سال بیستوسوم شماره  6465شنبه 19فروردین 1396

چک پشت نویسی شده در وجه حامل به صاحب آن بازگردانده شد

درس امانتداری پلیس بوشهری

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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عکس:گروه زندگی
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دیدن لبخندهایی که در غبار محرومیت
کمرنگ شـــده ،اگرچه دل هر انسانی را به
درد میآورد ،اما زیاد نیستند انسانهایی
کـــه برای پـــاک کـــردن این غبار ،آســـتین
همت بـــاال بزننـــد و کاری بکننـــد .برخی
از همیـــن انســـانها با وجود ایســـتادن بر
قلههای افتخار علمی و پزشـــکی کشـــور،
همچنـــان خود را شـــاگرد مکتـــب ایثار و
فـــداکاری میدانند .ســـاخت مدرســـه در
محرومترین نقطه کشـــور کاری است که
یک پزشـــک نامی و معتبـــر در صددش
برآمده و به پاسداشـــت یاد مادرش که به
او درس گذشـــت و انسانیت آموخته ،نام
او را بر این مدرســـه گذاشـــته است .دیدن
تصویر کودکان محرومی که مجبور بودند
بر تل ریگ داغ بیابان بنشـــینند و زیر تیغ
آفتاب تند ،مشـــق کنند ،تلنگـــری بود بر
پروفســـوربهـــروزبرومند ،پـــدر نفرولوژی
ایـــران(واز پزشـــکان سرشـــناس ایرانـــی
درجهان) که آســـتین همت باال بزند و در
روستای «جهان تیغ» در منطقه هیرمند
سیستان و بلوچستان مدرسهای بنا کند و
در عین حال کلنگ مدرسه دیگری را نیز
در روستای مجاور به زمین بزند .او معتقد
است «شکرانه توان انسان ،چیزی نیست
جز گرفتن دســـت ناتوان ،و چه زیباست،
زمینـــه تحصیل کودکانـــی را فراهم کنیم
کـــه از داشـــتن امکانـــات اولیـــه تحصیل
محرومنـــد ».برومنـــد همچنیـــن در کنار
مدرسهسازی در سیســـتان و بلوچستان،
زمین بزرگی را نیز در قائمشهر به دانشگاه
علـــوم پزشـــکی مازنـــدران اهدا کـــرده تا
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علیرضا نکوبخت

درمانگاهی در آن ساخته شود و امکانات
پزشـــکی این درمانگاه در خدمت درمان
مردم محروم از امکانات قرار بگیرد.
او از روزی گفـــت کـــه بـــا ســـفر بـــه
سیســـتان و بلوچســـتان و حضور در میان
دانش آمـــوزان روســـتای جهـــان تیـــغ و
روستای «بسماهلل» محرومیت را با همه
وجود لمـــس کرد .میگویـــد 9« :ماه قبل
وقتی به طـــور اتفاقـــی در فضای مجازی
مشـــغول تماشـــای خبرهـــا و عکسهـــا
بودم ،با دیدن تصویـــر چند کودک که در
یک منطقه بیابانی روی زمین نشســـته و
مشـــغول درس خوانـــدن بودند ،کنجکاو
شدم .آنها با آجر برای خودشان صندلی
درست کرده بودند و محرومیت در چهره
معصومشـــان موج میزد .بسیار منقلب
شدم .سؤال بزرگی ذهنم را مشغول کرده
بود .اگر آنها بتوانند در محیطی مناســـب
درس بخوانند ممکن اســـت مانند چهار
فرزند من پزشـــک شـــوند و ایـــن آرزویی
دســـت یافتنی اســـت .من پزشک هستم
و همیشـــه با مردم ،از قشـــرهای مختلف
ســـروکار دارم و خـــودم را در برابـــر آنهـــا
مسئول میدانم .نمیتوانستم نسبت به
این محرومیت بیتفاوت باشم .تصمیم
گرفتـــم برای ایـــن کـــودکان کاری کنم .با
پیگیریهای بســـیار متوجه شدم که این
عکسها مربوط به منطقـــهای در کرمان
اســـت و این کودکان در خانوادهای عشایر
زندگی میکنند .میخواســـتم با ساخت
مدرســـهای در آن منطقه زمینـــه را برای
تحصیل بهتر ایـــن بچهها فراهم کنم اما
با مشـــورتی که در این زمینـــه انجام دادم

متوجه شدم که ساخت مدرسه در آنجا که
ساکنانش عشایر هستند و کوچ میکنند،
کمک چندانی نمیکند ».وی ادامه داد:
«در این میان با مؤسسه یاوری که در آن
گروهی از خیران در زمینه مدرسهسازی
در استان محروم سیستان و بلوچستان
فعالیـــت میکننـــد آشـــنا شـــدم و آنجا
بـــود که متوجه شـــدم بســـیاری از نقاط
این استان از داشـــتن مدرسه مناسب و
امکانات تحصیلی محروم هســـتند .در
بعضـــی از نقـــاط نیز مدارس به شـــکل
مخروبـــه درآمدهانـــد و نیاز بـــه تعمیر
اساســـی دارند .برای شـــروع کار ساخت
مدرســـهای با هزینه  200میلیون تومان
در روســـتای جهـــان تیـــغ در کنار شـــهر
هیرمنـــد را برعهـــده گرفتـــم .روزی که
مدرسه برای  140دانشآموز این روستا
ساخته شد مسئوالن آموزش و پرورش
از ما برای افتتاح مدرسه دعوت کردند.
هیچگاه آن روز را فراموش نمیکنم .در
این سفر همسرم و دو نفر از دوستانم که
دندانپزشـــک و متخصص قلب هستند
مرا همراهی کردند .همه اهالی روســـتا
بـــه اســـتقبال ما آمـــده بودنـــد و بچهها
برای ما شعر میخواندند .با شوق زیاد
ایـــن کودکان را در آغوش کشـــیدم .آنها
کفش و لباس مناسب به تن نداشتند و
طعم تلخ محرومیـــت را با همه وجود
چشـــیده بودنـــد .به یاد مادرم نـــام او را
برای این مدرســـه انتخاب کردم و برای
باال بـــردن انگیزه بچهها قـــول دادم که
به شـــاگرد اولهـــا جایزه نقـــدی بدهم.
آن روز بهتریـــن روز زندگـــیام بـــود .بـــا

پیشنهاد مســـئوالن از مدرســـه روستای
بســـماهلل بازدید کردیـــم .وضعیت این
مدرســـه نامطلوب بـــود و دیوارهای آن
درحـــال فـــرو ریختـــن بودنـــد .تصمیم
گرفتم تا کلنگ ساخت مدرسه جدید را
در این روســـتا به زمین بزنم و با تأمین
هزینه  150میلیون تومانی از مســـئوالن
محلی خواســـتم تا هرچه زودتر مدرسه
جدیـــدی احداث کنند .با توضیحاتی که
اولیای مدرســـه دادند متوجه شـــدم که
بســـیاری از دانش آموزان از روستاهای
دورافتاده با به خطر انداختن جان خود
به ایـــن مدرســـه میآینـــد .مینی بوس
بهترین وســـیلهای بود که بـــا آن بچهها
میتوانستند به مدرسه رفت و آمد کنند
و بالفاصلـــه آن را نیز تهیه کردم .دیدن
خوشـــحالی و فریادهای شـــادی بچهها
بعـــد از اینکه قـــول خرید یک دســـتگاه
مینـــی بـــوس را بـــه آنهـــا دادم بهترین
آهنگی بود که تا به آن روز شنیده بودم.
از آنهـــا خواســـتم بـــا جدیت و پشـــتکار
درس بخوانند و مطمئن باشند که آنها
نیز میتوانند پزشک و جراح شوند».
برومند درباره در اختیار قرار دادن خانه
پدریاش که ارزشـــی بالغ بر چند میلیارد
تومـــان دارد و برای ســـاخت درمانگاه در
قائمشـــهر اختصاص داده اســـت ،گفت:
«ایـــن خانـــه را در اختیار دانشـــگاه علوم
پزشـــکی مازندران قـــرار دادم تـــا در آنجا
درمانگاهیبسازندوخوشبختانهپیشرفت
ساخت این درمانگاه بسیار خوب است و
امیدوارم با افتتاح این درمانگاه گام مهمی
در جهت درمان بیماران برداشته شود».
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پزشک سرشــناس ایرانی ،زیبایی زندگی را در یاری رساندن به محرومان یافته است

1

جدول ســـودوکو

2511

1

ســـتوان دوم حســـین راســـتگو در
توگـــو با خبرنـــگار گـــروه زندگی با
گف 
مـــرور زندگی خـــود ،گفـــت :از کودکی
عالقه زیادی داشـــتم که پلیس بشوم
و  19سال قبل بعداز پایان تحصیالت
وارد نیروی انتظامی شدم .همیشه در
لباس پلیس خودم را برابر همه مردم
مســـئول میدانســـتم و همه ســـعی و
تالش من این بود که بتوانم وظیفهام
را بخوبـــی انجـــام بدهم .سالهاســـت
که در فرماندهی انتظامی شهرســـتان
بوشـــهر مشغول خدمت هستم و ایام
نوروز امســـال نیز مثل سالهای گذشته
بـــه جای بودن در کنار خانواده ســـعی
کـــردم مثـــل همـــه مأمـــوران پلیس
دراجرای طرح نوروزی حضور داشـــته
باشم.
این پلیس  39ساله با تشریح نحوه
بازگردانـــدن ایـــن کیف میلیـــاردی به

صاحبش ،ادامـــه داد :روز  9فروردین
مـــاه بـــه همـــراه یکـــی از همکارانـــم
مشغول گشـــت زنی در پارک سیادت
شهر بودیم و با توجه به اینکه مسافران
زیادی به این منطقه میآیند ،با دقت
همه نقاط پارک را بررســـی میکردیم
تا اگر اشـــیایی به جا مانده باشـــد ،آن
را بـــه صاحبش بازگردانیـــم .در میان
ســـبزههای پـــارک متوجه کیـــف پولی
شدم که کنار درختی افتاده بود .داخل
کیف تعداد زیادی مدارک شناسایی از
جمله گواهینامـــه و کارت ملی و پایان
خدمت و همچنین یک فقره چک به
مبلغ  19میلیارد ریال که پشتنویسی
شـــده بود قـــرار داشـــت .از آنجایی که
ایـــن چـــک پشـــت نویـــس شـــده بود
صاحب چک میتواند بـــا ارائه آن به
بانک چک را نقد کند .در آن لحظات
چهـــره نگـــران صاحب کیـــف مقابل
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مأمور پلیس وظیفه شـــناس که کیف  19میلیارد ریالی را پیدا کرده بود ،با تالش
زیاد آن را به صاحبـــش بازگرداند تا در آزمون امانتداری ســـربلند باشـــد.این
مأمور بوشـــهری هنگام گشت زدن در پارک ساحلی متوجه کیف دستی شد که
در آن مدارک و همچنین چکی به مبلغ  19میلیارد ریال قرار داشت.
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مهربانی به وسعت کویر

سحر اسدی

4 7 8

آن روز صـــدای شـــادی خانوادههـــای
عـــروس و دامـــاد بـــا آب زالل رودخانـــه
«شهرچای»گرهخورد.همهداشتندبرای
این زوج جوان دعا میکردند .زوجی که با
هدف حمایت از میراث فرهنگی شهر و
جلب توجه همشهریانشان به حفظ پل
قدیمی شهر میانه ،آغاز زندگی مشترک
و مراسم عقدشان را زیر آسمان خدا و در
چندمتری این پل جشن گرفتند.
ســـالها فعالیت در حرفه عکاســـی به او
آموخته است تا نگاهش متفاوت از نگاه
دیگران باشد و همین تفاوت در نگاه بود
که موجب شد میراث ارزشمند فرهنگی
را بهتـــر ببیند و به ثبتشـــان بپـــردازد.
وقتی دیـــد ثبت ایـــن تصاویـــر واکنش
چندانی از سوی مسئوالن برنینگیخت،
تصمیم گرفـــت تا نگاه بیتفاوت مردم
و مســـئوالن بـــه خطـــر نابـــودی میراث
فرهنگی را بـــا روش دیگری جلب کند.
زوج جـــوان تصمیـــم گرفتنـــد جشـــن
ازدواج خـــود را بـــا امیـــد بـــه فرداهایی
روشـــن و برای حفظ و پاســـداری از آثار
باستانی شـــهرمیانه در کنار« 23پل» و

چشـــمانم تداعی شـــد و میدانســـتم
توجوی کیف گمشدهاش
او در جســـ 
است .از سوی دیگر من پلیس بودم و
وظیفه داشتم امانتدار مردم باشم .در
آن لحظه اجازه ندادم چیزی جز پیدا
کـــردن صاحب کیـــف در ذهنم نقش
ببندد .بالفاصله از طریق گواهینامه و
کارت پایان خدمت مشـــخصات او را
اســـتعالم کردیم اما آدرس یا شماره
تماســـی از او ثبت نشـــده بـــود .پس از
ساعتها تالش ســـرانجام مشخصات
و شـــماره تماس صاحب کیـــف را که
در کرج زندگی می کـــرد پیدا کردیم و
با منزل آنها تمـــاس گرفتم .صاحب
کیف باور نمیکرد کیف باارزش او پیدا
شده است و بالفاصله به سوی بوشهر
حرکت کـــرد .مـــن کیـــف را در اختیار
فرماندهی قـــرار دادم و روز بعد وقتی
صاحب کیف آمد با ارائه مشـــخصات
آن را گرفت .لبخند و برق خوشـــحالی
چشـــمان او بهترین هدیـــهای بود که
گرفتم .ایـــن چک بابت فـــروش یک
قطعـــه زمین بـــود و با پشتنویســـی
کردن آن میخواســـت تـــا چک را نقد
کنـــد اما همـــراه بـــا مـــدارک دیگر آن
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«شهرچایی»(رود شهر) آغاز کنند.
ëëشهریبهوسعتتاریخ
ســـاالرپویان عـــکاس  29ســـاله میانهای
این روزها برای زنده نگه داشـــتن میراث
فرهنگی شهرستان میانه تالش میکند.
تصاویـــر مراســـم ازدواج او در کنـــار پـــل
تاریخی  23پل بازتاب بسیاری در فضای
مجازی و کانالهای خبری داشـــت .او که
پیـــش از این نیز چند بـــار به تخریب این
پل اعتراض کرده بود ،این بار برای اینکه
نگاه مردم و مســـئوالن را به لزوم نجات
این اثر تاریخی جلب کند ،مراســـم عقد
خود را کنار این پل و در حاشـــیه رودخانه
شهرچای[شهر چایی] آغاز کرد .او از این
تصمیم جالب و همراهی خانواده و نگاه
مردم این گونه میگوید :سالهاســـت که
براییکیازخبرگزاریهاعکاسیمیکنم.
از کودکی عالقه داشـــتم تا از زیباییهای
طبیعـــت و چیزهایی که در اطراف برایم
جذابیت دارد عکاســـی کنم .با گذشـــت
زمـــان متوجه شـــدم از دریچـــه دوربین
میتوان به چیزهایـــی دقت کرد و آنها را
دید که مردم عادی به آن توجهی ندارند.
میراث فرهنگی یکی از عالقهمندیهای
عمده من اســـت .وقتی در این سالها از

کردنـــد و به ایـــن ترتیـــب روز 7فروردین
مـــاه زندگـــی مشـــترکمان را در کنـــار
 23پلوهلهلهوشادیدوستانوبستگان
آغاز کردیـــم .صحنه فراموش نشـــدنی
بـــود .وقتی ســـوار بر خـــودرو بـــه کنار پل
آمدیم دوســـتان و بســـتگان همه چیز را
آماده کـــرده بودند و بســـیاری از مردم و
گردشگران با خوشـــحالی برای ما آرزوی
خوشـــبختی میکردند .آنها با تعجب از
این حرکت ما سؤال میکردند و دوستان
و همکارانم با تشـــریح علت این حرکت
از هم میخواســـتند تا بـــرای نجات این
بنای تاریخی دســـت به دســـت یکدیگر
بدهیم .من و همسرم با مهریه یک سکه
طال و یـــک جلد کالماهلل مجیـــد و1374
شـــاخه گل رز زندگیمان را آغاز کردیم و
خوشحالم که در ادامه راه برای حمایت
از میراث فرهنگی شهرم همسرم کنارم
قرار دارد .البتـــه این حرکت ما با واکنش
مسئوالن همراه شـــد و بازتاب زیادی نیز
داشت .معاون اســـتاندار روز  8فروردین
اعـــام کـــرد که مرمـــت و مدیریـــت این
پـــل تاریخی به بخش خصوصـــی واگذار
خواهد شد .امیدواریم این حرکت ما تأثیر
مثبتی به همراه داشته باشد.

پـــارک بودیم و آنجا بـــود که کیف پولم
را گـــم کردم .تا لحظه پیدا شـــدن کیف
اطالعی نداشـــتم که چـــک  19میلیارد
ریالی کـــه بابت فـــروش زمیـــن گرفته
بودم ،داخل کیف قرار دارد .از بوشـــهر
به شیراز بازگشتیم و آنجا بود که متوجه
گم شدن کیف شـــدم .مدارک هویتی و
شناساییام را بتازگی گرفته بودم و گم
شـــدن آنهـــا ضربه روحی بـــدی به من
وارد کرد .دوبار مســـیر شیراز به بوشهر
توجو کردیم تا شـــاید سرنخی
را جســـ 
از کیـــف به دســـت بیاوریـــم ،اما موفق
نشـــدیم .بـــه ناچار بـــه کرج بازگشـــتم
و لحظـــهای که رســـیدم متوجه شـــدم
کـــه مأمور پلیس بوشـــهر بـــا منزلمان
تمـــاس گرفتـــه اســـت .بالفاصلـــه بـــه
بوشـــهر بازگشـــتم .لحظـــهای که کیف
پـــول را تحویـــل گرفتـــم متوجـــه چک
داخل آن شـــدم .چنـــد روز قبل از آن با
پشتنویســـی چک به بانک رفته بودم
اما حســـاب چک خالی بـــود و قرار بود
تا چند روز دیگر مبلغ چک واریز شـــود.
مأمور وظیفه شـــناس هیچ درخواستی
مبنی بر پاداش مطرح نکرد و با این کار
خود درس بزرگی به من داد.

5

زوج میانه ای مراسم عقد خود را در کنار «  23پل» برگزار کردند

دریچـــه دوربین به این آثـــار دقت کردم،
متوجه شدم میراث گذشتگان ما بشدت
دستخوش نامهربانی شده است و سیلی
بیتوجهیها هر روز تن خسته این آثار را
بیشتر خراش میدهد.
وی ادامه داد :شـــاید کمتر کســـی بداند
شهرســـتان میانـــه یکـــی از کهنتریـــن
شهرهای استان آذربایجان شرقی است
که  500اثر باستانی در آن به ثبت رسیده
است .نخســـتین اثر باستانی آذربایجان
در میانه به ثبت رسیده و 8بنای تاریخی
در این شهرستان وجود دارد که بسیاری
از آنهـــا درحـــال تخریب هســـتند .یکی
از آنها هـــم «قلعه دختر» اســـت که به
دلیل بارش برف ســـنگین در اصلی آن
تخریب شـــده اســـت 23 .پل یکی دیگر
از آثار تاریخی و میـــراث فرهنگی میانه
اســـت که قدمـــت آن بـــه دوران صفوی
بازمـــی گردد .بســـیاری این پـــل را برادر
ناتنی  33پل اصفهان میدانند و سبک
معماری آن نیز بســـیار شبیه همین پل
است 15 .سال قبل یکی از دهنههای این
پل کامل تخریب شـــد و بقیه دهنههای
پل نیز سست شده و در حال فرو ریختن
هستند.

از راست  :ستواندوم حسین راستگو  -صالح مالثانی(صاحب کیف) -سرهنگ عرب زاده (فرمانده انتظامی بوشهر)
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عکس :مهر

شروع زندگی مشترک با پیام نجات میراث فرهنگی

را گـــم کرده بود .راســـتگو بـــا بیان اینکه
درســـتکاری را در خانـــوادهاش آموخته
اســـت گفـــت :از آنجایـــی که ایـــن کار را
بر اســـاس وظیفهام انجـــام دادم هیچ
درخواســـتی مبنی بـــر پـــاداش نکردم
و خوشـــحالم کـــه دل یـــک خانـــواده را
شـــاد کـــردم .دوســـت دارم دو فرزندم
نیز همیشـــه امانتدار باشند و فراموش
نکنیـــم که بـــادآورده را بـــاد میتواند با
خود ببرد.
صالـــح مالثانـــی صاحـــب کیـــف
میلیـــاردی نیـــز بـــا بیـــان اینکه رســـم
امانتداری را این مأمور وظیفه شـــناس
بخوبـــی انجـــام داد ،گفت :بـــه همراه
یکی از دوســـتانم به اهواز رفته و از آنجا
نیز به بوشـــهر رفتیم .چند ســـاعتی در

عکس :ناجا

این فعال میـــراث فرهنگی که دو ســـال
قبـــل نیـــز معتـــرض تخریـــب میـــراث
تاریخی و فرهنگی این شـــهر شده بود ،از
تصمیماش در برگزاری مراســـم عقد در
کنـــار این پل گفت و ادامه داد :همســـرم
دانشـــجوی کارشناســـی ارشـــد معماری
اســـت و حفظ میـــراث فرهنگی دغدغه
هردو ما اســـت .دوســـت داشـــتم این بار
اعتراض را به شکل دیگری نشان بدهم.
میخواســـتم مراســـم عقدمان کنار این
پل و در حاشیه رودخانه شهرچای باشد
تا همه متوجه تخریـــب این پل تاریخی
شـــوند .موضـــوع را با همســـرم در میان
گذاشـــتم و او نیز اســـتقبال کرد .خانواده
مـــن و همســـرم نیـــز وقتـــی از موضـــوع
باخبر شـــدند بـــا خواســـته مـــا موافقت
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