2

دوشنبه  12اسفند  | 1398شماره 597
 7رجب  2 | 1441مارس 2020

خبر

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

 گروه خبر
موضوع آخرین جلسه شورای اداری
سال  ،98که پنجشنبه گذشته در
فرمانداری برگزار شد ،ویروس کرونا بود.
از  50فرد حاضر در جلسه ،تنها چهار
یا پنج نفر ماسک زده بودند .از خالل
صحبتمیاندومسئول،متوجهمیشوم
ماسک زدن یا نزدن مسئوالن دانشکده
پزشکی در نظر ایشان بیانگر میزان خطر
کم یا زیاد ویروس کرونا است .با این
وجود کمتر مسئولی پیدا میشد که با
دیگران دست بدهد .از پذیرایی یا چای
خبری نبود و فرمانداری تنها به گذاشتن
بطری کوچک آب قناعت کرده بود.
 انتقادهای امام جمعه
جلسه طبق معمول با سخنان امام
جمعه آغاز شد .حجتاالسالم حسینی
ابتدا گریزی به انتخابات میزند و از
برخیبداخالقیهایصورتگرفتهانتقاد
میکند و پس از این انتقاد ،به تمجید
از کلیت انتخابات میپردازد و میگوید:
«علیرغم توطئهها و تالشهایی که
توسط دشمنان برای عدم حضور مردم عکس :پاسارگاد
در انتخابات شد ،حضور مردم خوب بود».
حسینی در ادامه به ویروس کرونا میپردازد و همان
ابتدا شمشیر را از رو میبندد« :در مورد کرونا شورش را در
آوردهاند ».حسینی میگوید آنفوالنزا بیش از کرونا صدمه
زده و جان افراد را گرفته است .او میگوید« :در سیرجان
قدیم در بحث ماالریا غوغا بود ».حسینی معتقد است
که بخشی از ماجرای کرونا مربوط به مسایل اقتصادی و
سیاسی است و فقط بخشی از ماجرا ضروری است که باید
در این مورد به مردم اطالع داد .او در ادامه میگوید« :آمار
گومیر کرونا خیلی پایین است و باال نیست .در 80
مر 
گومیر چقدر بوده است؟ در قم که کرونا از
میلیون نفر ،مر 
آن شروع شد ،چقدر بوده؟ آمار کم است و دارند پیازداغش
را زیاد میکنند .اشتباه است که اینقدر ترس و استرس به
مردم وارد میکنند».حسینی منتقد ورود بخشی از مسایل
به مباحث مذهبی پیش از اثبات وجود کرونا در سیرجان
است« :خیلی از مراکز اعالم کردند نماز جماعت خوانده
نشود؛ من مخالفم .چرا؟ مگر در سیرجان کرونا آمده؟ ما
اصل را رها کردیم و به مسایل فرعی پرداختیم».
او میگوید« :در اسالم آمده النظافته من االیمان .چرا
میگویند مصافحه و روبوسی نکنیم؟ اسالم چه گفته؟
اسالم یعنی بهداشت .اگر موارد بهداشتی را رعایت کنیم
و ضدعفونی کنیم ،مشکلی نیست .حاال اگر ویروسی آمده،
حواسها باید جمع باشد و مطرح کنیم .من مسایل را قبول
دارم اما تئوریها را قبول ندارم .چه اشکالی دارد بهداشت را
رعایت کنیم و با مومنان دست هم بدهیم؟ آقایان پزشک
که در جلسه هستند باید حرف مرا تایید کنند .نمیشود
مصافحه ،روبوسی ،صله رحم و...تعطیل کنیم چون ویروس
آمده».
حسینی معتقد است خواست دشمن ،تعطیلی نماز
جماعت است و توصیه میکند که «مکان نماز جماعت را
ضدعفونی و نماز را برگزار کنید ...بخشی از این مسایل به
دلیل خبرهای پشت پرده است که نمیتوانم بازگو کنم ولی
تاکید میکنم رعایت بهداشت برای هر فردی واجب است.
هر روز ممکن است یک ویروس جدیدی بیاید و مردم را
درگیر کند اما خداوند توفیق دهد که انجام وظیفه کنیم».
حسینی در انتها دعا میکند« :از خداوند میخواهیم
هرچه ویروس و بال هست بر سر دشمنان اسالم و
جمهوریاسالمی بریزد» و آرزو میکند« :مسلمانان و
شیعیان زندگی خوبی داشته باشند».
 اقدامات ضدکرونایی از زبان سرپرست
فرمانداری
در ادامه نوبت به سهراب بهاالدینی میرسد .او نیز از
انتخابات شروع میکند« :در انتخابات امسال هیچ مورد
سوءامنیتی وجود نداشته و در شعبههای اخذ رای هم
مشکلیخاصینداشتیم».
او در ادامه به تشکیل ستادی در مرکز استان برای

گزارش جلسهی شورای اداری سیرجان دربارهی خطر ویروس کرونا

در آیسییو اشاره میکند و در ادامه
میگوید« :هزینه آزمایش  700هزار
تومان است و هزینه یک هفته بستری
در آیسییو 10 ،میلیون تومان است اما
اگر از نظر بهداشتی موارد را رعایت کنیم،
مبتال نمیشویم و شاید هزین ه رعایت
موارد بهداشتی  100هزار تومان باشد».
جهانشاهی رعایت فاصله فردی
یداند.
و اصول بهداشتی را واجب م 
او همچنین از پایگاه نیروی دریایی
میخواهد هرگونه مورد دارای عالمت را
سریعا به بیمارستان امام رضا بفرستند .او
میگوید« :آمار  13درصدی مرگ و میر
ناشی از کرونا در ایران ،یک زنگ خطر
است؛ به هر دلیل که این آمار باال باشد.
خطر عمده کرونا در سیرجان طی یک تا
دو هفته آینده است .ممکن است االن
برخی افراد که در شهر در حال چرخیدن
هستند ،به این ویروس مبتال شدهاند».
پیشبینیجهانشاهیازادامهویروس
کرونا تا «فروردین و اردیبهشت و در
بدبینانهترین حالت تا خرداد است ».زیرا
گرم شدن هوا در کنار کنترل ویروس
میتواند ویروس را از بین ببرد .اطالع
دادن ورود احتمالی چینیها به محیطهای کارگری
و منطقه ویژه ،لزوم مدیریت صحیح در بهشتزهرا و
آرامستان ،و درخواست برخورد از تعزیرات با داروخانهها
یا مراکز فروش اقالم بهداشتی که ماسک ،دستکش و یا
مواد ضدعفونی را گران میفروشند یا توزیع نمیکنند،
پایانبخشجلسهبود.
در انتهای جلسه گفتوگوی کوتاهی با رییس دانشکده
علوم پزشکی سیرجان انجام دادیم.
 آقای دکتر ،باالخره ما متوجه نشدیم .دست
دادن و روبوسی موجب بروز مشکل و احتمال انتقال
بیماریمیشودیانمیشود؟
صد در صد.
 اما آقای حسینی گفتند موجب مشکل
نمیشود.
آقای حسینی فرمودند که دستتان را تمیز کنید و بعد
اگر خواستید دست بدهید .فرض کنید اگر دو نفر ،مطمئن
هستیم که دستمان را همان لحظه با صابون شستیم ،وضو
گرفتیم و وارد منزل شدیم ،شاید خطری نداشته باشد ولی
در مجموع ،باید رعایت کنیم.
 روبوسی چطور؟
آنکه صددرصد ممنوع است.
 در حال حاضر گفتید تعدادی فرد مشکوک در
سیرجانداریم.
بله اما هنوز جواب آزمایش برایمان نیامده ولی
حالشان رو به بهبود است و همین نشان میدهد کرونا
نیست .چون عالوه بر آزمایش ،با سیتیاسکن که از ریهها
میگیرند ،میتوانند تشخیص دهند که کرونا هست یا نه.
زیرا بیماری به سرعت پیشرفت کرده و ریه را با سرعت
خیلی زیادی درگیر میکند.
 از زمان ارسال آزمایشها به تهران ،چه مدت
طول میکشد تا پاسخ برسد؟
ظرف 48ساعت باید جواب را بدهند منتها ما چون فقط
دو تا آزمایشگاه داریم و این دو مرکز االن با یک حجم زیاد
از نمونهها از سراسر کشور مواجه شدند و یک مقدار بیشتر
طول میکشد .ممکن است چهار یا پنج روز طول بکشد.
کیتآزمایشگاهیبهشهرستانهادادهنمیشود؟
هنوز داده نشده .چون ویروس جدید است و ندارند .البته
ما دستگاهش را در سیرجان داریم و اگر کیت باشد در
سیرجان هم میتوانیم آزمایش را انجام دهیم.
 در حال حاضر مکان تدارک دیده شده برای
بیماران احتمالی کرونا ،چه مقدار ظرفیت دارد؟
فعال برای  25نفر به اصطالح تخت آماده کردیم و
شرایط ایزوله را داریم اما امیدواریم با رعایت موارد بهداشتی
توسط همشهریان ،حتا از همین تعداد تخت هم مجبور
نباشیماستفادهکنیم.

امام جمعه :دارند پیازداغش را زیاد میکنند

 پاسارگاد :انتخابات مجلس یازدهم در سیرجان از
جهات متعددی حائز توجه است .یکی از نکات بارز انتخابات
امسال حضور یافتن چندین چهره اصولگرا بود .اصولگرایان
خود را در تحت عنوان ائتالف نیروهای انقالب معرفی
کردند .این ائتالف با هدف به دست آوردن کرسی نمایندگی
شهرستانهای سیرجان و بردسیر پا به میدان گذاشت و قرار
بود حول یکی از چهار نامزد به وحدت برسد .علیرغم کنار
رفتن سیداحمد حسینی و محسن مصباح از عرصه رقابت
یزاده تا
دو نفر دیگر یعنی معین ضابطی و محمد معتمد 
پایان در صحنه انتخابات باقی ماندند .مجتبی احمدزاده
نویسنده این یادداشت که خود از فعاالن اصولگرایی در
سیرجان است در مطلب زیر با نگاهی کلی به انتخابات به
تحلیل ائتالفنیروهایانقالبسیرجان پرداخته است.
 مجتبی احمدزاده
 -1چهار سال پیش سه روز
پس از برگزاری انتخابات مجلس
دهم در یادداشتی در همین
نشریه نوشتم «درست است
حدود  100هزار نفر به حسن
پور رأی ندادند اما او نماینده تمام
مردم سیرجان و بردسیر است .حاال که هیاهوی انتخابات
تمام شده ،شایسته است به سؤاالت و ابهاماتی که درباره
عملکردش وجود دارد به مردم پاسخ دهد».
چهار سال گذشت و حاال بر همان ضرورت دوباره
تأکید میکنم« :درست است که فقط  40درصد از
شرکتکنندگان در انتخابات ،به آقای حسنپور رأی
دادند اما وی نماینده آن  60درصدی که به او رأی
ندادند و حتی آن  180هزار نفری که در انتخابات شرکت
نکردند ،نیز هست .به هر نحو در ایام تبلیغات انتخابات،

مدیریت مباحث مرتبط با کرونا اشاره میکند و تلویحی
تاکید دارد که تصمیمگیریها از ید اختیار فرمانداریها
خارج و در اختیار مراک ز استانهاست .او با تاکید بر الزماالجرا
بودن دستورات ،از لغو همایشها و مراسمهای مشابه که
جمعیت کثیری در آنها گرد هم میآیند ،خبر میدهد.
همچنین با اشاره به حوزه کارگری از اخذ تصمیماتی برای
تغییر شیفتها و تنظیم امور جهت رعایت موارد بهداشتی
میگوید .لغو ورزشهای دارای تجمع جمعیتی از دیگر
مسایل طرح شده توسط بهاالدینی است .او سخنان خود
را با تاکید دوباره بر لزوم اجرای دستورات فرمانداری یا
دانشکده از سوی مدیران شهرستان خاتمه میدهد.
 ریز و درشت کرونا
پس از بهاالدینی ،نوبت به معاونت بهداشتی دانشکده
علوم پزشکی رسید .موقری اطالعات مربوط به کرونا را روی
پرده نمایش اتاق جلسه به نمایش میگذارد .او از تاریخچه
و انواع ویروس کرونا تا بروز و شیوع کوید19سخن میگوید.
موقری در ادامه از یک توانایی خاص این ویروس که موجب
یدارد« :این ویروس ممکن
خطرناک شدنش شده ،پرده برم 
است در بدن میزبان دچار جهش شود و هر لحظه از شکلی
به شکل دیگر ،تغییر شکل بدهد».
در حقیقت کوید  19نه تنها میتواند از یک کشور به
کشور دیگر و از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت باشد و
جهش داشته باشد که حتا میتواند در بدن میزبان نیز دچار
جهش بشود و همین موضوع درمان را با مشکل بیشتری
روبرومیکند.
موقری در ادامه به مقایسه سرعت شیوع انواع ویروس
کرونا ،یعنی مرس ،سارس و کوید  19و حتا آنفوالنزا
میپردازد و تاکید میکند که هرچند از نظر نسبت
گومیر ،کوید  19پایینتر از همنژادانش قرار میگیرد
مر 
گومیر در کوید 19بیشتر
اما به دلیل شیوع بیشتر ،عدد مر 
از سایر ویروسهای خانواده کرونا است .او با اشاره به اینکه
گومیر در مبتالیان ،اشاره میکند :چرا در
میزان آماری مر 
ایران میزان مرگ و میر نسبت به مبتالیان سه و نیم برابر
بیشتر است .موقری پاسخ میدهد که «دو احتمال وجود
دارد :مواردی از ابتال وجود دارد که به دلیل عدم مراجعه
مردم یا کمبود وسایل آزمایشگاهی هنوز کشف نشده و یا
اینکه رفتار ویروس در ایران تغییراتی داشته است».
موقری برای توضیح میزان شیوع میگوید« :تا دو هفته
پیش از موارد مشکوک پرسیده میشد که آیا به چین
رفتهاند؟ یک هفته پیش پرسیده میشد آیا به قم رفتهاند
ش هستند».
و االن هرکدام از مناطق درگیر ،جزو این پرس 
او در ادامه در مورد گندزدایی ادارات و بانکها و دادن نوبت
برای جلوگیری از تجمع توصیههایی میکند .ضدعفونی
سطوح مورد لمس ،انداختن ماسک و دستکش به سطل
زباله در بسته ،کاهش ساعات کاری در اداراتی که قادر به

این کار هستند و نرفتن به مسافرت در صورت تعطیلی
مدارس از جمله دیگر توصیههای موقری است.
«دوری از استرس» توصیهای است که موقری روی
آن تاکید دارد زیرا «استرس موجب ضعیف شدن سیستم
ایمنی بدن میشود .استرس باید در حدی باشد که مسایل
بهداشتی را رعایت کنیم و نه بیشتر»
 سخنان رییس دانشکده علوم پزشکی
رییس دانشکده علوم پزشکی در اولین جمله اعالم
میکند« :در مدتی که دکتر موقری مشغول تهیه این
اطالعات بودند 7،کشور دیگر مبتال شدند ».دکتر محمدی
میگوید« :تاکنون هیچ فردی نتوانسته برای ویروسها
درمان پیدا کند و تنها امکان ،قوی بودن سیستم ایمنی
بدن است ».او سپس شرحی از نحوه عملکرد ویروس کوید
 19میدهد و بحث نازلهای پمپ بنزین را پیش میکشد
و میگوید« :فکر میکنم نازلها میتوانند جزو ناقالن
ویروس باشند .باید راهکاری اندیشیده شود تا در مدت
وجود و حضور ویروس ،یا خو ِد کارکنان پمپبنزین ،به
خودروها بنزین بزنند یا صاحبان پمپبنزینها مکلف شوند
بغلپمپهاوسایلضدعفونیکنندهبگذارند».
محمدی میگوید کوید  19برعکس آنفوالنزا در
هوا پخش نمیشود و فقط از طریق قطرات و ترشحات
منتقل میگردد .بنابراین «باید فاصله ایمن میان افراد
رعایت شود تا قطرات حاصل از عطسه و سرفه روی فرد
دیگر نپاشد ».او به قول خود یک خبر خوب هم دارد:
«ظاهرا تا عالیم ویروس در فرد بروز نکند ،ویروس منتقل
نمیشود».
درادامهسهراببهاالدینیازکنترلورودیهایمسافری
از جمله فرودگاه ،راهآهن و پایانههای اتوبوس را خبر میدهد
و اشاره میکند که امکان دارد از نیروی بسیج برای کنترل
مسافران برای اطمینان از نداشتن ویروس استفاده شود.
او در مورد پمپبنزینها میگوید که موظف به استفاده
از دستکش یکبار مصرف و انداختن آن در سطل زباله
هستند .بهاالدینی روی رعایت موارد بهداشتی از سوی
نانواییهانیزتاکیدمیکند.
 هشدار برای سیرجان؛ خطر در راه است
در ادامه جلسه معاون درمان دانشکده علوم پزشکی
درخواست صحبت میکند .دکتر جهانشاهی میگوید:
«هنوز در سیرجان کیس شناخته شده مبتال به کرونا وجود
ندارد .پنج ،شش مورد مشکوک هستند که آزمایششان
را فرستادیم اما هنوز جواب نیامده ».جهانشاهی در ادامه
به انتقاد از مسافرتها میپردازد« :خیلی از همشهریان
در تعطیالت مدارس به شیراز ،بندر و قشم رفتند که در
این مکانها ویروس کرونا وجود دارد و قطعا این ویروس را
برایمان به ارمغان خواهند آورد».
جهانشاهی به نیاز افراد مشکوک برای بستری شدن

سه برش از انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم

عکس :پاسارگاد

حرف و حدیثهای فراوانی پیرامون عملکرد نماینده و
منتسبان به او مطرح و حتی از سوی دو تن از نامزدها
به صورت رسمی دعوت به مناظره شد که همانند دوره
قبل با زیرکی از زیر آن فرار کرد اما اکنون که هیاهوی
انتخابات فرونشسته ،شایسته است به عنوان نماینده
تمام مردم شهرستانهای سیرجان و بردسیر به ابهامات
موجود پاسخ دهد که اگر چنین نکند بر تمامی موارد
مطرح شده ُمهر تأیید خواهد زد.
 -2 یکی از نقاط عطف انتخابات اخیر ،ثبتنام،
حضور جدی و در نهایت کنارهگیری حجتاالسالم
سیداحمد حسینی بود .او با حضورش نامزدهای جوان
جبهه انقالب را در مقابل تخریبها محافظت کرد که
اگر در صحنه نبود بعضیها ،آنها را زیر بار پروندهسازی له
میکردند .او در یک بزنگاه سیاسی ،وقتی دید «شورای

ائتالف یاران انقالب» از درک و تحلیل فضای موجود در
شهر عاجز است ،با کنارهگیری از انتخابات و فریادهای
شب آخر که «اگر کنار بروم قطعا به نفع فالنی کنار
نخواهم رفت» هر گونه سنخیت میان تفکر ،مشی ،منش
ورفتارهایانتخاباتیوتبلیغاتیآنستادباجریانانقالبی
و والیی شهر را رد کرد و قبل از برگزاری انتخابات و
مخلوط شدن آرای پاک و سالم شهروندان انقالبی با آرای
کثیف خرید و فروش شده ،دامن جریان انقالبی را از
چنین اقدامات ناسالمی مبرا ساخت .به عبارتی او خودش
را هزینه کرد تا به همگان بفهماند «هدف وسیله را توجیه
نمیکند».
 -3 شاید قابل تأملترین بخش انتخابات اخیر،
وجود شورایی به نام «شورای ائتالف نیروهای انقالب» بود.
با اینکه برای برخی از فضال ،فرهنگیان و جوانان مخلص و

والییحاضردراینشورااحترامویژهایقائلماماوزن ُسبک
سیاسی تحلیلی این شورا در کنار برخی خودپسندیها و
رفتارهای دوگانه و نفاقآمیز باعث شد این شورا نه تنها در
ایجاداتحادمیاننامزدهایانقالبیموفقنباشد،بلکهخود
عامل ایجاد اختالف میان آنها شود و همین امر باعث شد
با اقبال عمومی بسیار ضعیفی در میان مردم مواجه شود.
اگر از خوشحالی وصفناپذیر برخی اعضای این شورا از
ر ّدصالحیت اولیه یکی از نامزدهای همین جبهه بگذریم؛
این شورا در روز آخر تبلیغات ،با اقدامی نابخردانه ،هویت
و موجودیت خودش را نیز زیر سؤال برد .چرا که فردی
را که قبل از آن ،بر خالف میثاقنامه ،به تمکین در برابر
رأی شورا و کنارهگیری به نفع کاندیدای منتخب شورا
حاضر نشده بود؛ بالفاصله به عنوان کاندیدای منتخب
شورا معرفی کرد .شاید توجیه بیاورند «ما معرفی نکردیم
و شورای استان معرفی کرده» که این عذر بدتر از گناه
است .شورایی که خودش اختیاری ندارد و مرکز استان
برایش تصمیم میگیرد همان بهتر که نباشد و شاید اگر
در انتخابات اخیر نمیبود نامزدهای جبهه انقالب به اتحاد
یدادند و نه
بهتری میرسیدند و نه انتخابات را از دست م 
آرای کثیف خرید و فروش شده با آرای پاک انقالبیها
مخلوطمیشد.
انتخابات به پایان رسیده اما آقای حسنپور باید
پاسخگوی ابهامات و شبهات موجود در عملکرد 12ساله
خود به مردم و نخبگان باشد و شورای نیروهای انقالب نیز
باید ضمن اعالم برائت از شیوههای نامشروع و غیرقانونی
کسب رأی ،در مورد دالیل نقشآفرینی منفی و ناتوانی
در ایجاد ائتالف و تشدید اختالف میان نامزدهای انقالبی
به افکار عمومی پاسخگو باشد و حداقل جریان انقالبی
شهر را اقناع کند.

سرمقاله

روا مدار خدایا
 رضا مسلمیزاده
هرچه سیاست ما را از هم
دور میکند ،هنر ما را به هم
نزدیک میسازد .ما گمشدههای
خویش را در تاریکی سالنهای
سینما و تئاتر و موسیقی
بازمییابیم ،حتا اگر آن گمشده
بخشی از روح فراموششدهی خودمان باشد .از همین رو
هنرمندان در مقایسه با سیاستمداران موجوداتی آشناتر و
دلپذیرترند .حسادت صاحبان قدرت به هنرمندان مردمی
هم از همین محبوبیتی ناشی میشود که در یکی هست
و در دیگری نه .صاحبان قدرت همه چیز دارند به جز
محبوبیت و از آن چیزهایی که دارند ،مایه میگذارند تا
محبوبیت بخرند اما تنها چیزی که نصیبشان میشود،
تملق است .محبوبیتی تقلبی که متملقان به آنها قالب
ب خودشان را پر کنند .چه نادان مردمانی
میکنند تا جی 
که گمان میکنند محبوبیت خریدنی است!
هفتهی پیش که شایعهی درگذشت خسرو آواز ایران
پیچید ،در مدت کوتاهی که تا تکذیب خبر طول کشید،
دریغ و درد و حسرت فضای مجازی را درنوردید .این
شایعهی دردناک به یادمان آورد تا در پستوهای حافظهی
خویش لحظاتی را به یاد آوریم که بانگ دلنشین استاد
برایمان رقم زده است.
پیادهروی خیابان انقالب ،روبهروی دانشگاه تهران
برای جوانکی شهرستانی در  30سال پیش ،آمیخته به
بانگی است که از هر کوی و برزن به جان مینشیند .کاست
غیرمجازی از کنسرت شجریان دور از وطن دردمندانه
میخواند .آواره در پیادهرو و گوش به نوای استاد که پر
از شِک ِوه است و ناله و گالیه .شِک ِوه از نگین سلیمانی که
گاهگاه دست اهرمن بر اوست و دیاری که در آن طوطی
کم از زغن است ،آیا در چنین احوالی توقع شع ِر تر از خاطر
حزین عاقالنه است؟ همای گو مفکن سایهی شرف هرگز!
دریغا که تداوم درد از شعر حافظ تا آواز شجریان،
آن را به شکلی محتوم و ابدی جلوهگر میسازد .وقتی

که میشنوی در کار گالب و گل حکم ازلی این بود،
دلت میخواهد در همان پیادهرو فرو بریزی و با حافظ
و شجریان همراه شوی .اما هنوز اول کار است و رندان
فرهنگ و ادب ایران تنها یک نکته ازین معنی گفتهاند
و لختی فرصت باقی است .قرابه درد که از شعر جواد آذر
به حنجرهی استاد میدود ،بر جانت میریزد و حاال زمان
فروریختناست:
هر دمی چون نی ،از دل ناالن شکوهها دارم
روی دل هر شب تا سحرگاهان با خدا دارم
هر نفس آهیست ،کز دل خونین
لحظههایعمربیسامانمیرودسنگین
اشک خونآلودهام دامان میکند رنگین
به سکوت سرد زمان ،به خزان زرد زمان
نه زمان را درد کسی ،نه کسی را درد زمان
بهار مردمیها دی شد ،زمان مهربانی طی شد
آه از این دمسردیها خدایا!
نه امیدی در دل من که گشاید مشکل من
نه فروغ روی مهی که فروزد محفل من
نه همزبان دردآگاهی که نالهای خرد با آهی
داد از این بیدردیها خدایا!
نه صفایی ز دمسازی به جام می
که گرد غم زدل شوید
که بگویم راز پنهان
که چه دردی دارم بر جان
آه از این بیهمرازی خدایا!
وه که به حسرت عمر گرامی سر شد
همچو شراری از دل آذر برشد و خاکستر شدیک
نفس زد و هدر شد ،روزگار من به سر شد
چنگی عشقم راه جنون زد
مردم چشمم جامه به خون زد
دل نهم ز بیشکیبی ،با فسون خودفریبی
چه فسون نافرجامی ،به امید بیانجامی
وای از این افسونسازی خدایا!
داد از این افسونسازی خدا ا ا ا ا ا ا ا اایا!

یادداشت

صندوقها سخن میگویند
 احمد علی ناظری
 12سال پیش متعاقب انتخابات مجلس مطلبی
تحت همین عنوان از بنده در یکی از نشریات محلی
چاپ شد .اکنون اما پس از گذشت افزون بر یک دهه
چقدر گفتمان این جامدات محجوب ،بیروح و بیزبان
فرق کرده است .تغییری ناشی از بازتاب عملکرد
مسئوالن و رویکرد مردم و این بار در حوزه انتخابیه
سیرجان و بردسیر خالصه سخن صندوقها اینگونه
است که:
 -1در سیرجان و بردسیر اصولگرایان به خودشان
باختند نه به رقیب ،چه بسا اگر کاندیداهای مطرح این
طیف سیاسی به یک اجماع منطقی میرسیدند به
احتمال قریب به یقین نتیجه چیز دیگری بود .ظاهرا در
انتخابات مجلس دهم هم در این حوزه این اتفاق افتاد.
 -2محبوبیت نماینده منتخب نسبت به دورههای
قبل به میزان معنیداری افت کرده است که زنگ

خطری است برای اصالح عملکردشان در چهار سال
آتی
 -3عملکرد نامقبول دولت ،جایگاه اصالحطلبان را در
این حوزه انتخابیه به شدت تنزل داده است.
 -4متاسفانه هنوز در شهرها و جوامع کوچک
احساسات ،طایفهمحوری و بریز و بپاشهای تبلیغاتی
جوابمیدهند.
 -5اما پیام اصلی صندوقها در اینجا و هر جای
دیگر خطاب به متولیان نظام است که با بررسی میزان
مشارکت ،رضایتمندی و عدمرضایت مردم را تخمین
بزنند.درهمینحوزهدرمقایسهباانتخاباتمجلسدهم
بالغبربیستهزارنفرازجمعیتشرکتکنندگانکاسته
شده در حالی که با اضافهشدن رای اولیها و طبق روال
عادی بایستی شاهد افزایش مشارکت میبودیم که البته
تجزیه و تحلیل این رویکرد مهم وظیفه متخصصان و
اهل فن است.

خبر

نمیدانم چرا مردم ویروس کرونا را جدی نمیگیرند
 پاسارگاد
دکتر موقری با اعالم اینکه نتیجه آزمایش دو نفردر
بیمارستان افضلیپور کرمان مثبت اعالم شد ،گفت :هیچکدام
از این دو نفر سیرجانی نیستند اما مردم در جریان باشند وقتی
در استان کرمان کرونا مثبت میشود مطمئن باشید ویروس در
همهی شهرها وجود دارد .او در جواب این سوال جواب آزمایش
بیماران سیرجانی کی مشخص میشود ،گفت :جواب آزمایش
بیمارانسیرجانیاحتماالفردایاپسفردامیآید.
او در مورد اینکه چرا علیرغم اینکه گفته شده بود تیم
آرمانگهر پس از بازی در رشت و آمدن به سیرجان در قرنطینه
هستند،اماتعدادیاز اعضایکادروبازیکناندرقرنطینهنیستند
و در شهر در رفت و آمدند ،گفت :به همهی تیم توصیه شده
موارد بهداشتی را کامال رعایت کنند اما فرض کنید ما آمدیم
تیمآرمانگهرراکامالقرنطینهکردیممسافرانعزیزیکههفته
گذشته به بندر و شیراز رفتند چه میشوند ،اینها را چیکار
کنیم .وی معتقد است؛« وقتی دیگر ویروس در تمام کشور
پخش باشد عمال دیگر قرنطینه خیلی معنی ندارد .االن دیگر

همهی استانها آلوده هستند ».دکتر موقری با گالیه از مردم
که ویروس کرونا را دستکم میگیرند ،گفت« :امیدواریم با این
دو مورد مثبت در استان کرمان مردم ویروس را جدیتر بگیرند
و خیابانها خلوتتر شوند .دیروز که رد میشدم خیابانها آنقدر
شلوغ بودند که جای سوزن انداختن نبود .ما دیگر نم یدانیم به
چه طریق باید بگوییم که مردم باور کنند و در خانه بنشینند .و
این ویروس را جدی بگیرند .مردم باید اگر کار ضروری ندارند از
خانه بیرون نیایند .وقتی ساعات ادارات را کم میکنند ،تاالرها
را تعطیل میکنند یعنی مساله جدی است .امیدواریم مردم با
مثبت شدن این دو مورد در استان کرمان بیشتر رعایت کنند».
از نظر او چرخهی ویروس به گونهای است که همهجا میآید؛« ما
پیشبینیمیکردیمبهکرمانمیآیدفردامطمئنباشیدموارد
بیشتری در استان مشاهده میشود .چون االن دیگر دورهی
تدار میشود .و
کمون بیماری تمام شده و بیماری دارد عالم 
باتوجهبهمسافرتهمشهریانوهماستانیهابهشهرهایآلوده
اطراف قطعا ما موارد آلوده بیشتری خواهیم داشت .و فقط
امیدواریممرگومیرنداشتهباشیم».

روی خط

پیامک300099004806 :
 سالم،متأسفانهپارکزیباوقدیمی17شهریوربهعلتضعف
مدیریتی وناکارآمدی مسؤالن مربوطه نابود شده وتبدیل به بیابان
شده است .ازشهردارمحترم تقاضادارم نمازخانهی همیشه قفل این
پارک رابازگشایی نماید چراکه پاتوق انجمن الکلیهای گمنام شده
و درش به روی نمازگزاران ومسافران عبوری بسته است4179 .
 کرونایی شدن مسئوالن هم کالسی برای آنها شده .حال
خوبآنهابابیمارانیکهواقعأبیماریکروناگرفتهاصألشبیهنیست.
چرابازهممسئوالندروغمیگویند؟چرابایدهمیشهدروغچاشنی
کار مسئوالن باشد؟ اگر آمار واقعی به مردم اطالعرسانی شود برای
پیشگیری و عدم مسافرت به مناطق درگیر بیماری کرونا مفیدتر
است وکمک بیشتری به همکاری مردم میکند .ای مسئوالن برای
رضای خدا هم شده بیایید با هموطنان رو راست باشید0114
 شهردار با وجود اینکه خودش از نیروهای شهرداری هست اما
بدترینرفتارراباهمکارانشکردازطرفیهرکارکردکهنیروهاییکه

 ۶سال با سازمان عمران قرار داد داشتند رو حجمی کند اما نتوانست.
نیروهایی که قوانین اداره کار رو م یدانستند زیر بار حجمی نرفتند
واعتصاب کردند و مجبور شد قراردادیشون کند .کارگران بیچاره با
چهذوقیقراردادیشدندکهبهحقوحقوقشانبرسندبازهمشهردار
اضافه کارشان را آنقدر کم کرد که از زمان شرکتی بودنم حقوقشون
کمترشد،آخهچرا!؟میخواهمبگویمآقایسروشنیانهایتایکسال
دیگه شهردار باشید ،این روزها هم برای یک مشت کارگر میگذرد؛
خداییهمهستکهدستشباالتریندستهاست0076
 چرا کسی به نبود ماسک و دستکش و ماده ضدعفونی در
این شهر رسیدگی نمیکند ،با این سرعتی که کرونا دارد میآیددر
صورت رعایت نکردن همهمون مبتال میشویم .خواهشا مسئوالن
رسیدگی کنند هرچه سریعتر وسایل بهداشتی با قیمت مناسب
به دست مردم برسد و مکانهای فروش را از طریق نشریات
اطالعرسانیکنند4265 .

