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ویژه

مخالفت با سخنرانان
و تعلیق انجمن در سال 93

علـوم  اسـامی  انجمـن  دبیـر  افخمـی،  سـعید 
او  اسـت.  بـوده   93 سـال  در  کرمـان  پزشـکی 
انتقـادات زیـادی از رییـس علـوم پزشـکی کرمـان 
دارد و معتقـد اسـت حق دوسـت ازجملـه مدیـران 

اسـت. امیـد  و  تدبیـر  دولـت  اصولگـرای 
  رییـس علـوم پزشـکی بـه ما گفتـه توافق شـده 
بـود که هر انجمن یک سـال مراسـم 16 آذر را برگزار 
کنـد. آیا ایـن توافق را کـه در زمان دبیری شـما باید 

رخ داده باشـد، تأییـد می کنید؟
خیـر. توافقـی نبوده. سـال 93 بـرای میالد حضـرت علی 
)ع( و حضرت فاطمه )س(، 13 آبان و 16 آذر هر سه تشکل 
انجمـن، جامعه و بسـیج درخواسـت داده بودند. مراسـم اول 
را بـه جامعـه دادنـد و 13 آبـان را به بسـیج. بـه همین دلیل 
قـرار شـد 16 آذر را مـا برگـزار کنیـم. امـا برای این مراسـم 
بـه مـا گفتنـد که بـا جامعه و بسـیج مشـترکا برگـزار کنید 
کـه مـا مخالفـت کردیم و بـا رایزنی زیـاد توانسـتیم موافقت 
دانشـگاه را بـرای 16 آذر بگیریـم. توافقـی مبنـی بـر اینکـه 

هرسـال یـک تشـکل مراسـم 16 آذر را برگزار کنـد، نبوده.

  گفته می شـود برای 16 آذر 93 که انجمن اسـالمی 
برگزارکننـده مراسـم بـوده، با سـخنرانانی که شـما 
پیشـنهاد کردید، مخالفت شـده. یکی از سـخنرانان 

پیشـنهادی هـم گویا همیـن آقای مطهـری بوده.
مراسـم آن سـال داسـتان جالبـی دارد. از همـان روزهای 
آغازیـن تـرم پاییـز 93 کـه مـن وارد دانشـگاه شـدم، یعنی 
شـهریورماه، بـرای 16 آذر درخواسـت برگـزاری مراسـم را 
دادیـم. درحالی کـه روال بـر ایـن اسـت یـک هفتـه پـس از 
درخواسـت، موافقـت یـا مخالفـت خـود را اعـالم می کننـد، 
چنـد روز قبـل از مراسـم روز دانشـجو، بـه مـا اطـالع دادند 
کـه می توانیـد برگـزار کنید. یعنـی فقط می خواسـتند ما در 
چنـد روز یـک سـخنران پیـدا کنیـم. بااین حـال مـا از قبـل 
فکـر ایـن را کـرده بودیـم و بـا چندیـن نفـر رایزنـی کردیم. 
قبـل از برگـزاری مراسـم مـن بـه دفتـر آقـای حق دوسـت 
رفتـم و گفتنـد بـا سـخنرانان مخالفـت شـده. سـخنرانان 
پیشـنهادی مـا بـرای ایـن مراسـم تـا آنجایی که یادم اسـت 
جـواد اطاعـت، صادق زیبـاکالم، محمدرضا خاتمی، حسـین 
مرعشـی، علـی مطهـری، پسـر دکتر شـریعتی و پسـر دکتر 
بهشـتی بودنـد. هرکـدام را به ترتیـب اعالم کردیم، شـفاهی 
مخالفـت کردنـد. چنـد روز قبـل از مراسـم هـم به مـا اعالم 
کردنـد کـه از بیـن این سـخنرانانی کـه اعالم کردید، کسـی 
را دعـوت نکنیـد و تـا 12 آذر وقـت دارید سـخنران دیگری 
معرفـی کنیـد در غیـر ایـن صـورت برگـزاری مراسـم بـه 
تشـکل دیگـری واگذار می شـود. ما هـم از آقایان اسـالمی و 

اسـالم پناه دعـوت کردیـم. 
  چرا در سال 93 انجمن تعلیق شد؟

مـن صاحب امتیـاز یـک نشـریه ای در دانشـگاه بـودم کـه 
هیـچ وابسـتگی بـه انجمن نداشـت. بـه دلیل اشـتباهی غیر 
عمـد، ایـن نشـریه بـا مشـکل مواجه شـد، امـا انجمـن را به 
مـدت سـه مـاه تعلیق کردنـد درحالی کـه انجمن نقشـی در 
ایـن نشـریه نداشـت. درنهایـت هـم با تـالش ما ایـن تعلیق 

شـد. یک ماهه 

مخالفت با سخنرانی
 اصغر زاده در سال 94

علـوم  اسـامی  انجمـن  دبیـر  مقبلـی  ارسـان 
پزشـکی در سـال 94 بوده اسـت. او سال 93 هم 
دبیـر سیاسـی این انجمـن بود و حاال عضو شـورای 

مرکـزی پردیـس انجمـن اسـامی اسـت.

   شـما در جریـان توافقی که رییس علوم پزشـکی 
مدعی اسـت بین تشـکل ها بـرای برگزاری مراسـم 

16 آذر شـکل گرفته، بودید؟
سـال 94 بـه مـا ایـن را گفتنـد و مراسـم را بـه بسـیج 
دادنـد. بـه همیـن دلیـل مـا یـک روز بعـد از روز دانشـجو 

مراسـمی برگـزار کردیـم.
بـا  بودیـد،  انجمـن  دبیـر  شـما  کـه  سـالی  در   
اصالح طلبـان  از  زاده،  اصغـر  ابراهیـم  سـخنرانی 
شناخته شـده، مخالفـت شـد. ماجـرا از چـه قـرار 

؟ د بو
بـرای 17 آذر 94 مـا آقایان نقاشـی و اصغـر زاده را برای 
بودیـم. درحالی کـه مجـوز هـم  سـخنرانی دعـوت کـرده 
گرفتـه بودیـم، افـرادی از دانشـگاه همـان روز به فـرودگاه 
برگرداننـد.  را  اصغـرزاده  آقـای  می خواسـتند  و  رفتنـد 
درنهایـت اگرچـه نتوانسـتند وی را برگرداننـد امـا اجـازه 
سـخنرانی اصغـرزاده در دانشـگاه را ندادنـد و مراسـم آن 

سـال بـا سـخنرانی آقـای نقاشـی برگـزار شـد.

کرمـان  پزشـکی  علـوم  رییـس 
اگرچـه مخالفـت خـود بـا سـخنرانی 
را  دانشـگاه  ایـن  در  مطهـری  علـی 
»غیرسیاسـی« خوانده بـود اما اعضای 
انجمـن اسـالمی علـوم پزشـکی نظـر 

دارنـد. خصـوص  ایـن  در  دیگـری 
صبـح چهارشـنبه بود کـه خبری همـراه با عکس 
یـک نامـه در برخـی رسـانه ها، چـه اصالح طلـب و 
چـه اصولگرا، منتشـر شـد. خبـر مربوط بـه مخالفت 
علـوم  دانشـگاه  رییـس  حق دوسـت،  علی اکبـر 
اسـالمی  انجمـن  درخواسـت  بـا  کرمـان  پزشـکی 
ایـن دانشـگاه مبنـی بـر سـخنرانی علـی مطهـری 
خبـر،  ایـن  انتشـار  از  پـس  بـود.  آذر   15 روز  در 
رسـانه های اصولگـرا بـا آب وتـاب از مخالفـت رییس 
یـک دانشـگاه دولتـی بـا سـخنرانی علـی مطهـری 
بـه دلیـل »مواضع سـخیف و تنـش زا« ایـن نماینده 
بـه  اصالح طلبـان  و  دولـت  اعتـراض  و  می نوشـتند 
را زیـر سـؤال  لغـو سـخنرانی مطهـری در مشـهد 
می بردنـد. از سـوی دیگـر رسـانه های اصالح طلـب 
ایـن اقـدام رییـس علـوم پزشـکی کرمـان را مغایـر 

می خواندنـد  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  باسیاسـت های 
و بـه ایـن اقـدام شـدیداً معتـرض بودنـد. خصوصـاً 
کـه دانشـگاه باهنـر کرمـان بـا درخواسـت »مجمع 
اسـالمی دانشـجویان« این دانشـگاه برای سخنرانی 

مطهـری در همـان روز موافقـت کـرده بـود. 
عقب نشینی علوم پزشکی

درحالی کـه نبـرد رسـانه ای ادامه داشـت، علی اکبر 
مواضـع  مـا«  »پیـام  بـا  گفت وگـو  در  حق دوسـت 
متفاوتـی گرفـت و از »اسـتقبال خـود از سـخنرانی 
مطهـری« خبـر داد. او بـه مـا گفـت که »قرار اسـت 
مراسـم روز دانشـجو را جامعـه اسـالمی برگـزار کند 
بیـن  توافـق  از  حق دوسـت  نمی توانـد.«  انجمـن  و 
تشـکل های دانشـجویی خبـر داد کـه بر مبنـای این 
توافـق »قرار شـد سـال 93 انجمن، سـال 94 بسـیج 
و سـال 95 جامعـه مراسـم روز دانشـجو را برگـزار 
کنـد.« رییـس علوم پزشـکی کرمان حتی پـا را فراتر 
گذاشـت و گفـت: »ایشـان }مطهـری{ هـر هفته ای 
بخواهنـد، می تواننـد سـخنرانی کننـد. اصـاًل نیـازی 
بـه دعـوت انجمـن اسـالمی هم نیسـت و مـن خودم 
شـخصاً از آقـای علـی مطهـری دعـوت می کنـم کـه 

در دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان سـخنرانی کنند.« 
او از تمـاس خـود بـا مطهـری خبر داد تا نشـان دهد 
دلیـل مخالفتـش با سـخنرانی این نماینده، سیاسـی 
نبـوده اسـت. )متـن ایـن مصاحبـه را می توانیـد در 
سـایت  در   95/9/4 مـورخ  مـا  پیـام   799 شـماره 

بخوانید.( روزنامـه 
آغاز اعتراض به رییس علوم پزشکی

پـس از انتشـار ایـن مصاحبـه، در فضـای مجـازی 
از رییـس  زیـادی  انتقـادات  تلگرامـی،  و گروه هـای 
علـوم پزشـکی کرمـان شـد. برخـی اعضـای انجمـن 
اسـالمی ایـن دانشـگاه، عقب نشـینی حق دوسـت را 
نپذیرفتنـد و از سـابقه مخالفت های وی با سـخنرانی 
پزشـکی  علـوم  در  اصالح طلبـان  و  دولـت  حامیـان 
کرمـان در سـال های قبـل خبـر دادنـد. در این میان 
برخـی رسـانه ها از تمـاس اعتراضـی وزیـر بهداشـت 
بـا حق دوسـت خبـر دادنـد. بـرای اطـالع از جزئیات 
بیشـتر، بـا سـه دبیـر انجمن اسـالمی دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمان در سـال های 93، 94 و 95 و رییس 
علـوم پزشـکی کرمـان صحبت کردیـم کـه در ادامه 

می توانیـد بخوانیـد.

گزارش ویژه »پیام ما« از ماجرای مخالفت با سخنرانی علی مطهری در یک دانشگاه

علوم پزشکی درگیر و دار سیاست
رضا عبادی زاده

reza@payamema.ir

مخالف سخنرانی مطهری 
بودند نه مراسم

انجمـن  دبیـر  حاضـر  حـال  در  پـور  عسـگر  امیـر 
اسـامی علوم پزشـکی اسـت. با او درباره مخالفت 
بـا سـخنرانی مطهـری در دانشـگاه صحبـت کـردم.
  شـما از توافـق بیـن تشـکل ها بـرای برگـزاری 

مراسـم روز دانشـجو باخبـر بودیـد؟
وقتی من دبیر شدم اطالعی به ما ندادند.

  رییـس علـوم پزشـکی می گویـد به دلیـل اینکه 
امسـال نوبت جامعه اسـالمی اسـت، با مراسـم شما 

مخالفت شـده.
به هیچ عنـوان  دادنـد  مـا  بـه  کـه  نامـه ای  در  ببینیـد 
اشـاره ای بـه مراسـم مـا کـه قـرار بـود روز 15 آذر برگـزار 
شـود، نکردنـد. در ایـن نامـه صریحـاً بـا سـخنرانی علـی 
مطهـری مخالفـت شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن هنـوز هـم 

دلیـل مخالفـت را بـه مـا نگفته انـد.
  حـاال کـه رییـس علـوم پزشـکی عقب نشـینی 
بـه  خواسـت  مطهـری  وقـت  هـر  گفتـه  و  کـرده 
دانشـگاه بیایـد، شـما به فکـر دعوت مجـدد از وی 

هسـتید؟
علـی مطهـری گفتـه دیگـر نمی آید و مـا فعـاًل برنامه ای 

در ایـن خصـوص نداریم.
  مخالفـت بـا سـخنرانی علـی مطهـری و حامیان 

دولـت، بـرای اولین بـار اسـت که رخ مـی داد؟
نـه. این اولین بار نیسـت. در سـال های قبل هـم اتفاقات 

مشابهی رخ داده است.

علی اکبـر حق دوسـت، رییـس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان 
همچنـان از مواضعی کـه دو روز 
قبـل در گفت وگـو بـا ما داشـت، 

دفـاع می کنـد.
دلیـل  گفتیـد  شـما  اگرچـه   
علـی  سـخنرانی  بـا  مخالفـت 
امـا  نبـوده،  سیاسـی  مطهـری 
فعـاالن  و  دانشـجویان  برخـی 
سیاسـی معتقدنـد سـابقه شـما 
چیز دیگـری می گویـد و تاکنون 
بـا سـخنرانی های  بـار  چندیـن 
مخالفـت  دولـت  حامیـان 

یـد. کرده ا
مراسـم  هـر  بـرای  ببینیـد 
بسـته بـه شـرایط، مـکان و زمـان 
اگـر  مثـاًل  تصمیم گیـری می شـود. 
قـرار باشـد یـک چهـره بـزرگ در 
کنـد،  سـخنرانی  کوچـک  مکانـی 
مخالفـت می شـود و سـخنران تنهـا 
یکی از عواملی اسـت کـه در کمیته 
ریاسـت  از  متشـکل  تصمیم گیـری 
دانشـگاه، نماینـده نهـاد رهبـری و 
بررسـی  بهداشـت،  وزیـر  نماینـده 
می شـود. بعـد هـم بایـد بگویـم اگر 
سیاسـی  می خواسـتیم  صرفـاً  مـا 
برخـورد کنیـم، بـا تریبـون آزاد بـا 
حضور سـهیال جلـودار زاده مخالفت 
آزاد  تریبـون  ایـن  در  می کردیـم. 
کـه بچه هـای انجمـن آن را برگـزار 
مختلفـی  صحبت هـای  کردنـد، 
وزارت  حتـی  کـه  شـد  مطـرح 
بهداشـت را هـم موردانتقـاد شـدید 
قـرار مـی داد امـا مـا اصـاًل اعتراضی 
نکردیـم. مخالفـت کـردن بـا برخی 
انجمـن  مختـص  فقـط  برنامه هـا 
اسـالمی نیسـت و همـه تشـکل ها 
را دربـر می گیـرد. گرچـه شـاید از 
هـر پنـج مراسـمی بـا یـک مراسـم 

شـود. مخالفـت 
 چـرا سـال 94 بـا سـخنرانی 
مخالفـت  زاده  اصغـر  آقـای 
اعضـای  درحالی کـه  کردیـد؟ 
هـم  مجـوز  می گوینـد  انجمـن 
بـه  را  افـرادی  امـا  داشـتند 
فـرودگاه فرسـتادید و درنهایـت 
اجـازه ندادیـد سـخنرانی برگزار 

شـود.
مـورد  ایـن  در  کـه  بگویـم  اول 
به طـور کامـل حضـور ذهـن نـدارم. 
امـا فکـر می کنم مشـکل اصلـی در 
ایـن خصـوص عـدم رعایـت برخـی 
مـوارد بـود. دو تا سـه هفتـه قبل از 
مراسـم بایـد موضوع سـخنرانی هم 
مشـخص می شـد کـه نکـرده بودند. 
یـک  هسـت  یـادم  مـورد  یـک  در 
نامـه بـرای مـا فرسـتاده بودنـد کـه 
نـه تاریـخ داشـت و نه شـماره. حاال 
یـادم نیسـت این موضـوع مربوط به 
آقـای اصغر زاده بود یـا فرد دیگری.
ایـن  حق دوسـت،  آقـای   
بـا   93 سـال  کـه  را  موضـوع 

همچـون  افـرادی  سـخنرانی 
حسـین  خاتمـی،  محمدرضـا 
مرعشـی، جواد اطالعـت، صادق 
زیبـاکالم و علـی مطهـری برای 
مراسـم 16 آذر مخالفـت کردید، 

می کنیـد؟ تأییـد 
ذهـن  حضـور  دقیـق  به طـور 
نـدارم. در مـورد جلسـاتی کـه قبـاًل 
بایـد  شـده اند،  مواجـه  مشـکل  بـا 
بگویـم کـه بـا خیلـی از ایـن افـراد 
و  بـود  نشـده  هـم  حتـی صحبـت 
مـا اصـاًل بـه روی بچه هـا نیاوردیـم. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بایـد بـا 
خود سـخنران هـم هماهنگی کنند 
امـا بعضـاً کـه مـا چـک می کردیـم 
هماهنگـی  اصـاًل  کـه  می دیدیـم 
نشـده و درخواسـت ها بیشـتر جنبه 

دارد. تقابـل 
علـی  سـخنرانی  ماجـرای   
چـه؟  امسـال  همیـن  مطهـری 
حتـی اگـر بپذیریـم که امسـال 
در  چـرا  بـوده،  جامعـه  نوبـت 
بـه  بودیـد  داده  کـه  نامـه ای 
مراسـم اشـاره ای نشـده بـود و 
فقـط نوشـته بودید با سـخنرانی 
علـی مطهری مخالفت می شـود؟

مطهـری  آقـای  کـه  بگویـم  اول 
همـان اول اعـالم کـرد کـه در یـک 
سـخنرانی  جـا  یـک  در  فقـط  روز 
می کنـد. بعدازاینکـه چنیـن جـوی 
پیـش آوردنـد کـه ما بـا سـخنرانی 
مطهـری مخالفـت کردیـم، مـن بـه 
ایشـان زنـگ زدم و گفتـم اگر شـما 
حاضریـد در دو جا سـخنرانی کنید، 
مـا صـورت قضیـه را عـوض کنیـم 
کـه قبـول نکردنـد. اما دانشـجویان 
بااینکـه می دانسـتند علـی مطهـری 
خواسـتند  دارد،  موضعـی  چنیـن 
مـا را در یـک دوراهـی قـرار دهنـد 
کـه اگـر مخالفـت کردیـم، بگوینـد 
دانشـگاه نگذاشـته و اگـر موافقـت 

کردیـم بگوینـد مطهـری نیامـده.
 روز چهارشـنبه و پس از انتشار 
سـخنرانی  بـا  شـما  مخالفـت 
مطهـری، وزیر بهداشـت با شـما 
تماس گرفـت و در ایـن خصوص 

چـرا  کـه  کـرد  انتقـاد  شـما  از 
مخالفـت کردیـد؟

تماس هایـی بـا وزارتخانـه برقـرار 
اسـت  طبیعـی  به هرحـال  شـد. 
کـه وزارتخانـه رصـد کنـد. پـس از 
تمـاس و توضیحاتـی کـه مـا دادیم، 

شـد. حل وفصـل  همه چیـز 
 گفتـه می شـود کـه شـما بـا 
انجمـن که تنهـا تشـکل اصالح 
 طلـب دانشـگاه علـوم پزشـکی 
تعامـل  چنـدان  اسـت،  کرمـان 
تشـکل های  هـوای  و  نداریـد 
دیگر را بیشـتر داریـد. وقتی هم 
می بینیـم کـه انجمـن اسـالمی 
می شـود،  تعلیـق  مـاه  یـک 
از  مدیـری  نمی شـود  باورمـان 
دولـت تدبیر و امیـد چنین کاری 

کـرده.
اوالً مـن خـودم در دورانـی کـه 
فعـال  تشـکل ها  در  می آیـد  یـادم 
درک  را  آن هـا  شـرایط  و  بـودم 

. می کنـم
 مهـم ایـن اسـت کـه در کدام 
تشـکل ها و بـا چـه طـرز فکری 

فعـال بوده ایـد.
دانشـگاهی  جهـاد  بسـیج،  در 
انجمن هـای  در  زیـادی  مـدت  و 
را  تشـکل ها  بـودم.  فعـال  اسـالمی 
برخـی  متأسـفانه  می کنـم.  درک 
تشـکل ها در دانشـگاه علوم پزشکی 
به جـای اهـداف اصلی کـه دارند، به 
انجمـن  پرداختنـد.  فرعـی  اهـداف 
اسـالمی قبـل از دوران ریاسـت من 
اصـاًل فعالیتی نداشـت. همـان ابتدا 
چندیـن  شـدم،  رییـس  مـن  کـه 
انجمـن  و  کردیـم  برگـزار  جلسـه 
فعـال شـد. از همان ابتـدای فعالیت 
اما یک سـری خط هـای انحرافی در 
انجمن ایجاد شـد و فاصلـه افتاد. اما 
بازهم ما به درخواسـت ها رسـیدگی 
کردیـم. ایـن رسـیدگی بـه معنـای 
درخواسـت ها  همـه  بـا  موافقـت 
نیسـت بلکـه همه را بررسـی کردیم 
و همان گونـه کـه بـا دیگر تشـکل ها 
رفتـار می کنیـم، بـا انجمـن رفتـار 

کردیم.

 پـس چـرا انجمن تعلیق شـد؟ 
بـه خاطـر نشـریه ای کـه ازنظـر 
حقوقی بـه انجمن وابسـته نبود.

انجمـن  ارشـد  مدیـران  از  یکـی 
اسـالمی مسـئول ایـن نشـریه بـود. 
نشـریه  ایـن  در  یـک خطـا  وقتـی 
انجمـن  بچه هـای  از  مـا  داد،  رخ 
خواسـتیم که بنویسـند این نشـریه، 
انجمـن  و  نیسـت  انجمـن  نشـریه 
خـود را از ایـن اشـتباه مبـرا کنـد. 
آن موقع جلسـه گذاشـتیم و گفتیم 
انجمـن  کـه  کنیـد  اعـالم  لطفـاً 
نمی کنـد  نشـریه  ایـن  از  حمایتـی 
انتقـاد  رخ داده  به اشـتباه  نسـبت  و 
داریـد. بچه هـای انجمـن امـا فـرار 
روبه جلـو کردنـد و نزدیـک بـه یـک 
مـاه و نیـم طـول کشـید و درنهایت 
قبـول نکردند. وقتی خـود مجموعه 
قبـول نکـرد کـه ارتباطـش بـا ایـن 
جـز  چـاره ای  کنـد،  رد  را  نشـریه 
هـم  تعلیـق  از  بعـد  نبـود.  تعلیـق 
مجـدداً انجمـن به سـرعت تشـکیل 
شـد و حتـی افـرادی کـه قبـل از 
تعلیـق عضـو ارشـد بودنـد مجـدداً 
اگـر  انتخابـات شـرکت کردنـد.  در 
قصـد مـا تعطیلـی انجمـن بـود که 
مجـدداً نمی توانسـتند کار کننـد. ما 
بـا همـه یکسـان برخـورد می کنیم. 
همان گونـه کـه بـا برخـی جلسـات 
برخـی  شـده،  مخالفـت  انجمـن 
جلسـات بسـیج هم لغو شـده. حتی 
یک بـار انتخابـات جامعه اسـالمی را 
بـه دلیـل یـک مشـکل لغـو کردیم. 
انجمـن  بچه هـای  متأسـفانه  امـا 
برخـی مسـائل را کـش می دهنـد.

 انتقـاد دیگری که به شـما وارد 
اسـت، اسـتفاده از مدیرانی است 
کـه جهت گیـری سیاسـی کاماًل 
مدیـر  مثـاًل  دارنـد.  مشـخصی 
دانشـکده مدیریت و برنامه ریزی 
شـما، به طـور علنـی در مصاحبه 
با یک سـایت از سـخنرانی علی 

مطهـری انتقـاد کرده.
مـن ندیـدم. ایشـان ممکن اسـت 
نظـری داشـته باشـد امـا مهـم نظر 

کمیتـه نظـارت بـر تشکل هاسـت.
 به هرحـال ایـن شـائبه پیـش 
می آیـد کـه شـما از یـک طیف 
انتخـاب  را  مدیرانتـان  خـاص 
منتقـد  بیشـتر  کـه  می کنیـد 
دولـت تدبیـر و امیـد هسـتند.

محیـط دانشـگاه تخصصی اسـت 
انتخـاب  تخصـص  روی  از  مـا  و 
افـراد  برخـی  بعضـاً  می کنیـم. 
امـا همـه  گرایـش سیاسـی دارنـد 
بایـد فـارغ از گرایش هـای سیاسـی 
عمـل کننـد. ما یک میثـاق نامه هم 
داریـم کـه همه مسـئوالن دانشـگاه 
قبـل از قبـول مسـئولیت آن را امضا 
می کننـد و در آن تأکیـد شـده کـه 
بـدون گرایش سیاسـی عمل شـود.

دفاع رییس علوم پزشکی از تعلیق و مخالفت ها
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کاغذ اخبار

1  مخالفت آیت اهلل موحدی کرمانی با سخنان باهنر
میـزان نوشـت: دبیرکل جامعـه روحانیت مبارز با تاکید بـر اینکه نباید 
کاندیـدای متعدد داشـته باشـیم، اظهـار داشـت: اصولگرایان بر سـر یک 
نفـر خـاص بـه توافق برسـند. دبیـرکل جامعـه روحانیت مبارز در پاسـخ 
بـه سـوالی مبنـی بر واکنش وی نسـبت به سـخنان اخیر باهنـر مبنی بر 
خـودداری گروهـی از داوطلبیـن برای انتخابات ریاسـت جمهـوری اظهار 
داشـت: مـن باالتـر از این سـخن را می گویـم، و حرفم این اسـت، تنها بر 

سـر یک نفـر به توافق برسـیم.
 امـام جمعـه موقـت تهـران خاطر نشـان کـرد: فرقـی ندارد کـه فرد 
مـورد نظـر در دوره هـای قبلـی شـرکت کـرده یا نکـرده باشـد. گفتنی 
اسـت، پیـش از ایـن محمـد رضـا باهنـر اعـالم کـرده بـود، افـرادی که 
در دوره هـای قبلـی در انتخابـات شـرکت کردنـد، در این دوره شـرکت 

. نکنند
2  واکنش کدخدایی به روایت هایی از پشت پرده جلساتش 

با محمدرضا عارف
ایلنـا نوشـت: کدخدایـی در پاسـخ بـه این سـوال که شـما در مجلس 
اصـالح طلـب برای شـورای نگهبـان رای آوردید و می گویند پشـت پرده 
جلسـاتی هم با آقای عارف داشـتید، گفت:  آنچه گذشـت دیگر گذشـته 
اسـت. آقای عارف انسـان شـریف و متدین و دوسـت داشـتنی اسـت و ما 
هـم بـه ایشـان ارادت داریـم. او در پاسـخ بـه ایـن سـوال که چـه اتفاقی 
افتـاد کـه آقـای عـارف انقدر بـرای شـما رایزنی کردنـد، گفت: ایـن را از 

خودشان سـوال کنید.
3  بانک:  لغو سخنرانی مطهری،  یکی از اجزای پازل تخریب 

و فشار بر دولت روحانی است
ایرنـا نوشـت: مرتضـی بانـک، رییـس هیـات اجرایـی حزب اعتـدال و 
توسـعه  بـا اشـاره بـه جـو سـنگین ایجاد شـده توسـط رقبا علیـه دولت 
تدبیـر و امیـد، گفـت: هـر چه بـه زمـان انتخابـات نزدیک تر می شـویم، 
شـاهد فعالیـت بیشـتر اتاق هـای فکر جریـان های تنـدرو جهت تخریب 
دولـت هسـتیم. عملکرد ایـن جریانات هم نشـان داده که آنان در مسـیر 
تخریـب دولـت حتـی از اصـول اولیـه اخالقـی نیـز عبور کـرده انـد. وی 
افزود:بـا وجـود تمـام این حمالت باید بـه قاطعیت بگویـم عملکرد دولت 
در تمـام زمینـه هـا و بـه خصـوص در حـوزه اقتصـادی بسـیار رضایـت 
بخـش بـوده و روحانـی بـا دسـت پـر در مناظـرات انتخاباتـی 96 حاضر 

خواهد شـد.
 رییـس هیـات اجرایـی حـزب اعتـدال و توسـعه بـا انتقـاد از برخـی 
از رسـانه هـا و جریـان هایـی کـه در صـدد تخریـب دولـت هسـتند و از 
هیـچ اقدامـی در ایـن جهت فروگـذار نمی کننـد، به لغو سـخنرانی علی 

مطهـری در مشـهد اشـاره کـرد و گفـت: این اتفـاق یکی از اجـزای پازل 
تخریـب و فشـار بـر دولـت روحانـی اسـت. امـا این گـروه ها بایـد بدانند 
کـه نمـی تواننـد انتظـار رفتـار ممتنـع در این خصوص داشـته باشـند و 

واکنـش خنثـی در ایـن گونه مـوارد معنـای اعتدال نیسـت.
4  واکنش جهانگیری به شهادت زائران ایرانی در انفجار 

تروریستی عراق
معـاون اول رییـس جمهـور گفـت: تروریسـت ها از سـر اسـتیصال و 
درماندگی به اقدامات وحشـیانه و ددمنشـانه دسـت می زنند. به گزارش 
پایـگاه اطـالع رسـانی ریاسـت جمهـوری اسـحاق جهانگیـری درپیامـی 
ضمـن محکـوم کردن اقدام تروریسـتی گـروه تکفیری داعـش در منطقه 
حلّـه عـراق کـه منجر بـه شـهادت و مجروح شـدن تعـدادی از زائران بی 
گنـاه حسـینی از جملـه عـّده ای از هـم میهنـان عزیزمـان شـد، تصریح 
کـرد: بـدون تردیـد اینگونه اقدامات غیرانسـانی عـزم و اراده ملت و دولت 
جمهـوری اسـالمی ایـران را بـرای پشـتیبانی از دولـت و ملـت عـراق در 

جنـگ بـا تروریسـم راسـخ تر مـی کند.
 در متـن پیـام معـاون اول رییـس جمهـوری آمده اسـت که شـکوه و 
عظمت مراسـم معنوی امسـال اربعین سـرور و ساالر شـهیدان و آزادگان 
جهـان حضـرت اباعبـداهلل الحسـین )ع( و پیـروزی هـای کـم نظیر ملت 
مسـلمان عـراق در جنـگ با تروریسـت های تکفیـری داعـش و حامیان 
سـیه دل آنهـا کـه بـا همدلـی و وحـدت همـه اقـوام و مذاهـب عراقـی 
حاصـل شـد، بیـش از پیـش موجبـات ناامیدی و یأس دشـمنان اسـالم 
و تروریسـت هـای خـون آشـام را فراهـم کـرد. در ایـن پیـام آمده اسـت 
: گـروه تروریسـتی - تکفیـری داعـش کـه در صحنـه نبـرد بـا پیـروان 
راسـتین اسـالم و مکتـب اهـل بیـت عصمـت و طهـارت )ع( با شکسـت 
هـای پـی در پـی روبـرو شـده اسـت، از سـر اسـتیصال و درماندگـی بـه 
اقدامـات وحشـیانه و ددمنشـانه دسـت مـی زنـد.از خداوند متعـال برای 
شـهدای ایـن حادثـه ناگوار علو درجات و همنشـینی با سیدالشـهداء )ع( 
و بـرای مجروحـان و آسـیب دیدگان شـفای عاجـل و برای خانـواده ها و 

بسـتگان داغـدار صبـر و اجر مسـألت دارم.
5  کاتب: روزی که سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد 

مجلس یکی از روزهای بد و سختش را پشت سرگذاست
ایسـنا نوشـت:عضو هیئـت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی و نماینده 
مـردم گرمسـار و آرادان از تشـکیل یـک کمیته از سـوی مجلـس دهم و 
نماینـدگان مـردم برای بررسـی لغـو سـخنرانی نایب رئیـس اول مجلس 
در مشـهد خبـرداد. غالمرضا کاتب در جلسـه تودیـع و معارفه فرماندهان 
پیشـین و جدیـد انتظامـی شهرسـتان گرمسـار با اشـاره به اتفـاق پیش 
آمـده در مشـهد اظهار کرد: برخی از اقدامات حاشـیه ای سـبب می شـود 
کـه طعـم شـیرین بسـیاری از دسـتاوردها و اقدامـات موثـر نظـام تحت 

تاثیـر ایـن اقدامـات قـرار گرفته و دیده نشـود. عضو کمیسـیون فرهنگی 
مجلـس بـا تقبیح و نفـی رفتارهـای فراقانونی از این دسـت افـزود: نباید 
بـا یـک حادثـه حاشـیه ای، اصـل نظـام را تحـت شـعاع قـرار دارد. وی با 
بیـان اینکـه رفتارهـای ناصوابـی از این دسـت حـوادث خـوب را کمرنگ 
جلـوه می دهد،افـزود: مسـائل نبایـد بـه گونـه ای پیـش رود که فـردی با 
یـک تصمیم گیـری اشـتباه ایـن جریان سـازی را در جامعـه ایجـاد کند. 
عضـو هیئـت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی بیان کـرد: زمانـی که این 
اتفـاق در مشـهد افتـاد مجلـس یکـی از روزهـای بـد و سـخت خـود را 
پشـت سـر گذاشـت لذا نمایندگان مـردم در همین راسـتا هیئتـی برای 
بررسـی موضـوع انتخـاب کـرد تا گزارشـی تهیـه و آن را بـه محضر رهبر 
معظـم انقـالب اعـالم کنـد. این هیئـت امروز راهی مشـهد مقدس شـده 
تـا در خصـوص این واقعـه و عوامل موثـر در لغو غیرقانونـی آن تحقیق و 

ماحصـل آن را بـه هیئت رئیسـه ارائـه دهد.
6  کم توجهی صداوسیما به عزای عمومی اعالم شده

 از سوی روحانی 
عصرایـران نوشـت: بـا ایـن کـه رییـس جمهوری پنـج شـنبه و جمعه 
را بـه خاطـر درگذشـت آیت اهلل سـید عبدالکریم موسـوی اردبیلی عزای 
عمومـی اعـالم کرده اسـت امـا از حال و هوای شـبکه هـای مختلف صدا 
و سـیما چنیـن توجهـی دیـده نمی شـود. شـبکه مسـتند البتـه یکی از 
خطبـه هـای سـی سـال پیـش ایشـان در نمـاز جمعـه تهـران را پخش 
کـرده و احیانـا در جاهـای دیگـر هـم یـاد شـده و می شـود یا شـاید در 
شـبکه خبـر مراسـم تشـییع پیکـر مرجـع فقیـد پوشـش داده شـود اما 
بحـث بـر سـر پروتـکل عـزای عمومی اسـت کـه صدا و سـیما به شـکل 
یکسـانی اجـرا نمـی کنـد. شـاید گفتـه شـود فضای دهـه آخر مـاه صفر 
و در آسـتانه سـالروز رحلـت پیامبـر گرامی اسـالم و دو امام همام شـیعه 
بـه اقتضـای این سـه مناسـبت حـزن آلود هسـت و اساسـا صدا و سـیما 
در ایـن روزهـا برنامـه شـادی نـدارد تـا بخواهـد با حـذف یا تعدیـل آنها 

اجـرای اعـالم رییس جمهـوری را نشـان دهد.
 ایـن موضـوع واقعیـت دارد و صـدا و سـیما در مـاه هـای غیـر محـرم 
و صفـر نیـز بـه جـز برنامـه هـای خندوانـه و دور همـی چنـدان برنامـه 
فرحناکـی نـدارد امـا منظور از عـزای عمومی در اینجا اجرای مشـخص و 
دقیـق یـک پروتکل اسـت تـا مخاطـب دریابد اتفاقـی افتاده و بـه احترام 
متوفـا یـا قربانیـان یـک حادثـه در داخل یـا خارج از کشـور برنامـه ها یا 
از شـکل عـادی خـارج شـده یـا نشـانی در نظـر گرفتـه انـد ماننـد خط 
مـورب مشـکی یـا اسـتفاده از تصویـر شـخص فقیـد در گوشـه تصویـر. 
عـزای عمومـی البتـه تنها در صدا و سـیما نمـود ندارد. کمـا این که مهم 
ترین جنبه رسـمی آن نیمه برافراشـته شـدن پرچم کشـور اسـت و چند 

کار نمادیـن دیگر.

یادداشت
در حاشیه برخورد دو قطار مسافربری 

یاد سیستم های کنترل خطوط 
جنگ جهانی دوم بخیر

محمدکاظم خانجاني

مسـافربری  قطـار  دو  برخـورد  حادثـه 
سـمنان مشـهد و تبریـز مشـهد کـه تـا این 
لحظـه آمـار تلفـات آن حداقـل 44 کشـته 
و بیـش از 1۰۰ زخمـی بـوده اسـت، مـرا به 
یـاد خاطـره ای در سـال 13۸3 انداخـت. در 
آن سـال ها بـه  واسـطه تحصیـل، بـا قطـار 
بسـیار سـفر می کـردم. در یکـی از سـفرها، 
بلیـت مسـتقیم از تهـران بـه کرمـان موجود 
از  تهیـه کـردم.  بلیـت  به ناچـار دو  و  نبـود 
تهـران بـه زواره و از زواره بـه کرمـان کـه 
تنهـا عیـب این نـوع بلیـت خریدن ایـن بود 
کـه از زمـان پیـاده شـدن از قطـار تهـران، 
می بایسـت شـش سـاعت را در زواره منتظـر 
رسـیدن قطـار کرمـان بمانـم. از این  دسـت 
سـفرها کـم نداشـتم و در ذهـن خـودم در 
شـهر  در  می توانسـتم  سـاعت  شـش  آن 
زواره سـیاحتی داشـته باشـم و بـا فرهنـگ 
مردمـی جدیـد آشـنا شـوم. سـاعت چهـار 
بعدازظهـر بـود کـه قطـار بـه ایسـتگاه زواره 
رسـید و در همـان ابتـدا متوجـه شـدم کـه 
کیلومتـری شـهر  پانـزده  در  ایسـتگاه  ایـن 
اسـت و بـه دلیـل نبـودن تاکسـی و هـر نوع 
وسـیله ایـاب و ذهـاب، امـکان سـیاحت در 
شـهر وجـود نـدارد. بـه  ناچـار در نمازخانـه 
ایسـتگاه نشسـتم. جوانـی به نمازخانـه آمد، 
نمـازش را خوانـد و پرسـید: منتظـر کـدام 
قطـار هسـتی؟ گفتـم: قطـار کرمـان! گفـت 
تـا سـاعت 1۰ شـب خیلـی مانده اسـت، بیا 
در دفتر ایسـتگاه بنشـین. اینجا سـرد است. 
بـه همراه جـوان که اپراتـور ایسـتگاه بود به 
دفتـر کنترل رفتیم. سـاختمان دفتـر یادگار 
زمـان رضاشـاه بـود و انبوهـی از چراغ هـای 
چشـمک زن و کلیـد، بـر روی میـزی بزرگ، 
زیـر پنجـره رو بـه ایسـتگاه وجـود داشـت. 
گـرم،  مـؤدب،  بسـیار  کـه  جـوان  آن  از 
از اهالـی زواره بـود پرسـیدم  مهمان نـواز و 

ایـن دسـتگاه ها چیسـت؟ کار 

زمـان جنـگ  در  تجهیـزات  ایـن  گفـت: 
جهانـی دوم توسـط آلمانی هـا و سـوئدی ها 
بـرای راه آهـن سراسـری شـمال بـه جنـوب 
اتوماتیـک  به صـورت  و  اسـت  نصب شـده 
سـرعت  قطارهـا،  جهـت  قطارهـا،  حرکـت 
بـر روی  قطارهـا و تعـداد محـور متحـرک 
ریـل را در یک زمـان کنتـرل کـرده، نشـان 
جلـوی  اتوماتیـک  به صـورت  و  می دهـد 
هرگونـه اشـتباه انسـانی منجـر بـه حادثـه 
را می گیـرد. بـه شـوخی بـه او گفتـم: پـس 
چـرا شـما اینجایـی؟ گفت: بـا این دسـتگاه 
عمـاًل امـکان حادثـه وجـود ندارد ولـی یکی 
از خصوصیـات ایـن دسـتگاه ایـن اسـت که 
حضـور اپراتـور را نیز چک می کنـد و اگر در 
مواقـع الزم بـا فشـار دادن کلیدهـای خاص 
اعـالم حضـور نکنیـم، عـدم حضورمـان را با 
تلگـراف بـه مرکـز اطـالع می دهـد. در تأیید 
صحبت هایـش نیـز بـه ایـن نکته اشـاره کرد 
که تاکنون در خط راه آهن سراسـری شـمال 
بـه جنـوب هیـچ حادثـه ای از نـوع برخـورد 
قطـار رخ نداده اسـت و تنها حـوادث، خروج 
قطـار از ریـل بـه سـبب کهنـه بـودن ریل ها 
آن  حرف هـای  بـه  کـه  حـال  اسـت.  بـوده 
پیـش  بیـش  از  دلـم  فکـر می کنـم  جـوان 
بـرای کشته شـدگان حادثـه اخیر می سـوزد 
زیـرا به سـادگی می تـوان دریافـت کـه ایـن 
حادثـه )کـه در آن حداقـل شـش خطـا و 
قصـور علنی مشـاهده می شـود( یـک حادثه 
نبوده اسـت بلکـه دلیل آن عملکرد کشـنده 
سیسـتم کنتـرل الکترونیکـی و بی کفایتـی 
و بـی توجهـی نیروهـای ناظـر انسـانی بوده 
حاضـر  حـال  در  دیگـر  بیـان   بـه  اسـت؛ 
سیسـتم های کنترل خطوط جدیـد راه  آهن 
دوران  کنترلـی  قابلیت هـای  حتـی  کشـور، 

جنـگ جهانـی دوم را ندارنـد.

در  قطـار  دو  برخـورد  جمعـه  بامـداد 
تعـدادی  شـاهرود،  هفت خـوان  ایسـتگاه 
کشـته و مجـروح برجـا گذاشـت. تا لحظه 
تنظیـم ایـن گـزارش فـارس خبـر داد که 
تعـداد کشـته ها به 44 نفر رسـیده اسـت. 
امـداد  بـرای  ایـران،  عصـر  گـزارش  بـه 
،نیروهـای  دیـدگان  حادثـه  بـه  رسـانی 
اعـزام  بـه محـل  اورژانـس و هالل احمـر 
بـا  کشـور  اورژانـس  سرپرسـت  شـدند. 
اعـالم این که هنـوز نمی تـوان آمـار دقیق 
برخـورد دو قطـار  کشته شـدگان حادثـه 
کـرد  اعـالم  را  هفت خـوان  ایسـتگاه  در 
تعـداد مصدومـان حادثـه برخـورد قطار را 
۸2 تـن اعـالم کـرد و افـزود: »مصدومـان 
دامغـان  و  سـمنان  بیمارسـتان های  بـه 
اعـزام شـدند و حـال عمومی آن هـا وخیم 
نیسـت.«فارس هـم خبر داد کـه 1۰3 نفر 
مصـدوم شـدند. ایـن تصـادف منجـر بـه 

نفـر دچـار  تعـدادی  و  آتش سـوزی شـد 
سـوختگی شـدند.  ایسـتگاه هفت خـوان 
نزدیـک شهرسـتان سـمنان واقـع شـده 
اسـت.  معـاون هالل احمر اسـتان سـمنان 
قطـار  سـانحه  »مجروحـان  داد:  خبـر 
دامغـان حـدود 1۰۰ نفـر و جان باختـگان 
می شـود.«   پیش بینـی  نفـر   4۰ تـا   3۰
اورژانـس کشـور هم از انتقـال 52 مصدوم 
بـه مراکـز درمانی خبـر داد 43 مصدوم به 
بیمارسـتان والیت دامغـان و 9 مصدوم به 
بیمارسـتان کوثر سـمنان منتقل شـده اند. 
5 مأمـور فنی قطار در سـانحه دیروز جان 

. ختند با
واکنش رییس جمهور

سـانحه  دنبـال  بـه  جمهـور  رییـس 
برخـورد دو قطـار مسـافربری در اسـتان 
سـمنان خواهـان بررسـی و اعـالم دالیـل 
وقـوع این حادثـه تلخ و معرفـی مقصرین 

احتمالـی و بکارگیری تمـام اقدامات الزم 
بـرای درمـان سـریعتر مصدومان شـد. به 
ریاسـت  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  گـزارش 
االسـالم  حجـت  پیـام  متـن  جمهـوری،  
حسـن روحانـی خطـاب بـه معـاون اول 
رییـس جمهـوری بـه ایـن شـرح اسـت: 
جنـاب آقـای دکتـر جهانگیـری، معـاون 
سـانحه  جمهـور،  رییـس  محتـرم  اول 
دردنـاک برخـورد دو قطار مسـافربری در 
اسـتان سـمنان که منجر به جـان باختن 
هموطنـان  از  تعـدادی  مصدومیـت  و 
عزیزمان و از جمله پرسـنل خدوم راه آهن 
گردیـد، باعث غـم و اندوه فـراوان گردید. 
مسـئول،  دسـتگاه های  فـوراً  اسـت  الزم 
به ویـژه وزارت راه و شهرسـازی نسـبت به 
بررسـی و اعـالم دالیـل وقوع ایـن حادثه 
تلـخ و معرفـی مقصریـن احتمالـی اقـدام 
نماینـد و تمـام اقدامات و تمهیـدات فنی 

و مدیریتـی را بـرای جلوگیـری از تکـرار 
چنیـن حـوادث دلخراشـی پیش بینـی و 
اجـرا نماینـد. همچنیـن ضـروری اسـت 
اسـتانی،  و  امـدادی  دسـتگاه های  همـه 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  به ویـژه 
الزم  اقدامـات  تمـام  پزشـکی  آمـوزش 
را بـرای درمـان سـریعتر مصدومـان بـه 

عمـل آورنـد. اینجانـب بـا عرض تسـلیت 
از  داغدیـده،  محتـرم  خانواده هـای  بـه 
درگاه خداونـد متعـال بـرای جان باختگان 
رحمـت،  و  مغفـرت  ناگـوار  حادثـه  ایـن 
بـرای  و  صبـر  بازمانـدگان  عمـوم  بـرای 
آسـیب دیدگان شـفای عاجـل و سـالمتی 

کامـل مسـئلت دارم.

44 کشته در برخورد دو قطار مسافربری 

رییس جمهور: مقصران احتمالی وقوع حادثه تلخ معرفی شوند

   خبر

میز خبر

ایسـنا نوشـت: رییـس مرکـز پزشـکی 
حـج و زیـارت جمعیت هالل احمـر آخرین 
حادثـه  زمینـه  در  انجام شـده  اقدامـات 
ایرانـی  زائـران  و  عـراق  تروریسـتی حلـه 
دکتـر  کـرد.  تشـریح  را  شناسایی شـده 
مرعشـی گفـت: »هنـوز تعداد کشـته های 
ایـن حادثـه تروریسـتی قطعی نیسـت، اما 
آمـار 71 نفـره در ایـن زمینـه اعالم شـده 
اسـت کـه ممکـن اسـت بـه ۸۰ تـن نیـز 
برسـد.« وی افـزود: »بـه دلیـل سـوختگی 
شـدید، تشـخیص هویـت زائران با مشـکل 
مواجه شـده اسـت. بـه همین دلیـل هنوز 
مشـخص نیسـت کـه چـه تعـداد از ایـن 
زائـران ایرانـی، افغانـی یـا عراقـی بوده اند.« 
بـه گفتـه رییـس مرکـز پزشـکی حـج و 
زیـارت جمعیـت هالل احمـر، 25 مجـروح 
در این حادثه تروریسـتی اعالم شـده اسـت 
کـه هیچ کـدام از آن هـا ایرانـی نبوده انـد. 
تنهـا ۸ نفـر از این مجروحـان، افغانی مقیم 
ایـران بوده انـد که صبـح دیـروز و از طریق 
اتوبـوس هالل احمـر در مـرز مهـران وارد 
کشـور شـده و تحویـل عوامـل اورژانـس 
شـده اند. مرعشـی تأکیـد کـرد: »مراحـل 
شناسـایی کشته شـدگان از طریـق خـود 

عراق انجام می شـود. انتقال کشته شـدگان 
نیـز با هماهنگی سـفارت ایـران در عراق و 
وزارت امـور خارجـه صـورت خواهد گرفت. 
نماینـده بیمـه دانا نیز در آنجا حضـور دارد 
و کارهـای قانونـی مربوطـه در حـال انجام 
اسـت.« وی افـزود: »البتـه پزشـکی قانونی 
کشـور خودمـان نیـز اعـالم آمادگـی کرده 
اسـت کـه در صـورت درخواسـت طـرف 
عراقـی، تیم کارشناسـی را برای شناسـایی 
اجسـاد بـه عـراق اعـزام کنـد، البتـه ایـن 
طـرف  از  درخواسـت  مسـتلزم  موضـوع 
عراقـی اسـت.« رییـس مرکز پزشـکی حج 
و زیـارت جمعیـت هالل احمـر ادامـه داد: 
ایرانـی  کشـته های  تعـداد  مجمـوع  »در 
همچنـان  عـراق  توسـط  شناسایی شـده 
ایرانـی  نفـر اسـت و مجـروح  همـان 24 
»تیـم  کـرد:  تأکیـد  مرعشـی  نداریـم.« 
مرکـز پزشـکی حـج و زیـارت هالل احمـر 
آمبوالنس هـا  اتوبـوس  و  آمبوالنس هـا  و 
در حلـه، کربـال و نجـف تـا پایان مـاه صفر 
مسـتقر هسـتند تـا اقدامـات الزم را بـرای 
انجـام  احتمالـی  بیمـاران  و  مجروحـان 
دهنـد.« ایرنـا هم گـزارش داد سرکنسـول 
ایـران در کربـال بابیـان اینکـه 71 کیسـه 

شـامل 59 جسـد سـوخته تقریبـاً کامل و 
14 جسـد متالشـی، برای تشخیص هویت 
تـا عصـر جمعـه بـه ایـران انتقـال می یابد، 
گفت تا مشـخص شـدن هویـت قربانیان،از 
طریـق آزمایـش دی ان ای باید صبر کنیم. 
مسـعود حسـینیان که در محل بیمارستان 
جمهـوری شـهر حلـه مرکـز اسـتان بابـل 
عـراق حضـور داشـت افـزود: »هم اکنـون 
کار تشـریفات انتقـال اجسـاد تمام شـده و 
در حـال انتقـال به فـرودگاه نجف اسـت تا 

ازآنجـا بـه ایـران منتقل شـود.«
واکنش رییس جمهور

سـبعانه  اقـدام  جمهـوری،  رییـس 
منطقـه  در  تروریسـت ها  مذبوحانـه  و 
حلـه عـراق و شـهادت شـماری از زائـران 
درماندگـی  عمـق  نمایـش  را  حسـینی 
گـزارش  بـه  دانسـت.  سـفاک  کـوردالن 
پیـام  متـن  دولـت،  اطالع رسـانی  پایـگاه 
حسـن  دکتـر  حجت االسالم والمسـلمین 

اسـت : ایـن شـرح  بـه  روحانـی 
اربعیـن  حماسـه  باشـکوه  برگـزاری 
از  گوشـه ای  جـاری،  سـال  در  حسـینی 
عظمت شـیفتگی ملـت عاشـورایی بود که 
کـوردالن سـفاک، آن را برنتافتنـد و عمـق 

اسـتیصال و درماندگـی خـود را در اقدامی 
سـبعانه و مذبوحانـه به نمایش گذاشـتند. 
وقـوع اقدام تروریسـتی دردنـاک در منطقه 
ِحلّـه عـراق که منجر به شـهادت و مجروح 
شـدن مظلومانه شـماری از زائران حسینی 
از جملـه تعـدادی از هم وطنـان عزیزمـان 
به ویـژه  مسـلمانان  تمامـی  قلـوب  شـد، 
شـیعیان را جریحـه دار سـاخت. این جانـب 
بـا درخواسـت اکیـد از دولـت عـراق بـرای 
عامـالن سـیاه دل  بـا  قاطعانه تـر  برخـورد 
این گونـه حرکت هـای غیرانسـانی و اعـالم 
ایـران بـرای همـکاری و  آمادگـی دولـت 

همیـاری در رسـیدگی به آسـیب دیدگان و 
مجروحـان ایـن حادثـه تلخ، برای شـهدای 
ایـن فاجعـه، علـو درجـات و بـرای آسـیب 
و  دارم  عاجـل  شـفای  آرزوی  دیـدگان، 
تسـلیت  داغـدار  عزیـز  خانواده هـای  بـه 
می گویـم. دولـت جمهـوری اسـالمی ایران 
همچنـان مصمـم بـه مبـارزه همه جانبه با 
افراطیـون اسـت و یقیـن  و  تروریسـت ها 
دارد بـه زودی در سـایه وحـدت و همدلـی 
بیش ازپیـش مـردم عـراق، شـاهد پیروزی 
گروه هـای  بـا  مبـارزه  در  آنـان  نهایـی 
تروریسـتی و حامیـان آن هـا خواهیـم بود.

احتمال افزایش کشته های حادثه تروریستی عراق 
  خبر
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کرمون

شـال بافی کرمـان یکـی از گنجینه هـای 
در حـال فراموشـی میـراث فرهنگـی ایران 
روزگاران  در  کرمانـی  ترمـه  شـال  اسـت. 
گذشـته رونـق فـراوان داشـت و محصـول 
کرمانـی  شـال باف  هنرمنـد  دسـت 

زینت بخـش دربـار ایـران در دوران قاجار و 
یکی از رقبای سرسـخت شـال کشمیر بود.
مرغـوب  پشـم  و  کـرک  از  شـال  ایـن 
گوسـفندان و بزهـای کرمانی بافته می شـد 
و مرغوبیـت مـواد اولیـه اش ارزش و اعتبـار 

ویـژه ای بـه آن مـی داد. تجربـه طوالنـی در 
امـر شـال بافی، مرغوبیـت کرک بـز به علت 
خشـکی هـوا و کمـی بـاران و در نهایـت 
وجـود کارگـر ارزان بـه دلیـل عـدم وجـود 
از  دیگـر  و صنعتـی  زراعتـی  فعالیت هـای 
جملـه عواملـی بـود کـه موجـب مرغوبیت 
شـال کرمان در گذشـته بـود و حتی بعضی 
از مقامـات دولتـی بـرای ترویـج و کیفیـت 

شـال کرمانـی اقداماتـی می کردنـد. 
در مـورد پیشـینه صنعـت شـال بافی در 
کرمـان می تـوان بـه گذشـته ای یـک هـزار 
در جـزو  کـه  جـا  آن  کـرد،  اشـاره  سـاله 
عباسـی  خلیفـه  المکتفـی  از  کـه  اموالـی 
باقیمانـده بـود، یـک رقـم »1۸ هـزار طاقه 

شـال کرمانـی« بـود.
می نویسـد:»موقعیت  باسـتانی پاریزی 
جغرافیایـی کرمان و از طـرف دیگر به علت 
کمـی بارندگـی، کـرک بزها بسـیار مرغوب 

از کـرک، شـال و عباهـای بسـیار  و  بـود 
ظریـف می بافتنـد کـه از مخمـل لطیف تـر 

است.«
مرغوبیت پشـم کرمان و شـال های بافته 
شـده از این پشـم بـه قدری بوده اسـت که 
»تاورنیـه« سـیاح و تاجـر معروف کـه برای 
خریـد آن به کرمان آمده درباره آن نوشـته 
اسـت:»در اواخر سنه 1647م )1۰5۸هـ.ق(  
در سـفر سـوم به ایـران، یکـی از پارسـیان 
پشـم های  حـال  از  کـردم.  مالقـات  را 
اختصاصـی جویـا شـدم، معلـوم شـد کـه 
منبـع اصلـی این پشـم ایالت کرمان اسـت.

مـی  قدیـم  کارامانـی  همـان  کرمـان 
باشـد. در کوه هـای مجـاور شـهر علف هایی 
هـا  آن  بـه  خاصیـت  ایـن  کـه  می رویـد 
ایالـت  در  گبرهـا  تمـام  دارد.  اختصـاص 
کرمـان متوطـن شـده و تجـارت ابریشـم 
متعلـق بـه آن هاسـت. از ایـن پشـم، شـال 

می بافنـد کـه در ایـران بـه کمـر می بندنـد 
و پارچـه لطیـف نازکـی هـم از آن ترتیـب 
می دهنـد کـه مـن دو طاقـه از آن هـا را به 

آورده ام.« فرانسـه 
در گذشـته شـال کرمانـی شـالی زیبـا و 
قیمتـی بـود کـه شـهرت جهانی داشـت به 
حـدی که رونق شـال کشـمیر را شکسـت.
شـال  دربـاره  سـایکس«  »سرپرسـی 
کرمانـی گفتـه اسـت:»این متـاع از حیـث 
ظرافـت بـه قالـی ترجیـح دارد و اکثـر بـه 
می شـود  بافتـه  خرد سـال  اطفـال  دسـت 
و اهالـی کرمـان بـه واسـطه ذوق و شـوق 
فوق العـاده ای کـه دارنـد از این کار خسـته، 
تعـداد  نمی شـوند.  فرسـوده  و  مریـض 
دسـتگاه های دایـر در کرمـان بـه 3 هـزار 
بالـغ می شـود و سـاالنه 3۰۰ هـزار تومـان 
کـه معـادل 6۰ هـزار لیـره اسـت، شـال از 

می شـود.« خـارج  دسـتگاه 

شال کرمانی؛ زینت بخش دربار پادشاهان
سوغات
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هنرمند  خانـه   -1
در ابتـدای خیابـان 
از  یکـی  زریسـف 
خانـه هـای قدیمی 
شـمار  بـه  کرمـان 
مـی رود. هنـوز کـه هنـوز اسـت 
در ایـن خانـه، روضـه خوانـی برپا 
امـام  خیمـه  سـایه  و  شـود  مـی 
و  زیبـا  حیـاط  بـر  حسـین)ع( 
دلربـای آن پهـن اسـت. صاحبـان 
ایـن خانه با هنـر بیگانه نیسـتند. 
سـریال  یـک  پیـش  هـا  سـال 
بـازی  خانـه  ایـن  در  تلویزیونـی 
شـد. پنج شـنبه گذشـته نیز یک 

افتـاد. اتفـاق خـوب 
میرحسـینی،  حمیـد  سـید 
فیلمسـاز کرمانی، مسـتند»هوتک 
در شـیدایی« را در همیـن خانـه 
کـه  مسـتندی  کـرد.  رونمایـی 
مـدت هاسـت میرحسـینی را بـه 
خود مشـغول کرده اسـت.  هوتک 
در شـیدایی  روایتی از هنر»شبیه 
هوتـک  روسـتای  در  خوانـی« 
گوینـد  مـی  کـه  هنـری  اسـت. 
هوتـک  در  آن  اجـرای  قدمـت 
بـه دویسـت سـال پیـش بـاز می 
گـردد. آن روز سـرد و برفی ده ها 
نفـر از دوسـتداران هنـر تعزیه در 
خانـه هنرمنـد گـرد هـم آمدند تا 
در آخریـن روزهـای مـاه صفـر به 
تماشـای تعزیـه بنشـینند. آمدند 
اشـعار  و  بشـنوند  هوتـک  از  تـا 

آیینـی گـوش دهنـد. هـوا سـرد 
بـود و دل هـا گرم. گـرم از محبت 
بـه سـرور و سـاالر آزادگان! گـرم 
از محبتـی کـه در طـول قـرن ها 
ماننـد جویباری در تاریخ بشـریت 
جـاری شـده و بـه راه خـود ادامه 
داده اسـت. و ایـن بـار و ایـن جـا 
و در ایـن نقطـه هنـر تعزیـه بـه 
روایـت این عشـق نشسـته اسـت.  
مراسـم،  ایـن  ابتـدای  در   -2
رییس شـورای اسـالمی روسـتای 
بـه  مقـدم  خیـر  ضمـن  هوتـک 
ایـن  را  خـود  روسـتای  حضـار، 
کرد:»روسـتای  معرفـی  گونـه 
هوتـک در 35 کیلومتـری شـمال 
قـرار  کرمـان  شهرسـتان  شـرقی 
هکتـار   3۰۰ روسـتا  ایـن  دارد. 
نفـر  هـزار   4 حـدود  و  مسـاحت 
جمعیـت و هـزار و 3۰۰ خانـوار و 
بیش از ۸۰۰ سـال قدمـت دارد.« 
ادامـه  شـادمند  عبـاس   
داد:»بناهـای تاریخـی مانند حمام 
کلبعلـی خـان، پایـاب 6۰ پلـه و 
بـاغ مهرابـی و تکیـه امام حسـین 
و مسـجد جامـع بـا قدمتـی چند 
صد سـاله برگی از شناسـنامه این 
روسـتا مـی باشـند. ذوق و هنر از 
روسـتا  ایـن  بـارز  خصوصیـات 
بـوده بـه طـوری کـه هنـر شـال 
بافـی، ترمـه بافـی، قالـی بافـی و 
همچنیـن تعزیـه از هنرهـای این 

دیـار مـی باشـد.«

وی با اشـاره بـه دیرپایی تعزیه 
در منطقـه هوتـک افزود:»اجـرای 
هنـر تعزیه در روسـتای هوتک به 
دو قـرن مـی رسـد. دیرینگی این 
هنر باعث شـده که مستندسـازان 
بـا  برجسـته تصمیـم بگیرنـد تـا 
تهیـه مسـتند، این هنـر را نیز هم 
چـون ابنیـه در تاریـخ این روسـتا 

نمایند.« مانـدگار 
اداره  کل  مدیـر  علیـزاده، 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
از  رونمایـی  آییـن  ایـن  در  نیـز 
سـاخت  خاطـر  بـه  میرحسـینی 
مسـتند هوتک در شـیدایی تشکر 
کـرد و خبـر از اتفاقـی سـینمایی 

داد. نزدیـک  ای  آینـده  در 
آذرمـاه  پایـان  گفـت:»در  وی 
سـینما  برگـزاری  بـا  همزمـان 
بـه  نیـز  مـا  تهـران  در  حقیقـت 
عنـوان تنها اسـتان این جشـنواره 

کـرد.«  خواهیـم  برگـزار  را 
بـه  هـا  گفـت  و  گـپ  امـا   -3
همیـن جا ختم نشـد. آبـان ملک 
محمـدی، مجـری مراسـم، بـا نام 
بـردن از عبدالرضـا قراری،رییـس 
او  از  اسـتان،  نمایـش  انجمـن 
دعـوت کـرد تـا بـه تـراس خانـه 
سـن  عنـوان  بـه  کـه  هنرمنـد) 
مراسـم از آن اسـتفاده شـد( بیاید 
و صحبـت هـای خـود را دربـاره 

آییـن تعزیـه ایـراد کنـد. 

نـادر  از  گفت:»تعزیـه  قـراری 
نمونـه هـای فرهنگـی اسـت کـه 
در دوره هـای حاکمیتـی طراحی 
سـه  در  هنـر  ایـن  اسـت.  شـده 
مقطـع تاریخـی آل بویـه، صفویـه 
اسـت.  شـده  طراحـی  قاجـار  و 
تعزیـه هنری اسـت کـه حاکمیت 
آن را بـه عنـوان سـامان دهنـده 
مفهـوم ملیـت در منطقـه مطـرح 
کـرد. تعزیـه بـه خاطـر اعتقـادات 
مذهبـی - کـه مـرز بیـن قـدرت 
و شـریعت را ترسـیم مـی کنـد-  
شـده  طراحـی  حـوزه  از  جـدای 
توسـط حاکمیـت راه خـودش را 
ادامـه داد و در دوره هـای مختلف 
توسـط مـردم، مدیریـت شـد.« 

رییـس انجمـن نمایـش کرمان 
در ادامـه بـا طـرح ایـن سـوال که 
مـا چگونـه مـی توانیـم تعزیـه را 
حفـظ کنیـم و اصـال چـه شـکلی 
از تعزیـه بایـد حفظ شـود و ادامه 
پیـدا کند؟ خاطرنشـان کـرد:»در 
ابتـدای امـر مدیـران بایـد تکلیف 
خـود را بـا تعزیه روشـن کنند که 
آیـا مـی خواهنـد تعزیه بـه عنوان 
ابـزار سـاماندهی بیـن کنش های 
خودشـان و مـردم انجـام وظیفـه 
کنـد؟ البتـه ایـن اتفـاق در دوره 
اتفـاق  هشـت سـاله خـاص ایـن 
افتـاد و به تعزیه آسـیب وارد کرد. 
خواسـته ای کـه در این جمع می 
تـوان در میان گذاشـت این اسـت 
کـه بایـد از دولتـی شـدن تعزیـه 
قـدرت  نهـاد  کـرد.   خـودداری 
کنـد.  مدیریـت  را  تعزیـه  نبایـد 
ارزش  در  انحـراف  نوعـی  چـون 
هـای ارتباطـی و اعتقـادی مـردم 
بـه وجـود مـی آیـد. مـردم بایـد 
این کنـش ها را مدیریـت کنند.« 
وی پژوهـش در زمینه تعزیه را 
ضـروری دانسـت و گفـت:» گروه 
هـای اجرایـی تعزیـه نیـز بایـد به 

یـک جمع بنـدی برسـند کـه آیا 
سـنتی  راه  تعزیـه  خواهنـد  مـی 
خـود را ادامـه دهـم یـا میـل بـه 
مـدرن شـدن دارد. برخـی گـروه 
مـدرن  بـه  میـل  اجرایـی  هـای 
شـدن دارنـد؛ امـا  بـدون تحلیـل 
منطقـی مـی خواهنـد بـه حـوزه 
مـدرن وارد شـوند. البتـه اگـر بـه 
خـود  کنیـم،  نـگاه  عمیـق  طـور 
تعزیـه سـنتی هـم هنـری اسـت 
بـا نظریـات فقهـا در حـوزه  کـه 
و  دارد  افتراقاتـی  علمیـه  هـای 
بـا متخصصـان بایـد روی آن کار 

کننـد.« 
هـای  افزود:»گـروه  قـراری 
ایـن  جـای  بـه  تعزیـه  اجرایـی 
کـه سـرمایه هـای موجـود را بـه 
دهنـد،  اختصـاص  بنـدی  آذیـن 
مـی تواننـد صـرف موضـوع هـای 
کننـد.  تعزیـه  بـا  مرتبـط  دیگـر 
در  کـه  وقتـی  مثـال  عنـوان  بـه 
روسـتای هوتک، تعزیـه ای برگزار 
ای  حسـینیه  حتمـاً  شـود،  مـی 
بـرای اجـرای تعزیـه وجـود دارد. 
معمـاری ایـن حسـینیه بایـد بـه 
گونـه ای باشـد که همـه امکانات 
از  تعزیـه  بیننـدگان  نیـاز  مـورد 
جملـه رفـت و آمـد و... را فراهـم 
گـروه  و  محلـی  مدیـران  نمایـد. 
بـا  بایـد  تعزیـه  اجرایـی  هـای 
معمـاری محـل ارتبـاط برقـرار و 

روز کننـد.« بـه  را  اجـرا  محـل 
وی بـا تأکیـد دوبـاره بـر لـزوم 
نحـوه  خصـوص  در  پژوهـش 
اجـرای تعزیـه گفت:»نهـاد علمی 
ارزش  پالـودن  بـرای  - پژوهشـی 
های سـنتی الزم اسـت. مشـاوران 
شـوند.  کار  وارد  بایـد  علمـی 
مجریـان تعزیـه نیـز به جـای این 
آوری  جمـع  هـای  سـرمایه  کـه 
شـده را صـرف خریـد یـک کاله 
خـود 4 میلیـون تومانـی یـا طبل 

یاماهـای 35 میلیونـی کننـد، این 
مبالـغ را بـه پژوهـش اختصـاص 
بـه  پژوهشـگر  یـک  اگـر  دهنـد. 
مـدت سـه، چهـار سـال در کنـار 
گـروه تعزیـه باشـد آن گاه تفـاوت 
هـای کار مشـخص خواهـد شـد و 
گـروه هـا بـه سـمت هر چـه بهتر 
شـدن پیـش خواهنـد رفـت. برای 
ایـن کـه اتفـاق مبارکـی در حوزه 
تعزیـه بیفتـد نیاز اسـت کـه گروه 
هـای تعزیه خود را خودبسـنده در 

دانـش تعزیـه نداننـد.« 
رییـس انجمن نمایش با اشـاره 
بـه انحـراف هایی کـه در تعزیه به 
خاطرنشـان  خـورد  مـی  چشـم 
کرد:»مـن نـود درصـد تعزیه های 
شـمال شـرق کرمـان را دیـده ام. 
گـروه هـای تعزیه در ایـن مناطق 
نـه شـکل تعزیه آیینـی دارند و نه 
ارتبـاط با مـردم را در دسـتور کار 
خـود قـرار داده انـد. شـکل هـای 
موجـود تعزیـه کارکـرد آیینـی و 
مذهبـی خود را از دسـت داده اند. 
جالب اسـت کـه برخـی از مکاتب 
انحرافاتـی  تعزیـه  امـروز  مسـلط 
شـدید تر نسـبت به دیگـر مکاتب 

دارند.«
4- در ادامـه ایـن آیین، حسـین 
شـهابی، شـاعر کرمانـی، مثنـوی 
آیینـی در مدح و منقبـت خاندان 
نمـود.  قرائـت  را  خـدا  رسـول 
اسـتان  هنرمنـدان  از  جمعـی 
در  داشـتند.  حضـور  مراسـم  در 
کاله  عـدد  یـک  مراسـم  پایـان 
خـود قدیمـی تعزیـه و یـک طاقه 
حمیـد  سـید  بـه  کرمانـی  شـال 
شـال  شـد.  اهـدا  میرحسـینی 
کرمانـی از جملـه صنایـع دسـتی 
اسـتان کرمـان که در حـال حاضر 
روسـتای هوتـک بـه تنهایـی بـار 
احیـای آن را بـر دوش می کشـد. 

رونمایی از مستند
»هوتک در شیدایی«

به کارگردانی سید حمید میرحسینی

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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پویش

کرمان بر پشت اسب

بخش 2

پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
اردکانـی اسـت، اال بـه همـراه بـرادرش 
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیادی 
مقاصـد  از  یکـی  ایـران گذرانـد.  در  را 
ایـن سـفر کرمـان بـود و صفحـات قابـل 
ماحظـه ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان 
یافتـه اسـت.  اختصـاص  از   ای  گزیـده 
صفحـه کرمـون خاصه با عنـوان »کرمان 
بر پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار 
بـه شـما عاقـه منـدان تقدیـم مـی کند؛

... مـا اکنـون در منطقـه کرمـان بودیـم و 
محافظ ها اصرار داشـتند کـه در هر منزل ما را 
اسـکورت )همراهی( کنند. در حالـی که در انار 
اولیـن منزل مـا که جمعیت قابـل مالحظه ای 
داشـت، گارد احتـرام بیـرون آمد تا به کنسـول 
ادای احترام کند. این گارد شـامل ده نفر مسلح 
بـه تفنـگ بود بـا قباهای نیم تنه کتانی سـرمه 
ای کوتـاه بـه سردوشـی قرمز کـه اثر مضحکی 
داشـت. چـون قباهـای ایرانی آن ها کـه زیر آن 
پوشـیده بودنـد در فاصلـه زیـاد زیـر آن آویزان 
بـود. رهبـر آن هـا چـوب دسـتی )تعلیمـی( 
داشـت و از تمایـز دکمـه هـای برنجـی روی 
قبایـش برخـوردار بـود. همـان طور که سـواره 
بـه سـوی آن هـا رفتیـم بـه صـف ایسـتادند و 
سـعی کردند مراسـم سـالم به جا آورنـد. اصرار 
داشـتند کـه تعظیـم هم بکننـد و بعد بـا غرور 
در جلـوی مـا بـه طـرف شـهر قـدم رو کردنـد 
کـه در فواصـل جسـت مـی زدنـد تـا قـدم هـا 
را بـا همدیگـر تنظیم کننـد. همان طـور که از 
دروازه خشـتی عبور کردیم، همه سـکنه بیرون 
آمـده بودنـد تا ما را تماشـا کنند. اما اسـکورت 
عجیـب مـا شـدیداً بـه آن هـا حملـه کردند تا 
ناپدید شـدند؛ اما پشـت سـرما پیدایشـان شد. 
مـا را به مسـکن جدیدمان هدایـت کردند. یک 
خانـه خشـتی ناتمـام در بـه اصطـالح باغـی با 
و  چفـت  بـی  درهـای  و  کاهگلـی  دیوارهـای 
بسـت و پنجـره هـای بـی شیشـه. از آن جایی 
کـه بـاد، گـرد و خـاک را از بیابـان اطـراف می 
آورد بـه هیـچ وجه آسایشـگاه مطلوبـی نبود. با 
وجـود ایـن یک آشـنای یـزدی که بـه تجارت، 
چاپـاری بـه کرمان مـی رفت خدا را شـکر می 
کـرد کـه بـا مـا همخانه شـده اسـت. بـه جای 
اقامت در کاروانسـرا، چشـمانش از گرد و خاک 
ناسـور شـده و بسـیار خسـته بود. چون معموال 
سـاعت یـک صبـح هـر روز راه مـی افتـاد و در 
پسـین تنـگ )دیـرگاه عصـر( بـه منزل شـبانه 
اش مـی رسـید. شـاید نادرسـت نباشـد که در 
ایـن جـا فـرق میـان ایـن نحوه سـریع سـفر با 
چاپـار و سـفر خـود را بـا کاروان توضیـح دهم. 
بـا کاروان رفتـن، حرکـت تا حدی سـر فرصت 
و بـا فراغـت بـال اسـت اما بـه نظر مـن مطبوع 
تریـن سـفر از ایـن طریـق ممکن اسـت، وقتی 
هوا خوب باشـد و خدمه و اسـب هـا و آذوقه به  
همچنیـن. راه دیگـر با چاپار اسـت از منزلی به 
منزلی و این سیسـتم شـامل حداکثر سرعت با 

حداقل آسـایش اسـت.
فـرد اروپایـی  معمـوال بـه همـراه فقـط یک 
نوکـر، همیشـه سـعی می کنـد رکورد فرسـخ 
کنـد.  طـی  روز  در  کیلومتـر(  )شـش  هایـی 
بـا تعویـض اسـب بیچـاره در هـر 2۰ تـا 35 
کیلومتـر، طبـق منـزل و خـوردن شـتاب آمیز 
غـذا یـا نیـم سـاعت اسـتراحت تـا اسـب های 
تازه نفس آماده شـوند، بشـکند. البتـه از لحاظ 
رختخـواب و غـذا نمـی توانـد چیـزی بـا خود 
بـردارد و وقتی خسـته و کوفته به اسـتراحتگاه 
شـبانه مـی رسـد، اگـر اتفاقـی نسـبتاً فـارغ از 
کـران و تجمالتـی نظیـر تخـم مـرغ و یـا مرغ 
برای شـام پیدا کند خیلی شـانس آورده اسـت.
بدیهـی اسـت کـه سـفر بـا چاپـار مسـتلزم 
تبعیـت از جاده های اصلی اسـت که چاپارخانه 
داشـته باشـد، به جـای انتخـاب آزادانه مسـیر، 
همـان طـور که ما بـا کاروانمـان همیـن کار را 

مـی کردیم. 
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 آشنایی

نایبند
ماسوله کویری ایران  
فصـل  در  گرمسـیر  مناطـق  بـه  سـفر 
بـه  بـود،  خواهـد  خوبـی   انتخـاب  پاییـز 
کویـری  مناطـق  بـه  سـفر  دلیـل  همیـن 
در ایـن فصـل مـورد اسـتقبال گردشـگران 
قـرار می گیـرد. این بـار طبـس را بـه عنوان 
مقصـد سـفر شـما پیشـنهاد مـی کنیـم تا 
بـا روسـتای »نایبنـد« مشـهور به ماسـوله 
کویـری ایـران آشـنا شـوید. ایـن روسـتا با 
داشـتن آب وهوایـی معتدل در فصل سـرما 
می توانـد مقصـد مناسـبی بـرای سـفرهای 

پاییـزی باشـد.         

جنـوب  در  واقـع  نایبنـد  روسـتای 
ویـژه ای  معمـاری  از  طبـس  شهرسـتان 
ماسـوله  بـه  را  آن  کـه  اسـت  برخـوردار 
کویـر معـروف کـرده  اسـت. این روسـتا در 
دامنـه کوه هـای نایبنـد قـراردارد و خانه ها 
بـا ترکیبـی شـبیه بـه خانه هـای ماسـوله 
روی هـم قـرار گرفته انـد، بـه طـوری کـه 
آنهـا وجـود  شـاید مـرز مشـخصی میـان 
در  نخـل  درختـان  وجـود  نداشته باشـد. 
حاشـیه ایـن روسـتا زیبایی خاصـی به این 

اسـت.    منطقـه بخشـیده 
گـذر از خانه هـای نایبند، جذابیت سـفر 
شـما را چنـد برابر کنـد، بازدیـد از خانه ای 
سـنتی آن هـم در دورانـی که شهرنشـینی 
را  اول  حـرف  تجمالتـی  زندگی هـای  و 
از دغدغه هـای  را  می زنـد، می توانـد شـما 
شهرنشـینی دور کنـد. جالـب اسـت بدانید 
ایـن  در  از قسـمت هـای خانه هـا  برخـی 
روسـتا مشـترک اسـت، بـه عنـوان مثـال 
گاهـی حیـاط، تنـور و سـرویس بهداشـتی 
میـان منازل مشـترک بـوده دو خانـواده از 

اسـتفاده می کننـد.  آن 
کوچه هـای روسـتای نایبند بـا خانه های 
کاهگلـی بـه انـدازه ای زیبا اسـت که شـما 
آنهـا  در  زدن  قـدم  مشـغول  سـاعت ها 
شـیب  بـا  همـراه  کوچه هایـی  می شـوید. 
کـه در میان آنها سـکوهایی برای نشسـتن 

وجـود دارد. 
بـرای  سـکوها  ایـن  کاربـری  امـا 
متفـاوت  گردشـگران  و  محلـی  مردمـان 
از ایـن سـکوهای  اسـت. مردمـان محلـی 
اسـتفاده  گاهـی  عصـر  دورهمی هـای 
می کننـد و زمانـی را بـه دیدار همسـایگان 

خـود اختصـاص می دهنـد، اما گردشـگران 
از آنهـا بـه عنـوان محلـی برای نشسـتن و 
رفـع خسـتگی اسـتفاده کـرده و یـا برروی 
آنهـا مـی نشـینند تـا عکسـی بـه یـادگار 
بگیرنـد،  نایبنـد  زیبـای  کوچه هـای  از 
ایـن روسـتا  زیـرا کوچه هـای سرپوشـیده 
بسـیار جالـب توجـه گردشـگران بـه ویـژه 

اسـت.  خارجـی  گردشـگران 
مصالـح بـه کار رفتـه در سـاخت منـازل 
ایـن روسـتا بـه اندازه ای سـنتی اسـت که 
اگـر نگاهـی به برخی منازل داشـته  باشـید 
سـقف هایی پوشـیده از تنه نخـل و یا برگ 
خرمـا را خواهیـد دیـد. هرچند ایـن روزها 
مهاجـرت از روسـتا ها بسـیار زیاد اسـت اما 
نایبند روسـتایی مسـکونی اسـت که شاهد 
سـاخت بناهـای جدیـد در قسـمت شـمال 

خود اسـت.

هـر سـاله سـازمان ملـل متحد 
کیفیـت زندگی شـهروندان جهان 
را از طریـق نظرسـنجی ها و تجزیه 
اندازه گیـری  داده هـا  تحلیـل  و 
در سـال  کـه  زمانـی  از  می کنـد. 
در  رسـمی  گزارش گیـری   2۰12
این زمینه شـروع شـده 13 کشـور 
بـه طـور ثابـت در قسـمت باالیـی 

لیسـت قـرار داشـته اند.
کـه  شـده  باعـث  چیـزی  چـه 
ایـن کشـورها شـادترین ملـل دنیا 
باشـند؟ همـه آنهـا تقریبـا دارای 
یـک فرمول مشـترک که مشـتمل 
بـر یـک دولت خـوب، حـس قوی 
تعلـق بـه یـک جامعـه مشـترک، 
احتـرام بـه شـهروندان، و کیفیـت 

کلـی بـاالی زندگـی.
اگر چه در نتایج این گزارشـات، 
کشـورهای  بازدیدکننـدگان  نظـر 
نمی شـود  پرسـیده  لیسـت شـده 
امـا گردشـگران ترجیـح می دهند 
بـرای انتخـاب مقصـد سـفر از آنها 
هلـی ول،  جـان  کننـد.  اسـتفاده 
یکـی از تنظیم کننـدگان گـزارش 
ایـن طـور توضیـح می دهـد: »1۰ 
کشـور برتـر لیسـت دارای سـطح 
بسـیار باالیـی از اعتمـاد عمومی و 
سـخاوتمندی هسـتند. مـردم این 
کشـورها رفتـاری بسـیار دوسـتانه 
داشـته و خدمـات بسـیار خوبی به 
مشـتریان داده و شـخصا معتقـدم 
بـرای  عالـی  بسـیار  گزینه هـای 
مسـافرت هسـتند.« در ادامه با 1۰ 
کشـور برتـر شـاد دنیـا کـه حتمـا 
بایـد بـه آنهـا سـفر کنیـد آشـنا 

شـد. خواهیم 

10- سوئد
کشـور  پنـج  از  یکـی  سـوئد 
شـمال   ( اسـکاندیناوی  منطقـه 
اروپا( اسـت کـه همـواره در باالی 
ملـل  شـادترین  گـزارش  لیسـت 
دنیـا قـرار می گیرد؛ علـت این امر  
سـطح بسـیار باالی رضایـت مردم 
تجربـه  بـرای  اسـت.  زندگـی  از 
شـادی در این کشـور کافی اسـت 
کار سـاده ای مثـل رفتـن بـه یک 
کافی شـاپ را انجـام دهید: سـوئد 
یکـی از 3 مصـرف کننـده بـزرگ 
اسـت.   حـس  در جهـان  قهـوه 
بسـیار قـوی تعلـق به یـک جامعه 
 Fika مشـترک در سـنتی به اسم
اسـتراحت”  ”وقـت  معنـی  بـه 
در  می شـود؛  قوی تـر  همـواره 
هـر  افـراد  فرهنگـی  سـنت  ایـن 
محلـه عصرهـا و بعدازظهرهـا در 
بـه دور هـم جمـع  کافی شـاپ ها 
شـده و دربـاره اخبـار روز صحبت 
کـرده و بـه صـرف قهـوه، کیـک و 
می شـوند.  مشـغول   ... و  کلوچـه 
سـری  حتمـا  می کنیـم  توصیـه 
Vete- تاریخـی  قهوه خانـه  بـه 

 192۸ سـال  در  کـه   Katten
سـاخته شـده اسـت بزنیـد؛ شـک 
نکنیـد کـه از مشـاهده جمع هـای 
دوسـتانه مردم که مشـغول خوش 
و بـش بـا یکدیگـر هسـتند لـذت 

خواهیـد بـرد.

9- استرالیا
وسـعت  نظـر  از  اسـترالیا 
دنیـا  بـزرگ  کشـور  ششـمین 
محسـوب می شـود. میزان آلودگی 

در این کشـور بسـیار پاییـن بوده، 
بسـیار  آن  در  مدنـی  مشـارکت 
بـه  نسـبت  آن  مـردم  و  باالسـت 
یکدیگـر فوق العـاده حسـاس بوده 
بـا  دوسـتانه ای  بسـیار  روابـط  و 
سـنتی  مراسـم  دارنـد.   یکدیگـر 
یکدیگـر  دور  را  کباب پـزی همـه 
جمـع می کنـد؛ در جاهایـی مثـل 
ملـی، فضاهـای  پارک هـای  اکثـر 
طبیعـی و سـایر مکان های مشـابه 
اجاق گازهایـی  شـاهد  همـواره 
رایـگان بـرای کباب پـزی هسـتید 
شـاهد  هـم  جاهـا  بعضـی  در  و 
نمونه هـای سـکه ای آنهـا خواهید 
بـود. اگـر در اسـترالیا دوسـت یـا 
نباشـید،  نگـران  نداریـد  آشـنایی 
وجـود  مختلفـی  گروه هـای 
دارنـد کـه بـه گردشـگران کمـک 
از  لذت بخشـی  تجربـه  می کننـد 
سـفر به این کشـور داشـته باشند. 
بهتـر اسـت قبـل از شـروع سـفر 
در اینترنـت جسـتجو کـرده و این 
مراکـز را پیـدا کنیـد و بـا خدمات 
موجـود و نحـوه اسـتفاده از آنهـا 
آشـنا شـده و هماهنگی هـای الزم 

را انجـام دهیـد.
8- نیوزیلند

نیوزیلنـد  جزیـره ای  کشـور 
حدود ۸۰۰ سـال اسـت که توسط 
از  اسـت.  شـده  اشـغال  انسـان ها 
کوه هـای آبـی ایـن کشـور گرفته 
تـا پنگوئن های وحشـی در جنوب 
زیبایـی  بسـیار  مناظـر  جزیـره، 
بـرای تغییـر روحیـه گردشـگران 
دارد.  دنیـا  روی  بهشـت  ایـن  در 
امـروزه ایـن کشـور میـزان بسـیار 

و  داشـته  را  آلودگـی  از  کمـی 
متنوع تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه 
خـود  در  را  دنیـا  زیسـت بو م های 
نیوزیلندی هـا  اسـت.  داده  جـای 
بـه این تنوع زیسـت  بومـی افتخار 
کـرده و بـرای محافظـت از آن بـه 
سـختی تـالش می کننـد. بازدیـد 
باسـتانی  منطقـه  آتشفشـان،  از 
مائـوری و دهانه هـای آتشفشـانی 
 Tongariro در پارک هـای ملـی
فرامـوش  را   Whanaguni و 

نکنیـد.

7- هلند
هلنـد  در  کـه  شـهروندانی 
بیشـترین  می کننـد  زندگـی 
را  جهـان  در  فیزیکـی  فعالیـت 
گـزارش کرده انـد. ایـن کشـور بـه 
امـن  مسـیر  کیلومتـر  هـزار   32
می کنـد  افتخـار  دوچرخه سـواری 
یعنـی  کشـور  ایـن  پایتخـت  و 
هلنـد یکی از شـهرهای دوسـتدار 

دنیاسـت.  در  دوچرخـه 
کرایـه  دوچرخـه  یـک  حتمـا 
کـرده تا شـیوه محبـوب هلندی ها 
بـرای رفت وآمـد را تجربـه کنیـد. 
یـک  می توانیـد  کار  ایـن  بـرای 
نقشـه از شهر آمسـتردام را گرفته 
و بـه تنهایـی بـه گشـت و گـذار 
بپردازیـد یـا یک راهنمـای محلی 
بـرای بازدیـد بـه خدمـت بگیرید.

6- کانادا
کانـادا از نظـر وسـعت دومیـن 
محسـوب  دنیـا  بـزرگ  کشـور 
شـمالی  قسـمت  در  و  می شـود 
متصـل  شـمالگان  مـدار  بـه 
بسـیار  کشـور  ایـن  در  می شـود. 
زیـادی  بسـیار  مناطـق  بـزرگ 
بـرای بازدیـد وجـود داشـته  و بـا 
در  متنوعـی  بسـیار  فرهنگ هـای 
آن روبـه رو خواهید شـد. در بعضی 
در  غـرب  شـمال  قسـمت های  از 
Trans- قدیمـی  بزرگـراه  کنـار 
بازدیدکننـدگان   ،Canda
بـا  سـورتمه  سـواری  می تواننـد 
سـگ ها را تجربـه کننـد. البته اگر 
پیاده روی هـای  عالقه منـدان  از 
طوالنـی یـا کوهنـوردی هسـتید 
در  ”راکـی«  کوهـای  از  بازدیـد 
پـارک ملـی Banff را از دسـت 
ندهیـد. پـارک ملـی Banff، بـا 

وسـعتی نزدیک به 6 هـزار و 641 
کیلومتـر، قدیمی تریـن پارک ملی 
می شـود. محسـوب  کشـور  ایـن 

5- فنالند
بهتر نیسـت نگرانی هایتان را در 
یـک حمام بخـار سـنتی فنالندی 
فنالنـدی  سـونای  کنیـد؟  بخـار 
سـنت های  قدیمی تریـن  از  یکـی 
محسـوب  کشـور  ایـن  مردمـان 
 5/2 کشـور  جمعیـت  می شـود. 
میلیـون نفـر اسـت امـا در کمـال 
تعجـب شـاهد 3/3 میلیـون سـونا 
در ایـن فنالنـد هسـتیم. سـوناها 
دیـد  می تـوان  جـا  همـه  در  را 
کنـار  خانه هـای  در  جملـه  از 
اداری  سـاختمان های  دریاچه هـا، 

و حتـی در پارلمـان کشـور!

4- نروژ
نـروژ  بـه  اگـر قصـد مسـافرت 
را داریـد کـه بـه داشـتن مناظـر 
طبیعـی فوق العـاده زیبـا معـروف 
اسـت، تـا جایـی کـه امـکان دارد 
در محـل اقامـت نمانید و یکسـره 
بـه گشـت وگذار بپردازیـد. اگر در 
آب دره هـای  در  پیـاده روی  حـال 
تقریبـا  هسـتید  نـروژ  باشـکوه 
چـادر  می توانیـد  جایـی  هـر 
کنیـد.  پـا  بـه  را  مسـافرتی تان 
تابسـتان  در  می کنیـم  پیشـنهاد 
بـاال رفتـن از کـوه اسـکاال، یکی از 
بلندتریـن کوه هـای نـروژ را حتما 

تجربـه کنیـد.

3- ایسلند
ایسـلند بعد از  رکـود اقتصادی 
سـال 2۰۰۸ همچنـان در لیسـت 
کشـورهای شـاد دنیا باقـی ماند و 
ایـن امـر موجـب تعجب بسـیاری 
اظهـارات  طبـق  شـد.  مـردم  از 
آقـای هلـی ول، ”رکـود اقتصـادی 
مـردم  شـدن  نزدیک تـر  موجـب 
ایسـلند بـه یکدیگر شـد« و ضمنا 
باعـث شـکل گیری عصـر جدیدی 
از صنعـت توریسـم و گردشـگری 
هـم در ایـن کشـور شـد. شـرکت 
 Iceland Air هواپیمایـی 
ارزان قیمتـی  بسـیار  پروازهایـی 
بـه اروپـا داشـته و امـکان تمدیـد 
رایـگان پـرواز تـا پایتخـت کشـور 
یعنـی ریکیاویـک هم وجـود دارد. 

بـه  ورود  از  بعـد  گردشـگران 
بـازار  سـالن های  شـاهد  کشـور 
بسـیار بـزرگ و زیبا و اسـتخرهای 
شـنای روبـاز در پایتخـت خواهند 
بـود و همچنیـن دسترسـی راحت 
ملـی  پارک هـای  از  بسـیاری  بـه 
انـدازه  بـه  اگـر  هـم وجـود دارد. 
بـرای  داریـد،  فرصـت  کافـی 
مشـاهده آتشفشـان ها، سـواحل و 
مناظـره طبیعـی زیبا حتما سـری 
بـه مسـیر Ring Road بزنیـد.

2- سوئیس
در  دنیـا  کشـور  شـادترین 
رتبه بنـدی سـال 2۰15 سـوئیس 
پیسـت های  خاطـر  بـه  کـه  بـود 
شـیب دار اسکی، شـکالت و از همه 
شـهرت  سـاعت هایش،  مهم تـر 
طبیعـی  مناظـر  دارد.  جهانـی 
کـه  سـوئیس  زیبـای  فوق العـاده 
بسـیار  آب وهـوای  شـده  موجـب 
خـوب و پاکیـزه ای  تاثیـر بسـیار 
زیادی در سـالمت شـهروندان این 
کشـور داشـته اسـت. ایـن کشـور 
چاقـی  آمـار  پایین تریـن  از  یکـی 
افـراد را در اروپـا داراسـت. با رفتن 
می توانیـد  اینترالکـن  شـهر  بـه 
کایاک سـواری،  مثـل  کارهایـی 
دره نـوردی و پـرواز بـا پاراگالیدر را 
در کوه هـای سـوئیس تجربه کنید.

1- دانمارک
کـه  نیسـت  بـار  اولیـن  ایـن 
صـدر  در  هـم  بـاز  دانمـارک 
کشـورهای  شـادترین  لیسـت 
دانمـارک  قـرار می گیـرد.  جهـان 
مثـل  رایگانـی  عمومـی  خدمـات 
آمـوزش  و  پزشـکی  مراقبت هـای 
را بـه شـهروندان ارائـه داده و این 
بسـیار  روابـط  خاطـر  بـه  کشـور 
محکـم مـردم میـان بـا یکدیگر و 
در کل زندگـی اجتماعـی بسـیار 
هـم  کنـار  در  آنهـا  لذت بخـش 
می توانیـد  می کنـد.   افتخـار 
سـلطنتی  میـز  نمایشـگاه  از 
دیـدن  کپنهـاک  در  کریسـمس 
فرماییـد تـا بـا سـنت hygge یـا 
همـان دور هـم جمـع شـدن های 
سـایر  و  خانـواده  بـا  دوسـتانه 
بـه دور میـز غـذا، کـه  آشـنایان 
در دانمارک بسـیار مرسـوم اسـت 
هـا شـوید./برترین  آشـنا  بیشـتر 

10 کشور شاد دنیا 

گذشـته  روزهـای  کرمـان  اسـتان 
کـرد  تجربـه  را  امسـال  بـرف  نخسـتین 
همـه  بـرای  را  نـوازی  چشـم  مناظـر  و 
عالقمنـدان به طبیعت به ارمغـان آورد، به 
بهانـه این اتفـاق زیبا، قصد داریـم به برفی 
تریـن منطقـه دنیـا بپردازیـم و بیشـتر بـا 
این مناطق آشـنا شـویم. شـاید برفی ترین 
مناطقـی کـه به ذهـن هر شـخصی خطور 
مـی کنـد، مناطق قطبی و سـیبری باشـد 
امـا جالـب اسـت بدانیـد ژاپن برفـی ترین 
نقطـه ی روی زمیـن و همچنیـن یکـی از 
جالـب تریـن مناطـق گردشـگری جهـان 
می باشـد کـه حتما بـرای یک بـار هم که 

شـده بایـد از آن دیـدن کنیـد.
به نوشـته وب سـایت سـفرمی،  در کوه 
هـای شـمال ژاپـن مکانـی بـه نام سـوکیو 
دارد.  وجـود   )Sukio-Onsen( آنسـن 
در یـک سـال معمولـی شـما مـی توانیـد 
5۰-6۰ فـوت بـرف را یـک جـا ببینیـد و 

در برخـی از سـال هـا این عدد بـه ۸۰-7۰ 
فـوت نیـز می رسـد. این رشـته کـوه های 
ژاپن از آن جهت بسـیار برف خیز هسـتند 
کـه در معـرض بادهای سـرد سـیبری قرار 
دارنـد. ایـن بادها به شـدت به ایـن کوه ها 
برخـورد کـرده، جریان هوا را به سـمت باال 
هدایـت مـی کننـد و باعـث بـارش مقادیر 
زیـادی از بـرف مـی شـوند. تعـداد کمـی 
از مـردم جهـان اطـالع دارنـد ژاپـن برفـی 
تریـن کـوه هـای دنیـا را در خـود جـای 
داده اسـت. اما در حقیقت سـوکایو آنسـن 
مکانـی اسـت کـه در آن دره هـای عمیـق 
پوشـیده از 4۰ فـوت بـرف، کـوالک هـای 
وحشـتناک، حیواناتی از قبیل پسـتانداران 
شـمالی و میمـون هـای برفـی ژاپنـی بـه 

چشـم مـی خورند.
 Aomori ( همچنیـن آمـوری سـیتی
City( در ژاپـن کـه بـر فـراز قلـه ی  کوه 
هـای هاکـودا واقع شـده اسـت، یکی دیگر 

زمیـن  روی  مناطـق  خیزتریـن  بـرف  از 
محسـوب مـی شـود، هـر سـاله 26 فـوت 
بـرف بـه خـود مـی بینـد. در ایـن مـکان 
ابرهـای  عظیـم  هـای  تـوده  همچنیـن، 
سـنگین پدیدار می شـوند کـه علت عمده 
ی مقـدار بیـش از انـدازه ی بـارش بـرف و 
مـه غلیـظ می باشـد. به همیـن خاطر این 

منطقـه بـه هیـوالی بـرف شـهرت دارد.
مـکان بعـدی شـهر گردشـگری سـاپورا 
بـا 2  ژاپـن اسـت کـه  )Sapporo(  در 
میلیـون نفـر جمعیت هر سـاله جشـنواره 
ی بـرف برگـزار مـی کنـد و 1۰ میلیـون 
گردشـگر را بـرای دیـدن 191 اینـچ و 17 

فـوت بـرف بـه خـود جـذب مـی کند.
فسـتیوال بـرف، جشـنی اسـت کـه از 
سال 195۰ آغاز شده و  در ساپرا 7 روز در 
فوریـه به طول مـی انجامد؛ این جشـنواره 
یکـی از بزرگتریـن رویدادهـای زمسـتانی 
بـرای مردم ژاپن تلقی می شـود، در سـال 

2۰۰7 حـدود 2 میلیـون گردشـگر بـرای 
شـرکت در ایـن مراسـم عازم ژاپن شـدند. 
در این جشـن مجسـمه هایی از برف و یخ 
بـا اشـکال مختلف می سـازند و در معرض 
نمایـش مـی گذارنـد. موضوع مجسـمه ها 
متفـاوت اسـت و ممکن اسـت ویژگی های 

یک سـاختمان معروف، چهره یـا رویدادی 
تاریخی داشـته باشـد. برای مثال در سـال 
2۰۰4، مجسـمه ی هیدکـی مانسـوییف 
بازیکـن معـروف بیس بال کـه در آن زمان 
بـرای تیم یانکیـز نیویورک بـازی می کرد 

را سـاخته بودند.

برفی ترین منطقه دنیا
 معرفی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13956۰319۰12۰۰346۸ هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض  متقاضـی  آقـای محمد بازماندگان راهزنی فرزند تیمور بشـماره شناسـنامه 15۰۰ صادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 3۰5/4۰ مترمربع پالک 16۰9 فرعـی از 334 اصلی واقـع در بخش 36 کرمان به ادرس سـیرجان 
بلوار ابن سـینا خیابان بهمنیار کوچه سـوم سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی کلیه مالکین بدراباد  محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/۰9/۰6   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/۰9/21   
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13956۰319۰12۰۰2296 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی  آقای موسـی شـریف پور قهسـتانی فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه 5۰ صادره از سـیرجان در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 29۸/15 مترمربع پالک 16۰3 فرعـی از 334 اصلی واقـع در بخش 36 کرمان به ادرس سـیرجان 
بلوار ابن سـینا خیابان بهمنیار کوچه سـوم سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی کلیه مالکین بدراباد محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/۰9/۰6   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/۰9/21   
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گود ورزش

خبر
در مسابقات والیبال بانوان ناشنوا؛

تیم کرمان نایب قهرمان شد 
مسـابقات قهرمـان کشـوری والیبـال بانـوان 
ناشـنوا بـا قهرمانی تیم تهـران به پایان رسـید.

سـی امیـن دوره مسـابقات والیبـال بانـوان 
ناشـنوا بـا حضـور1۰ تیم بـه میزبان تهـران در 
چهـار روز برگـزار شـد. در پایـان ایـن رقابت ها 
تیـم هـای تهـران، کرمـان و البـرز بـه ترتیـب 
مقـام هـای اول تـا سـوم را بـه خـود اختصاص 
دادنـد. بر اسـاس برنامه ریزی های فدراسـیون 
و در صـورت فراهم شـدن امکانات برترین های 
ایـن رقابت هـا بـه تیم ملـی دعوت می شـوند و 
در المپیـک 2۰17 ناشـنوایان به میزبانی ترکیه 

شـرکت خواهنـد کرد.

لیگ برتر فوتبال بانوان 

شکست سنگین قشقایی 
مقابل شهرداری سیرجان 

انصـراف دو تیم آرسـن و اسـتقالل تهران به 
عـالوه سـفر تیم شـهرداری بم به بلژیـک برای 
شـرکت در مسـابقات دانشـجویی باعث شد که 
هفتـه هشـتم لیگ برتـر فوتبـال بانوان با سـه 

مسـابقه پی گیری شـود. 
در ایـن هفته تیم های شـهرداری سـیرجان، 
برابـر  سـنندج  ملـل  راهیـاب  و  آهـن  ذوب 
حریفـان خود بـه پیروزی رسـیدند.  به گزارش 
ایلنـا، هفتـه هشـتم لیـگ برتـر فوتبـال بانوان 
دیـروز )جمعـه ( با برگزاری سـه دیدار پیگیری 
شـد. در ایـن هفتـه از رقابت ها تیـم ذوب آهن 
اصفهـان بـه مصـاف تیـم اسـتقالل خوزسـتان 
رفـت و بـا نتیجـه 3 بـر صفـر از سـد ایـن تیم 
گذشـت. تیـم راهیاب ملل سـنندج هم در یک 
بـازی یک طرفـه و بـا نتیجـه 6 بـر صفر از سـد 
تیـم خیبـر خرم آبـاد گذشـت. تیم شـهرداری 
سـیرجان نیز آخریـن بازی این هفتـه را مقابل 
قشـقایی برگـزار کرد. سـیرجانی ها بـا نتیجه ۸ 
بـر صفـر تیم قشـقایی شـیراز را مغلوب و سـه 
امتیـاز دیگـر را بـه امتیـازات خـود اضافـه کرد 
و بـه رتبـه دوم جـدول رده بنـدی صعـود کرد.

هفته پنجم هندبال بانوان

شکستی دیگر برای بمی ها
بانـوان  هندبـال  برتـر  لیـگ  پنجـم  هفتـه 
و  الرسـتان  چمـران  شـهید  صدرنشـینی  بـا 

رسـید.  پایـان  بـه  دریایـی  تاسیسـات 
بـه گـزارش ایسـنا، هفتـه پنجـم لیـگ برتر 
هندبـال بانـوان با سـه دیـدار در بـم و اصفهان 
پیگیـری شـد. دو تیـم اصفهانی فـوالد مبارکه 
سـپاهان و ذوب آهـن میزبـان هـدف پویـان 
جـوان قـم و تاسیسـات دریایـی بودنـد. تیـم 
شـهید چمران الرسـتان که در 4 هفته گذشته 
بدون شکسـت بوده اسـت در قالـب رقابت های 
هفتـه پنجـم ظهـر دیـروز در دیداری خـارج از 
خانـه مقابـل شـهرداری بـم بـه میـدان رفت و 
در پایـان توانسـت میزبـان خـود را بـا نتیجـه 
23 بـر 2۰ شکسـت دهـد. در دیگـر رقابت های 
ایـن هفته تیم فـوالد مبارکه سـپاهان اصفهان 
کـه هفته گذشـته مغلـوب تیم شـهید چمران 
الرسـتان شـده بـود ایـن هفتـه نیـز 2۰ بر 3۰ 
نتیجـه را بـه هـدف پویـان جـوان قـم واگـذار 
کـرد و تیـم ذوب آهـن دیگر تیـم اصفهانی نیز 
برابـر میهمان خود تأسیسـات دریایـی تهران با 

نتیجـه 24 بـر 3۰ شکسـت خورد.

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، 
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور فرانسـیس 
گابـت، رئیـس مـوزه کمیتـه بیـن المللی 

المپیـک، سـفیر ایـران در سـوئیس، علـی 
مـرادی، رئیـس فدراسـیون وزنـه بـرداری 
مقیـم  ایرانیـان  از  جمعـی  کشـورمان، 

سـوئیس و همچنیـن تعـدادی از کودکان 
و نوجوانـان عالقه مند بـه ورزش در محل 
کمیتـه بیـن المللـی برگـزار شـد، محمد 
المپیـک  در  خـود  نقـره  مـدال  نصیـری 
1972 مونیـخ را بـه این موزه اهـدا کرد تا 
بـرای نخسـتین بـار نام ایـران هـم در این 

بدرخشـد. موزه 
محمـد نصیـری در صحبـت هـای خود 
ضمـن ابراز خوشـحالی از اینکه بـه عنوان 
نخسـتین ورزشـکار ایرانـی افتخـار اهدای 
المللـی  بیـن  کمیتـه  مـوزه  بـه  مـدال 
ایـن  گفـت:  اسـت،  داشـته  را  المپیـک 
مـوزه واقعـا حیـرت آور اسـت و هیچ چیز 
زیباتـر از ایـن نیسـت که تمـام لحظات به 

یادماندنـی و وسـایل بـه جا مانـده از ادوار 
مختلـف بـازی هـای المپیـک هـا را یکجا 

بتـوان در مـوزه لـوزان سـوئیس دیـد. 
را  افـزود: خداونـد  ادامـه   نصیـری در 
شـکر مـی کنـم کـه ایده اهـدای مـدال را 
در ذهـن مـن ایجاد کـرد تا بتوانـم بعنوان 
یـک ایرانـی مـدال المپیـک 1972 مونیخ 
خـود را بـه این موزه بـه یادگار بگـذارم. از 

ایـن بابـت به خـودم مـی بالم. 
در ادامه این مراسـم محمـد نصیری در 
مصاحبـه ای که بـه همین منظور توسـط 
کمیتـه بیـن المللـی المپیک ترتیـب داده 
ایـن  در  کـرد.  پیـدا  بـود، حضـور  شـده 
مصاحبـه که چیزی در حدود یک سـاعت 

بـه طـول انجامیـد محمـد نصیـری ضمن 
اشـاره به تاریخچـه پرافتخار وزنـه برداری 
ایرانـی از گذشـته تاکنـون، در مـورد نحوه 
تمرینـات خود و تفاوت هـای وزنه برداری 
امـروز  بـرداری  وزنـه  بـا  روزهـا  آن  در 
صحبـت کـرد. او همچنیـن در خصـوص 
ترغیـب جوانـان و نوجوانان به رشـته وزنه 
بـرداری توضیحاتـی را ارائه کـرد که مورد 
اسـتقبال حاضرین در نشسـت قرار گرفت.
ایـن  از  هایـی  بخـش  اسـت  قـرار    
مصاحبـه در مـوزه کمیتـه بیـن المللـی 
المپیـک بـه نمایـش عمـوم در بیایـد تـا 
بازدیـد کننـدگان بتواننـد از آن بهـره مند 

شـوند.

نصیری مدال خود را به موزه کمیته 
بین المللی المپیک اهدا کرد 
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کاریکاتور

به بهانه گل نزدن های مهاجمان پرسپولیس

داده نما

برای کسانی که سیب زمینی سرخ شده زیاد می خورند

خـودش می گویـد مگـر می  شـود 
ببـرم؟  یـاد  از  را  روزش  و  تاریـخ 
می گویـد تلخ ترین روز زندگـی ام بوده 
و ثانیـه به ثانیه آن را به یـاد دارم. 27 
مهر ۸7 بود کـه زندگی روی دیگرش 

را بـه مـن نشـان داد و  ...
وحیـد پـور مـرادی، اول فرودیـن 
سـال 1365 در جیرفـت کرمـان بـه 
دنیا آمد. پس از سـپری کـردن دوران 
تحصیـل، بـه همراه بـرادرش، شـغل 
نصـب داربسـت را انتخـاب کـرد. او 
در کارش مهـارت داشـت. 27 مهرماه 
۸7 هماننـد همیشـه صبـح زود برای 
کار، سـر سـاختمان مـی رود. در حال 
ناگهـان  نصـب داربسـت اسـت کـه 
تیربـرق فشـار  بـه  از میله هـا  یکـی 
قـوی ای کـه در کنـار سـاختمان قرار 
داشـته، برخـورد می کنـد و … از آن 
لحظـه بـه بعد چیـزی را به یـاد ندارد 
امـا بـرادرش کـه در نزدیکـی او بوده، 
می گویـد؛ فشـار بـرق آنقدر زیـاد بود 

کـه بـه شـدت بـرادرم پرتاب شـد.
در جیرفت بیمارستانی که امکانات 
الزم را داشـته باشـد وجود نداشـت و 
او را بـه یکی از بیمارسـتان های شـهر 
مدتـی  می کننـد.  منتقـل  کرمـان 
بعـد بـه هـوش می آیـد می بینـد که 
باندپیچـی  را  پاهایـش  و  دسـت ها 
داسـتان  سـرانجام   .. و  کرده انـد 
غم انگیـر جـوان کرمانی، قطع شـدن 
دو دسـت و یـک پـا اسـت. ایـن قصه 

پرغصـه وحیـد پورمـرادی اسـت.
زبـان  از  را  داسـتان  ادامـه 

بخوانیـد: خـودش 
در بیمارسـتان کرمـان پس از چند 
روز بسـتری بـودن بـه مـن گفتنـد 

پاهایـم قطـع  و  بایـد دسـت ها  کـه 
شـود و هیـچ راهی بـرای بهبـود آنها 
نمی شـد  بـاورم  نـدارد.  وجـود  نیـز 
و فکـر می کـردم ایـن یـک شـوخی 
مسـخره اسـت اما مـرا به بیمارسـتان 
شـهید مطهری تهـران منتقل کردند. 
امیـدوار بـودم کـه در آنجـا پزشـکان 
نظـر دیگـری داشـته باشـند امـا آنها 
هـم گفتنـد باید دسـت ها و پایـت را 
قطـع کنیـم. دسـت راسـتم را از آرنج 
و 5 انگشـت پـای راسـتم را هـم قطع 
کردنـد. دنیـا روی سـرم خراب شـده 
بـود. یـک هفتـه بعـد گفتند، دسـت 
چپـت را هـم نمی تـوان نگـه داشـت 
و آن را هـم قطـع کردنـد. دنیـا برایم 
تمام شـده بـود. به پرسـتاران التماس 
می کـردم کـه مـن را خـالص کنیـد. 
هـر روز از آنهـا می خواسـتم کـه مـرا 
بکشـید امـا آنهـا قبـول نمی کردنـد. 
تصـور اینکه آینـده و زندگی ام چگونه 
خواهـد بـود، برایـم غیـر قابـل تصور 
بـود. نـا امیـد و افسـرده بـودم و فقط 

آرزوی مـرگ می کـردم.
تـا 2 سـال نمی توانسـتم حرکـت 
کنـم و از نظـر روحـی روانـی بسـیار 
شـرایط بدی داشـتم. همه چیز برایم 
زجـرآور بـود. باورم نمی شـد تـا دیروز 
سـالم بـودم و امـروز حتـی نمی توانم 
سـاده ترین کارهـا را انجـام بدهـم؛ تا 
اینکـه روزی یکـی دو تن از دوسـتانم 
پیش مـن آمدنـد و روند زندگـی ام را 
عـوض کردنـد. آنها اصـرار کردند با ما 

به باشـگاه بدنسـازی بیـا و ...
دارم  دسـت  نـه  مـن  می گفتـم 
نـه پـا. چگونـه بیایم و بـا افراد سـالم 
تمرین کنم؟ دوسـتانم اصرار کردند و 

مـن را به باشـگاه بدنسـازی بردند. در 
گذشـته ورزش می کردم و به باشـگاه 
بدنسـازی می رفتـم امـا بـه صـورت 
جـدی ایـن کار را دنبـال نمی کـردم. 
همـه اطرافیان به من امیـد می دادند. 
روزهـای اول بسـیار برایم سـخت بود 
و تمام بدنـم درد می گرفت اما چیزی 
در وجـود می گفـت کـه بایـد ادامـه 
بدهـی. با دسـت ها و پاهای مصنوعی 
سـر تمرینـات می رفتـم و دیـدم کـه 
واقعا شـدنی اسـت. دیدم که می توانم 
بـا درد هایـم کنار بیایـم و وزنـه بزنم. 
کم کـم بـر کیلوهـای وزنه اضافـه و به 
دسـت های مصنوعـی ام عـادت کردم. 
البتـه تـا ماه هـا درد زیادی داشـتم به 
طـوری کـه شـب ها خوابـم نمی بـرد 

امـا بـر آن غلبـه کردم.
امروز دو سـال اسـت که به صورت 
و  می کنـم  کار  بدنسـازی  حرفـه ای 
بهمن ماه سـال گذشـته در مسابقات 
اسـتان  قهرمانـی  انـدام  پـرورش 
کرمـان بـه صـورت افتخاری شـرکت 
کـردم و فیگـور گرفتـم. از آن روز بـه 
بعـد انگیـزه ام صـد برابر شـده و حاال 
می خواهـم بـه صـورت جـدی رقابت 
افتخـاری  نمی خواهـم  دیگـر  کنـم. 
در پیکارهـا شـرکت کنـم و در حـال 
بـرای حضـور در مسـابقات  تمریـن 

بهمـن مـاه سـال جـاری هسـتم.
متاسـفانه دسـت هایم تـوان زیادی 
دسـت های  ایـن  ظرفیـت  نـدارد. 
مصنوعـی فقـط 15 کیلوگـرم اسـت 
امـا مـن بـا آنهـا 6۰ کیلوگـرم وزنـه 
می زنـم. می دانـم خطرنـاک اسـت و 
ممکـن خواهـد بـود که این دسـت ها 
شکسـته شـده و وزنـه بـر روی سـرم 

بیفتـد؛ اما هـدف بزرگـی دارم و اجازه 
نمی دهـم ایـن دسـت های مصنوعـی 
مانعـم شـوند. تنهـا چیـزی کـه امروز 
دسـت  جفـت  یـک  می خواهـم 
مصنوعی قوی و پیشـرفته است. قطعا 
اگـر یک جفت دسـت مصنوعی خوب 
داشـته باشـم، نه تنها در ایران بلکه در 

آسـیا هـم قهرمـان خواهم شـد.
در حـال حاضـر درآمـد و شـرایط 
مالـی خوبی نـدارم. بـه همراه بـرادرم 
سر سـاختمان می روم و نقش نظارتی 
دارم. بـرادرم با از خود گذشـتی ماهی 
5۰۰ هـزار تومـان بـه سـبب همیـن 
نظـارت بـه مـن می دهـد کـه ایـن 
و  بدنسـازی  باشـگاه  را صـرف  پـول 
بـرای  شـاید  می کنـم.  مکمل هایـم 
شـما جالب باشـد کـه بدانیـد قبل از 
حادثـه رانندگـی بلد نبودم؛ امـا امروز 
گواهینامـه دارم و می توانـم رانندگـی 
می کنـم  احسـاس  روز  هـر  کنـم. 
می توانـم هماننـد افراد عادی و سـالم 
تمرین کنـم. هیچ فرقی بیـن زندگی 
خـودم و دیگران نمی بینـم و باور دارم 
هـر کاری کـه آنهـا انجـام می دهنـد، 
کـه  فکـر  ایـن  می توانـم.  هـم  مـن 

چـون نقـص عضو هسـتم پـس فرق 
دارم، حتـی یـک لحظه هـم در ذهنم 
وجود نـدارد. »من می توانـم، می توانم 

و می توانـم« وِرد زبانـم اسـت.
کنـم  پیـدا  اسپانسـر  یـک  اگـر 
کـه حمایتـم کنـد، قطعـا در ورزش 
بـرای  زیـادی  حرف هـای  بدنسـازی 
گفتن خواهم داشـت. توانایی قهرمانی 
در آسـیا و حتـی باالتـر از آن را دارم. 
اسـتعداد خوبی در این رشـته ورزشی 
دارم و همین جـا رسـما اعالم می کنم 
کـه وحیدپور مـرادی رقیب می طلبد، 
مشـکالت را دوسـت دارد. از اینکـه به 
سـراغم می آینـد خوشـحال می شـوم 
شکستشـان  دارم  دوسـت  کـه  چـرا 
بدهـم. اهـداف بزرگـی در زندگی دارم 
و یکـی یکـی بـه آنهـا می رسـم. حاال 
دیگـر من وحیدی نیسـتم که تا چند 
وقـت پیـش آرزویش ُمـردن بود، بلکه 
َمـردی سرشـار از اعتمـاد بـه نفسـم. 
مردی که می خواهـد افتخار بیافریند.

در اسـتان کرمان کسـی بـه امثال 
مـن اهمیـت نمی دهد. اصال برایشـان 
و  هسـتیم  کجـا  کـه  نیسـت  مهـم 
چـه می کنیـم. هنـوز بـا شـهرداری 

ناگـوار  اتفـاق  آن  سـر  بـر  جیرفـت 
درگیـر هسـتیم. قـرار شـد زمینـی 
را بـه سـبب جبـران خسـارت بـه مـا 
بدهنـد که هیچ خبری از آن نیسـت. 
طرفدارانـم در صفحه هـای اجتماعـی 
برایـم  را  زیـادی  پیام هـای  روزانـه 
ارسـال می کننـد. هـر روز بـا سـیلی 
از پیام هایـی کـه انـرژی مثبـت دارند 
روبـه رو می شـوم. ایـن پیام هـا به من 
انگیـزه می دهـد و هـر روز بـا انـرژی 

بیشـتری تمریـن می کنـم.
از مـن بـرای حضـور در برنامـه ماه 
عسـل دعـوت شـد امـا متاسـفانه  به 
دلیل کمبـود وقت اجازه صحبت پیدا 
نکـردم . آخرین روز  برنامه ماه عسـل 
بـود و مـن را بـه عنـوان یـک معلول 
ورزشـکار بـه برنامـه آوردنـد. فقط در 
حـد یکـی دو دقیقه خـودم را معرفی 
کـردم و فرصـت بـرای صحبت هـای 
دیگـر نشـد. بـا ایـن هـدف بـه برنامه 
مـاه عسـل رفتـم کـه بگویـم معلولم 
ولـی هیـچ فرقی بـا افراد سـالم ندارم. 
می خواسـتم به همـه بگویم می توانید 
انجـام  بخواهیـد  کـه  را  کاری  هـر 

مشـرق بدهید. / 

مروری بر زندگی وحید پورمرادی، ورزشکار جیرفتی

بدنسازی که بدون دو دست و 
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زهرا بیرامی نیا
در احمدآبـاد بردسـیر خانـواده ای چهار 
نفره دچـار گازگرفتگی شـدند. متأسـفانه 
باخـت  جـان  خانـواده  سه سـاله  کـودک 
و سـه تـن دیگـر در بیمارسـتان بسـتری 

. هستند
کاهـش  بـا  آذرمـاه،  دوم  سه شـنبه 
ناگهانـی دما در اسـتان و بخصوص مناطق 
بـه  بیش ازپیـش  خانواده هـا  سردسـیر، 
وسایل گرمایشـی روی آوردند. خانواده ای 
در احمدآبـاد بردسـیر در آن شـب سـرد 
پاییـزی کنـار بخـاری گازی شـان آرمیده 
بودند. شـب قبـل زن به خواهـرش که در 
همسـایگی او زندگـی می کنـد از سـردرد 
و حالـت تهـوع شـکایت می کنـد. حوالـی 
ظهـر چهارشـنبه خواهـر متوجه می شـود 
نمی آیـد.  کنـاری  خانـه  از  سـروصدایی 
میفتد.کسـی  خواهـر  کسـالت  از  یـادش 
زنگ خانه را پاسـخ نمی دهـد. با غیرعادی 
تلقـی کردن این موضـوع کودکی را باالی 
بگشـاید،  را  درب  تـا  می فرسـتد  دیـوار 
چهـار عضـو خانـواده در حالتـی شـبیه به 

خـواب، امـا در حقیقـت نیمـه هشـیار به 
سـر می برنـد. نیروهای امـدادی کم وبیش 
بـه محـل حادثـه می آینـد. دکتر حسـنی 
صفات رئیس بیمارسـتان بردسـیر توضیح 
می دهـد: »میـزان گاز مونوکسـید تنفـس 
شـده توسـط مصدومان مشـخص نیست. 
کسـی نمی دانـد چنـد سـاعت در معرض 
تنفـس گاز بوده اند. آسـیب جـدی به مغز 
کـه  واردشـده  افـراد  هشـیاری  سـطح  و 
به سـادگی قابل جبران نیسـت. متأسـفانه 
کـودک سه سـاله خانـواده در ایـن حادثـه 
بیمارسـتان  مسـئوالن  می سـپارد.  جـان 
اعـالم می کننـد کـه مراقبت های ویـژه را 
بـرای ایـن بیمـاران انجـام داده،  در حـال 
حاضـر والدیـن را بـه بیمارسـتان افضلـی 
به محـض  و  کـرده  منتقـل  کرمـان  پـور 
فراهـم شـدن تخـت خالـی بـرای کودک 
12 سـاله او را نیـز انتقـال خواهنـد داد. 

نـو«  »کرمـان  خبرنـگار  تمـاس  در 
پزشـکی  فوریت هـای  مرکـز  رییـس  بـا 
روز  چنـد  مثـل  خانـواده  ایـن  وضعیـت 
بـه  همچنـان  کـه  شـد  بیـان  گذشـته 

مـرگ  خطـر  هسـتند.  متصـل  دسـتگاه 
آن هـا را تهدیـد نمی کنـد. دکتـر صابـری 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا آسـیب 
جـدی بـه آن هـا واردشـده؟ گفـت: »طی 
یکـی دو روز آینـده کـه از دسـتگاه جـدا 
شـوند و تنفـس معمولـی داشـته باشـند 
خواهـد  اعـالم  آن هـا  جسـمی  وضعیـت 
شـد.« گاز مونوکسـید کربـن گازی بدون 

رنـگ و بـو اسـت. 
گاز  ایـن  تولیـد  منبـع  عمده تریـن 
سـوختن ناقـص نفـت و گاز اسـت ولـی 
مـاده  نـوع  هـر  احتـراق  اثـر  در  اصـوالً 
محیط هـای  در  خصوصـاً  سـوختنی 
دربسـته و فاقـد اکسـیژن ممکـن اسـت 
یـا  آبگرمکـن  از  اسـتفاده  شـود.  تولیـد 
بخاری های مسـتعمل یـا دارای نقص فنی 
و فاقـد دودکـش یـا دارای دودکش بدون 
عملکرد مناسـب در منزل بیشترین موارد 
ابتـال به مسـمومیت را تشـکیل می دهند. 
ازآنجاکـه تمایـل ایـن گاز بـرای ترکیب با 
هموگلوبیـن خـون مـا 25۰ برابـر بیش از 
اکسـیژن اسـت لـذا بـا بـاال رفتـن درصد 

آن در هـوای اتـاق، به سـرعت باعث ایجاد 
مسـمومیت خواهد شـد و اکسیژن رسـانی 
بـه بافت هـای مختلـف بـدن ازجملـه مغز 
و قلـب را دچـار اختـالل می کنـد کـه بـه 
گاز،  ایـن  بـودن  بی بـو  و  بی رنـگ  علـت 
تـا  محیـط  در  آن  وجـود  اسـت  ممکـن 
مسـمومیت شـدید  عالئـم  ایجـاد  زمـان 
موردتوجـه واقع نشـود. عالئم مسـمومیت 
حاد با این گاز شـامل سـردرد، سـرگیجه، 
تهـوع و اسـتفراغ و احتمـاالً درد شـکمی 
و سـپس حالـت بیهوشـی، تشـنج و اغمـا 

 . ست ا

ناراحتی هـای  بـه  مبتـال  بیمـاران  در 
قلبـی ممکن اسـت تشـدید بیمـاری یک 
عالمت هشـداردهنده باشد. از سایر عالئم 
مسـمومیت می تـوان بـه سـفتی عضالت، 
افزایـش تعـداد تنفس، کاهش فشـارخون 
و گاه تنگـی مردمک هـا اشـاره کـرد. اگـر 
فـردی در اثـر ابتـال به مسـمومیت بـا گاز 
مونوکسـید کربـن جـان خود را از دسـت 
ندهـد ممکن اسـت دچـار نواقـص عصبی 
و روانـی پیشـرفته نظیـر فلـج عضـوی یـا 
اختـالل قـوای مغز می شـود. مسـمومیت 
شـدید با این گاز می تواند کشـنده باشـد.

قاتل خاموش جان گرفت 

مرگ کودک 3 ساله و بستری شدن کودک 8 ساله

اتفاق

کرمان ویچ

1  لزوم اتصال راه آهن کرمان به جیرفت و هرمزگان
سـکونتگاه   31« گفـت:  کرمـان  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
غیررسـمی در 4 شـهر کرمـان، جیرفـت، سـیرجان و رفسـنجان وجـود 
دارد کـه 33 هـزار نفـر جمعیـت دارنـد.« بـه گـزارش خبرگـزاری فارس 
محمدمهدی بلوردی در سـتاد اسـتانی بازآفرینی شـهری با حضور ایزدی 
معاون وزیر راه و شهرسـازی در محل سـالن پیامبر اعظم)ص( اسـتانداری 
اظهـار داشـت: »بافـت فرسـوده کرمـان بیـش از 5 هـزار متر مربع اسـت 
که رتبه سـوم را از نظر مسـاحت در سـطح کشـور داریم.« مدیرکل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمان با بیان اینکه این اسـتان دارای 23 شهرسـتان 
و 71 شـهر اسـت کـه 41 شـهر دارای بافـت فرسـوده هسـتند، ادامه داد: 
»31 سـکونتگاه غیررسـمی در چهـار شـهر کرمـان، جیرفت، سـیرجان و 
رفسـنجان وجـود دارد کـه 33 هـزار نفر جمعیـت دارند.« بلـوردی اضافه 
کـرد: »مطالعـات بافت فرسـوده 41 شـهر کرمان انجام شـده اسـت و 15 
محلـه و سـکونتگاه غیررسـمی بر اسـاس اولویت به عنـوان محالت هدف 
انتخـاب شـده اند.« وی ابـراز داشـت: »شـهرداری ها و ادارات دولتـی در 
بافت هـای فرسـوده و محـالت هـدف اسـتان کرمـان پروژه هایـی را اجـرا 
کرده انـد.« مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان تصریح کـرد: »مبارزه 
بـا حاشیه نشـینی، ایجـاد کمربنـد سـبز و اجـرای طـرح توانمندسـازی 
مـردم قلعه گنـج از دیگـر اقدامـات صـورت گرفته اسـت.« بلـوردی افزود: 
در  را  اقدامـات خیرخواهانـه  کـه می خواهنـد  داریـم  »سـرمایه گذارانی 
سـکونتگاه های غیررسـمی انجـام دهنـد، امـا نمی توانیم زمیـن رایگان به 
خیـران و سـرمایه گذاران بدهیـم بـه همیـن دلیـل بـه دنبـال مصوبـه ای 
بـرای اختصـاص زمین رایگان بـه پروژه هـای خیرخواهانه هسـتیم.« وی 
یـادآور شـد: »اتصال راه آهـن کرمان به جیرفت و اسـتان هرمـزگان برای 
تکمیـل شـبکه ریلـی اسـتان و بسترسـازی تولیـدات معدنـی و صنعتـی 
بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود مدنظـر وزارت راه و شهرسـازی قـرار 
گیـرد.« بلـوردی همچنیـن خواسـتار اختصـاص اعتبـار به منظـور طرح 
مرمـت و احیـای بازارهـا و کاروانسـراهای تاریخـی و اصالح شـبکه آب و 

بـرق و زیرسـاخت های بافـت فرسـوده اسـتان کرمان شـد.
2  پنج خانوار عشایر گرفتار در برف در جیرفت نجات یافتند

ایرنـا نوشـت: فرماندار جیرفت گفـت: »پنج خانوار در منطقه عشـایری 
بخـش سـاردوئیه این شهرسـتان که در محاصـره برف قـرار گرفته بودند، 
توسـط نیروهـای هـالل احمـر و بخشـداری سـاردوئیه نجـات یافتنـد.« 

احمـد امینی روش شـامگاه پنجشـنبه افـزود: »در پی اطـالع از گرفتاری 
پنـج خانـوار عشـایری در بـرف کار امـداد رسـانی بـه ایـن خانـواده ها با 
همـکاری اعضـای سـتاد مدیریـت بحـران در سـاردوئیه آغـاز شـد.« وی 
گفـت: »بخشـدار و نیروهـای هـالل احمـر بخـش سـاردوئیه بالفاصله به 
منطقه غریب شـاهی اعزام شـدند و خانوارها و احشـام از ارتفاعات منطقه 
خـارج و بـه مکان امن انتقال داده شـدند.« وی خاطرنشـان کـرد: »اقدام 
بـه موقع بخشـدار و نیروهای هـالل احمر بخش سـاردوئیه از قرار گرفتن 
ایـن خانـواده هـا در سـرمای شـب جلوگیری کـرد و موجب نجـات جان 
آنهـا شـد.« فرمانـدار جیرفـت افزود: »کـوچ دیرهنگام عشـایر و سـرمای 
غیرمنتظـره علـت گیر افتادن ایـن خانواده های عشـایری در منطقه بوده 
اسـت.« وی بیـان کـرد: »تخریـب راه هـای عشـایری در زمـان بارندگـی 
سـبب مـی شـود، عشـایر هنـگام کوچ بـا مشـکل تـردد روبرو شـوند که 
پیگیـر اختصـاص اعتبـار بـرای بازگشـایی راه هـای عشـایری و سـهولت 
رفـت و آمـد آنهـا هسـتیم.« امینـی روش گفت: »سـتاد مدیریـت بحران 
شهرسـتان جیرفـت آماده باش اسـت تـا در صورت بروز هر گونه مشـکل 
بالفاصلـه اقـدام کنـد.« وی بـا اشـاره بـه کاهـش دمـا در منطقـه افـزود: 
»گلخانـه داران بـا تجهیـز و آماده سـازی وسـایل گرمایشـی از خسـارت 
سـرمازدگی محصـوالت کشـاورزی جلوگیـری کننـد.« وی خاطرنشـان 
و  بخـش سـاردوئیه  از محورهـای  عبـور  کـه قصـد  کـرد: »مسـافرانی 
جبالبـارز جیرفـت را دارنـد تجهیـزات خـودروی خـود را کنتـرل کنند تا 

دچار مشـکل نشـوند.«
3  وقوع 2 تصادف فوتی در راه های استان کرمان

جانشـین پلیـس راه اسـتان کرمـان گفـت: »در پـی بارش هـای اخیر 
طـی شـبانه روز گذشـته 2 فقـره حادثـه رانندگـی منجـر به فـوت در راه 
هـای اسـتان روی داد.« به گزارش ایرنا سـرهنگ علی رضایـی افزود: »در 
پـی برخـورد یـک دسـتگاه خـودروی سـواری با یک کشـنده، سرنشـین 
خـودروی سـواری کشـته شـد.« وی اظهـار کـرد: »همچنیـن بـر اثـر 
واژگونـی یـک دسـتگاه خودروی سـمند راننده و سرنشـین خـودرو جان 
خـود را از دسـت دادنـد.« وی با اشـاره به اینکه تمامی جاده های اسـتان 
کرمـان بـاز اسـت گفت: »بـه دلیل یـخ زدگی ناشـی از بارش بـرف تردد 

در برخـی محورهـا بـا کندی انجام شـد.«
4  سکونت 30 درصد شهرنشینان در محالت ناامن

و شهرسـازی گفـت: »3۰ درصـد  راه  وزیـر  معـاون  نوشـت:  فـارس 

جمعیـت شـهری در محدوده هایـی زندگـی می کننـد کـه از ایمنـی الزم 
برخـوردار نیسـتند.« محمـد سـعید ایـزدی در سـتاد اسـتانی بازآفرینی 
شـهری در سـالن پیامبـر اعظـم )ص( اسـتانداری کرمـان اظهـار کـرد: 
»شـهرهای کشـور از معضـل کیفیت پاییـن زندگی رنج می برنـد.« وی با 
اشـاره به اینکه 544 شـهر در کشـور شناسـایی شـده اسـت، اضافه کرد: 
»3۰ درصد مسـاحت شـهرها فرسوده اسـت و 3۰ درصد جمعیت شهری 
در محدوده هایـی زندگـی می کننـد کـه از ایمنی و امنیـت الزم برخوردار 
نیسـتند.« معاون وزیر راه و شهرسـازی ادامه داد: »در شـهر کرمان بیش 
از ۸17 هکتـار سـکونتگاه غیررسـمی وجـود دارد و اقداماتـی بـا توجه به 
حجـم ناکارآمـدی در محالت مختلف در دسـت اجراسـت.« ایزدی اضافه 
کـرد: »ابعاد زیسـت محیطی، اجتماعـی، زیرسـاختی و اقتصادی محالت 
فرسـوده بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد تـا در برنامه ها به موفقیت دسـت 
یابیـم.« وی تصریـح کـرد: »مقـام معظـم رهبـری بـر ایـن نکتـه تاکیـد 
دارنـد کـه آسـیب های اجتماعـی در بافت هـای ناکارآمـد کاهـش یابـد و 
دسـتگاه های اجرایـی موظفنـد در ایـن راسـتا گام بردارند.« معـاون وزیر 
راه و شهرسـازی خاطرنشـان کـرد: »آنچـه در سـند ملی پیـش روی خود 
گذاشـته ایم ایـن اسـت کـه بتوانیـم سـطح زندگـی محـالت را به سـطح 

متوسـط شهری برسـانیم.«
 ایـزدی یـادآور شـد: »تـالش کردیم تا تسـهیالتی برای خرید مسـکن 
در اختیـار مـردم بافت هـای فرسـوده قـرار داده شـود.« وی از ارائـه وام 
قرض الحسـنه مقاوم سـازی در بافت هـای فرسـوده خبر داد و خاطرنشـان 
کـرد: »تسـهیالت بانکـی، ردیف هـای دولتـی و اسـتفاده از منابـع سـایر 
دسـتگاه ها و بخـش خصوصـی مـورد توجـه اسـت.« ایـزدی خاطرنشـان 
کـرد: »حضـور بخـش خصوصـی در بافت های فرسـوده به ابزار تشـویقی 
نیـاز دارد و زمینـه بـرای حضور خیران در بافت فرسـوده نیز فراهم شـده 

است.« 
5  هوا گرم می شود

براسـاس پیـش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان کرمـان، از امـروز 
هوای اسـتان نسـبت به روزهای گذشـته گرم تر می شـود. امروز حداقل 
دمـای هـوا منفـی 4 و حداکثـر دمـا ۸ درجه خواهـد بود. فـردا دمای هوا 
بیـن منفـی یـک و 1۰ درجـه مـی شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه روز 
گذشـته دمـای کرمـان بیـن منفی 6 تا سـه درجـه متغیر بـود. همچنین 

پیـش بینـی می شـود هـوای امـروز نیمه ابـری و فـردا آفتابی باشـد.

محمود صادقی خطاب به 
رییس قوه قضاییه:

ایجاد شفافیت پیش نیاز 
مبارزه با فساد است

ایسـنا نوشـت: محمود صادقی نماینده مـردم تهران 
در مجلـس طـی نامـه ای به رییس قـوه قضاییـه از وی 
برای شفاف سـازی و مبارزه با فسـاد دعوت کرده اسـت.

در بخشـی از ایـن نامـه آمـده: »چنانکـه اسـتحضار 
داریـد، پیـرو گـزارش وزیـر محتـرم امـور اقتصـادی و 
دارایـی درباره افتتاح حسـاب های سـپرده بانکی در قوه 
قضاییه شـایعات گسـترده ای در رسـانه ها و پرسـش ها 
و ابهاماتـی را در افـواه و افـکار عمومـی موجـب شـد و 
توضیحـات بعدی وزیر نیز نتوانسـت ابهامـات را مرتفع 
سـازد. اینجانـب در مقام ایفای وظیفـه نمایندگی مردم 
در مجلـس شـورای اسـالمی و بموجـب حقـوق مصرح 
در قانون اساسـی جمهوری اسـالمی،از جملـه اصل ۸4 
قانـون اساسـی که مقرر مـی دارد: »هر نماینـده در برابر 
تمـام ملت مسـئول اسـت و حـق دارد در همه مسـائل 
داخلـی و خارجـی کشـور اظهارنظر نمایـد« و اصل ۸۸ 
قانـون اساسـی کـه بموجـب آن هریـک از نماینـدگان 
حـق دارنـد از وزیـران مسـئول در بـاره وظایـف آنـان 
سـؤال کننـد و بـا عنایـت بـه اصـل 53 قانون اساسـی 
دائـر بـر لـزوم تمرکـز کلیـه دریافت هـای دولـت در 
حسـاب های خزانـه داری کل و انجـام همـه پرداخت ها 
در حـدود اعتبـارات مصـوب بموجـب قانـون و مـاده 
3 قانـون وصـول و مصـرف برخـی درآمدهـای دولت و 
مصـرف آن در برخـی موارد خـاص، ناظر بر لـزوم واریز 
همـه درآمدهـای عمومی کشـور ازجملـه دریافتی های 
قـوه قضائیـه بـه حسـاب خزانـه داری کل، جهـت رفـع 
ابهامـات موجود درباره این حسـاب ها و اطـالع از حدود 
قانونـی و موازیـن شـرعی مـورد اسـتناد وزیرمحتـرم 
اقتصـاد از ایشـان سـؤال کـردم و ضمن رعایـت آداب و 
شـئون اخالقی،محترمانـه از حضرتعالی نیز درخواسـت 
و  افکارعمومـی  تنویـر  و  کـردم جهـت شفاف سـازی 
جلوگیری از اشـاعه شـایعات و سوء اسـتفاده رسانه های 
بیگانـه گزارشـی از ایـن حسـاب ها بـه مجلس شـورای 
اسـالمی ارائـه بفرماییـد. بـا کمال شـگفتی سـخنرانی 
حضرتعالـی در همایـش فرماندهـان بسـیج دسـتگاه 
قضایی نشـان می دهـد ظاهرا متـن اظهـارات اینجانب 
را مالحظـه نفرموده ایـد؛ اگـر بـه متن تذکـر 2 دقیقه-
خواهیـد  مالحظـه  بفرماییـد  مراجعـه  اینجانـب،   ای 
فرمـود کـه اظهـارات اینجانـب صرفـا جنبـه پرسشـی 
و انشـایی داشـته و متضمـن هیـچ خبـر و قضـاوت یـا 
تهمـت و اهانتـی نیسـت و در آن به هیچ عـدد و رقمی 
اشـاره نشـده اسـت. حضرتعالی عهده دار ریاسـت عالیه 
قـوه ای هسـتید کـه مطابـق اصـل 156 قانون اساسـی 
»پشـتیبان حقـوق فـردی و اجتماعـی« و »مسـئول 
تحقـق بخشـیدن بـه عدالـت« و موظـف بـه »احیـای 
حقـوق عامـه و گسـترش عـدل و آزادی های مشـروع« 
و »نظـارت بـر حسـن اجـرای قوانیـن« اسـت و نیـک 
می دانیـد که برابـر اصل ۸6 قانون اساسـی »نمایندگان 
مجلـس در مقام ایفای وظایف نمایندگـی در اظهارنظر 
و رأی خـود کامـال آزادنـد و نمی تـوان آنها را به سـبب 
نظراتـی کـه در مجلـس اظهارکرده انـد یا آرائـی که در 
مقـام ایفـای وظایف نمایندگـی خود داده انـد تعقیب یا 
توقیـف نمـود«. از ایـن رو برایـم بسـیار عجیـب اسـت 
شـما کـه خـود بایـد ملجـأ و پشـتیبان نماینـدگان در 
ایفای وظایفشـان باشـید از رؤسـای محترم قوه مجریه 
و مقننـه گالیـه کرده ایـد کـه چـرا بـه اینجانـب بـه 
سـبب اظهاراتـم در مجلس تذکـر نداده انـد!« در بخش 
دیگـری از نامـه آمـده: »مقـام معظـم رهبـری، بیش از 
دو دهـه اسـت کـه به انحـاء مختلـف تمام دسـتگاه ها، 
از جملـه دسـتگاه قضا را بـه مبارزه جامع و ریشـه ای با 
فسـاد فـرا می خواننـد. معظـم لـه شفاف سـازی اقتصاد 
و سالم سـازی آن و جلوگیـری از اقدامـات، فعالیت هـا 
تجـاری،  پولـی،  فسـادزا در حوزه هـای  زمینه هـای  و 
ارزی و ... را بـه عنـوان سیاسـتی محـوری بـرای مقاوم 
سـازی اقتصـاد اعالم کردنـد و ارتقای سـالمت اداری و 
اقتصـادی و مبـارزه بـا فسـاد در ایـن عرصـه بـا تدوین 
راهبـرد ملـی مبارزه با فسـاد و تصویـب قوانین مربوطه 
را بـه عنـوان یکـی از سیاسـت های کلـی برنامه ششـم 
تعییـن نمودنـد که بایـد نصب العین همه دسـتگاه ها از 
جملـه حضرتعالـی در دسـتگاه قضایی و مـا نمایندگان 
مردم در دسـتگاه قانونگذاری باشـد. بی تردیـد مبارزه با 
فسـاد نیازمند عـزم جـدی و بدون مجامله و مسـامحه 
همه مسـئوالن اسـت و تجربه کشورهای مختلف نشان 
داده کـه ایجـاد شـفافیت پیـش نیـاز اصلـی آن اسـت. 
اینجانـب به همراه تعداد زیـادی از همکارانم در مجلس 
شـورای اسـالمی، صـرف نظـر از گرایش های سیاسـی 
بـا الهـام از رهنمودهـای رهبـر فرزانه و بزرگـوار انقالب 
سالم سـازی  و  شفاف سـازی  فراکسـیون  تشـکیل  بـا 
اقتصـاد و انضباط مالـی، مقابله با فسـاد را وجهه همت 
خـود قرارداده ایـم و برآنیـم تـا بـا اتـکال به فضـل الهی 
و بـا اسـتفاده از ابزارهـای نظارتـی مختلفـی کـه قانون 
در اختیـار نماینـدگان مجلـس قـرارداده، طـی دوره 
چهارسـاله پیـش رو بـا تمـام تـوان و بدون مسـامحه 
و تعـارف و سـهل انگاری و مصلحت اندیشـی بـا تمـام 
مظاهـر فسـاد در همه دسـتگاه ها مبـارزه جدی کنیم. 
در ایـن راه از حضرتعالـی بعنـوان رئیـس قـوه قضائیه 
انتظـار داریـم ضمن دسـتور هماهنگـی مجموعه های 
تحت مدیریت قوه، بویژه سـازمان بازرسـی کل کشور، 
مجلـس شـورای اسـالمی را بیـش از گذشـته یـاری 

رسانید.

سوژه

افقی
محتـرم  وبازیگـر-  هنرمنـد  کامـال  خانـواده  بـا  1-بازیگـر 

وبزرگـوار 
2ـ از عموهای فیتیله ای ـاز ان کوه می سازند 

3-اهوا وخواستنی ها-ناپسند-پراکندگی 
4-جـای خـواب نرم ونهالـی -شـرکت همیـاری اعضای یک 

سـازمان خاص 
5-مساوی-درخت جهنمی -پرو وگستاخ 

6-اگاه وبلد -شلوار جین -دویاره همقد-رژ وارونه 
7-حفاظ چیزی -ته چیزی-از گلهای زینتی 

۸-به دنیا اوردن-پایتخت مالت- بوسه گاه 
9-بنیان گذار دانش استاتیک-پهلوان-حکمران واستاندار 

ماندگی-ضمیرسـوم-از  وپیشـرفت-بوی  ترقـی  1۰-مایـه 
ماشـین  فرمـان  قطـات 

11-نوعی کشت-زاری وگریه-مادر 
12-شعار توسل به ساالر شهیدان)ع(-راه بازگشت 

سـرباز  -لقـب  سـطح  الکتریکی-واحـد  پیـل  13-مختـرع 
وظیفـه 

14-اثـری از هکتـور مالـو کـه بـه صـورت کارتـون هـم در 
امـده اسـت-گداز 

15-میوه گرمسیری-کاپیتان سابق تیم فوتبال ایران 
عمودی

1-نـام پسـرانه -مربی جـوان وصاحب سـبک اسـپانیایی که 
افتخارات زیـادی دارد

2-شفقت ودلسوزی -جایز ومباح-پادشاهی
3-سیاره ما-بها وقیمت-شمارنده

4-کتـان هندوان-گناهـکار وروسیاه-شـهر انـار6-اگاه وبلد-
شـلوار جین-دو

5-غذای مجردی-موسیقی دان یونانی
6-خاک سفال-دودلی-از کنده میخزد- زشت وبدگل

7-ماده سبز علفی مانند اب واستخر-شهرشمالی-رایحه

۸-یاری دهنده-نگاه خیره-حرف شگفتی-یکصدویازده
9-شـکوه گر جدایـی ها-بـاارزش وگرانمایه-شـهر اذربایجان 

قی شر
1۰-جامـه صـاف کن-بیمـاری پوسـت -نـت چهارم-انبارتـه 

کشتی
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توسعه و ساماندهی
 پارک ها و بوستان ها 

در طول چهار سال توسط شهرداری بم

مهنـدس ریاضـی شـهردار بـم گفـت: »در راسـتای اهـداف 
فرهنگـی در طـول چهـار سـال شـهرداری بـم بـه احـداث و 
سـاماندهی پارک هـا و بوسـتان های زیـادی اقـدام نمـوده کـه 
می توانـد تأثیـرات فرهنگـی و رفاهی مثبتی در محـل موردنظر 
افـزود:  وی  باشـد.«  داشـته  بوسـتان ها  و  پارک هـا  احـداث 
»هـدف از احـداث پارک هـا و بوسـتان ها ضمـن ایجـاد روحیـه 
نشـاط و شـادابی، ایـن اسـت کـه شـهروندان بمـی بتواننـد در 
بهره منـد  امکانـات  ایـن  از  زندگـی خـود  نزدیک تریـن محـل 
شـوند.« شـهردار بـم عنوان کـرد: »در کنـار احـداث پارک ها و 
بوسـتان ها بـه سـاماندهی و توسـعه بعضـی پارک هـا هـم اقدام 
نموده ایـم کـه می تـوان بـه مهم تریـن آن هـا پـارک 22بهمـن، 
پـارک امـام زاده زیـد، پارک شـورا و دوسـت دار کودک اشـاره 
کـرد. همچنیـن در پـارک 22 بهمـن بـه همـه مسـائل رفاهی، 
فرهنگـی و مذهبـی توجـه ویژه شـده اسـت که در حـال حاضر 

اسـتقبال بی نظیـر مـردم از پـارک 22 بهمـن نشـانگر رضایـت 
مطلـوب آن هـا از اقدامـات انجام شـده در ایـن پـارک می باشـد 
سـعی داریـم در آینـده ای نزدیـک ایـن پـارک را بـه یکـی از 
زیباتریـن پارک هـای اسـتان کرمـان تبدیـل کنیـم.« مهنـدس 
ریاضـی یکـی از دالیـل مـورد اهمیت در توسـعه و سـاماندهی 
بـه سـبک معمـاری سـنتی کـه در کنـار  پـارک ارگ قدیـم 
بزرگ تریـن بنـای خشـت و گلـی جهـان}ارگ قدیـم{ قـرار 
دارد ورود گردشـگران داخلـی و خارجـی بـه شـهر بم دانسـت 
و افـزود: »اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن پـارک از نیازهـای 
مبـرم شـهر در جـذب گردشـگران اسـت. همچنین بـا توجه به 
حجـم زیـاد مسـافران نـوروزی در ایـام تعطیالت عید به شـهر 
بـم و بازدیـد از ارگ قدیـم می تواننـد از ایـن پـارک اسـتفاده 
مطلـوب داشـته باشـند.« وی اظهـار داشـت: »در حـال حاضـر 
شـهرداری اقـدام بـه احـداث پارک های بسـطامی، نارنجسـتان 

و بانـوان کـرده اسـت کـه وجـود پارک بسـطامی و نارنجسـتان 
در حاشـیه بلـوار خلیج فـارس می توانـد بـر اهمیـت فرهنگـی و 

زیبایـی شـهر بـم بیفزاید.« 
شـهردار بـم اقدامـات، احداث، توسـعه و سـاماندهی 

پارک هـا و بوسـتان ها را این گونـه عنـوان کـرد: 
توسعه و سامان دهی پارک 22بهمن

محیـط  زیباسـازی  سـبز،  فضـای  و  چمـن  سـطح  افزایـش 
آالچیـق،  سـاخت  و  المـان  نصـب  نقاشـی،  اجـرای  بـا  پـارک 
نصـب تلویزیـون شـهری، نصـب آب نمـای موزیـکال و سـاخت 
مسـجد، سـاخت پالتـو جهـت تمریـن و نمایـش تئاتـر، فراهـم 
کـردن امکانـات تفریحی بـا همـکاری بخش خصوصـی، افزایش 
روشـنایی،تعویض کلـه چراغ هـا و ایمن سـازی و نصـب عالمـت 

خطـر بـر روی پایـه چراغ هـای روشـنایی
سامان دهی پارک شورا 

چـراغ  پایـه  روی  بـر  خطـر  عالمـت  نصـب  و  ایمن سـازی 
روشـنایی، تعویـض کابل هـای فرسـوده، نصـب عالمـت خطر در 

بـرق کابل هـای  مسـیر 
 سامان دهی پارک امام زاده زید

ایمن سـازی و نصـب عالمـت خطـر بـر روی پایـه چراغ هـای 
روشـنایی، تعویـض پایـه چـراغ، تعویـض کابل هـای فرسـوده، 

تعویـض کلـه چراغ هـای فرسـوده 
 سـامان دهی و توسـعه پـارک افالطونیـان و پـارک ایسـتگاه 
)ایسـتگاه  مهدویـت  میـدان  اطـراف  بوسـتان های  و  کرمـان 

نرماشـیر(
ساماندهی بوستان جنب ایستگاه آتش نشانی شماره 2 

احـداث پارک ها و بوسـتان های سـطح شـهر بـم واقع 
در خیابان هـا و بلوارهـا به شـرح ذیل: 

خیابـان  علمیـه،  حـوزه  جنـب  محمدآبـادی  شـهید  بلـوار   
چمـران، خیابـان سـید طاهرالدیـن، خیابـان ولی عصـر، خیابـان 
بلـوار  کشـاورز،  خیابـان  مولـوی،  خیابـان  خمینـی،  مصطفـی 
حـوزه و دانشـگاه، خیابـان ایثارگـران، خیابـان المهـدی، خیابان 
جانبـازان، کوچـه صاحب الزمـان 7، بوسـتان امیرکبیر، بوسـتان 

شـهرک امـام خمینـی، پـارک مرصـاد
پارک های در حال احداث: 

پـارک بسـطامی، پـارک نارنجسـتان، پـارک بانـوان، بوسـتان 
گلچیـن واقـع در خیابـان بوعلـی کوچـه بهداشـت مسـلم نیـا.

مهندس ریاضی خاطرنشـان کرد: » سـاماندهی پارک دوسـت 
دار کـودک در راسـتای اهـداف فرهنگـی کـودکان و نوجوانان و 
توسـعه و سـاماندهی ارگ قدیـم و دیگـر پارک هـا و بوسـتان ها 

ادامـه دارد کـه متعاقبـاً اعـالم می گردد.«

 ساخت پالتو جهت تمرین ونمایش تئاتر )درحال احداث(ساخت مسجد درپارک 22بهمن )درحال احداث( توسعه وساماندهی پارک 22بهمن

   نصب المان و اجرای آبنمای موزیکال در پارک22بهمن

 اجرای نقاشی وزیباسازی محیط پارک 22بهمن

توسعه وساماندهی پارگ امام زاده زید

ساخت آالچیق در پارک 22بهمن وشهربازی

      احداث پارک بانوان )درحال اقدام(

     توسعه وساماندهی پارک ارگ قدیم


