
مهر: مهدی شفیعی گفت: موارد بستری قطعی مبتال به کرونا در استان ۳۲۵ مورد است. وی 
گفت: در حال حاضر موارد مثبت بستری در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۰۴ نفر، حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۵۷ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۲۰ نفر، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم چهار نفر و حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان ۴۰ نفر است.وی تعداد فوتی های 
قطعی در ۲۴ ساعت گذشته را هفت نفر ذکر کرد و گفت: همه هفت نفر از حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان هستند که سن فوتی ها ۸۵ ،۷۹ ،۷۶ ،۶۲ ،۵۶ ،۵۴ ،۴۱ است.

مرگ ۷ نفر در 
کرمان بر اثر ابتالء 

به کرونا در
 ۲۴ ساعت

 واکسیناسیون کرونا در مراکز بهداشت با اولویت بندی انجام می شود 
خبــر

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان این که سند ملی واکسیناسیون کووید۱۹ مصوب ستاد ملی کرونا مبنای اقدامات 
ما برای تزریق واکسن خواهد بود، گفت: »پیش بینی می کنیم در فاز اول ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر، در فاز دوم ۸.۵ تا ۹ میلیون نفر و در فاز 
سوم حدود ۴ میلیون نفر نیاز به واکسن داشته باشند که برای این افراد بر اساس اولویت بندی سند ملی واکسیناسیون اقدام خواهیم 
کرد«. وی توضیح داد که هر فردی پرونده ی الکترونیک خود را دارد و خدماتی که می گیرد در آنجا ثبت می شود و می توانیم بر اساس 
سن و بیماری های زمینه ای افراد و ...  مطابق با اولویت بندی ها، افراد را تفکیک کنیم و با آن ها تماس گرفته و آن ها برای واکسیناسیون 

مراجعه کنند.
شماره 6۴۲

۲5 فروردین1۴00 سیاست

4

»خسته نباشید مسووالن. آره پاساژ کوثر خیلی شلوغ 
همین  جوون  دکون دارهای  ما  مشتری های  خیلی.  بود، 
بگم  این جور  اصاًل  بودن.  وایساده  اندر صف  طور صف 
که آدم توی پاساژ موج می زد. ممنون از مسووالن بابت 

تعطیل کردنش. دیگه خدا رو شکر کرونا حتما میره« 
این نمونه ای از پیامک های طعنه آمیز برخی از مخاطبان 
نشریه است نسبت به یک بام و دو هوای مدیریت کرونا 
البته  که  بهداشتی  دستورهای  تبعیض آمیز  اجرای  و 
می رسد  نظر  به  است.  سیرجان  خاص  گفت  نمی شود 
»فقدان  بحران  نوعی  با  کشور  هرچیز،  از  بیشتر  که 

باشد.  روبرو  مدیریت خردمندانه« 
امیدساز  نه  و  دارد  تدبیری  نه  اسمش  برخالف  دولت 
و  آبکی  تصمیمات  به  کرده ایم  عادت  دیگر  است. 
حق  قیافه ی  و  کرونا  کنترل  اسم  به  دولتی ها  سطحی 
گذاشتن  اتهام  انگشت  در  مسووالن  گرفتن  جانب  به 
روی مردم به عنوان مسببان اصلی شیوع موج نمی دانم 

چندم! )حسابش از دستم در رفته(.
ساده  هم  خیلی  واقع  در  نیست.  پیچیده  اصاًل  مسئله 
است. بنابراین نمی توان گفت مسووالن نمی فهمند و از 

درک و فهم آن عاجرند. 
علی چپ  کوچه ی  به  را  خودشان  بگوییم  باید  بلکه 
بگیرند.  تور  این  از  را  خود  مراد  ماهی های  تا  زده اند 
و  سیاسی  اقتصادی،  منفعت های  با  ماهی هایی 
که  می فهمد  سلیمی  عقل  هر  وگرنه  فراوان.  اجتماعی 
تعطیل  باید  آمده  موجی  اگر  و  است  ازدحام  کجاها 
تا من  اما  ازدحام نیست. اسم نمی آورم  شوند و کجاها 

بگویم »گ« شما خودت تا »گلی« را بخوان.
و  نبود  پر  امروز  مثل  چنته شان  اول ،  موج های  آن 
تجربه کار نشده بودند. حاال زرنگ شده اند و از مشاغل 
اول ها سوتی  اما آن  گروه یک و دو سه حرف می زنند 
تعطیل  می بایست  که  را  مراکزی  اسم  و  بودند  داده 
»مشاغل  بودند:  گذاشته  قرنطینه،  بروند  و  شوند 

غیرضرور!«
را  مشاغل  از  خیلی  بشر  که  است  این  واقعیت  در  اما   

این  نکرده!  ایجاد  که  باشد  بوده  ضرورتش  آنکه  بدون 
کارهای  و  کسب  معیشت  یعنی  »غیرضرور«  کلمه ی 
غیرضروری  مملکت،  مسووالن  نگاه  از  کوچک  و  خرد 
است و واقعا هم تصورشان همین است! پیران سیرجان 

داشتند.  خوبی  ضرب المثلی 
زد!«  هم  تیترسکو  بود،  خوشگل  عروس   « می گفتند: 
سایه ی  زیر  وقتی  است  است.  مردم  ما  حال  وصف  که 
گرانی  موج  داریم  رییس جمهور  شرم آور  خنده های 
اجباری،  تعطیلی های  با  همزمان  را  تورم  و  کمبود  و 
اقتصاد  و  افسارگسیخته  تورم  این  در  می کنیم.  تحمل 
زندگی  این شده که  دولتی ها  اوج خالقیت  تحریم زده، 

ببینند!  را غیرضروری  آدم ها 
این  در  بی  پولی  که  جهت  این  از  غیرضروری  زیستِن 
اقتصادی که مقامات برای ما رقم زده اند، حتما کشنده 

است و لذا تصمیم بر این شده که شما برای چیزی که 
خون ریزی  حریِف  مصاف  به  باید  باشد،  کشنده  شاید 
در  ماندن(  زنده  زندگی)بخوانید  گزاف  مخارج  اسم  به 

بروید.  ایران 
و  بهرمندند  عالی  مزایای  و  حقوق  از  خود  دولتی ها 
حتا هر کارمند معمولی  دولتی طبق معمول از هرگونه 
کسبه ی  فکر  به  چرا  پس  می کند.  استقبال  تعطیلی 
خرده پایی باشند که اگر یک روز کار نکنند، در مخارج 

روز بعد خانواده می مانند؟
عنوان  به  مقامات  خود  که  درحالی ست  این   
منع کنندگان خرما، خود حاضر نیستند خرما نخورند و 
دست کم برای یک روز هم که شده، بنگاه های بزرگ 
کنند  تعطیل  را  خودشان  نظارِت  تحت  درآمِد  کسب 
ایران  که مبادا دمی روند استخراِج منابع خاِک زرخیز 

متوقف شود.
یادمان هم نرفته آن انبوه صف های توزیع مرغ و روغن 

دولتی و جلسات پر ازدحام خود مسووالن را. 

کسی  مملکت داری ست؟  و  مدیریت  طرز  چه  این 
آسیب پذیر  قشر  از  حمایتی  نه  دولت  نمی داند. 
حتا  دارد.  قیمت ها  کنترل  در  موفقیتی  نه  و  می کند 
به نظر می رسد که دولت در شرایط تحریم نفت ایران، 
شبانه  جریمه  های  راه  از  را  بودجه اش  کسری  خواسته 
تا  شده،  اعالم  قرمز  ایام  در  بین جاده ای  جریمه های  و 
حدودی جبران کند و عمال دست در جیب مردم بی نوا 

ببرد! 
نارنجی و قرمز کش  با چنین پیشفرضی هرچه شرایط 
وگرنه  هست  هم  بیشتر  برای شان  منفعتش  کند،  پیدا 
الزم نیست باهوش باشی که به این نکته پی ببری که 

مگر کرونا شب کار است؟!
 یا چرا سفر با خودروی شخصی خطر کرونا را در پی 
و  قطار  و  اتوبوس  با  سفر  شامل  خطر  همین  اما  دارد 

نمی شود!؟ هواپیما 
باز  همچنان  بانک ها  که  درحالی ست  این ها  همه ی 
هستند و برای گرفتن اقساط وام، مردم را تحت فشار 
تاخیر،  کمی  صورت  در  حتا  و  می دهند  قرار  مضاعف 
در  خانه ها  اجاره  و  مغازه ها  کرایه  و  می کشند  دیرکرد 
همین سال تمام شده ی مثال تماما کرونازده، دو تا سه 

برابر شده اند!
عجیب  که  دارد  جالبی  حکایت  گلستان  در  سعدی 
ایران  گنجشک روزی  مردم  عموِم  روزهای  این  مصداق 
است.  کشور  ویالنشیِن  مقامات  عجیب  تصمیمات  و 
سعدی می گوید:   یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت 
و ثنایی بر او بگفت. )امیر( فرمود تا جامه از او بر کنند 
و از ده به در کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت. 
سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بر دارد و 
سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد. 
گفت: این چه حرامزاده مردمانند، سگ را گشاده اند و 
بخندید.  و  بشنید  و  بدید  غرفه  از  امیر  بسته!  را  سنگ 
گفت: ای حکیم! از من چیزی بخواه. گفت: جامه خود 

انعام فرمایی. اگر  می خواهم 
امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

مشاغل خرد، قربانیان اصلی اقتصاد کرونا زده

معیشت ما غیرضروری نیست
     حسام الدین اسالملو

  پیـران سـیرجان ضرب المثلـی خوبـی داشـتند. 
می گفتنـد: » عروس خوشـگل بود، تیترسـکو هم زد!« 
کـه وصف حـال مـا مـردم اسـت. وقتـی زیر سـایه ی 
خنده هـای شـرم آور رییس جمهـور داریم مـوج گرانی 
و کمبـود و تـورم را همزمـان بـا تعطیلی هـای اجباری، 
و  افسارگسـیخته  تـورم  ایـن  در  می کنیـم.  تحمـل 
اقتصـاد تحریـم زده، اوج خالقیـت دولتی هـا این شـده 

کـه مخـارج زندگـی آدم هـا را غیرضـروری ببینند!  
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اط اعالم  زمان بندی و مسیرهای تعیین شده 

جهت سم پاشی درختان سطح شهر توسط شهرداری 

مسیرهای سم پاشــی درختــانتاریـخ

1400/1/28
بلوار سید جمال/ حد فاصل تقاطع ولیعصر تا چهارراه قاآنی تا چهارراه طالقانی و میدان امام حسین)ع( و خیابان

بلوار سید جمال/ حد فاصل چهارراه قاآنی تا میدان امام )ره( تا خیابان قدس جنوبی و چهارراه مهدیه 3 شب

1400/1/31
حدفاصل چهارراه طالقانی بلوار ولیعصر)عج( تا بلوار دکتر صادقی تا چهارراه انقالب و خیابان امام)ره( و چهارراه اشکذری

حدفاصل چهارراه مهدیه تا بلوار دکتر صادقی تا خیابان مالک اشتر و چهارراه اشکذری )فرعی ها (       3 شب

1400/2/3
حدفاصل چهارراه انقالب، بلوار ولیعصر )عج( تا بلوار شاهد تا بلوار دکتر صادقی و فرعی ها

حدفاصل خیابان مالک اشتر تا بلوار شاهد  تا بلوار دکتر صادقی                                                            2 شب

1400/2/5
حدفاصل بلوار ولیعصر)عج( تا بلوار چمران تا چهارراه طالقانی خیابان طالقانی

حدفاصل میدان امام )ره( تا خیابان بلوار مالک اشتر تا بلوار سید احمد خمینی                                     3 شب

1400/2/8
حدفاصل چهارراه طالقانی تا چهارراه انقالب ولیعصر)عج( تا چمران و بلوار خبرنگار

حدفاصل بلوار سیداحمد خمینی تا پلیس راه کوی امام )ره( و کوی فرهنگیان و بلوار مالک اشتر         3 شب

1400/2/11
حدفاصل بلوار سیدجمال از میدان کشتی  تا جنوب بلوار قاآنی

حدفاصل بلوار سیدجمال، از بلوار قاآنی تا بلوار عباسپور                                                                      3 شب

1400/2/14
حدفاصل بلوار امام رضا)ع( تا بلوار شیخ فضل اهلل نوری

شهرک رزمندگان و مشتاق تا بلوار هجرت                                                                                              2 شب

1400/2/16
خرم آباد شهرک ثاراهلل و شهرک صدف و خیابان امامزاده احمد)ع(

شهرک اسفندقه و شهرک نصر                                                                                                               2 شب

1400/2/18
بهشت زهرا و پارک ایرانیان

مکی آباد و دهیادگار و آباده                                                                                                                   3 شب

عملیات سم پاشی از ساعت 22 الی 6 صبح می باشد.

برنامه زمان بندی فوق به صورت تقریبی بوده و بر اساس شرایط جوی، میزان آلودگی و نوع آفت قابل تغییر می باشد.

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان


