
اسحاق زهی پویا سیرجان

وزن -٤٥
مقام اول امیر پویا اسالمی شهدا کرمان

جمشید  تخت  زاده  شبانی  محمد  امیر  دوم  مقام 
کرمان

مقام سوم محمد مهدی رییسی الماس کرمان و امیر 
حسین ایرانمنش اختیارآباد

وزن -٥٠
مقام اول محمد عرفان عسکری پور شهدا کرمان

 مقام دوم محمد هادی اسدی الماس کرمان
متین  و   کرمان  الماس  محتشم  سعید  سوم  مقام 

امیری زاده ملی پوشان
وزن-٥٥

مقام اول نیما عارفی الماس کرمان
مقام دوم محمدابارقی ملی پوشان رفسنجان

مقام سوم محمد محمدنژاد شهدا  کرمان و محمد 
مهدی بیگ مرادی شهدا بافت

وزن+٥٥
مقام اول  محمد همایونی تربیت رفسنجان

مقام دوم محمد جهانشاهی پویا سیرجان
و  رفسنجان  پوشان  ملی  امیری  مهدی  سوم  مقام 

محمد امین پور یزدانپناه ۹دی کرمان
نتایج تیمی

خردساالن
مقام اول تخت جمشید کرمان١١امتیاز

رفسنجان   پوشان  وملی  سیرجان  پویا  دوم  مقام 
١٠امتیاز

مقام سوم الماس کرمان ۹امتیاز
نونهاالن

مقام اول  شهدا کرمان با ١۶ امتیاز
مقام دوم الماس کرمان ١١ امتیاز
مقام سوم پویا سیرجان ۹ امتیاز

اعالم  متعاقباً  رنگینک   نتایج  کرد:  تصریح  امیری 
خواهد شد.

معرفی نفرات برتر مسابقات کاراته کومیته وان استان کرمان

افقی: 
پیاده گز  از  کنایه  عامیانه که  المثلی  1-ضرب 

کردن یک مسیر طوالنی است.
2- موش خرما - هزار دستان - آهنگی از مازیار 

عصری
عالمت   - آینده  و  گذشته  فعل  انواع  از   -3
اختصاری سازمان آمار و فن آوری اطالعات- 

نگاه خیره 
4- ملیت ارشمیدس - کلمه ای در مقام اجابت 

دعوت حق
5- تلخ- بن زیستن - بردن آن به کرمان بی فایده 

است- از میوه های آبدار و خوشمزه تابستانی 
6- معمار قصر خورنق- دلتا 

7- با همه نازکی توی آن هم می روند- خالق 
تاجر ونیزی

8- خوی و عادت و نهاد - سخن شنیده را باز 
گفتن 

 - بسطامی  ایرج  یاد:  زنده  از  زیبا  تصنیفی   -9
ایستگاه قطار )وارونه( - شب روستایی ها 

سرزمین  مسافر  اولی   - آهنگ  و  نغمه   -10
عجایب و دومی ایثارگر 

مقدماتی  دور  در  حاضر  های  تیم  انگیزه   -11
مسابقات کشوری و بین المللی 

12- اندازه امتداد دو دست - آب پاک و روان 
- مذکر - کنجاوه 

13- نانوا - ابر پر باران و آب فراوان و شیرین - 
تشنه فریب بیابان 

به  وابسته  و  ساخته   - افغانستان  در  ایالتی   -14
چیزی

15- سبزه نوروئیده و باغچه سبز - کشف ادوارد 
جیز- آخرین بازمانده نازی ها 

عمودی: 
دنیا مقدمه  از وادی پرخوف و خطر  1- عبور 

ورود به آن است.
2- نوعی چراغ خوراک پزی- پرچم و بیرق

3- حالل الک که از تقطیر امالح اسید استیک 
حاصل می گردد. جنودوقشون 

4- ضرب المثلی عامیانه که کنایه ازتکرار نمودن 
کار یا امری می کند.

5- پویا نمایی - حرص و طمع - زمان بی انتها 
6- منسوب به طعم و مزه - برافروختگی - وسیله  ای  

در ژیمناستیک 
7- تازه ترکی - پارچه زربفت - هریسه - آخرین 

بازمانده نازی ها 
با  سریالی   - تاالب  و  آبگیر   - آذری  نام   -8

هنرنمایی حمیدرضا پگاه و سام درخشانی 

9- گیسو - کرگدن - سومین عدد اول - آنسو 
10- استانی در کشور عراق - اولی: عمیق و گود 

و دومی پست و لئیم 
11- وزش باد - همسایه پرو و کلمبیا - شراب 

انگوری 
12- جزیی از قرآن - ازدخانیات پرمصرف - 

طایفه و ایلی از ترکها 
از سوغات خوشمزه  13- مدخل و ورودی - 
کرمانیها - فلزی سفید رنگ و چکش خوار که 
در دمای 1400 درجه سانتی گراد ذوب می شود.

15- موی سر - تخمین - نمایشنامه 
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سفرنامه یک نویسنده همیشه در سفر درباره منطقه زیبای دهبکری؛

روز جمعه دهم اسفند ماه 1397 شمسی ساعت 6 صبح 
همراه سه نفر از دوستان عزیزم آقایان یدا... عامری ، جواد 
افشاری پور  و عّزت جمشیدی به قصد دیدار از دهبکری 
و طبیعت زیبای آن که اکنون چند روزی است به بخش 
تبدیل شده عازم این دیار شدیم. هوا در کرمان ابری بود 

ولی قصد باریدن نداشت. 
ولی در دهبکری به طوری که بعدها دیدیم باران به شدت 
می بارید. بعد از گذشتن از ایستگاه ایست و بازرسی به 
دو راهی راین رسیدیم که راه راین و سر بیژن و دلفارد 
ورود  اّول  راه  این  شود.  می  ختم  جیرفت  به  نهایت  در 
دهبکری  جاده  راهی  دو  از  اصلی  راه  است.  جیرفت  به 
تا  از دهبکری  بعد  راه  این  در  که  به جیرفت می گذرد 
جیرفت که 55 کیلومتر فاصله دارد 12 تونل حفر کرده 
اند که اسامی آن با ماه های سال شمسی مطابقت دارد. 
به این ترتیب فروردین ، اردیبهشت ، خرداد تا ... اسفند.

به علت اینکه در تابستان کامیون های زیادی برای حمل 
محصوالت درختی و صیفی جات جیرفت از این راه تردد 
را  جاده  این  دارند  قصد  که  است  سالی  چند  کنند  می 
دو بانده کنند و مهندسان راه سازی ترجیح داده اند که 
همین  به  بسازند.  تونل  بدون  را  جیرفت  جاده  دوم  باند 
خاطر در 12 قسمت تا جیرفت کوه را بریده اند تا جاده 
را احداث کنند و در حال حاضر بیشتر جاده جیرفت از 
بانده  دو  بندرعباس  تا  از جیرفت  و  تا جیرفت  دهبکری 
است. امید است که قسمت های کمی که برای دو بانده 
شدن باقی مانده است  هرچه زودتر به اتمام برسد تا از 
می  صورت  جاده  این  در  که  وحشتناک  تصادفات  بروز 

گیرد کاسته شود.
در اول جاده دهبکری هم به تازگی شروع به احداث باند 
دوم جاده کرده اند . در این قسمت هنوز زیرسازی جاده 
را شروع نکرده اند. امید که هرچه زودتر عملیات باند دوم 
جاده دهبکری هم شروع شود تا گردشگران و مسافران 
عادی به راحتی بتوانند در هر دو باند جاده تردد کنند. از 
دو راهی کرمان به بم باران به شدت می بارید و ما از این 

مسیرها عبور کردیم .
1 - دهانه مرغک

2 - دو راهی مرغک
3 - سنگ سیاه: دهکده ای است که در زمان قدیم دو 
ای  مدرسه  و  مسجد  اکنون  و  است  داشته  آبی  آسیاب 

هم دارد.
4 - ده بید یا سر کافه که از ده بید جاده مستقیم به طرف 

جیرفت می رود.
این  در  اداری  های  ارگان  تمام  و  دارد  مرکزیت  بید  ده 
-دبیرستان- دبستان  مانند  هستند  مستقر  قسمت 
هنرستان-مسجد -پاسگاه ژاندارمری -درمانگاه و دهیاری 
تمام  ده مستقر هستند که  این  در  زیادی  مغازه های  و 

لوازم  مورد نیاز مردم را می فروشند .
روی رودخانه دهبکری پلی مستقر است که رفت و آمد را 

در زمستان آسان می کند.
5- قبل از رسیدن به پل سمت راست به روستای طاغوئیه 

می رسیم. 
6-روستای سر میدان سفلی 
7- روستای سر میدان علیا 

8- روستای روداب 
قرار  پل  نزدیک  و  رودخانه  کنار  در  قلعه  پا  روستای   -9
دارد و پارکی در کنار رودخانه درست کرده اند و آالچیق 
اند که مسافران دهبکری  هایی هم در آن احداث کرده 

برای استراحت از این آالچیق ها استفاده می کنند .
انتهای پا قلعه به یک سه راهی منتهی می شود.

1-راه مستقیم به ده باغ می رود که  مدرسه و مسجدی 
هم دارد.

2 - راه سمت چپ به دشت علی می رود
می  گلستان  بروزن  ستان  کل  به  راست  سمت  راه   -  3
رود که ما در میان باران در یکی از ویالهای کل ستان 
مستقر شدیم. قرار بود در یکی از ویالهای بید زاغ امروز 
رودخانه  طغیان  و  باران  شدت  علت  به  که  بگذرانیم  را 
طرف  آن  به  نتوانستیم  نداشت  پل  که  زاغ  بید  جدگان 

رودخانه برویم .
جمعه ای که ما در دهبکری بودیم  باران به شدت می 
بارید. نتوانستیم از خانه بیرون بیاییم فقط آخرهای غروب 
از  برخی  توانستیم  که  شد  کاسته  کمی  باران  شدت  از 

مکانهای دهبکری را در زیر نم نم باران ببینیم . 
ایام تعطیالت  جمعیت دهبکری 5000 نفر است که در 
اینکه دهبکری دهکده گردشگری  علت  به  این جمعیت 
است جمعیت آن دو یا سه برابر می شود . به همین خاطر 
حدود 20 قصابی و 6 نانوایی در دهبکری به کار مشغولند 

که اوج کار آن ها در روزهای تعطیل می باشد.
در دهبکری محصوالت سردسیری مانند زردآلود -  گردو 
آید  می  عمل  به  هلو    - گالبی    - بادام    - خرمالو    -
که به اندازه ای نیست که به بازارهای خارج از دهبکری 
روانه شود  و مردم دهبکری درآمد چندانی از محصوالت 

سردسیری خود ندارند. 
زندگی  گذران  اندازه ی  به  حتی  دهبکری  در  در ضمن 

خودشان هم گندم -  جو -  سیب زمینی -  عدس -  
نخود و لوبیا نمی کارند ولی نهال توت فرنگی در دهبکری 
به خوبی عمل می آید که این نهال ها به جیرفت ارسال 
می شود و بیشتر توت فرنگی جیرفت از نهال های توت 

فرنگی دهبکری است.
در  سردسیری  آالی  قزل  ماهی  پرورش  دهبکری  در 
فراوان دیده می شود و ماهی  استخرهای پرورش ماهی 

های آن به بازارهای بم و جیرفت ارسال می شود.
نام خانوادگی بیشتر اهالی دهبکری افشاری پور -  افشار 
منش -  و کریمی افشار است که اکثراً با هم فامیل هم 
می باشند. طایفه افشار که اصوالً ترک بوده اند در زمان 
صفویه از آذربایجان غربی به کرمان کوچانده شده اند. بعد 
از از دست دادن حکومت عده ای از افشارها به شهرستان 
بافت و گروهی هم سمت کوه های دهبکری رانده شده اند 
و در آنجا سکنی گزیده اند و به شغل دامداری و کشاورزی 

مشغول شده اند.
با توجه به اینکه روزهای پنجشنبه و جمعه به طور کامل 
در دهبکری باران با شدت باریده بود و شیب کوچه ها و 
معابر به طور طبیعی خود به خود بدون اینکه کسی در 
نظم شیب های طبیعی مانعی ایجاد کرده باشد، آبها به 
طرف رودخانه که در دهبکری جاری بود روان بود و آب 
 2 در  فقط  کرد  نمی  ایجاد  کسی  برای  مزاحمتی  باران 
رودخانه موجود در دهبکری آب با شّدت و حّدت جریان 
داشت؛ یکی که پل داشت و ماشین ها از روی پل عبور 
به رودخانه  نداشت کسی  می کردند دیگری هم که پل 
نزدیک نمی شد و خانه های دو طرف رودخانه ارتباط آنها 

برای 24 ساعت قطع شده بود. 
پیش خود گفتم اگر چنان بارانی در شهر کرمان باریده 
معیوب  کرمان  آب  های  جوی  ساختار  که  آنجا  از  بود 

است و در خیلی جاها جلوی جوی های آب به طور کلی 
مسدود است و پل هایی هم که روی جویها زده اند دهانه 
آنها آنقدر تنگ است که آب در پشت آنها جمع می شود 
کم  خیابان  شیب  که  جاهایی  مخصوصاً  و  خیابان  به  و 
است در محوطه ها سرازیر می شود مطمئنا  خیابان ها 
نشان  آن  به  نشان  شوند!  می  تبدیل  دریاچه  به  معابر  و 
خوبی  نسبتاً  باران  که  ماه  بهمن  آخر  چهارشنبه  در  که 
مناسب  شیب  که  هائی  راه  بیشترچهار  بارید  کرمان  در 
نداشتند به دریاچه تبدیل شده بود و در تعطیلی مدارس 
ابتدائی مخصوصاً وقتی انسان دانش آموزان را می دید که 
با کیف و کتاب در میان آبهای سرگردان گیر افتاده بودند 

دلش به رحم می آید.
در کشورهای پیشرفته کار شهرداری ها در هنگام ریزش 
باران تازه شروع می شود و اکیپ هایی از شهرداری آن 
مناطق از ما بهتران روانه محالت می شوند و در جاهایی 
ماژیک های ضد  با  انباشت آب مواجه می شوند   با  که 
محض  به  و  کنند  می  مشخص  را  قسمت  آن  دور  آب 
ها  کار شهرداری  مرحله دوم  تمام می شود  باران  اینکه 
که برطرف کردن عیوب است شروع می شود به طوریکه 
باران  اگر 10 روز  بعدی در آن کشور ها  بارش های  در 
دوچرخه  با  باران  از  بعد  دقیقه  ده  ببارد  مداوم  طور  به 
می توان در آن خیابان ها رفت و آمد کرد. متاسفانه در 
کرمان شاهد بودیم که در هنگام بارش شدید باران و آب 
گرفتگی کارگران زحمت کش شهرداری با موتور پمپ و 

تمام وسایل ممکن به خیابان ها آمدند و سعی می کنند 
که به طور موقت جلوی نفوذ آب را بگیرند و وقتی هم که 
باران تمام می شود کار خود را تمام شده می دانند و دیگر 
هیچ کوششی برای عیب هایی که متوجه شده اند برای 
ریشه کن کردن آن عیوب به خرج نمی دهند در حالیکه 
در اینگونه مواقع بعد از باران بایستی چنان کار کنند که 
در بارش بعدی دوباره غافل گیر نشوند ولی متاسفانه این 
دور معیوب سال ها است ادامه دارد و هر موقع که بارش 
شب  های  نیمه  در  حتی  بوده  کرمان  شهر  در  شدیدی 
کارگران خدوم شهرداری با تمام نیرو به میدان می آیند 
هم خودشان اذیت می شوند هم مردم درگیر در سیل و 
ا... و ماشاءا... که دیگر  انشاء  با کلمه  باران  پایان  از  پس 
چنین بارانی نمی آید کار را به روز مر گی می گذرانند 
در  شهرداری  اصلی  وظیفه  که  اساسی  کارهای  دنبال  و 
این گونه مواقع است نمی روند و به ظواهر کار خود می 
پردازند که شهر در حالت عادی خوب جلوه کند و کاری 
به بحران هایی که در هر چند سال یک مرتبه پیش می 
آید ندارند. امید که شهرداری وقوع حوادث را از قبل پیش 

بینی کند که در هنگام بحران با مشکل روبه رو نشود.
به علت  از قسمت های مختلف دهبکری  بازدید  از  پس 
اینکه باران دوباره شروع به باریدن کرد لذا ترجیح دادیم 
حرکت  کرمان  سمت  به  دهبکری  از  عصر   6 ساعت  که 

کنیم و ساعت 8 شب به کرمان رسیدیم.

نگین سبز دهبکری
به قلم

 محمد تقی  راه پیما

سرویس خبری کرمان امروز

  با گذشت 78 سال از نابودی شیرهای ایرانی 
در میهنشان، یک شیر نر ایرانی که »کامران« 
به  انگلستان  بریستول  باغ وحش  از  دارد  نام 
جفت  شد.  فرستاده  تهران  ارم  وحش  باغ 
دوبلین  باغ وحش  از  زودی  به  نیز  او  ماده ی 

ایرلند به ایران خواهد آمد.
وحش  باغ  آنالین؛  مردم ساالری  گزارش  به 
بریستول با گذاشتن تصویری  از کامران، در 
است.  داده  خبر  او  رفتن  از  خود،  فیس بوک 
زیر  در  نیز  انگلیسی  شهروندان  از  شماری 
و  غم  از  وحش  باغ  فیس بوکی  فرسته ی  این 
برایش  از رفتن کامران گفته اند و  اندوه خود 
آرزوهای خوب در ایران کرده  و عکس هایی 
بازنشر  نیز  را  گرفته اند  او  از  خودشان  که 

کرده اند.
داستان پرفرازونشیب شیر ایرانی

از شیر زیرگونه هایی گوناگون در جهان هست 
افریقا  در  زیرگونه،  یک  جز  آنها،  همه ی  که 
شیر  هم  زیرگونه  یک  آن  ـ  می کنند  زندگی 
به  را  آن  دانشمندان  که  آسیا  در  ایرانی ست 
 »Panthera leo persica« نام ایران

نامیده اند.
دگرسانی شیر ایرانی با شیر افریقایی در این 
است که شیر ایرانی اندکی کوچک تر از شیر 
افریقایی و نیز آرام تر است. شیر نر ایرانی یالی 
هایش  گوش  که  آن سان  دارد،  کم پشت تر 

دیده می شود. افزون بر این، چین زیر شکم، به 
ویژه در ماده ، یکی از نشانه هایی است که شیر 

ایرانی را از گونه ی افریقایی اش جدا می کند.
از میان  ایران،  ایرانی در خاستگاه خود،  شیر 
این  خوشبختانه،  این،  همه ی  با  است.  رفته 
و  می کند  زندگی  نیز  دیگر  جایی  در  شیر 
گجرات  در  است  »گیر«  نام  به  جنگلی  آن 
هندوستان، هر چند شمار شیرهای ایرانی در 

آنجا نیز کمتر از 700 قالده است.
با از میان رفتن شیر ایرانی در زیستگاه خود، 
هندیان او را »شیر هندی« و اروپائیان »شیر 
دانشی  نام  ولی همچنان  نامیده اند،  آسیایی« 

این زیرگونه »شیر ایرانی« مانده است.
پیش از انقالب اسالمی، کوشش هایی فراوان 
بازگردد،  ایران  به  ایرانی  شیر  تا  شد  انجام 
هندیان  سنگ اندازی  با  کار  این  انجام  ولی 
ها  کوشش  این  انقالب،  از  پس  نشد.  شدنی 
پی گرفته شد که آنها نیز به شکست  انجامید. 
شیر  بازگرداندن  دیدند  که  کوشندگان 
این بار  نیست،  شدنی  زیست بومش  به  ایرانی 
کوشیدند که او را دست کم به باغ وحشی در 
ایران بیاورند و در این راستا بود که باغ وحش 
ارم به انجمن باغ وحش های اروپا درخواست 
داد و هم زمان نیز جایگاهی درخور برای شیر 

آماده کرد.
آمدند،  ایران  به  بار  چندین  نیز  اروپائیان 
و دیدگاه های خود  بررسی کردند  را  جایگاه 
میان  در  ارم  وحش  باغ  دست اندرکاران  با  را 
و  باید  چنان که  جایگاه،  اینکه  تا  گذاشتند 
شاید، آماده شد. این نامه نگاریها و گفت وگوها 
این دست، 6  از  کارهایی  و  و ساخت جایگاه 

سال به درازا کشید تا به بار نشست، و اکنون 
شیر ایرانی پس از 78 سال به میهن خویش 

بازگشته است.
چندان  نه  گذشته هایی  در  است،  گفتنی 
در  ویژه  به  ایران  در سراسر  ایرانی  دور، شیر 
استان های خوزستان، فارس و بوشهر زندگی 
می کرده است. »دشت ارژن« یکی از بهترین 

زیستگاه های شیر ایرانی بوده است. در سده ی 
نوزدهم، جانورشناسی به نام بلنفورد گزارشی 
از شکار چهار تا پنج شیر در دشت ارژن و نیز 
فروش توله های شیر در بازار شیراز داده است.

ایرانی  شیر  نابودی  دلیل  مهم ترین  بی گمان 
بی رویه ی شاهزادگان  ایرانی، شکار  ببر  نیز  و 
واپسین  است.  بوده  گونه   دو  این  از  قجری 

سال  به  نیز  ایرانی  شیر  شدن  دیده  گزارش 
بازمی گردد  1320 و در نزدیکی های دزفول 
در  را  ایرانی  شیر  کسی  دیگر  آن،  از  پس  و 

میهنش تا به امروز ندیده است.
 شیر، نماد ملی ایران

را  جانوری اش  گونه های  از  یکی  کشوری  هر 
کشور  نماد  کانگورو  است:  کرده  خود  نماد 

پاندا  کانادا،  نماد  آبی  سگ  است،  استرالیا 
الما  هندوستان،  نماد  بنگال  ببر  چین،  نماد 
نماد بولیوی، خروس نماد فرانسه و ... . شیر 
به  ایران  های  دشت  در  روزگاری  که  نیز 
فراوانی زندگی می کرده و در ادب پارسی نماد 
شکوه و زیبایی و آزادگی و دلیری و نیرومندی 
و دادگری و شاهی است، از دیرباز نماد ملی 
کشور ما، »ایران«، بوده، ولی روشن نیست که 
چرا برخی »یوزپلنگ آسیایی« را، که بدبختانه 
ندارد،  ایران  در  روزگار خوشی  نیز  گونه  این 

نماد ایران پنداشته اند.
دارد.  واال  جایگاهی  نیز  ایران  هنر  در  شیر 
ایرانی  شیر  پیکر  جمشید(  )تخت  پارسه  در 
کنده  خیره کننده ای   زیبایی  با  ها  سنگ  بر 
پدر  آرامگاه  در  اردبیل،  در  این،  جز  شده اند. 
ایرانی  شیر  از  هایی  نقش  صفی الدین،  شیخ 
گورها  بر  سنگی  شیرهای  لرستان  در  است. 
همچنین،  نظاره گرند.  دشت ها  بر  و  ایستاده  
از  ایران،  کهن  ادبیات  از  مینیاتورهایی  در 
شاهنامه ی فردوسی تا پنج  گنج نظامی و نیز 
فلزکاری  در  ایرانی،  دستبافت  های  فرش  در 
دیگر،  هنرهای  و  پارچه بافی  جواهرسازی،  و 

شیرها دیده می شوند.
به هر روی، اکنون، دوباره، ایرانیان می توانند 
ببینند  نزدیک  از  را  کشورشان  ملی  نماد 
به  ایرانی  شیر  زوج  این  که  باشند  امیدوار  و 
بزایند؛  توله هایی  و  کنند  جفت گیری  زودی 
ایرانیان  واژگونه ی گذشته،  بار،  این  که  باشد 
در نگهداری از این شیرها بکوشند - چه بسا 
دسته های  غرش  ایران  های  دشت  از  دوباره 

شیر ایرانی طنین  انداز شود.

جزئیات بازگشت شیر ایرانی پس از 78 سال


