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اینچندنفر
شرایط انتخابات  1400شبیه خرداد  76است
جماران :غالمعلی رجایی مشاور مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی شرایط انتخاباتی سال  ۱۴۰۰را شبیه خرداد ۷۶
توصیفکرد و افزود :درآن سال با وجود اینکه نظرمرحوم اکبرهاشمی رفسنجانی ،علیاکبرناطق نوری بود ولی به
صراحتگفتکه ازآرای مردم صیانت و حراست میکند و درنهایت ازدل صندوق رای ،سیدمحمد خاتمی بیرون
آمد .االن هم فکرمیکنم اگرحاکمیت مشارکت و نظرواقعی مردم را میخواهد ،باید به شیوه هاشمی عملکند .او از
انتخابات اسفند ۹۸مجلس شورای اسالمی به عنوان تجربه تلخ یاد و اظهارکرد :ازاین تجربه تلخ درس بگیریم تا رییس جمهوری حداقلی نداشته باشیم.

شاهد ترک تحصیل پنهان هستیم
ایسنا :معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استانکرمان با اشاره به اینکه بیشترین دانش آموزان
ترک تحصیل و بازمانده ازتحصیل را درجنوب استانکرمان داریم،گفت :شاهد ترک تحصیل پنهان دانشآموزان
هستیمکه نباید اجازه بدهیم چنین اتفاقی بیفتد .عباس ضیاگفت :امسال به دلیل شیوعکرونا استقبال آنچنانی
از سوی والدین درکشور در مقطع پیشدبستانی صورت نگرفت و در استان کرمان باید  64هزار و  598نوآموز
پیش دبستانی را جذب میکردیمکه  39هزارو  836نفرمعادل  61درصد را جذبکردیم .

به این عادت پوچ دوگانهسازی ،پایان دهیم
عصرایران:علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رییسجمهوری در حساب کاربری خود در
توییتربا انتقاد ازصداوسیما نوشت« :مسئوالن وزارت بهداشت درجلسهی امروزستاد ملیکرونا هم ازمسافرت
در تعطیالت گالیه کردند و هم به پروتکلشکنی در تجمعات مذهبی اعتراض داشتند خصوصا به شیوهی
برگزاری نماز جمعه و مراسمات عزاداری در قم اما اخبار امروز صداوسیما ً
صرفا به عامل سفر اشاره کرد .به این
عادت پوچ دوگانهسازی ،پایان دهیم .مراسمات عزاداری بدون رعایت دستورالعملها همانقدرخطرناک هستندکه مسافرت رفتن درتعطیالت».

این روزها در اکثر نقاط شهر مثل بلوار سید احمد خمینی ،چهارراه گاز و ...چنین تابلوهایی را میبینیم .تابلوهایی که مدتهاست گذاشته شده و کار
حفاری و تعمیر بسیار ُکند پیش میرود تا حدی که مشکالت زیادی برای مردم به وجود آورده است / .عکس:امین ارجمند -پاسارگاد

خبر

هر نوع واکسن کرونا تایید شده را باید تزریق کرد
 برنا :مینومحرز،عضوکمیتهعلمیستادملیمقابلهباکروناو
مسئول ارزیابی علمی واکسنکرونا درخصوص میزان اثرگذاری واکسن
کرونا درسراسرجهانگفت :آمریکا واکسیناسیون را ازهمه زودترشروع
کرد اما 300میلیون جمعیت دارد و باید حداقل 200میلیون نفرتزریق
کنند تا میزان اثرگذاری و مقابله با احتمال مرگ و میرمشخص شود .او
افزود :آمریکا هنوزبه صورت سراسری این واکسن را تزریق نکرده و از
سوی دیگر این بیماری درآن جا خاموش میشود و بعد دوباره شیوع
پیدا میکندکه درپی آن میزان مرگ و میرزیاد می شود .بنابراین تا همه
افرادیکجامعهواکسینهنشوندومصونیتنسبیپیدانکنند،نمیتواندر
گومیرصحبتکرد.
خصوصاثرگذاریاینواکسنبرکاهشمیزانمر 
محرزدرپاسخ به این سؤالکه این واکسن درمقابل ویروسهای
دیگری مانند ویروسکرونای بریتانیایی هم مؤثراست یا نه ،بیانکرد:
برخی کشورها واکسن را شروع کردند و تا زمانی که واکسیناسیون به
صورتکامل انجام نشود نمیتوان اظهارنظرکرد اما اگرجهش بعدی
پیدا نکند که تاکنون نداشتهایم ،میتوان در خصوص تاثیرگذاری آن
اظهارنظرکرد.
عضوکمیته علمی ستاد ملی مقابله باکرونا درپاسخ به سؤال دیگر
مبنی براینکه افرادیکه این واکسن را درسراسرجهان تزریقکردهاند به

کرونامبتالشدندیانه،گفت:تاکنونگزارشیدراینخصوصنداشتهایم
و تزریق این واکسن عمرکوتاهی دارد .باید زمان بگذرد تا وضعیت
مشخصشود.
او در خصوص انواع واکسنها در دنیا گفت :هرکشوری هر نوع
واکسن تاییدهشدهای که دارد موثر است و باید تزریق کرد چرا که باید
سطح ایمنی دنیا باال برود و این واکسنهاگرچه انواع مختلفی دارند اما
همگیباعثافزایشسطحایمنیدربرابرکرونامیشوند.محرزدرپاسخ
به این سؤال که چگونه برخی شرکتها سطح ایمنی را  94درصد و
برخی 90درصد عنوان میکنند ،اظهارکرد :متاسفانه بیزینس واکسن و
دارو دردورانکووید خود را نشان داد اما یکی ازمتخصصین آمریکایی
اپیدمیولوژیمیگوید؛هرنوعواکسنیبزنیدمهمنیستفقطبایدایمنی
را باال ببرید .او ادامه داد :هیچ کدام از این واکسنها با یکدیگر فرق
ندارند و باید بیش از 70درصد سطح تاثیرگذاری داشته باشند .محرزدر
ادامه اینگفتوگو با اشاره به اینکه چگونه میتوانکرونای نوع انگلیسی
را تشخیص داد ،بیان کرد :جواب منفی کاذب این نوع ازکرونا بیش
ازسایرین است و چگونگی تشخیص براساس آزمایشات خواهد بود
و چنانچه نوع ویروس و زمان ایجاد و توالیاش بررسی شود میتوان
تشخیص داد اما درحال حاضرمیزان سرایت آن بیشترشده است.

روزانههای کامبیز

عدم احساس

 احمدرضا تخشید :امروز آقای مصباحی مقدم مشت
محکمی به دهان من و سایردوستانکوبیدند .ایشان درمناظره با آقای آخوندی
وزیرسابق دولت روحانیگفتهاند اگرما به FATF
بپیوندیم بهترین راه برایکشف مناسبات اقتصادی
ما و مبادالت ما وبستن آنهاست .ما داریم هشتاد
میلیارددالرمعاملهپوششیانجاممیدهیم.حرف
آقای مصباحی مقدم این است که اگر شفافیت
باشد اوضاع مملکت خوب نمیشود .نم یدانم
چرا بعضی دوستان به این راحتیگلبه خودی م یزنند .حاال من جواب این اراذل
سیاسی را چی بدهم؟ هنوزدهانم به حالت عادی برنگشته بودکه برادران مجلس
مشت دیگری به دهانمان کوباندند و گفتند که باید غنیسازی بیست درصدی
انجام شود .تا اینجا مشکلی وجود نداشت مشکل ازجایی شروع شدکه دولت
نامحترم دو روزنشده غنیسازی را شروعکرد درحالیکه ما چندسال است داریم
درتلویزیون و سخنرانیهای هفتگی و ...میگوییم با برجام انرژی هستهای برباد
رفته است و این خودفروختههای اجنبیپرست بالیی برسرمملکت آوردهاندکه
محمدرضا پهلوی نیاورد .حاال من جواب این جاهلهای بیسواد نادان را چه بدهم
ازهمهی عزیزان خواهش میکنم هرکاری میخواهند انجام بدهند اندکی ما را
هم در جریان بگذارند تا بتوانیم راست و دروغی به هم ببافیم .امروز آقای حداد
عادل حرفهای خوبی زدهاند وگفتهاند :مسلما نظام سلطه راضی نیستکه ما در
انتخابات 1400دولتی ازجنس مجلس داشته باشیم .ما باید با شنیدن این حرفها
قدر این مجلس را پیش از پیش بدانیم .ایشان در ادامه در مورد دولت روحانی
گفتهاند :بعید نیست مقداری ارزآزادکنند یا قولش را بدهند یا با معادالت پولی
و ارزی بازی کنند و قیمت سکه و ارز پایین بیاید و مردم به یک سمت و سوی
بروند .قبل ازیک انتخابات به بهانهی برجام پشت سرهم هیاتهای اروپایی برای
سرمایهگذاری بهکشورمیآمدند و بعد ازانتخابات هیچ خبری ازآنها نشد .باید

بگویم آقای مصباحی مقدم و دیگردوستان باید ازآقای حداد عادل یاد بگیرندکه
چگونه با مشت محکم به دهان یاوهگویان واداده بکوبند .چون من یادم هست
که زمان برجام سه چهار سالی رفت و آمدها طول کشید و نامردها هیچ طور
نمیگذاشتند قیمتها متورم شوند و مردم بفهمندکه برجام چقدربد است و
شانس آوردیمکه ترامپ ازراه رسید وگرنه هنوزمردم فکرمیکردند برجام پوسیده
به درد بخور است و سال آینده هم به کاندیدای ما رای نم یدادند .امروز رییس
جمهورگفتهاند ارزدولتیکاالهایی چون چای ،شکر ،برنج ،حبوبات و الستیک را از
 4200به ارزنیمایی طوری تغییردادیمکه بسیاری ازمردم نفهمیدند .منکه جزو
همین بسیاری ازمردم بودم این قدرازاین عدم احساس تغییرخوشحال شدمکه
فوری به یکی ازدوستان نزدیکم زنگ زدم و این خبرخوش را به او دادم ولی دوستم
نفهمیدم چرا ناراحت شد و بد و ب یراهگفت و آخرش همگفت ما نه تنها احساس
کردیمبلکهمشاهدههمکردیموبعدگوشیرابهجایکوباندنبهدهاندشمنانبه
تلفنکوباند .چند روززیاد درمورد آقای دانشمند حرف شنیدم و آرزوکردم من هم
یک جای باالیی بنشینم و حرفهای دلم را بزنم البته آدم باید خیلی قوی باشدکه
بتواندبگویداینمسئوالنچهغلطیتویاینشهرمیکنند.یاچقدرعمیقسیرجان
راگشتهاندکه میگویند بدترازپارسال شده است و ازخودمان هم بهترفهمیدهاند.
من اصال بعد از حرفهای ایشان اگر امکانش را داشتم می گذاشتم از این شهر
میرفتموقتیگفتندخودسیرجانیهامیگویندنگوییدسیرجانبگوییدشهردزدی،
بگویید شهربخوربخور ،بگویید شهراختالس ،یاگفتند فقط رانت و رانتخواری
هست آنکسی همکه میآید مقام و پست میگیرد فقط به دنبال این استکه
جیبش را پرکند .من درادامه میگویم مرگ برسیرجان .من تا یک هفته قبل فکر
میکردم که مشکل محاسبهی نادرست شهرداری است که کوچهی ما سیسال
است آسفالت نشده ولی خیابانمان با وجود سالم بودن آسفالت دوباره آسفالت
شده .یا بعضی ازمسئوالن دربعضی جاها سواستفاده میکنند ولی حاال فهمیدم
اوضاع ازاین حرفها خرابتراست پس بازهم مرگ برسیرجان.

 امید محمودزاده ابراهیمی
این روزها هر موضوعی چه بسا
اگر خیلی هم مهم نباشد تبدیل به
دعوا میشود .واکسن خارجی و
ایرانی آخرین نمونه این دعواهاست
که فضای عمومی جامعه را تحت
تاثیر خود قرار داده است .یکی از
معضالت کنونی کشور در همین موضوع بحث عدم اعتماد
عمومی به کارکرد سیستم حاکمیتی است که در قضیه
واکسن به وضوح آن را میبینیم .متاسفانه این موضوع
نادیده گرفته میشود که اگر سطح اعتماد عمومی در هر
زمینهای پایین باشد ،جامعه و حاکمیت شکست میخورند
و گریزی از آن نیست.
بسیاری از ما به یاد داریم که از زمان کودکی تا اوایل
جوانی واکسنهای مختلفی را دریافت کردیم .نگارنده به
عنوان آخرین بار در سالهای دبیرستان به یاد دارم که روزی
همه کالسها را تعطیل کردند تا تزریق واکسن توسط مرکز
بهداشت انجام شود .آن زمان هیچکس از خود نپرسید که آیا
واکسنی که من میزنم خارجی است یا ایرانی یا کدام شرکت
آن را تولید کرده و چه کسی گفته واکسن بزن یا نزن و قرار
است با این واکسن  GPSدر ما کار بگذارند تا کنترل شویم!
در زمان تزریق واکسن به ما گفتند که تا چند روز ممکن است
عوارض داشته باشید اما اینها نتیجه همین واکسن و طبیعی
است .ما هم به راحتی واکسن را دریافت کردیم.
اما چرا هماکنون در خصوص واکسن کرونا این حجم از
واکنش وجود دارد؟ ریشه بیاعتمادیها درکجاست؟
ریشه این بیاعتمادی فقط به دعوای دیروزو امروزنیست.
متاسفانه درتمام این سالها با تولید داروی بیکیفیت داخلی
کمکم مردم به سمت داروی باکیفیت خارجی روی آوردند
و سیستم نظام دارو و درمان کشور سعی نکرد برای حل آن

سودوكو 638
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :637
فرهاد عربزاده

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايد
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.

یاسها ،عطرشان را از بوی تن تو به عاریت میگیرند
شبنم ،گلواژه اشکهای توست
ای شقایق دشتستان صبوری
ای همآغوش پروانهها
ای صفای گل سرخ
ای نرگس عشق
تو از همه گلها زیباتر و از همه آنها خوشبوتری
در سالروز یاد تو ،عطر همه گلهای شکفته را نثار وجودت میکنیم

بهمناسبت سالگرد درگذشت پدری مهربان؛

زندهیاد جانبازحسن کوچکزاده

با قرائت فاتحهای ،یادشان را زنده نگه میداریم.

ربارد رگامی جناب آاقی

ی عتی
ق
مهندس ا مان ی

بــا کمــال مســرت انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان مديرعامــل

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر کــه بیانگــر تعهــد و کارآمــدی،
لیاقــت و شایســتگیهای برجســته شــما در صحنههــای خدمــت صادقانــه
بــه نظــام و میهــن اســامی اســت را تبریــک عــرض نمــوده ،ســامتی،

کاری کند .البته این حرف بدان معنا نیست که کل سیستم
دارویی کشور کامال بیکیفیت است اما در نظر و تجربه عام
همیشه کارکرد داروهای خارجی بهتر از داخلی بوده و این
امریست بالمنازع .بیتوجهی به این موضوع مهم یکی از
عوامل بیاعتمادی عمومی به کارکرد داخلی شده است.
ساخت واکسن در دیدگاه عام مربوط به شرکتهای
داروسازی است و نه نهادهایی که هیچ ربطی به این قضیه
ندارند .از ابتدای کرونا تاکنون بارها و بارها اعتماد مردم توسط
نهادهای ب یربط باکارهای عجیب و غیرعلمی به چالشکشیده
شده است .دستگاه کرونایاب را چه کسی باور کرد و به کجا
رسید؟ چه هزینهای بابت آن داده شد؟ چرا فکر نکردیم که
اگر این کار اعتماد عمومی را کم کند در آینده چه هزینهای
باید بابت آن بدهیم؟ از خوردن ادرار شتر تا مالیدن روغن
بنفشه و درمانهایی به اسم طب سنتی برای مردم گفتیم و
هیچ برخورد محکمی با این رفتارهای غیرعلمی نشد .چطور
انتظار داریم جامعهای که به آن مرتب دروغ گفتهایم بیاید
و به واکسنی که به گفته مسئوالن قرار نیست مجوز سازمان
بهداشت جهانی را هم بگیرد ،اعتماد کند؟ مثل همیشه
میگوییم کار دشمن است و تخریب میکند تا ما را بیاعتبار
کند اما یک بار هم شده به اتفاقات و کارهایی که خودمان
کردیم نگاه کنیم و درصدی هم قصور برای خودمان کنار
بگذاریم؟
بسیار خوب بود که واکسن ایرانی مجوز سازمان بهداشت
جهانی را بگیرد و صادر هم بشود تا افتخاری برای این کشور
هم باشد .چه کسی از این اتفاق ناخرسند است؟ در عین
حال تا زمانی که واکسن داخلی به تولید میرسد ما نیازمند
آن هستیم که کادر درمانی را که یک سال تحت شدیدترین
فشارها است و موجهای پیاپی این بیماری را تحمل میکند،
با واکسنهای تایید شده از خطر بیماری ایمن کنیم تا با
تلفات کمتری در این حوزه مواجه شویم.

انتخــاب جنابعالــی از ســوی هیئتمدیــره
رشكــت معدنــی و صنعتــی گلگهــر بــه
مديرعاملــی ایــن رشكــت کــه نشــان از
شایســتگی ،تعهــد و تجربیــات گرامنایــه
شــا در عرصــه صنعــت و معــدن اســت را
میگوییــم.
تربیــک
ایــن
در
جنابعالــی
حضــور
بیتردیــد
برهــه از زمــان در راس مدیریــت رشکتــی
عظیــم و دارای جایــگاه ویــژه در کشــور
و خاورمیانــه همچــون گلگهــر موجبــات
توســعه و پیرشفــت منطقــه را فراهــم
خواهــد آورد و بــرگ زریــن دیگــری بــر
بــود.
خواهــد
ارزشــمندتان
افتخــارات

پیــروزی و توفیــق جنابعالــی را از درگاه ایــزد منــان آرزومندیــم .بیــش از
پیــش موفــق و پیــروز باشــید.
مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

