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اینچندنفر
آمادگی بانکها و شرکتها برای حمایت ازاقشارآسیبپذیراز کرونا
ایسنا :وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ازآمادگیبانکهاوشرکتهایبزرگبرایحمایت ازاقشار
آسیبپذیرازکروناخبرداد.محمدشریعتمداریگفت:نظامبانکی،شرکتهایدولتیوشبهدولتی
درقالب حمایت و مسئولیت اجتماعی خود منابعی را هرسال پیشبینی میکنند .وی درپایان
گفت:بههمه ایننهادها ابالغشده کهتاششماه اول امسال اینحمایتهابانظارت استانداران
صرفا به حل مشکالت افراد حوزه ماموریت این شرکتها و اقشارآسیبدیده ازکرونا اختصاص داده شود.

بیش از ۴۰مرکزبهزیستی درگیربیماری کرونا شدهاند
ایلنا :رییس کمیته پیشگیری از بیماریهای واگیردار سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه
تاکنونبیش از ۴۰مرکزشبانهروزیدر۱۶الی ۱۷استاندرگیربیماری کروناشدهاند ،گفت:پرسنل
به صورت شبانهروزی به مددجویان خدمات ارایه میدهند .محمد نفریه گفت :البته بسیاری از
این مراکزپیک بیماری را گذراندهاند .یک تیم نظارت نیزپیشبینی شدهاست که درذیل کمیته
پیشگیری ازبیماریهای واگیردارو به صورت آنالین و حضوری مراکزرا پایش میکنند.

کاهش سن اعتیاد درزنان
آفتاب :معاون اجتماعی موسسه کادراس میگوید :تحقیقات ۱۵سال اخیرنشان میدهد که میزان
گرایش زنان به اعتیاد تقریبا دو برابرشده است و الگوی مصرف درزنان ازمواد سنتی به مواد صنعتی و
روانگردان تغییریافته است و اخیراًشاهد تغییرالگوی مصرف به گل و حشیش هستیم .فرزانه سهرابی
گفت:سن زنان معتاد دررده سنی ۲۰تا ۳۶سال است که اغلب آنها مواد مخدرتریاک ،شیشه ،الکل
و کراک استفاده میکنند ۴۹ .درصد اززنان مصرفکننده مواد مخدرو روانگردانها کمتر از ۳۵سال سن دارند.

هجوم مردم به طالفروشیها برای فروش طال
انتخاب :محمد کشتیآرای ،نایب رییس اتحادیه طال و جواهربا اشاره به افزایش
مراجعات برای فروش طالی خانگی به طال فروشیها گفت :به دلیل نبود فروش از
ً
بعضا مشاجراتی هم صورت میگیرد .دراین
سوی طالفروشیها و کمبود نقدینگی
ایام افراد زیادی از دهک پایین برای تأمین امرار معاش و افراد زیادی از دهک باال
برای پاس کردن چک و پرداخت بدهیهای خود نسبت به فروش طالهای خود اقدام می کنند.

خبر

نیاز بیش از  ۶۰درصد مردم به
کمک دولت در ایام شیوع کرونا
 پاسارگاد :نتایج یکی از نظرسنجیهای ایسپا
نشان میدهد  ۶۴.۴درصد شهروندان گفتهاند
به کمک اقتصادی دولت جهت گذران زندگی در
ایام کرونا نیاز دارند .به گزارش ایسنا ،نتایج یکی از
نظرسنجیهای مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
(ایسپا) نشان میدهد ۳۴.۶ ،درصد نیزخود را بینیازاز
این کمک اقتصادی دولت در شرایط شیوع ویروس
کرونا دانستهاند .یک درصد هم به این سوال پاسخ
ندادند .تفاوت معناداری بین متغیرهای جنس و سن از

حیث نیاز گروهها به کمک اقتصادی دولت درشرایط
شیوع کروناوجودندارد.یعنیبیشترگروههایمختلف
جنسی و سنی ،گفتهاند که به کمک اقتصادی دولت
نیازدارند .اما بین تحصیالت و نیازشهروندان به کمک
اقتصادی دولت تفاوت معناداری مشاهده می شود.
یعنی افراد با تحصیالت پایین بیشتر ازسایرگروههای
تحصیلی به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند۷۴.۷ .
درصد افراد با تحصیالت پایین ،گفتهاند برای گذران
زندگی به این کمک نیازدارند.

اولین روز ماه رمضان برای عربستان ،شیوع ویروس کرونا مقدسترین مکان مسلمانان جهان را اینچنین خلوت کرده است .کارگران
بهداشت ،اطراف کعبه را ضد عفونی میکنند / .عکس :آژانس عکس فرانسه

ما به زودی خواهیم ُمرد؛ کرونا را جدی نگرفتهایم!
 جعفر محمدی*
ما به زودی خواهیم مُ رد! کداممان؟ نمیدانم اما ازمیان ما،
تعدادی خواهند رفت؛ شاید من ،شاید تو ،شاید هم دیگری. ...
کرونا ما را خوب میشناسد ،میداند از بین همه اندامهای
داخلی ،کجا باید برود و چگونه سلولهایمان را به گروگان بگیرد
و نفسمان را بند بیاورد.
در مقابل ،ما هنوز این دشمن نامریی را نمیشناسیم ،نه
ً
دقیقامیدانیم،
خاستگاهشرامیشناسیم،نهنحوهعملکردشرا
نه از آیندهاش خبر داریم و نه حتی قرصی و شربتی برای مهارش
سراغ داریم،سردرگمایم به معنای واقعی کلمه.ما بزودی خواهیم
مُ رد؛ چون کرونا را جدی نگرفتهایم!
تمام متخصصان میگویند تا زمانی که برابر این ویروس
بیدفاع هستیم ،باید خود را از آن پنهان کنیم ،درست مانند
شبها و روزهای بمباران شهرها که چارهای نداشتیم جزرفتن به
پناهگاه و انتظاربرای آژیرسفید.
مسئله اصلی اما این است« :ما کرونا را جدی نگرفتهایم ولی
او ما را جدی گرفته است ».نشان به آن نشان که او همچنان ما را
میکشد و ما همچنان «دچارترددهای غیرضرور» هستیم.
نشان به آن نشان که وقتی دولت محدودیتهای کسب و
کارها و ترددها را برداشت ،متوهم شدیم که کارکرونا تمام است
و ریختیم توی خیابانها و پارکها و جادهها.
نشان به آن نشان که وقتی چند روز محدود ،گفتند که
تعداد فوتیها کم شده ،کمتر ماسک زدیم و بیشتر به یکدیگر
نزدیک شدیم .کرونا ادامه دارد و با بیرحمی هم ادامه دارد .او

هنوزدلش به رحم نیامده است .پس چند نکته را یادمان نرود تا
نمیریم (به همین صراحت):
 - 1کار ضروری را برای خودمان تعریف کنیم .ما دچار
خودفریبی شدهایم .هر وقت هر کاری داریم بیرون میرویم و
میگوییم کارضروری داشتیم .ازنظرمن کارضروری کاری است
که اگر انجامش ندهیم ،دچار ضرر و خسران جدی میشویم.
مثل حضوردرسر کاری که معاشمان بدان وابسته است ،موعد
دادگاهی که باید در آن حاضرباشیم یا خرید حیاتی که باید انجام
شود و امکان تهیه اینترنتی یا تلفنیاش نیست یا مراجعه به مطب
و...
 - 2مجهز و محتاط بیرون برویم .ماسک و دستکش
و همراه داشتن مایع ضدعفونیکننده یادمان نرود؛ اینها
سالحهای ما درمیدان جنگ با این دشمن نامرییاند.
 - 3تا جایی که ممکن است بیرون از خانه ،از یکدیگر
فاصله بگیریم ،حدود  2متر یا سه چهار قدم خودمان .موقع
خرید ،توی صف ،در جلسات ،موقع مراجعه به ادارات و ...من
این فاصلهگذاری را «فاصلهی زندگیبخش» میخوانم .قرارنیست
همدیگررا به کشتن دهیم.
 - 4نگذاریم آنچه ازبیرون به خانههایمان میآید ،آلوده به
ویروس باشد .بالفاصله بعد ازورود ضدعفونیشان کنیم.
 - 5همچنان سیستم ایمنی بدنمان را تقویت کنیم .کرونا
ضعیفکش است .قوی باشیم و امیدوار و کم نیاوریم ...روزهای
خوب سرانجام خواهند رسید.

نام:کرونا ،شهرت :حادتنفسی
 امید محمودزادهابراهیمی
چهلم
مراسم
درگذشت بزرگ یک
خانواده در آرامستان
سیرجان است .اقوام وی علیرغم
توصیهها ،برای بزرگداشت وی دور
هم جمع شدهاند .همه میدانند
کرونا درکمین است اما مرگ برای همسایه است .صدایی
از دور میآید .کارگر آرامستان است که نزدیک میشود.
جمع را صدا م یزند .میثم سرش را برمیگرداند و با دقت
بیشتری به او نگاه میکند .لحظهای بعد به سمت کارگر
میرود« .حاجی جمع کنین برین دارن کرونایی میارن».
میثم با تعجب میپرسد «کرونایی؟ االن؟» کارگرمیگوید:
«ها االنایه که برسن .زودتری برین» .میثم به سمت خانواده
میرود؛ «این کارگره داره میگه دارن کرونایی میارن باید
زودتر بریم ».همه خانواده جا میخورند« .کرونایی؟ خبری
نبود که» مریم نوه مادربزرگ تازه درگذشته میگوید« :من
همین صبحی داشتم تلگرام و اینستا چک میکردم خبری
نبود که فقط همون دوتا بودن ».کمکم خانواده وسایل را
جمعمیکنندکهبروند.همگیسوارماشینمیشوند.میثم
بلوارآرامستان را دورم یزند .یک نفربا لباس مرتبتری کمی
آنسوترنزدیک غسالخانه ایستاده .میثم با ماشین نزدیک
وی میشود؛ «حاج آقا سالم ،کرونایی دارن میارن؟ شما
خبردارین؟» مردی با محاسن جوگندمی که بنظرمیرسد
ازمسئوالن آرامستان است سرمیچرخاند و سالم میدهد؛
«بله امروزدو نفرن ،گفتن آرامستان رو تخلیه کنین ».میثم
میپرسد«:یعنیروزایقبلهمبوده؟»مردمیگوید«:خیلی
بیشتربودن»*.
سهم سیرجان از کرونا تاکنون برطبق آمار
رسمی؛  35نفر مبتال  22نفر بهبودی و  2نفر
فوتی بوده است .آمارغیررسمی و البته با عنوان
«بیمارحادتنفسی» بیشتر از این است .در کل کشورجمع
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آمارمبتالیان و درگذشتگان «حاد تنفسی» 5برابرآماررسمی
کروناست .درباره بیماری حاد تنفسی که تحقیق میکنیم به
کرونا میرسیم .البته کرونایی که کیت تست آن را منفی
نشانمیدهد.درکیفیتتستگیری کرونابحثهایزیادی
وجود دارد .از نحوه تستگیری تا سالم بودن کیتها که
چینی بودن مزید بر علت ناکارآمدی احتمالیشان شده
است .خانوادههای بسیاری عزیزان خود را با این کرونای
غیررسمی ازدست دادهاند و باید مشخص بشود آیا ازآنها به
دلیل نزدیک بودن با فرد فوتی تست گرفته میشود یا خیر؟
رییسجمهور از امکان صادرات کیتهای
تشخیص کرونا خبرمیدهد .این درحالی است
که میزان تستها در ایران به دلیل کمبود کیت
همچنان درپایینترین بخش نمودارآماری است .قریب به
 300هزارتست .کرهجنوبی یکی ازموفقترین کشورها در
مبارزه با کرونا لقب گرفته است .یکی ازدالیل اصلی این
موفقیت تستهای بسیارزیاد ازشهروندان این کشوربود.
کرهجنوبی توانست با اینکارو انجام صحیح سیاستهای
قرنطینهای آمارکرونا را به خوبی کاهش دهد .حاال آمریکا و
اروپا هم درخواست کیت ازکرهجنوبی را دادهاند .دولت کره
دراوج مبارزه با این بیماری؛ صادرات کیت تشخیص کرونا
را ممنوع کرده بود و حاال که این بیماری به کنترل درآمده
است ،مجوزصادرات کیت صادرشده است.
یه ضربالمثل میگوید در سکوت کار کن و
بگذارموفقیت تو صدایش همهجا بپیچد .کاش
مسئوالنمابهجایشعارهایخالی ازاعتمادعمومی
کاری را که الزم است ،انجام دهند .برای تو دهنی ،کامیون
کمک به مستضعفین آمریکا به سفارت سوییس نفرستند که
آن را برگشت بدهند .به جای شعار صادرات کیت تشخیص؛
اول آن را برای مردم همین کشور که ثروت اصلی هستند؛
استفاده کنند 20.فروردینسخنگویوزارتبهداشت اعالم کرد
با افزایشتستها؛بیماریابیبیشترانجامشده است.
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*براساس یک اتفاق واقعی درهفته اول اردیبهشتماه در سیرجان

سودوكو 602
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :601
اکرم یزدانی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

*عصرایران

دوست عزیزم

سعید اسالمی

هشــتم اردیبهشــت زادروزت را تبریــک
میگویــم .امیــدوارم بــه همــهی آرزوهــای
خوبــت برســی.
دوستت حامد آذریان

جناب آقای

دکتر ابوذر خواجویینسب

جناب آقای

دکتر ابوذر
خواجویینسب
جناب آقای
دکتر علی یعقوبیپور

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان
مصیبــت دردناکــی کــه منبــاب از دسـتدادن مــادر
گرامیتــان حاصــل شــد ،مــا را نیــز داغــدار نمــود.
ضمــن عــرض تســلیت از درگاه خداوند برای شــما و
بازمانــدگان صبــر و بــرای آن مرحومــه آمرزش طلب
مینماییــم.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان

انتصـاب جنابعالـی بـه عنـوان دبیـر
شـهر جهانی گلیم را صمیمانـه تبریک
میگوییـم .موفـق و مویـد باشـید.

هفتهنامه پاسارگاد

انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان دبیــر شــهر
جهانــی گلیــم کــه نشــان از تــاش و
دلســوزی جنابعالــی در جهــت ســربلندی و
اعتــای شــهر ســیرجان اســت را خدمــت
شــما تبریــک عــرض نمــوده ،ســربلند و
پیــروز باشــید.
روابطعمومی و امور بینالملل

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

نهم اردیبهشت ،روز ملی شوراها
را بــه اعضــای محتــرم شــوراهای اســامی شــهر و روســتاهای
ســیرجان صمیمانــه تبریــک میگوییــم.
هفتهنامه پاسارگاد

