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از سوی وزارت آموزش و پرورش؛

ثبت  نام و دریافت کارنامه دانش  آموزان مجازی شد

در شهر کرمان تراکم دانش آموزان 

در کالس های درس باالی 40 نفر است
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار
خبر داد:

به حد نصاب نرسیدن 67 روستای

 کرمان برای تشکیل شورا

نوشتاری

درباره

خواجه عبداهلل انصاری

متن در صفحه دوم

رییس کل دادگستری استان کرمان:

انتشار علت رد صالحیت داوطلبان

 بدون رضایت آنها جرم است

2

یاد ایام:   

 روزنوشت های یک معلم  سابق

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان به خانواده ها اطمینان داد:

نکات الزم برای حفظ سالمت دانش آموزان 

در برگزاری آزمون های حضوری 

رعایت می شود

کهدراستانمطلوببهنظرنمیرسد؛ کرمانیدرزمینهاهدایعضووشاخصی گاهیشهروندان روایت»کرمانامروز«ازتاثیرآموزشوآ

افزایش اهدای عضو  وابسته به رشد فرهنگ است

متن کامل در صفحه سوم

    به رغم پیشینه تاریخی و فرهنگی و جایگاه واالی کمک به همنوع در فرهنگ کرمانیان، آمار اهدای عضو در افراد مبتال به مرگ مغزی به سطح قابل قبولی نرسیده است. به گفته معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان، متوسط شاخص اهدای عضو در کشور 14 است که متاسفانه این شاخص در استان کرمان 9 می باشد که پایین تر از متوسط کشوری است. امروز باید با استفاده از فرصت فضای مجازی 

و دسترسی آسان تر مردم به اطالعات، کوتاهی ها را جبران کرد و اقدامات سازنده ای در این مسیر انجام داد و ای کاش که در این کار خودمان و عزیزانمان پیشگام شویم و...
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فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:

کشف 38 دستگاه

 استخراج ارز دیجیتال

 از یک منزل مسکونی 

کرمان در 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد:

کرمان برای اقدام به موقع پلیس 

 جلوگیری از خودکشی دختر جوان

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

از حقوق شهروندی
 تنها جدول قطعی برق مانده است؟

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

روایت »کرمان امروز« 
 از یک سوال مردمی

که این روزها  
 بیش از پیش 

پرسیده می شود:

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی مزایده عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان 
 اجاره تعدادی غرفه در فروشگاه بزرگ معلم     شرح در صفحه سوم
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اخبار استان

معاون آموزش ابتدائی اداره کل آموزش و پرورش 
بیشترین  کرمان  شهر  در  گفت:  کرمان  استان 
تراکم دانش آموزی داریم و باالی 40 نفر است که 
باید برای حل مساله فضای آموزشی اقدام جدی 
با  باشد،  ها حضوری  اگر کالس  و  بگیرد  صورت 

توجه به کرونا مشکل جدی خواهیم داشت.
»عباس ضیاء« در جلسه شورای آموزش و پرورش 

نام  ثبت  تعداد  افزایش  به  اشاره  با  کرمان  استان 
دانش آموزان در سال تحصیلی جاری اظهار کرد: 
و  پایه هفتم  در  نفر  اول، 619  پایه  در  نفر   937
1361 نفر دانش آموز در پایه دهم افزایش ثبت 

نام داشتیم.
احوال  ثبت  از  که  آماری  براساس  افزود:  وی 
دریافت کرده ایم، 65 هزار و 428 نفر دانش آموز 

باید ثبت نام کنیم  کالس اولی در استان کرمان 
اتباع  آموز  دانش   5000 به  نزدیک  احتماال  که 

هستند.
و  عادی  مدارس  در  نام  ثبت  کرد:  تصریح  ضیاء 
هیات امنائی به واسطه موقعیت جغرافیایی است و 
به دلیل کرونا ثبت نام مدارس الکترونیکی خواهد 
بود و نیاز به حضور اولیاء نیست و تنها برای پایه 

مراجعه  به  نیاز  سنجش  منظور  به  ابتدائی  اول 
حضوری است.

معاون آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: 
زمان  در  ای  هزینه  بیمه،  و  کتاب  هزینه  جز  به 
ثبت نام دریافت نمی شود و در بحث فرم لباس 
مدارس  ببینیم  تا  شود  نمی  دریافت  هزینه  فعال 

حضوری است یا نه؟

بازخورد  و  گزارش  تاکنون  گفت:  کرمان  استاندار 
منفی از برگزاری آزمونهای حضوری پایه های 9 و 12 
نداشته ایم. به گزارش ایسنا علی زینی وند در بازدید 
حوزه های  افزایش  به  کرمان  امتحانی  حوزه های  از 

شیوه  رعایت  منظور  به  استان  سراسر  در  امتحانی 
نامه های بهداشتی اشاره کرد و به خانواده ها اطمینان 
آموزان  دانش  برای حفظ سالمت  نکات الزم  داد که 
در برگزاری آزمون های حضوری رعایت می شود. زینی 

وند از والدین دانش آموزان خواست تا موارد مغایر با 
شیوه نامه ها را گزارش دهند و افزود: تاکنون گزارش 
حضوری  آزمون های  برگزاری  از  منفی  بازخورد  و 
پایه های 9 و 12 نداشته ایم. استاندارکرمان به منظور 

بررسی نحوه اجرای مصوبات ستاد کرونا در رعایت 
پروتکل های بهداشتی از محل برگزاری آزمون نهایی 
شهید  دخترانه  هنرستان  در   12 پایه  آموزان  دانش 

مدرس بازدید.

استاندار کرمان به خانواده ها اطمینان داد:

نکاتالزمبرایحفظسالمتدانشآموزاندربرگزاریآزمونهایحضوریرعایتمیشود

معاون آموزش و پرورش استان کرمان:

درشهرکرمانتراکمدانشآموزاندرکالسهایدرسباالی40نفراست

خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان:

انتشار علت رد صالحیت داوطلبان 

بدون رضایت آنها جرم است

 رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: رای مردم بسیار سرنوشت ساز 
است و نمی توان به آن به عنوان یک کاال نگاه کرد و خرید و فروش آن جرم است.
»یداهلل موحد« در جلسه هم اندیشی اصحاب مطبوعات و رسانه با محوریت تبیین 
راهکاری های پیشگیرانه از جرایم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان کرمان 
گفت: دو انتخابات بسیار مهم و تاثیرگذار در سرنوشت کشور را در پیش رو داریم و 
امیدواریم مردم در 28 خردادماه با شور در این انتخابات شرکت کرده و برگ زرین 

دیگری بر تاریخ ایران اضافه کنند.
وی انتخابات را مهمترین مولفه اقتدار ملی در عرصه بین المللی دانست و بیان کرد: 
عزت ملی و پیشرفت کشور ثمره مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود و چهره 

ایران قوی را در منطقه و بین المللی به تصویر خواهد کشید.
موحد برگزاری انتخابات سالم، امن، ایجاد فضای رقابتی سالم و ایجاد شور و نشاط 
انتخاباتی را از جمله اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران برشمرد و تصریح 
کرد: دشمنان از حضور مردم در انتخابات واهمه دارند و همه امکانات خود را به کار 
گرفته اند تا با ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه از حضور مردم در پای صندوق 
های رای جلوگیری کنند تا بتوانند از این فضای انتخابات بهره خود را ببرند اما با 
همت و مشارکت باالی مردم همه خیال بافی ها و توطئه آنها که همواره در این 

ایام تدارک می بینند نقش برآب می شود.
رد صالحیت  علت  انتشار  آنکه  بر  تاکید  با  کرمان  استان  قضایی  شورای  رییس 
داوطلبان بدون رضایت آنها جرم است، تصریح کرد: در دوره های گذشته اصحاب 
رسانه استان در راستای مصالح استان قلم زدند و نقش خود را در برگزاری انتخابات 

پرشور ایفا کرده اند که صمیمانه از آنها تشکر می کنم.
از مدت ها قبل  انتخاباتی  از جرایم تخلفات  موحد عنوان کرد: ستاد پیشگیری 
تشکیل شده است و قضات ویژه ای در سراسر استان برای رسیدگی به این جرایم 
انتخاب شده اند و کمیته هایی که کمیته رصد فضای مجازی مهمترین کمیته آن 
است نیز در این راستا تشکیل شده و رسانه ها نیز اگر جرمی مشاهده کردند حتما 

اطالع دهند.

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:

کشف 38 دستگاه استخراج ارز دیجیتال

 از یک منزل مسکونی در کرمان
ارز  انتظامی استان کرمان از کشف و جمع آوری 38 دستگاه استخراج  فرمانده 
دیجیتال به ارزش 10 میلیارد ریال از یک منزل مسکونی در محدوده شهر کرمان 

خبر داد.
افزود:  به رسانه ها  این خبر  ناظری در تشریح  ایرنا، سردار عبدالرضا  به گزارش 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطالعاتی از بهره 
برداری غیرمجاز دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در 
محدوده شهر کرمان مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی گفت: ماموران ضمن هماهنگی قضائی به همراه عوامل اداره برق در بازرسی از 
این مکان 38 دستگاه ماینر قاچاق در حال استفاده را به همراه تجهیزات مربوطه 

کشف و در این زمینه یک نفر را دستگیر کردند.
توسط  ها  دستگاه  این  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
کارشناسان 10 میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: با تشکیل پرونده در این 

رابطه، متهم برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد:

اقدام به موقع پلیس کرمان برای 

جلوگیری از خودکشی دختر جوان
 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: مأموران کالنتری 22 این فرماندهی، با 
حضور و اقدام به موقع مانع از خودکشی یک دختر 18 ساله شدند.

سرهنگ مهدی پور امینایی  دوم خردادماه اظهار کرد: ماموران کالنتری 22 شهر 
کرمان حین گشت زنی در یکی از تقاطع های سطح حوزه استحفاظی مشاهده 
کردند، دختر جوان 18 ساله در باالی پل پشت نرده ها ایستاده و قصد خودکشی 

دارد. 
وی افزود: مأموران انتظامی با حضور و اقدام سریع و همچنین با ارائه مشاوره باعث 

شدند این دختر جوان از تصمیم خود منصرف شود و به زندگی بازگردد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان ضمن تشکر از اقدام به موقع و سریع مأموران 
انتظامی در راستای نجات جان این شهروند، به تحویل این فرد به مراکز مشاوره 
اشاره و خاطرنشان کرد: پلیس در همه حال و با تمام امکانات آماده ارائه خدمات 
به مردم است و شهروندان می توانند برای بر طرف کردن هرگونه مشکل شخصی 
به مشاوران نیروی انتظامی مستقر در کالنتری ها مراجعه و به صورت رایگان از 

خدمات آنان استفاده کنند.

بصیری گفت:برای انتخابات 67 روستای استان کرمان 
برای تشکیل شورا به حدنصاب نرسیدند و 63 روستا 

خالی از سکنه بوده و چهار روستا استقبال نکردند.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  بصیری  محمدصادق 
فرمانداران و  استاندار کرمان،  در همایش  اجتماعی 
شعبه   2839 پیش بینی  از  استان  سراسر  بخشداران 
شورا های  انتخابات  دوره  ششمین  برای  رای  اخذ 
و  برد  نام  کرمان  استان  در  روستا  و  شهر  اسالمی 
گفت: 46 هزار نفر عوامل اجرایی برای برگزاری این 
نفر  هزار   10 که  داشت  خواهند  همکاری  انتخابات 
عهده  به  را  امنیت  تامین  انتظامی  و  نظامی  نیروی 

دارند.

شورای  تشکیل  شرایط  واجد  روستا های  تعداد  او 
روستا   142 که  کرد  اعالم  روستا   2812 را  اسالمی 
دارای شورای 5 نفره و 2670 روستا شورای سه نفره 
هستند و در مجموع 8720 کرسی را شامل می شوند.

 67 کرد:  بیان  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
که  نرسیدند  حدنصاب  به  شورا  تشکیل  برای  روستا 
63 روستا خالی از سکنه بوده و چهار روستا با عدم 

استقبال مواجه شدند.
بصیری عنوان کرد: 16 هزار و 820 نفر برای شورا های 

اسالمی روستا در استان کرمان کاندیدا شدند.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
با 440 کرسی نیز در استان کرمان  گفت: 84 شهر 

برگزار می کنند  را  اسالمی شهر  انتخابات شورا های 
که در این رابطه 2056 نفر داوطلب ثبت نام کرده اند.
اسالمی  شورای  داوطلب  نفر   1802 کرد:  تصریح  او 
شهر در هیات های اجرایی استان تایید و 156 نفر رد 

شدند و 98 نفر انصرافی داریم.
بصیری تعداد تایید شدگان هیات های نظارت شهری 
را هزارو 580 نفر و ردشدگان را 189 نفر اعالم کرد و 
گفت: 33 داوطلب نیز در این مقطع انصراف داده اند.

از  کرد:  بیان  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
مجموع 345 رد صالحیت شده در هیات های اجرایی 
و نظارت، 307 نفر به این مساله اعتراض داشتند که 

157 نفر مورد تایید و 150 نفر رد شدند.

کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
زمینه  تواند  می  رسانه ها  موثر  محتوای  تولید  گفت: 
ساز شور انتخاباتی و تحقق مشارکت حداکثری باشد.

ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  علیزاده  محمدرضا   
ضمن گرامیداشت حماسه سوم خرداد روز آزادسازی 
جبهه  رزمندگان  که  همانگونه  کرد:  اظهار  خرمشهر 
و  رفاقت   ، مشارکت  با  توانستند  مقدس  دفاع  های 
نابرابر حماسه فتح خرمشهر  همدلی در یک شرایط 
کرمان  استان  های  رسانه  شک  بدون  زنند  رقم  را 
همچون  سالم  رقابت  و  افزایی  هم  با  توانند  می  هم 
مردم  گسترده  حضور  ،زمینه  گذشته  های  انتخابات 

پای صندوق های اخذ رای را فراهم کنند.
علیزاده با بیان این که فضای مجازی به دلیل سهولت 
دسترسی، تاثیرگذاری قابل توجهی بین آحاد جامعه 
بسیار  زمینه  این فضا  اظهار داشت:  است  پیدا کرده 
تولید  به شایعات،  پاسخ  برای گفتمان سازی،  خوبی 

دارد  موارد  سایر  و  کاندیداها  معرفی  موثر،  محتوای 
که این مولفه ها هر کدام  به نوبه خود در ایجاد شور 

انتخاباتی تاثیر گذار هستند.
وی اظهارکرد: اما در عین حال اگر از این فضا مراقبت 
شایعه،  گسترش  برای  محملی  به  تواند  می  نشود 
ترویج بد اخالقی و تخریب های هدفمند علیه نظام 
و  مشارکت  حضور،  دلیل  همین  به  و  باشد  اسالمی 
سوی  از  مجازی  فضای  در  هدفمند  برنامه  داشتن 
فعاالن رسانه استان  در این روزها بسیار اثرگذار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان تاکید 
کرد: تبیین اهمیت انتخابات به عنوان بهترین و تنها  
تبیین  ها،  زمینه  همه  در  کشور  در  گشایش  راه  
تبیین  کشور،  آینده  شرایط  انتخاب  در  مردم  نقش 
ایجاد  انتخابات،  در  مردم  نکردن  مشارکت  تبعات 
از  پرهیز  و  آرامش  عین  در  انتخاباتی  نشاط  و  شور 
دوقطبی کردن جامعه؛  نکاتی است که برای رسیدن 

به مشارکت حداکثری  الزم است از سوی رسانه ها، 
و  بررسی  مورد  مجازی   فضای  فعاالن  و  خبرنگاران 

تبیین قرار گیرد.
جمهوری   ریاست  انتخابات  بر  عالوه  افزود:  وی 
و  دارد  اهمیت  نیز  روستا  و  انتخابات شوراهای شهر 
انتخاب  و  مردم  تقویت حضور حداکثری  زمینه  باید 
نامزد اصلح از سوی رسانه ها به جامعه شناسانده شود.

رسانه   اهالی  و  رسانه ها  البته  کرد:  تصریح  علیزاده 
منافع  جهت  در  اند  کرده  تالش  همیشه  استان 
تخریب  از  پرهیز  اجتماعی،  بنیان های  تقویت  ملی، 
ها  بخش  همه   در  شده  شناخته  های  شخصیت 
آفرین  امید  دفاع،  قابل  عملکردی  و   کرده  حرکت 
رویه  این  داریم  امید  و  باشند  داشته  محور  قانون  و 

همچنان با قدرت و قوت ادامه داشته باشد.
به گفته علیزاده در حال حاضر 365 رسانه در قالب 
پایگاه خبری و 23 رسانه  213 رسانه چاپی،  129 

الکترونیک در استان کرمان فعال هستند.
 علیزاده با اشاره به این مطلب که با وجود پیشرفت 
تلفن همراه هر  از  استفاده  توسعه  و  تکنولوژی  های 
اند،  شده  تبدیل  رسانه  یک  به  جامعه  افراد  از  یک 
به  از صحت و سقم مطالب  اطالع  برای  افراد  افزود: 

رسانه های شناخته شده مراجعه می کنند.
وی تاکید کرد: رسانه های استان کرمان اشراف کاملی 
بر حوزه کاری خود به ویژه در حوزه انتخابات دارند 
و همواره تالش دارند که نقش خود را به خوبی ایفا 
کرده و مردم را به مشارکت حداکثری دعوت کنند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان عنوان 
کرد: بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان رسانه یکی 
از مجازی ترین انتخابات را در پیش رو داریم که این 
خود فرصتی را برای بروز قابلیت ها و خالقیت های 

رسانه های در این عرصه گشوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخبر داد:

به حد نصاب نرسیدن 67 روستای کرمان برای تشکیل شورا 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

رسانه های استان با هم افزایی و رقابت سالم زمینه حضور گسترده مردم پای
صندوق های اخذ رای را فراهم کنند

آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت پسماند شهرداري کرمان در نظر دارد اجرای عملیات جمع آوری و پردازش پسماندهای خشک و اجرای 
کارگاههای   پسماند خشک سطح شهرو  آوری  عوامل جمع  و ساماندهی  کرمان  در محدوده  شهر  مبداء  از  تفکیک  طرح 
بازیافت خارج از محدوده شهری  را به مدت یکسال با مبلغ پایه ماهیانه 1/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده 600/000/000 ریال ،از طریق برگزاری مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان واجد 
شرایط دعوت بعمل مي آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ 1400/3/4  لغایت 1400/3/19 به  مدیریت امور قراردادهای 
شهرداری و جهت تسلیم پیشنهادها تا مورخ1400/3/23 به دبیرخانه شهرداری مرکزی )واقع در کرمان، میدان شورا (مراجعه 
نمایند . بازگشایي پاکتها مورخ 1400/3/24 انجام خواهد شد . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  و سایت شهرداری 

کرمان )kermancity.ir(  مندرج می باشد شناسه: 9090م/الف
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان 
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سفرهای زمینی اربعین امسال انجام 
می شود ؛

کسن می زنند  راننده ها وا
قائم مقام ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
برنامه ریزی و هماهنگی با انجمن های صنفی حمل و نقل 
عمومی مسافر و دستگاه های مرتبط برای سفرهای اربعین 

حسینی امسال خبر داد.
و  راهداری  از سازمان  نقل  به  آنالین  گزارش جام جم  به 
حمل و نقل جاده ای، فرامرز مداح با اشاره به آماده سازی 
سفرهای  برای  کشور  جاده ای  مسافربری  عمومی  ناوگان 
اربعین حسینی گفت: از اوایل مهرماه سال جاری مصادف 
با ایام اربعین حسینی و پیک سفرها به عتبات عالیات، اعزام 
هم  از  که  می شود  انجام  زائران  جابجایی  برای  اتوبوس ها 
اکنون باید برنامه ریزی های الزم با انجمن های صنفی و 

دستگاه های دخیل به عمل آید.
قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح 
جاده ای  نقل  و  حمل  از  بخش هایی  واکسیناسیون  کرد: 
و راهداری که با آحاد مردم بیشتر سروکار دارند در حال 

پیگیری است.
مداح بر بهینه سازی و کاهش هزینه ها تاکید کرد و بیان 
کرد: در شرایط کنونی تالش نیروی انسانی در ستاد و در 
استان ها در قالب بهره وری می تواند به کاهش هزینه ها و 
بهینه سازی در حوزه حمل و نقل جاده  ای و راهداری منجر 

شود.
وی افزود: مشکالت مربوط به تأمین تجهیزات، دستگاه ها و 
اقالم مورد نیاز سازمان در بخش های مختلف حائز اهمیت و 
خریدها الزاماً به صورت نقدی انجام می شود که برخی مواقع 

موجب کندی کارها می شود.
داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز گفت: در سال جاری 
را  عالیات  عتبات  و  حسینی  اربعین  به  مربوط  سفرهای 
خواهیم داشت و بخش عمده ای از ناوگان اتوبوسی به آن 
سمت گسیل خواهند شد، لذا از هم اکنون بایستی جلسات 
بتوان  تا  شود  برگزار  صنفی  انجمن های  حضور  با  متعدد 
مطابق برنامه ای جامع و مدون همانند سال های قبل این 

وظیفه مهم را به انجام برسانیم. 

نقش یارانه معیشت بر خانوارها 

چقدر است؟
آخرین برآوردها نشان می دهد که هزینه ماهانه دهک اول 
جمعیت روستایی)10 درصد جمعیت روستایی که کمترین 
درآمد را دارند( در حال حاضر نزدیک به یک میلیون تومان 
است. بر این اساس، یک خانواده 4 نفره در دهک اول بیش 
از 35 درصد از هزینه های ماهانه خود را با یارانه ها پرداخت 
می کند. یارانه، هر چند مبلغ آن اندک است اما بسیاری از 
خانوارهای کشور هر ماه منتظر هستند که پرداخت شود 
تا بلکه بخشی از هزینه های زندگی خود را پوشش دهند. 
بررسی ها نشان می دهد که برای کم درآممدترین خانوارها 
یارانه تا بیش از 35 درصد از هزینه های ماهانه یک خانواده 

را پوشش می دهد.
به حساب سرپرست   یارانه  نوع  دو  ماهانه  در حال حاضر 
یارانه  دیگری  و  نقدی  یارانه  یکی  واریز می شود.  خانوارها 

معیشتی بنزین.
دویارانهایکههرماهپرداختمیشود

یارانه نقدی به آن یارانه ای می گویند که به ازای هر نفر از 
افراد خانواده 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرست 
پرداخت  نقدی  یارانه  ماه  هر  معموال 20 ام  واریز می شود. 
 76 حاضر  حال  در  برآوردها  آخرین  اساس  بر  و  می شود 
میلیون نفر از جمعیت کشور ماهانه این یارانه را دریافت 
می کنند. پرداخت یارانه نقدی حدود 10 سال است که آغاز 

شده و طی این 10 سال نیز رقم آن ثابت مانده است.

ساده ترین راهکار برای التیام 

درد های آرتروز
 

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه 
خبرنگاران به نقل از اکسپرس، آرتروز یکی از بیماری هایی 
است که می تواند باعث آسیب دائمی به مفاصل شود. این 
امر بدان معناست که تشخیص سریع و به موقع آن می تواند 
نخستین گام برای درمان موثرش باشد. با این حال، چگونه 

باید بدانیم که نیازمند مراجعه به پزشک هستیم؟
نشان  را  خود  مفاصل  درد های  با  آرتروز  معمول  طور  به 

می دهد.
 توصیه می شود در صورت مشاهده هر گونه عالئم مرتبط با 
مفاصل که بیش از 3 روز به طول انجامد به پزشک مراجعه 
کنید. این عالئم می تواند شامل طیف گسترده ای از موارد 

باشد که مهمترین آن ها شامل:
1- درد، تورم، یا خشکی یکی یا تعداد بیشتری از مفاصل 
باشد 2- قرمزی مفاصل 3- دردناک شدن مفاصل به ویژه 

در زمان لمس کردن
4- حساسیت مفصلی یا سفتی آن5- سختی در حرکت 

دادن مفاصل
فعالیت های  انجام  زمان  در  مفاصل  در  ناراحتی  ایجاد   -6

روزانه
این حالت  در  است.  درد های شدید همراه  با  آرتروز  غالباً 
بین  از  مفاصل  داخل  در  کننده  محافظت  غضروف های 
می روند و انجام حرکات و راه رفتن برای فرد دشوار می شود. 
به طور عمومی 3 عامل اصلی بروز آرتروز شامل افزایش سن 

به ویژه پس از میانسالی، جراحت و چاقی می شود.
از رایج ترین بخش های بدن که درگیر آرتروز می شود نیز 
می توان به دستان، گردن، بخش پایانی کمر و زانو ها اشاره 
کرد. یکی از عالئمی که گویای ابتال به آرتروز است تلقی 
می شود شنیده شدن صدای شکستگی در زمانی است که 

مفاصل را خم می کنید.
 یکی از مواردی که می تواند باعث التیام آرتروز شود ورزش 
است، اما چگونه؟ حقیقت این است که افراد می توانند با 
ورزش کردن باعث ساخت و تقویت عضالت اطراف مفاصل 
دردناک شوند. این کار به مرور می تواند باعث انتقال فشار 

تحرک به این عضالت و کاهش فشار به مفاصل شود.
برای این کار 2 تا 3 بار تمرین با وزنه در هفته الزامی است 
و هر جلسه دستکم باید 20 تا 30 دقیقه به طول انجامد. به 
طور معمول با گذشت 4 تا 12 هفته فواید این ورزش ها در 

کاهش درد های آرتروز خود را نشان می دهد.
مرکز آرتروز انگلیس می گوید بسیاری از مردم می توانند به 
کمک تمرین با وزنه باعث تقویت 40 درصدی عضالت خود 
پس از 6 هفته شوند. تمرین با وزنه می تواند شامل اقداماتی 
مانند دمبل زدن، برداشتن وزنه سبک، و تمرینات بازو باشد. 
با این حال، بهتر است حرکات ورزشی خود را تحت نظر یک 

مربی انجام دهید.

روایت»کرمانامروز«ازتاثیرآموزشوآگاهیشهروندانکرمانیدرزمینهاهدایعضووشاخصیکهدراستانمطلوببهنظرنمیرسد؛

افزایش اهدای عضو وابسته به رشد فرهنگ است

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

از بزرگ ترین پدیده های پزشکی سده  پیوند اعضا یکی 
حاضر است که می تواند جان دوباره به هزاران انسان نیازمند 
بدهد. در استان کرمان این اقدام نسبت  به استان های دیگر 
پایین تر از متوسط کشوری است. بنابراین این امر در استان 
در  رفتار  یک  به  تا  است  گسترده  سازی  فرهنگ  نیازمند 
جامعه تبدیل شود. در همین زمینه نوشتاری تهیه شده که 

درادامه  قابل مطالعه است.
به  بخشی  فکر جان  به  در طول حیات خود  آدمی  اینکه 
دیگران به هنگام مرگ باشد و یا رضایت به بخشش اعضای 
ای  جلوه  دهد  نیازمند  بیماران  به  هایش  عزیزترین  بدن 

باشکوه از انسان دوستی و بخشندگی است.
مرگ مغزی مترادف با مرگ قلبی است و ثابت شده افراد 
مرگ مغزی شده دیگر به زندگی باز نمی گردند اما با پیوند 
اعضایشان، می توان حیاتی دوباره به بیماران نیازمند و در 

انتظار پیوند بخشید.
دین مبین اسالم، اهمیت فوق العاده ای برای نجات جان 
انسان ها قائل است. چنانچه در قرآن حکیم در سوره مبارکه 
مائده آیه 32 به تصریح اشاره شده است که" هرگاه شخصی 
باعث بقای نفسی شود مانند آن است که باعث نجات جان 

تمام انسان ها شده است".
به رغم پیشینه تاریخی و فرهنگی و جایگاه واالی کمک 

به همنوع در استان آمار اهدای عضو در افراد مبتال به مرگ 
مغزی به سطح  قابل قبولی نرسیده است. به گفته معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، متوسط شاخص اهدای 

عضو در کشور 14 است که متاسفانه این شاخص در استان 
کرمان 9 و پایین تر از متوسط کشوری است. 

البته در سال های اخیر با فرهنگ سازی صورت گرفته و 

آشنایی هر چه بیشتر مردم با مفهوم مرگ مغزی، نگاه ها 
نسبت به اهدای عضو مثبت تر شده اما هنوز تا رسیدن  به 
نقطه مطلوب فاصله است. بنابراین گسترش فرهنگ اهدای 
عضو نیازمند کار بیشتر در عرصه فرهنگ سازی است تا آن 
فرهنگ به رفتار در جامعه تبدیل شود تا خانواده هایی که 
اهدای  به  رضایت  برای  گیری  تصمیم  حساس  شرایط  در 

عزیزان شان هستند راحت تر نسبت  به آن اقدام کنند.
با فرهنگ سازی می توان آمادگی را برای تمایل به اهدای 
عضو بیشتر کرد که یکی از راهکارهای آن پرداختن به این 
مساله در رسانه ها و به شیوه هایی است که آگاهی های 
افراد را در زمینه مرگ مغزی، کما و تفاوت های آن دو با هم 
باال برد و به یقین برای رسیدن  به نتایج مطلوب در برنامه 
از پزشکان  باید  اهدای عضو ساخته می شود  با  هایی  که 
و کارشناسان مجرب در این حوزه استفاده شود زیرا اطالع 
رسانی نادرست نتیجه و اثرت مخرب تری بر خواهد داشت.

وارد  زمینه  این  در  مسئوالن  و  فرهنگی  واحدهای  باید 
های  معاونت  و  ها  خانواده  البته  و  شوند  عمل  میدان 
اجتماعی، خیران و سازمان های مردم نهاد نیز نقش مهم 
استفاده  با  باید  امروز  کنند.  ایفا  خصوص  این  در  را  خود 
از فرصت مجازی و دسترسی آسان تر مردم  به اطالعات، 
کوتاهی ها را جبران کرد و اقدامات سازنده ای در این مسیر 
انجام داد. اگر انسان بتواند مقدمات زندگی یک نفر را فراهم 
کند گویی به یک جامعه حیات بخشیده است و ای کاش 
در این کار خودمان و عزیزانمان پیشگام شویم که اگر روزی 
زندگی  بخش  حیات  ما  اعضای  شدیم  مغزی  مرگ  دچار 

دیگرا ن باشد.

آمار  کرمانیان،  فرهنگ  در  همنوع  به  کمک  واالی  جایگاه  و  فرهنگی  و  تاریخی  پیشینه  به رغم 
اهدای عضو در افراد مبتال به مرگ مغزی به سطح قابل قبولی نرسیده است. به گفته معاون 
که  است   14 کشور  در  عضو  اهدای  شاخص  متوسط  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان 
متاسفانه این شاخص در استان کرمان 9 می باشد که پایین تر از متوسط کشوری است. امروز 
باید با استفاده از فرصت فضای مجازی و دسترسی آسان تر مردم به اطالعات، کوتاهی ها را 
جبران کرد و اقدامات سازنده ای در این مسیر انجام داد و ای کاش که در این کار خودمان و 

عزیزانمان پیشگام شویم و...

ازسویوزارتآموزشوپرورش؛

ثبت  نام و دریافت کارنامه دانش  آموزان مجازی شد

نشانه های پنهان قند خون؛ لطفا جدی بگیرید

کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  پرورش  و  آموزش 
)پرونده  پادا  سامانه  مجازی،  فعالیت های  گسترش  و 
و  نام  ثبت  انجام  برای  را  آموزی(  دانش  الکترونیکی 
اولی ها(  دریافت کارنامه دانش آموزان )به جز کالس 

راه اندازی کرده است.
که  سامانه  این  فعالیت  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
به تازگی راه اندازی شده است، از دهم خرداد ماه آغاز 

می شود.
پرونده  و  کارنامه  دریافت  نام،  ثبت  برای  پادا  سامانه 
تحصیلی دانش آموزان به صورت آنالین و غیر حضوری 

راه اندازی شده است.
دانش آموزان برای ورود به این سامانه به رمز عبور و 
باید از مدرسه  نام کاربری نیاز دارند که این اطالعات 

دریافت شود.

به  ورود  با  می توانند  آموزان  دانش  اولیای  واقع  در 
 www.pada.medu.ir نشانی  به  »پادا«  سامانه 

ثبت نام فرزندان خود را انجام دهند.
بر این اساس خانواده ها می توانند مدارک مورد نیاز 
ثبت نام دانش آموزان را در این سامانه بارگذاری کنند 
به حضور  نیاز  کرونا  ویروس  در شرایط شیوع  دیگر  و 

خانواده ها در مدارس نیست.

توسط  دانش  آموزان  مدارک  بارگذاری  از  پس 
والدین، سامانه درخواست خانواده ها را برای ثبت نام در 

مدرسه بررسی می کند و نتیجه به آنها اعالم می شود.
و  آموزش  مسووالن  گفته های  براساس  همچنین 
پرورش، این سامانه در چند منطقه کشور آزمایش شده 
و پاسخ مثبتی از آن دریافت شده است، در زمان ثبت 

نام نیز این سامانه دوباره آزمایش می شود

یکی از دالیلی که باعث عدم اطالع افراد از باال بودن قند خون شان می شود، 
این است که عالئم این بیماری آب زیرکاه هستند و آرام آرام تشدید می شوند. 
قند خون کنترل نشده، خطر ابتال به عوارض جدی سالمت از جمله سکته 
از مشکالت  بسیاری  و  قلبی، آسیب های عصبی، کوری  بیماری های  مغزی، 

دیگر را به همراه دارد.
 از آنجا که حفظ و کنترل قند خون در مبتالیان به دیابت نوع 2، سالمت 
کلی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد، این مهم است که شما در صورت خارج 

از کنترل بودن آن، اقدامات مناسب را بشناسید و انجام دهید.
زخمهاییکهآهستهخوبمیشوند

بریدگی ها، خراش و و کبودی ها در مبتالیان به قند خون کنترل نشده دیر 
التیام می یابند. این به دلیل آن است که دیابت منجر به آسیب عصبی شده و 
گردش خون را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بخصوص در پاها. جریان خون ناکافی 
در این اندام باعث می شود در صورت زخم شدن، بیشتر در معرض ابتال به 

عفونت و یا حتی قطع عضو باشند.
تغییراتپوستی

نیگریکانس،  آکانتوز  نام  به  پوست شناخته شده  و ضخیم شدن  تیره گی 
ممکن است در پشت گردن، یا دست، زیر بغل، صورت و مناطق دیگر بدن در 
صورت قند خون کنترل نشده رخ دهد. این عالئم می تواند همچنین ناشی از 
مقاومت به انسولین نیز باشد. بروز هر گونه تاول، عفونت، تغییر رنگ پوست 

و ناهنجاری های پوستی می تواند نشانه ای از قند خون کنترل نشده باشد.
افزایشتشنگیوتکررادرار

افزایش تشنگی شاید غیر معمول به نظر نرسد، اما زمانی که قند خون باال 
است، احساس غیر منتظره تشنگی و نیاز به نوشیدن غیر معمول آب، یک 
عالمت برجسته است. ادرار بیش از حد یا همان پر ادراری نشان دهنده آن 
است که کلیه ها در تالشند تا میزان گلوکز اضافی را از بدن دفع کنند. همین 

روند خطر کم آبی بدن و سرگیجه را به همراه دارد.
گرسنگیبیشترهمراهباازدستدادنوزن

احساس گرسنگی بیش از حد به همراه از دست دادن وزن بدون هیچ دلیل 
روشن، نشان دهنده سطح قند خون بیش از حد باال است. هنگامی که بدن 
انرژی الزم را از منابع مورد نظر دریافت نمی کند، شروع به شکستن عضالت 

و چربی برای تولید انرژی می کند و فرد کاهش وزن ناخواسته و ناسالم را 
تجربه خواهد کرد. عالوه بر تغییرات وزن و اشتها، فرد ممکن است متوجه 

ضعف در ماهیچه ها و تجربه سقوط مکرر شود.
خستگی

خستگی شدید نیز نشانه دیگری از قند خون کنترل نشده در مبتالیان به 
دیابت نوع 2 است. هنگامی که بدن به درستی انسولین را پردازش نمی کند و 
یا به مقدار کافی انسولین تولید نمی کند، قند به جای وارد شدن به سلول ها 
شدید  خستگی  احساس  فرد  و  می ماند  باقی  خون  در  انرژی،  تولید  برای 

می کند.
تاریدید

رسانده  صدمه  چشم  حساس  ساختار  به  باال  خون  وفشار  باال  خون  قند 
بینایی محسوب می شوند. هنگامی که رگ های  برای قوه  و تهدیدی جدی 
خونی چشم به دلیل دیابت پاره شوند، آسیب هایی حاد یا مزمن به شبکیه 

چشم وارد می کنند، که یکی از دالیل نابینایی در افراد بزرگسال است. دید 
غیرشفاف، لخته خون در چشم و نور شدید در چشم از آن دست مشکالتی 

است که در صورت پدیدار شدن حتما باید به چشم پزشک مراجعه کنید.
سوزنسوزنشدنوبیحسی

قند خون خارج از کنترل می تواند منجر به آسیب های عصبی و نوروپاتی 
پا ها  باعث حساس شدن و درد  ابتدا  نوروپاتی حسی می تواند  دیابتی شود. 

شود، اما بتدریج پا ها بی حس شده و هیچ حسی را متوجه نمی شود.
مشکالتمعده

دیابت همچنین به عصب هایی که وظیفه خالی نمودن شکم، حرکت غذا به 
آرامی در طول روده ها و هضم را برعهده دارند و در کل به دستگاه گوارش 
آسیب می رساند. هنگامی که شکم شما در هضم غذا دچار تاخیر شود، شرایطی 
که به آن »تاخیر در تخلیه معده یا فلج ناقص دستگاه گوارش« گفته می شود، 
رخ می دهد و شما با مشکالت ناخوشایند معده ای همچون اسهال، یبوست و بی 
اختیاری مواجه خواهید بود. بسیاری افراد دیابتی با مشکالتی از قبیل ناتوانی 
در خوردن و بلعیدن نیز دست به گریبان هستند. کنترل دیابت برای افرادی 

که مبتال به تاخیر در تخلیه معده اند، بسیار دشوارتر است.
ورمدستوپاها

اگر در کنار دیابت مبتال به فشار خون هم هستید، هر دوی این بیماری ها 
و  دست  تورم  می کنند.  مختل  مایعات  و  دفع سموم  برای  را  کلیه  عملکرد 
پا های شما به دلیل جمع شدن مایعات در زیر مفاصل و به دلیل تخلیه ناقص 
از کلیه هاست و یک نشانه از اختالل در عملکرد کلیه ها. مصرف دارو هایی که 
برای دیابت و فشار خون شما تجویز می شود، ضامن عملکرد صحیح کلیه ها 

خواهد بود. تغییر برنامه غذایی هم ممکن است موثر واقع شود

اهدای خون سالم ، اهدای زندگی

فروشگاه بزرگ معلم واقع در کرمان بلوار قدس، انتهای ترمینال قدیم، 
در نظر دارد تعداد چهار غرفه در فروشگاه را از طریق مزایده عمومی به 
اجاره دهد، متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 
1400/03/04 به مدت یک هفته به آدرس کرمان : بلوار فردوسی، 

وحشی بافقی، نبش کوچه 5 پالک 61 مراجعه نمایند.
روابطعمومیشرکتتعاونیخاصسحابفرهنگیانکرمان

آگهی مزایده عمومی 
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از یک سوال مردمی که این روزها بیش از پیش پرسیده می شود:

از حقوق شهروندی تنها جدول قطعی برق مانده است؟

یاد ایام:      روزنوشت های یک معلم  سابق

نوشتاری درباره خواجه عبداهلل انصاری

به خاطر داریم روزی را که آقای روحانی به همه مردم ایران گفت که »همه 
به ما اعتماد دارند، زیرا ما برق و آب و گاز اونها را قطع نکردیم« آن روز چقدر 
زود گذشت. امروز شاهد هستیم که در همه استانها جدول قطعی برق برای 
رفاه حال مردم منتشر شده است که البته کرمان نیز  از این قاعده مستثنی 
نبوده و این جداول برای کرمانیان نیز منتشر شده است. در آدرس اینترنتی
جداول   https://www.nked.co.ir/Pages/PublicTab.aspx
مذکور قرار داده شده است و مردم می توانند در این باره اطالعات کسب کنند. 
این نکته که مردم از قطعی برق، قبل از وقوع با خبر باشند خیلی خوب است، 
اما به راستی این بود حقوق شهروندی که از آن دم می زدیم؟  آیا صحیح است 
با ملتی که برای رسیدن به ایران اسالمی انقالب کرد اینگونه رفتار کنیم؟ شاید 
بهتر بود که به جای انتشار این جداول به مردم می گفتیم که در این چند سال 
چه می کردیم که نتوانستیم برق قابل پیش بینی مردم را تامین کنیم. البته از 
نظر بنده بهتر بود که مسئوالن مربوطه به جای قرار دادن جداول قطعی برق 
بر روی سامانه های شرکت توزیع برق، نامه استعفای خود را منتشر می کردند 

تا اندکی مردم حس کنند که مدیران هم از این وقایع ناراحت هستند. امروز 
در جهانی زندگی می کنیم که نیروی الکتریسیته و برق خانگی 100درصد 
از زندگی مردم را درگیر ساخته است. از وسایل درمانی گرفته تا وسایلی که 
برای طبخ غذا استفاده می شود. امروزه با توجه به زندگی در آپارتمان و ارتفاع 
زیاد از سطح زمین حتی آب منازل نیز وابسته به پمپ است و پمپ هم با برق 
کار می کند. آب مایحتاج اولیه زندگی هر انسان است و نبود آن حتی امکان 
مرگ را بیشتر می کند. چگونه دولت ما می تواند در خود چنین کوتاهی و 
کاهلی ای را هضم کند که امروز با خیال راحت ناتوانی خود را به صورت جدول 

منتشر سازد.
البته قطعی برق تا به امروز در شهر کرمان آنچنان موجب نارضایتی نشده 
است، اما با توجه به انتشار جدول قطعی این احتمال می رود که در این شهر 
نیز در استان ثروتمند کرمان بنا شده است، نیز شاهد قطعی باشیم. با توجه 
به اینکه هنوز آنطور که باید وارد فصل گرما نشده ایم، چنین احتماالتی می 
تواند خبر از تابستانی سیاه و تاریک داشته باشد. تابستانی که متاسفانه تمامی 
وعده ها و قول های دولتمردان در آن نقش بر آب می شود و اعتماد مردم به 
دولت خدشه دار خواهد شد. البته ما مردم ایران یاد گرفته ایم که همواره به 
آینده امیدوار باشیم و در این موضوع خاص نیز امید داریم که با چاره اندیشی 
و رفع معضالت، چنین احتماالتی هرگز رخ ندهد و شاهد قطعی برق خانه 

های مردم کرمان نباشیم.

در آبان ماه 1351 شمسی از اداره آموزش و پرورش 
و  منتقل  ذهاب  پل  سر  شهر  دبستانهای  به  کرمانشاه 
تدریس مشغول شدم.  به  دبستانهای شهر  از  یکی  در 

را خیلی  و همه چیز  آشفته  را خیلی  ولی وضع شهر 
که  شدم  متوجه  دیدم.  ها  قیمت  معمول  از  تر  گران 
ارتش تصمیم گرفته است به تازگی پادگانی در سر پل 
پاسگاه در سر پل  قباًل فقط یک  تاسیس کند.  ذهاب 
ذهاب بود که رئیس آن هم درجه استواری داشت. یک 
شبه تعداد زیادی افسر و درجه دار با خانواده به سرپل 
ذهاب منتقل شده بودند و این مساله تاثیر عجیبی در 
پادگان  اینکه هنوز  به علت  بود  سرپل ذهاب گذاشته 
در  پرسنل  همه  و  بود  نشده  ساخته  ذهاب  سرپل  در 
سرپل  در  خانه  اجاره  بودند.  مستقر  چادر   و  کانکس 
ذهاب خیلی باال رفته بود و بقیه نیازهای زندگی هم 

همین  به  بود.  گران شده  خیلی  موضوع  این  از  متأثر 
خاطر من ترجیح دادم که به روستای جالل وند که در 

حاشیه سر پل ذهاب قرار گرفته، منتقل شوم. 
بود چون چند سال  ارتش خیلی حساب شده  اقدام 
بعد که جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد پادگان سر پل 
ایران  خاک  به  را  ها  عراقی  نفوذ  جلو  توانست  ذهاب 
بگیرد و توسعه طبی آنها را نقش برآب کند به همین 
کریمی  کلبعلی  دبستان  وند  روستای جالل  در  خاطر 
این  مشغول شدم. کالس  روستایی  اطفال  تدریس  به 
مدرسه پنج پایه داشت که تعداد تمام شاگردان کالس 

به 20 نفر نمی رسید.

جالل  روستای  دبستان  نامگذاری  که  کردم  تحقیق 
تعریف  برایم  روستائیان  است.  مناسبتی  چه  به  وند 
کردند که در سال 1349 شمسی این روستا محل عبور 
کاروان های قاچاقچیان بوده و در آذر ماه سال 1349 
نیروهای نظامی محاصره می  این روستا شبانه توسط 
شود و قاچاقچیان در کمین نیروهای نظامی قرار می 
و  بوده  امن  آنها  برای  گذرگاه  این  قباًل  گویا  گرند. 
همیشه با خیال راحت شبانه از این ده می گذشته اند.
نام کلب علی  به  بار گروهبان سوم، جوانی  این  ولی 
آنها می خواهد  از  و  میکند  انها سد  بر  را  راه  کریمی 
چون در تیر راس نیروهای نظامی هستند،اسلحه های 

با  قاچاقچیان  تسلیم شوند.  و  بگذارند  زمین  را  خود 
نیروهای نظامی درگیر و موفق می شوند با کشته شدن 
کلبعلی کریمی و مجروحیت چند نفر از دو طرف سد 
محاصره را بشکنند و اموال خود را جا بگذارند و فرار 
کنند. از فردای آن روز حکومت نظامی در جالل وند 
شروع می شود و عده ای از مردمان ده هم به عنوان 
همدستی با قاچاقچیان دستگیر می شوند. من که به 
این روستا وارد شدم چند ماهی بود که حکومت نظامی 
در  ده  اهالی  از  نفری  چند  هنوز  ولی  بود  شده  تمام 
زندان بودند در حالیکه قاچاقچیان همه به کشور عراق 

فرار کرده بودند.

فارسی،  و هنر  ادب  ارکان  از  انصاری  عبداهلل  خواجه 
انسانی بی مرز و فراملیتی و هنرمندی جهانی به شمار می 
رفت. شناسایی شاعری با این وسعت اندیشه و هنرمندی 
در  بزرگ  قدمی  یافته،  را  االسالمی  شیخ  لقب  که  واال 

جهت ارج نهادن به فرهنگ ایرانی است.
سده چهار و نیمه نخست سده پنجم از مهم ترین دوره 
های ادوار تمدن اسالمی، جهت توجه و مطالعه محسوب 
تمدن  طالیی  عصر  را  آن  باید  که  عصر  این  شود.  می 
اسالمی ایران نیز به شمار آورد، دوره استحصال ایرانیان 
برای  گذشته  2 سده  در  خود  متمادی  های  کوشش  از 
های  از کوشش  برداری  بهره  و  کامل  استقالل  بازیافتن 
و  اول  درجه  ادبای  و  علما  داشتن  برای  ادبی  و  علمی 
دوره شگفتی نظم و نثر فارسی است. در اواخر این دوره 
درخشان علم و ادب و آزادی افکار بود که مقدمات غلبه 
حکومت های غیر ایرانی نژاد فراهم آمد و دوران جدیدی 
در کشور ما که به دوره غلبه سیاسی دینی معروف است، 
آغاز شد. در همین دوران دنباله تعلیمات تصّوف اسالمی 
ترک  و  پوشی  پشمینه  و  زهد  از  نوعی  امر  آغاز  در  که 
تفکر در  نحوه  از  به صورت مکتبی  بود و سپس  دنیوی 
شناخت حقایق عالم وجود و شهود عینی هستی مطلق 
در آمد، ادامه داشت و مردان بزرگی از میان صوفیان در 
برخاستند. خواجه عبداهلل  ایران  نواحی  و دیگر  خراسان 
دوران  این  در  که  بود  مردانی  بزرگ  از  یکی  انصاری 
توانست با بهره گیری از عرفان اسالمی که مبتنی بر آیات 
و روایات دینی بود در ادبیات و نثرهایش بهره بجوید و با 
خلق آثار پر مضامین عرفانی سهمی چشم گیر در زبان 
آزاده  و  وارسته  عارف  این  باشد.  داشته  فارسی  ادبیات 
زبان  معنویت  و  هویت  سازنده  درخشان  های  چهره  از 
اندیشه  از نمونه های  دینی و پارسی به شمار می رفت 
تاریخ در کنار سازندگان هویت فرهنگی  ساز که هماره 
که زبان پارسی را به اوج اعالی خود رسانده اند، خواهد 
درخشید. او به عنوان یکی از سرمایه های تاریخ اندیشه 
نهاد بود  از بزرگترین دلسوزان و آموزگاران نیک  ایرانی 
که با مجهز بودن به پاکی درون و برون، انسان دوستی 
و آزادگی و شرافت و کرامت انسانی، آثاری گرانسنگ به 
او هر چند کوتاه، موجز  از سخنان  بند  نهاد. هر  یادگار 
می  انسان  روی  به  تفّکر  و  اندیشه  از  دفتری  مختصر  و 
گشاید و از نمونه های خاّلقیت های هنری، ادبی، دینی 
ایرانی  تاریخ تصوف و عرفان  و آیینی در زبان پارسی و 
و اسالمی است. مقام او در عرفان و تصوف، مقامی واال 

عرفانی  های  تجربه  تأثیرگذاران  از  او  اعتناست.  قابل  و 
و  پارسی  فرهنگ  و  هنری  عرفانی،  ادبی،  های  سنت  و 
اسالمی محسوب می شود. او از میراث داران سده های 
عرفانی پیشین است که به صورت زهد، عشق و مالمت 
تبلیغ می شده است. پرتو معنویت او تا بدان حد است 
که برخی سخنان او ورد زبان ها و زینت بخش سخنان 
سخنوران و دعای مستمندان است. گفتار او آرام بخش 
و  مندان  عالقه  خاطر  تسالی  و  ضمیر  روشنی  و  روان 
آموزه های عرفانی او همواره بر آزادگی، انسان دوستی، 

خوش بینی و پاکی روح و روان آدمی بوده است.
 روزگار خواجه عبداهلل انصاری

خواجه عبداهلل انصاری در هرات چشم به جهان گشود. 
در فقه روش احمد بن حنبل داشت و در تصوف از شیخ 
ابولحسن خرقانی تعلیم گرفته و جانشین او بود و افزون 
ابوسعید  مانند شیخ  از مشاهیر متصوفه عهد خود  او  بر 
ابوالخیر نیز بهره ها برد. اقامتش بیشتر در هرات بود و 
در آنجا به تعلیم و ارشاد اشتغال داشت تا آنکه به 4۸1 
بخاطر  انصاری  شهرت  فروبست.  جهان  از  چشم  قمری 

شعرهایی نیست که از او مانده بلکه از به دلیل رساله ها 
و کتاب های  مشهور او است. سبک خواجه عبداهلل مانند 
مجلس گویان صوفیه و متشرعین است که نمونه هایی 
نقل  ابوالخیر  ابوسعید  کالم  در  او  از  پیش  که  را  آن  از 
کرده اند، می یابیم. کالم خواجه عبداهلل انصاری در بیشتر 
نویسنده  که  موزون  است،  نثری  و  منثور  شعری  موارد 
غالب آنها را با اشعار عروضی دل انگیز خویش نیز همراه 

کرده است. 
 صد میدان

صد میدان از کتاب های تصوف تشریعی خواجه عبداهلل 
انصاری است که مراحل سیر و سلوک را از توبه شروع و 
به بقا ختم می کند. وی در هر میدان ضمن استدالل از 
آیات قرانی به بیان مفهوم، ارکان و اقسام هر منزل و مقام 

ها و نشانه های آن می پردازد.
می  نیک  فارسی  و  عربی  شعر  چنان  عبداهلل  خواجه 
سرود و خوش فکری و ذهن پویای او چندان بود که در 
جوانی در علوم ادبی و دینی و حفظ اشعار عرب شهرت 
داشت. پیرهرات از میدان 33 تا 3۷ کتاب، به انواع ترس 
او در  پردازد.  به گروهی خاص می  و اختصاص هر یک 
تعریف  دانستن  یکتا  و  گفتن  یکتا  را  توحید   ۶9 میدان 
درجه  سه  به  را  آن  تعریف  این  اساس  بر  و  است  کرده 
تقسیم می کند. در تقسیم نخست سه وصف از اوصاف 
یکتا گفتن را بیان کرده و در تقسیم دوم یکتا دیدن را 
در اقرار و اقسام می داند و در بخش سوم به بیان یکتا 
دانستن وی در خدمت، معامله و در همت و خصوصیات 

هر یک می پردازد.
سبک نویسندگی خواجه عبداهلل انصاری

مجلس  که  است  روشی  مانند  عبداهلل  خواجه  سبک   
گویان صوفیه و متشرعین داشته اند و نمونه هایی از آن 
را پیش از او در کالم ابوسعید ابوالخیر نقل کرده اند، می 
یابیم، همچنان تا برسیم به اواخر سده ششم هجری که 
نمونه های دیگری نیز از آن موجود است. این سبک را 
روش بینابین نثر مرسل و مصنوع می توان شمرد و در 
آن نوعی از وزن و حالتی از شعر در کالم گوینده مشهود 
است، چنانکه کالم او را در حکم نثر موزون در می آورد.

 اگر چه خواجه کوشیده است در بیشتر موارد این نثر 
را  آنها  خواهند  می  که  قوافی  آوردن  با  را  خود  موزون 
سجع بدانند، کامل تر و به شعر نزدیکتر کند اما بسیار هم 
اتفاق افتاده است که تنها به وزن بسنده کرده و از ایران 
خواجه  کالم  است. پس  پوشیده  اسجاع چشم  یا  قوافی 

در غالب موارد شعری منثور و نثری است، موزون که 
نویسنده غالب آنها را با اشعار عروضی دل انگیز خویش 
نیز همراه کرده است و نمی توان آنها را از جمله سخنان 
ششم  سده  از  که  شمرد  مترسالنی  پرآرایش  و  مصنوع 

شروع به پیروی از نویسندگان تازی گوی کرده بودند. 
بررسی ساختار مناجات نامه

و عشق  انصاری همه شور، حال  عبداهلل  االسالم  شیخ 
یعنی انسان کامل و عارف است. انسان شناسی و جهان 
گیرد.  می  سرچشمه  متعال  خدای  به  عشق  از  او  بینی 
عرفانی  ای  رساله  انصاری،  عبداهلل  خواجه  نامه  مناجات 
از مناجات ها  به زبان فارسی، که شامل بخشی  ادبی  و 
به  که  است  انصاری  عبداهلل  خواجه  عرفانی  سخنان  و 
نوعی شعر  هایی که  و سجع  و شیوا   نثر دلکش  سبب 
آغاز می  الهی  با  مناجات،  است. هر  است، معروف شده 
شود  و نشان می دهد که حکمت خداوند در جان عارف 
تجلی کرده است. سرچشمه مناجات های انصاری قرآن 
و حدیث با گفتار همه زاهدان و عارفان قبل از اوست و 

الگو برای آیندگان است.
دیدگاه  از  کامل  انسان  تربیت  اهداف  و  مبانی 

خواجه عبداهلل انصار
با تدبر در سخنان خواجه عبداهلل انصاری، مبانی تربیت 
نظیر ترکیب انسان از جسم و روح، مختار بودن انسان، 
وجود تفاوت های فردی بین انسان ها، انسان غایت و هدِف 
نظام آفرینش، بستن پیمان دوستی با خداوند، امانت دار 
برخوردار  احسن،  و  برگزیده  انسان موجود  انسان،  بودن 
بر روی زمین،  از هدایت تشریعی، جانشینی خدا  بودن 
و  عقل  نفس،  دل،  از  برخورداری  انسان،  مسخر  جهان 
عواطف مثبت و منفی، برخورداری از تمایل ذاتی به سوی 
خیر و نیکی استنباط  می شود. با توجه به مبانی ذکر 
شده، اهداف تربیت نظیر تالش در جهت حفظ سالمتی 
جسم و باروری روح، زمینه سازی برای ظهور و بروز اراده 
از  برخورداری  آدمی،  با وسع  متناسب  تکلیف  اختیار،  و 
قابلیت غایت جهان بودن، احیاء و باروری پیمان دوستی 
الهی، زمینه سازی برای پاسداشت امانت الهی، رسیدن 
به جایگاه بالفعل تعظیم فرشتگان، آگاهی از لزوم هدایت 
تزکیه  الهی،  صفات  و  اسماء  به  شدن  متخلق  تشریعی، 
احسان  میل  کردن  بالفعل  نفس، شکرگزاری،  تهذیب  و 
از  صحیح  استفاده  توانایی  دیگران،  به  انفاق  و  نیکی  و 
عواطف مثبت و منفی و پرورش بعد عقالنی استنباط شد.
منبع: ایرنا

به قلم 
محمد تقی راهپیما
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