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الخیر فی ما وقع
عباس محمودیان

حاشیه  -خبر

گالیه شدید وزیر بهداشت
از مردم

تأییدانتخاباتمجلس
در  9شهر استان کرمان

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شهرهای استان کرمان
به تأیید ش��ورای نگهبان رسید .بر اساس اطالعیه ستاد انتخابات کشور در
آخرین نشست شورای نگهبان صحت انتخابات در  29حوزه انتخابیه دیگر
به تأیید این ش��ورا رس��ید که در میان آنها نام حوزههای انتخابیه کرمان،
رفس��نجان ،سیرجان و بردسیر ،زرند ،بافت ،ش��هربابک ،بم و کهنوج دیده
میش��ود .این گزارش حاکی اس��ت جیرفت و عنبرآباد تنها حوزه انتخابیه
از اس��تان کرمان است که هنوز انتخابات در آن بررسی نشده است .از 208
حوزه انتخابیه کشور تنها پرونده  8حوزه انتخابیه منتظر رسیدگی و تأیید
شورای نگهبان است .گفتنی است مجلس یازدهم از هشتم خرداد ماه سال
آینده همزمان با پایان دهمین دوره آن ،شروع بهکار خواهد کرد .بنا به گفته
وزیر کش��ور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در سراسر
کشور  ۲۴میلیون و  ۵۱۲هزار و  ۴۰۴نفر از واجدین شرایط که برابر با ۴۲
درصد آراء میباش��د ش��رکت کردند .این درحالی است که در انتخابات دور
گذشته (دهمین دوره) تعداد  34میلیون نفر از واجدین شرایط ( 61درصد)
شرکت کرده بودند.

| عکس :بختیار صمدی |

ی نفس همکاران ما را گرفتند و خودشان را هم به
برخ 
زحمت انداختند .باید در خروجی شهرها کیت بگذاریم و
جریمه سنگینی را برای افرادی که میدانند آلودهاند
و یا مشکوک به بیماری هستند تعیین کنیم
جدی نگرفتن کرونا گفت:
دکتر سعید نمکی ضمن گالیه از مردم به علت ّ
گلهمندی بسیار شدیدی دارم؛ برخی نفس همکاران ما را گرفتند و خودشان
را ه��م به زحمت انداختند .چقدر باید این ح��رف را به مردم زد و خواهش
کرد؟ امس��ال یک س��ال استثنایی است و ش��اید یک بار در قرن این اتفاق
برای دنیا افتد و س��ازمان جهانی بهداشت پاندمی اعالم کند .وی ادامه داد:
متأسفانه در چنین شرایط سختی ،مردم همراهی کافی نمیکنند ،در مراکز
خرید غلغله اس��ت و ترافیک و ایاب و ذهاب مردم را همانند قبل در سطح
ش��هر ش��اهدیم .انگار نه انگار چنین اتفاقی رخ داده است .مردم به صورت
عادی در سطح شهر میگردند؛ در حالی که باید با امسال به عنوان یک سال
استثنایی ،طور دیگری برخورد کرد .نمکی با اشاره به جنب و جوش و رفت
و آمد ش��هری و بین شهری در ایران در مقایسه با کشورهایی که به لحاظ
فرهنگی با ما فاصله دارند و از ما دورتر هستند ولی موارد را رعایت میکنند،
گفت :آنها همه چیز را رعایت میکنند و مس��افرتها و رفت و آمدشان در
حد صفر و ماندن در خانه در حد  ۱۰۰درصد اس��ت ،مگر در موارد ضروری
و با هماهنگی دولتی .اما اینجا همه سفر میروند ،به هرکجا بخواهند رفتو
آمد کرده و خرید میکنند!

ش تلویزیونی نشاند !
تعطیالت ناخواسته کرونایی ،دانشآموزان را به پای کالس های آموز 

 18سال پیش در این روز
ا
م
خبار س رور
ی
ا لها بر
گ�زارش آورده اس�ت :تاریخ س�یرجان را که
◄ فرمانده منطقه انتظامی س�یرجان از تأمین امنیت ش�هر
ی
دور

در ایّ�ام ن�وروز خبر داد و گفت :با تالش پرس�نل این منطقه
و همکاری مردم انش�اءا ...امنیت کافی در ش�هر و روس�تا
خواهیم داشت .سرهنگ محمود کارآموز گفت :با تمهیداتی
که در س�تاد نوروزی شهرس�تان پیش بینی شده مسافران
ن�وروزی از امکان�ات کافی ب�رای اقامت در ش�هر برخوردار
خواهن�د بود و م�ا نیز جهت رف�اه حال آنه�ا در موضوعات
امنیتی از تمام نیرو و امکاناتمان اس�تفاده می کنیم تا سالی
خوب برای هموطنان مان رقم بخورد .وی توسعه پاسگاههای
انتظامی در روس�تاهای بخش مرک�زی را از برنامههای پیش
روی این فرماندهی بر شمرد.
◄ «نام های بی نش�ان و نش�ان های بی نام» عنوان گزارش
این ش�ماره نگارس�تان اس�ت که به موضوع نامگذاریهای
غیرمعتب�ر در ش�هر پرداخته اس�ت .اصغر حدی�دی در این

ورق میزنیم با پشتوانهای از مشاهیر نامآور روبرو
می ش�ویم اما نامگ�ذاری میادین و خیابانهای ش�هر
به هیچ وجه با آن پش�توانه همخوانی ن�دارد .آخه چهارراه
س�یگارفروشها ،تقاطع پوس�تفروشها ،میدان پنج زاری،
خیابان س�نجتو و بسیاری نامهای اش�خاص معمولی بر سر
چهارراهه�ا ،کجای تاریخ ما بودهاند .در س�یرجان نام امثال
اس�تاد باس�تانی پاریزی با تاریخ ما پیوند خ�ورده در حالی
که هنوز اس�م ایشان بر س�ر یک کوچه بن بست هم نیامده
است .در پایان این گزارش آمده است :هیچ مدینه فاضلهای
محقق نمیش�ود مگر آنکه عوامل مزاحم و موانع فرهنگی از
پیش رو برداش�ته ش�ود و این میسر نیست مگر بازگشت به
اصالت فرهنگی و تاریخ گذش�ته پربار این دیار /.نگارستان
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س��ال  98با همهی اف��ت و خیزهایش برای قاطبه
مردم ایران س��ال خوش و خرم��ی نبود .گرفتاری
ویروس کرونا هم در این هفتههای پایانی دردسری
بر دردسرهای مردم اضافه کرده و آنطور که میگویند حداقل تا یکی
دو ماه دیگر مهمان ناخواندهی مردم جهان خواهد بود.این بیماری هم
مثل همقطاران دیگرش از آبله و سرخک گرفته تا طاعون و وبا میگذرد
و جامعهی بشری بر این اتفاق هم غلبه میکند اما اگر مته به خشاش
نگذارید که چه جای این صحبتهاس��ت ،عرض میکنم که پیش از ما
گفتهاند «الخیر فی ما وقع» .شر کرونا را همهی جهان با پوست و گوشت
و روان درک و تحمل میکند ،اما در این میان اگر دنبال جای خیر هم
بگردیم راه دوری نرفتهایم .خرده نگیرید که من هم مثل همهی شما با
ضررهای مالی و جانی این بیماری آشنا هستم .وسواس نظافت و دست
شستن هم به برنامه یومیهام اضافه شده است .ماسک و ژل ضدعفونی و
حتی دستکش پالستیکی ساده هم به راحتی پیدا نمیکنم .فروشندگان
چندال پهنای این اقالم را هم دیدهام .آنهایی را خودش��ان به نشنیدن
زدهان��د و آنهایی که خودش��ان را پنهان میکنند ،دی��دهام اما باز هم
میگویم بیاییم دنبال خیر بگردیم .اص ً
ال بگذارید به پای یادداشت پایان
سال و خوشبینی و امید به آینده.
س��کهی کرونا روی دیگری هم دارد .عکسهای پزشکان و پرستارانی را
که مخلصانه و صادقانه برای نجات جان همنوعشان میجنگند ،دیدهایم.
تصاویر و فیلمه��ای آنهایی را که اقالم ضروری این روزهای مردم را به
همان قیمت واقعی و حتی رایگان توزیع میکنند ،دیدهایم .صاحبخانهها
و صاحب مغازههایی را که مردانه از خیر اجارهی ماهیانهشان گذشتهاند،
دیدهایم .اینها هم روی دیگر سکهاند .آن خیری که قدما گفتند ،از دل
همین شر بیرون آمده است .باری یکی از خیرهایی که در این کرونا بود
و ش��اید به خاطر وخامت اوضاع کمتر به آن توجه شد ،موضوع قرنطینه
خانگی بود .نمیدانم این روزها چند درصد از مردم ایران خود را قرنطینه
کردهاند .فضای مجازی پر از پوسترهایی است که «من در خانه میمانم»
اما خیابانهای ش��هر حرف دیگری میزند .البته هم که طبیعی اس��ت.
وقتی نهاد و مرجعی برای توزیع اقالم خوراکی و بهداشتی روزمره مردم
وجود نداشته باشد ،صحبت از قرنطینه چندان جدی نیست .با این حال
همین قرنطینه نیمبند هم بهتر از آش��فتگی و شلوغی معمول شهر در
روزهای پایان سال است .احتماال شمار زیادی از شما در روزهای گذشته
خلوتی شهر را درک کردهاید .حرکت با خودرو
در ش��هر تردد کردهاید و
ِ
بسیار سهلتر از یک ماه پیش است؛ مانند بیست سال قبل .دو دهه قبل
هم عبور و مرور راحت بود اما در این س��الها آنقدر خودرو به این شهر
اضافه شده است که خیابانها کشش نیمی از آن را هم ندارند .خیابانها
همان خیابانهای بیس��ت سال پیش است ،بی آنکه یک وجب عریض
شود یا اگر قرار بر تغییری نیست ،فکری به حال این همه خودرو کرد .دیر
یا زود این بیماری و ویروس دست از سر مردم برمیدارد و باز هم ماییم و
همین خیابانها و خودروهایی که باز هم اضافه میشوند.شاید خیر کرونا
برای سیرجان این باشد که یاد ما مردم و مسئوالن این شهر بیندازد که
شهرتان ظرفیت این همه خودرو را ندارد؛ یا خودروهایتان را کمتر از خانه
بیرون بیاورید یا مسئوالنتان فکری برای خیابانهایتان بکنند.

هو الباقي

جناب آقاي سرهنگ

سيد محمود كارآموز
غم در گذش�ت بان�وي مؤمنه و م�ادر متدينهتان،
مرحومه مغفوره بي بي حس�نيه محسن الحسيني
را تس�ليت ميگويي�م و از درگاه اي�زد يكتا براي
جنابعالي صبر و شكيبايي آرزومنديم.

نيكويان

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
ب�ا درود و تحي�ت ب�ه اس�تقبال اولي�ن به�اری م�ی روي�م ک�ه گل س�ر س�بد بس�تان اخ�اص و بندگ�ی ،آزادگ�ی
وآزادم�ردی و اس�طوره ش�جاعت و ش�هامت ،آس�مانی شدهاس�ت ام�ا روح بلن�د و مطه�رش ش�اهد و ناظ�ر ماس�ت.
اکن�ون ک�ه ب�اد به�اری ،وزي�دن گرفت�ه و انب�وه ش�كوفهها به ميمن�ت رجع�ت ربيع ديگ�ری خنده کن�ان ،عط�ر و رايحه
خوش�ايند در مش�ام هس�تی پاش�يدهاند ،ش�ادکامی و کامران�ی ،کث�رت رزق ،صح�ت و س�امتی ،پي�روزی و به�روزی
را قري�ن ج�ان و ت�ن اهال�ی محت�رم دارالحس�ين اي�ران زمين ،ش�هر صنع�ت و مع�دن ،س�يرجانيان مهرب�ان و همچنين
جامع�ه س�ترگ صنعت�ی اين دي�ار به خص�وص کارکنان تاش�گر و ارزنده ش�رکت س�نگ آه�ن گهرزمين آرزومن�د بوده.
از ب�ارگاه معن�وی خداون�د س�بحان ،در س�ال  ۱۳۹۹هج�ری خورش�يدی ،بهتري�ن نعم�ت ه�ا را ب�ه هم�راه ب�ی ش�مار
س�تارگان رحم�ت پ�روردگار ک�ه زيبن�ده فضائل وجودت�ان باش�د را در حق يكايک ش�ما س�روران گرامی مس�ئلت دارم.

پیشاپیش نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد.
علی اکبر پوريانی
مديرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمين

