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 ناصر صبحی
یک سال و نیم زمان الزم بود تا از پی انواع
اتفاقهاوجنگهایقدرت،باالخرهسیرجانصاحب
فرماندارشود.مسئوالنمتعهدسیرجانو کرمان،به
دنبال یافتن فرماندار از سیرجان شروع کردند و به
کرمان رسیدند و تا سیستان هم رفتند اما باالخره به
مثل آبدرکوزهوما گردجهانمیگردیم،بازگشتند
و سهراب بهاالدینی؛ معاون سابق سیاسی-امنیتی و
سرپرست یکساله فرماندری را به عنوان فرماندار
انتخاب کردند .اینماجراسببشدبرایمردمسوال
شود که چرا مسئوالن شهرستان و استان در این
مدت اصرارداشتند لقمه را دورسرخود بچرخانند.
به هر روی ،باالخره سهراب بهاالدینی به عنوان
یک نیروی قدیمی و مورد وثوق شورای تامین و امام
جمعه و با حکم وزارت کشور ،برصندلی فرمانداری
این شهرسیاستزده نشست .مردی که به پاسارگاد
میگوید به شرط پایبند بودن جناحهای سیاسی
به یکسری اصول کالن ،قائل به تفاوتگذاری بین
احزاب و جناحها نیست .بهاالدینی دراین گفتوگو
هرچند تاکید دارد که در مدت اداره فرمانداری با
سرپرستی ،خلل چندانی دراموربه وجود نیامده ،اما
به طورتلویحی میگوید انتصاب به عنوان فرماندار،
موجب ایجاد انگیزه بیشتر در او شده و افزایش
اختیارات نیزدست او را برای پیش بردن برخی امور،
بیش از پیش باز گذاشته است .بهاالدینی سالها
معاون امنیتی و سیاسی بوده و انتصاب او به عنوان
فرمانداراین سوال را ایجاد میکند که آیا او به طور
مشخصبهمسائلینظیرتجمعاتنگاه امنیتیدارد
یاخیر؟روزیکشنبهبهسراغبهاالدینیرفتیمتاپاسخ
این سوال و برخی دیگرازسالها را بیابیم.
دلیلبرگزارنشدنمعارفهشمابهچهعلت
است؟
من نزدیک یک سال به عنوان سرپرست
فرمانداری خدمت کردم و دیدم شاید دیگربرگزاری
معارفه ،لطف خاصی نداشته باشد .البته دوستان
استانداری دنبال این قضیه بودند اما من به همان
دلیلی که گفتم ،دنبال معارفه نبودم .چه کسی
را تودیع کنیم و چه کسی را معارفه؟ از طرفی به
دلیل بحث کرونا و ممنوعیت برگزاری جلسات
باالی  15نفر از طرف ستاد استانی ،در حال حاضر
نمیشود این مراسم را برگزار کرد و باید به پس از
پایان محدودیتها موکول شود .دلیل خاصی برای
برگزاریاینمراسمنمیبینم.
 با وجود ابالغ حکم شما از سوی وزارت
کشور ،شنیده شده که هنوزحکم شما ازسوی
استانداری ابالغنشده است.
خیر .حکم صادرشده است.
تفاوتبینسرپرستفرمانداریوفرماندار
چیست؟چه اختیاراتی افزودهشده است؟
ُخب طبیعتا تمام آن اختیاراتی که از سوی

وزارت کشور به فرماندار تفویض شده ،در اختیار
سرپرست نیست .در انتخاباتی که سال گذشته
برگزارشد ،اجازه ازسوی وزارت کشورصادرشد که
باسرپرستیبرگزارشودوگرنهحتمابایدفرمانداری که
از سوی وزارت کشور حکم دارد ،انتخابات را برگزار
کند .اینها مسایل قانونی هستند .دربحث عزل و
نصبها،شایدسرپرست آن اختیارات الزمرانداشته
باشد ولی فرمانداراختیارات بیشتری دارد و میتواند
پیشنهاداتی بدهد .کما اینکه دربحث انتخاب دو
معاونت سیاسی-امنیتی و برنامهریزی بالفاصله
حکمشان صادرشد .به هرحال درمسایلی ازجمله
برخورد با ادارات و مسایل مرتبط با استان ،فرماندار
اختیاراتی دارد که سرپرست ندارد.
 دردوران سرپرستی شما ،شایعاتی وجود
داشت که با توجه به مطرح بودن گزینههای
دیگر برای انتصاب به عنوان فرماندار سیرجان،
برخی ازرؤسای ادارات چندان به دستورات شما
توجهینداشتند.
خیر .اتفاقا به جرات عرض میکنم درمجموعه
شهرستان مدیران الیقی وجود دارند .وحدت و
همدلی بسیارخوبی بین مسئوالن وجود دارد .چه
زمانی که من معاون سیاسی بودم و چه در زمان
سرپرستی ،مدیران شهرستان با من هماهنگ بودند
و مسایل یا مصوباتی که درجلسات مطرح میشد،
مانندزمانفرماندارهایسابق ،انجاممیشد.بنابراین
موضوعی که مطرح کردید صحت ندارد.
 اما به طور مثال در جلسات ستاد مقابله
با کرونا ،تعداد کمی ازمسئوالن شرکت میکنند
و این موضوع چند بار مورد اعتراض مسئوالن
دانشکدهعلومپزشکینیزقرارگرفت.
خیر .ببینید ،قبل ازجلساتی که ستاد مقابله با

گفتوگو با سهراب بهاالدینی؛ فرماندار سیرجان
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کرونا در استان و به صورت ویدیوکنفرانس برگزار
میکند ،نامهای ارسال میکنند که مسئوالن فالن
اداراتدرجلسهحضورداشتهباشند.بنابراینمتناظر
با جلساتی که دراستان برگزارمیشود و مدیران کلی
که در آن جلسه حضوردارند ،ما مدیران شهرستان
رادعوتمیکنیم.
 یک روز قبل از استعفای دکتر فدایی از
سمت استاندارکرمانحکمشمازدهشد .ایشان
به نمایندگانی که در عزل و نصبها دخالت
میکنند ،معترض بود و این مسایل منجر شد
نگاههابهسیرجانبرگردد.
در مورد سیرجان ،هیچ اختالفی بین نماینده
و استاندار در بحث پیشنهاد بنده وجود نداشت.
شاید در مورد گزینههای دیگری که پیش از من
مطرح شده بودند ،مسایلی وجود داشت که به طور
مثال ،خارج ازمجموعه وزارت کشوربودند یا برخی
خودشان نپذیرفتند .در مورد بنده ،اولین فردی که
پیشنهاد داد آقای حسنپوربود .شاید در آن اوایل
من خیلی زیرباراین مسئولیت نمیرفتم اما بعدها
شرایط تغییرکرد و پذیرفتم .منظور آقای استاندار
شهرستان دیگری بود که هنوزهم با سرپرستی اداره
میشود و مشکلش هنوزحل نشده است.
 اندکی از عمر دولت فعلی باقیمانده و
طبیعتاوقتیدولتبعدیبرسرکاربیاید،تغییراتی
ایجاد خواهد کرد و شاید با شما موافق نباشند.
بنابراین قبول این مسئولیت ،نوعی ریسک به
حسابمیآمد.
شرایط شهرستان به گونهای بود که همانطور
که عرض کردم ،برخی پیشنهاد فرماندار شدن را
نپذیرفتند یا برخی شرایطش را نداشتند .حتی برخی
ازهمکاران خودمان هم این پیشنهاد را نپذیرفتند.
من در آستانه بازنشستگی هستم و در مهرماه
 1401بازنشسته خواهم شد .شرایط به گونهای بود
که کارها کمی مختل شده بودند ،نیاز به گرفتن
تصمیمات محکم دربرخی ازمسایل وجود داشت
و کارهای دیگری باید انجام میشد .بحث ریسک که
شما گفتید ،نبود .با توجه به اینکه برخی ازدوستان
زیرباراین مسئولیت نرفتند یا شرایطش را نداشتند،
من احساس وظیفه کردم و این سمت را چون
تکلیف شده بود ،پذیرفتم تا بتوانیم خدمتی برای
مردم انجامدهیم.
 گفتید در ابتدا که آقای حسنپوربه شما
پیشنهاد اینسمترادادند،نپذیرفتید.چرا؟
در گزینههای اولی که معرفی شده بود ،از من
اسمی برده نشده بود و دوستان دیگری مدنظربودند.
به هرحال وقتی آن گزینهها به نتیجه نرسیدند و به
من پیشنهاد دادند ،در ابتدا نپذیرفتم .نظرمن روی
آقای آرش (معاون سابق برنامهریزی فرمانداری) بود
که هم جوان بود و هم انگیزه بیشتری داشت .وقتی
ایشان نپذیرفتند ،من بهخاطر سریعتر انجام شدن
امورفرمانداری ،این پیشنهاد را پذیرفتم .یک سؤال
دیگری هم از سوی مردم مطرح شده بود که الزم
است پاسخ بدهم و آن بحث  4ساله بودن حکم
من با توجه به عمر کمتر از یک سال دولت فعلی
است .معموال احکام صادره از سوی وزارت کشور
چه برای بخشداران و چه فرمانداران 4ساله است اما
خودتان دیدهاید که با تغییردولتها ،ممکن است
تغییراتی رخ بدهد .این 4ساله بودن حکمها بدین
معنا نیست که حتما فالن فرماندارباید  4سال در

اینسمتبماند.کمااینکهبرخیازفرماندارانکمتر
و برخی بیشتراز 4سال دراین سمت بودهاند.
 شما از حمایت جریان اصولگرا برخوردار
هستید .از طرفی پیشبینی میشود در شرایط
فعلیوعدم استقبالبخشقابلتوجهی ازمردم
از انتخابات ،دولت بعدی از میان اصولگرایان
انتخاب شود .این موضوع در پذیرفتن این
سمت ازسوی شما نقش داشت؟ به این معنی
که امیدوارباشید با توجه به حمایت اصولگرایان
شهرستان ازشما ،دولت اصولگرا شما را تغییر
ندهد؟
من اهل این مباحث اصولگرایی و اصالحطلبی
نیستموچندان اعتقادیبه اینمسایلندارم .اعتقاد
من این است که هرفردی که حافظ منافع کشور
و نظام باشد و حریم والیت را حفظ کند ،دیگرفرقی
ندارد اصولگرا باشد یا اصالحطلب .همه ما باید تابع
این مسایل باشیم و خودتان هم دیدهاید درمسایل
کالن کشور مثل هستهای که بحث منافع ملی
است ،تمام مردم پای کارهستند .دربحث حمایت
ازمننیزهردو گروه اصولگرا ،اصالحطلبیاجامعه
ایثارگران ازمن حمایت کردند و نظرمساعد داشتند.
من چه زمانی که در سمت معاونت سیاسی بودم
و چه در زمان سرپرستی فرمانداری ،با این جناحها
ارتباط خوبی داشتم و اصطکاکی بین ما نبود .ما
ارتباط نزدیکی با یکدیگرداشتیم و امروزهم که در
سمتفرمانداریهستم،چیزیتغییرنکرده استو
برای من بین این جناحها هیچ فرق و تفاوتی وجود
ندارد .من ازحمایت تمام این عزیزان ،امام جمعه
محترمونمایندهمحترمتشکرمیکنم.
 تفاوت آقای بهاالدینی سرپرست و آقای
بهاالدینی فرماندارچیست؟ آیا شاهد اقدامات
متفاوتی خواهیم بود و اصال تفاوتی در پی
این تغییر ایجاد خواهد شد؟ برنامههای شما
چیست؟
ازهمان زمانی که حکم من به عنوان سرپرست
صادر شد ،ما با انگیزه کارها را دنبال میکردیم و
خللی در امور ایجاد نشد .به طور مثال انتخابات
سال گذشته در کمال صحت و آرامش برگزارشد.
بعد از آن بحث کرونا پیش آمد که آن اوایل ،ما
تصمیمات خوبی درسطح شهرستان گرفتیم .اما
برخی از این اختیارات که به شهرستانها داده شده
بود ،به تدریج گرفته شد؛ یعنی عمال تصمیمات در
سطح کالن گرفته میشد .البته وقتی این حکم
صادر شد ،انسان با انگیزه و اختیارات بیشتری
میتواند کارها را پیش ببرد.
 اگر ممکن است در مورد برنامههای
خودتانکمیتوضیحبدهید.
شاید به دلیل بحث کرونا ،خیلی از برنامههای
ما تحتالشعاع این موضوع قرار گرفتند .به طور
مثال مسایل اجتماعی و فرهنگی که درنشستها
و کارگروهها بررسی میشد ،به نوعی کنسل شدند.
ولی آنچه در اولویت کاری من است ،اول حفظ
وحدت جاری در شهرستان است .اعتقاد من این
است که هرکجا وحدت باشد ،به وضوح شاهد
پیشرفت شهرخواهیم بود .شاید بین مسئوالن از
نظر سیاسی اختالف سلیقههایی باشد ولی از نظر
کارو تالش ،همه مشغول هستند و سیرجان روز
به روز پلههای ترقی را طی میکند و جزو شهرهای
پیشرفته کشور است .دومین موضوعی که بسیار

دنبال آن هستیم ،بحث اشتغال است که جزو
دغدغههای مردم است .در هر خانه ،یکی دو
جوان بیکار هستند که این موضوع باید پیگیری
شود .امسال استان ما را متعهد کرده است که
 5هزار و  870شغل در شهرستان ایجاد کنیم.
کارگروه اشتغال ما بسیار فعال و در سطح استان
نمونه است .ما در کارگروه اشتغال ،ایجاد  10هزار
شغل را مدنظرداریم که الحمداهلل تاکنون به مرز
 7هزار ایجاد شغل رسیدیم؛ یعنی  120درصد نظر
استان را محقق کردهایم و امیدواریم تا پایان سال
و با توجه به استخدامهایی که در شرکتها انجام
میشود ،به مرز 10هزارشغل برسیم .بحث بعدی،
رونق تولید است که مورد نظرمقام معظم رهبری
نیز هست .یکی از کارگروههای فعال ما ،کارگروه
رفع موانع تولید بود .مشکالت واحدهای تولیدی
را دوستان اداره صمت بررسی کرده و در کارگروه
مطرح کرده و مواردی را که دراختیارشهرستان بود
رفع میکردیم .در مورد موانعی که باالتر از سطح
اختیارات شهرستان بود نیز ،موضوع را به کارگروه
استانی منعکس میکردیم تا رفع شوند .هر هفته
نیز با حضور امام جمعه و مسئوالن ،بازدیدهایی
از واحدهای صنعتی و معدنی داریم و مشکالت
را بررسی میکنیم و همانجا صورتجلسه میکنیم
تا مشکالت حل شود و به نظرم عملکرد خوبی
داشتیم .موضوع بعدی ،پیگیری طرحهای توسعه
گلگهراست.مادوواحدتولیدیشاملتولیدفوالد
درجهان فوالد داریم که کلنگش زده شده و دنبال
اجرایی شدن پروژه هستیم .این پروژه جدا ازبحث
توسعه،برایشهرستان اشتغالزایینیزبههمراهدارد.
 فرمانداری دربحث توسعه این شرکتها
چه کاریمیتواند انجامدهد؟
خب معموال در بحث مجموعه گلگهر ما
پیشنهادهایمان را به استان میدهیم و استان
پیگیری کرده و آنها (مجموعههای گلگهر) را
متقاعد میکند که طرحهای توسعهای را اجرا کنند.
البته خودشان نیزدنبال این موضوع هستند .ما نیز
ی خود را مطرح میکنیم و البته ممکن
پیشنهادها 
است از 10پیشنهادی که به استان میدهیم ،مثال
فقط دو یا سه مورد اجرایی شود .دومین بحث
توسعهای ،مربوط به گهرزمین است که انشاهلل
بهزودی شاهد افتتاح گندله گهرزمین خواهیم
بود .موضوع بعدی که برای ما اولویت دارد ،بحث
راههای روستایی و ارتباطی است .مشکالتی در این
بحث داریم؛ به خصوص باند دوم جاده سیرجان-
بافت که البته جزو طرحهای ملی است .ما دربحث
اعتبار(تخصیصبودجه) کارزیادینمیتوانیم انجام
دهیم ولی دنبال به نتیجه رسیدن کارهستیم .چون
حوادث رانندگی دراین جاده بسیارزیاد است .بحث
جادههای دیگر مثل ملکآباد ،بلورد ،عینالبقر،
امامزاده حمزه و ...را نیزبه طورجدی دنبال میکنیم.
بحث بهداشت و درمان نیز در اولویتهای کاری
ماست .در بحث کرونا ثابت شد که الحمداهلل
میتوانیم اقدامات خوبی انجام دهیم .کمکهای
خوبینیزازسمتشرکتهایصنعتیومعدنیشد
که ازاینمسئله استفادهمناسبی کردیموتجهیزات
خوبی خریداری شد که حتی پس از کرونا نیز در
بحث درمان ،برای شهرستان بسیارمفید هستند .در
مورد طرحهای توسعهای بیمارستان امام رضا نیزاز
برخیشرکتها کهفعالنمیخواهم اسمببرم کمک

گرفتیمتاانشاهللطرحهاراکاملنماییم.همچنین
پیگیربیمارستانیکهمجمعخیرینسالمتبهدنبال
آنندنیزهستیمتا کارعملیات اجرایی آغازشود.یکی
ازمشکالتماحوزهفرهنگی استوبایدبیشترروی
این بحث کار کنیم .باید ازتوان مجموعه گلگهر
و معراج اندیشه استفاده کنیم تا درحوزه مسایل
فرهنگی بیشترکارشود .من معتقدم توسعهای که
در سیرجان اتفاق افتاده ،همگون نیست .به طور
مثال صنعت و معدن توسعه خوبی داشته ولی
توسعه بهداشت و درمان یا فرهنگی پایین است.
موضوع بعدی بحث امنیت است که برای ما بسیار
مهم است .الحمداهلل با وجود آنکه سیرجان یک
شهر خاص و مهاجرپذیر است ،در مسیر ترانزیت
کشورقرار گرفته ،تردد در آن زیاد است و زمینه نیز
برای ارتکاب جرم بسیار است اما با تعامل خوبی
که در شورای تامین وجود دارد و با تالش نیروی
انتظامی،سیرجانجزوشهرهای استان امن استانو
کشوراست .اینموضوعجزو اولویتهایما است
که اجازه نمیدهیم کسی به دلیل منافع شخصی،
حزبیوجناحیبخواهدبهمسایل امنیتیلطمهوارد
کند و ما قطعا برخورد خواهیم کرد.
 در بحث راههای روستایی در مورد قرار
دادنقیررایگاندراختیارکارفرمایانوپیمانکاران
شاملسیرجاننیزشده است؟
بله .در حوزه راههای روستایی معموال ما سهم
قیر را میگیریم .در بحث تامین قیر ،ما هیچ
مشکلی نداریم .ما باید اعتبارات را کسب کنیم.
وقتی بخواهیم یک کیلومترازیک جاده روستایی را
زیرسازی و آسفالت کنیم ،نزدیک یک و نیم میلیارد
تومان اعتبار الزم استُ .خب معموال اعتباراتی
هم که دولت اختصاص میدهد ،آنقدری نیست
که بتوانیم جادههایمان را سر و سامان بدهیم.
بنابراین ازشرکتها کمک میگیریم .درحال حاضر
شرکتهایی نظیر میدکو ،فوالد ایرانیان و برخی
دیگر از شرکتها در این راه به ما کمک میکنند.
دربحث ساماندهی نیزبخش چهارگنبد را به دلیل
صعبالعبور بودن و سختی تردد ،در اولویت
گذاشتهایم .امیدواریم تا پایان این دولت بتوانیم در
بحثراههاتحولی ایجاد کنیم.دربحثساماندهی
راهها ،این بحث تقریبا در تمام کشور به دلیل
مشکالت تعطیل است اما درسیرجان الحمداهلل
با توان داخلی کاردرحال انجام است.
یکی ازمشکالت نبود امآرآی دولتی است .در
این بحث چه کاری انجام شده یا خواهد شد؟
ماپیگیراینموضوعهستیم.
 در سیرجان تجمعات زیادی در جلوی
فرمانداری انجام میشود .گاه دیده شده که
برخی ازماموران نیروی انتظامی با این تجمعات
مخالفت میکنند .آیا قراراست دردوران شما با
تجمعهابرخوردامنیتیشود؟
برگزاری هرگونه تجمع بیش از  5نفر ممنوع
است مگرآنکه فرمانداری یا استانداری و یا ازوزارت
کشورمجوزگرفته شود که آنهم شرایط و قوانین
خود را دارد.
اماتجمعاتیکهدرسیرجانشکلمیگیرد،
سیاسینیستند.
به هر حال وقتی در جلوی فرمانداری جمع
میشوند ،تجمع غیرقانونی است .این را قانون
مشخص کرده است .متاسفانه اکثرتجمعاتی که
در شهرستان رخ میدهد ،به خصوص تجمعات
جلوی فرمانداری ،ناشی از عملکرد نادرست
شرکتها یا افرادی است که در نهایت موجب
شکلگیری تجمع میشوند .برخی موارد مانند
موردی که اشاره کردید نیز ،حل مشکالتش
خارج از اختیار شهرستان است .در مورد ماموری
که گفتید ،باید گفت نباید کسی برخورد سلیقهای
داشته باشد .تجمع صورت گرفته و ما باید
پاسخ مردم را بدهیم .تاکنون نیز هرگاه تجمع
صورت گرفته ،ما با نمایندگان منتخب آنها
صحبت میکنیم .البته برخی ازتجمعات نیزازسر
زیادهخواهی است.مثال کارکنانیکشرکتمدعی
شده بودند که حقوقشان کم است اما کمترین
حقوق این شرکت 8 ،میلیون تومان درماه بود و
یایکی ازمعترضان،ماهی 16میلیونتومانحقوق
میگرفتُ .خب این تجمع نباید صورت بگیرد زیرا
حتی زیادهخواهی هم حد و حدودی دارد .با این
وجودما اعتقادداریموقتیتجمعصورتمیگیرد،
باید در کمال آرامش درمقام پاسخگویی برخورد
مناسبیداشتهباشیموجوابدرخوریبدهیم .اگر
هم کسی با تجمع برخورد میکند ،ما قبول نداریم.
باید احترام مردم را داشته باشیم.

یادداشت

تغییر در زندگی
تجربههای یک روزنامهنگار در همراهی با بیماران کرونایی
 حسین اطمینان
سرعت تغییرات
در  50سال اخیر
زندگی بشر ،با چند صد
سال قبل از آن برابری
میکند و این موضوع
باعث شده انسان قرن
تویکم مرتب نوستالژیک شود و پر از
بیس 
خاطرات خوب و بد باشد .اتفاقهایی که در
دو ،سه ماه اخیر در زندگی من و ما رخ داده
شاید درخوشبینانهترین حالت درده سال برای
افراد یک جامعه رخدهد .از چند ماه پیش
قیمت دالر افزایش چشمگیری پیدا کرده و
به  30هزار تومان رسید و حاال  26هزار تومان
شده است .این اولین تغییر چند ماه گذشته
در زندگی من و ما بود که شاید در یک کشور
دیگر و ایران چند سال پیش خودمان نیز طی
سالها رخ میداد .بیماری کرونا که اززمستان
سال گذشته شیوع پیدا کرده ،از حدود سه
ماه پیش در سیرجان با شدت بیشتری نمایان
و تقریبا اکثر خانوادههای سیرجانی را درگیر
کرده است .اقوام درجه یک ،مثل مادرو برادر
من نیز از این بیماری در امان نبودند .کرونا ریه
برادرم را درگیر کرد و او به مدت یک هفته در
بیمارستان بستری بود و روزهای خیلی سختی را
سپری کرد .حدود یک ماه قبل پدرم فوت کرد
اما این آخرین اتفاق نبود .حدود دو هفته قبل
پسرخاله جوانم که  30سال سن داشت ،پس
از 20روزبستری دربیمارستان امام رضا جانش
را بر اثر کرونا از دست داد .باورپذیری اینکه
در مدت چند ماه ارزش حقوقت یک سوم
شود ،پدرت را از دست بدهی ،اعضای درجه
یک خانوادهات در بیمارستان بستری شوند و
پسرخاله جوانت جانش را ازدست دهد سخت
است ،اما همه این اتفاق ها رخ دادهاند .در
این مدت بیشترکارهای پرستاری اعضای درجه
یک خانواده را که
درگیر کرونا بودند،
انجام میدادم.
از اکثر پزشکان
عفونی شهر در
این رابطه مشورت
گرفتم و دکتر
حسن نصراهللپور
هم تماموقت و
مثل یک برادر به
من و بقیه اعضای
خانواده کمک
میکرد .طی این
مدت نکات جالبی برایم اتفاق افتاد که گفتن
آنها میتواند برای افرادی که درگیر این بیماری
میشوند مفید باشد .البته این موارد صرفا
تجربه شخصی و براساس مشورت با پزشکان و
پرستاران است..
 اقدام سریع
پذیرفتن بیماری به عنوان اولین قدم،
میتواند در راه درمان مفید باشد .اینکه ابتدا
به علت تشابه عالیم با سرماخوردگی از رفتن
به پزشک خودداری کنیم ،میتواند پیامدهای
ناگواری همچون مرگ به همراه داشته باشد .با
اولین عالیم باید به پزشک مراجعه کرد و اگر
عالیم بستری شدن درفرد باشد باید حتما و به
فوریت بستری شود .روز سوم مریضی برادرم،
او سخت نفس میکشید و ریههایش نیز
درگیری داشتند ،اکسیژن خونش به 85رسیده
بود و سرفه امانش نمیداد .با این عالیم به
بیمارستان رفت .دکترکشیک که آشنا هم بود
گفت؛سیتیاسکننشودضرردارد.بیمارستان
هم آلوده است و اگردرخانه تحت درمان قرار
بگیری بهتر است .او به خانه برگشت و تا عصر
حالش بدتر شد و با مشورت دکتر نصراهللپور
بالفاصله به بیمارستان رفت و بستری شد .دکتر
متخصص عفونی میگفت اگر یک روز او را
دیر آورده بودید احتمال زنده ماندنش کم بود.

رییس اتحادیه صنف مشاورین امالک و نمایشگاهداران خودروی سیرجان

قولنامههای دستی بدون هولوگرام و کد صنفی اعتبارندارند
 پاسارگاد
احمد قلیچخانی رییس اتحادیه صنف مشاورین
امالک و نمایشگاهداران خودروی سیرجان هشدار
داد که در امر خرید فروش امالک و مستغالت و
نیز خرید و فروش خودرو باید استعالمات قانونی
توگو با پاسارگاد گفت:
را انجام دهند .وی در گف 
مردم هیچ ملکی را بدون سند معتبرخریداری نکنند.
قولنامههای دستی که با آن زمینهای هکتاری را
خرید و فروش میکنند ،به هیچ وجه قابل قبول
نیست و بنگاهای امالک نباید به صورت دستی
قولنامه تنظیم نمایند .وی افزود :تمامی بنگاهداران
دفاتر امالک و خودروی سیرجان حتما باید دارای
کد صنفی و مجوز قانونی و برچسب هولوگرام
باشند .رییس اتحادیه صنف مشاورین امالک و

نمایشگاهداران خودرو سیرجان ،ادامه داد :حدود
 350دفتر مشاور امالک در سیرجان داریم .تمامی
دفاتر امالک به سامانه امالک کشور وصل شدهاند
و باید در هنگام تنظیم قراداد وارد سامانه امالک
کشور شوند و مبایعهنامهها را هم در امر خرید و
فروش و هم در امر اجاره و رهن ،به صورت پرینتی
تنظیم نمایند .با این اقدام و ثبت درسیستم امالک
کشور جلوی خیلی از کالهبرداریها ،دوبارهفروشیها
و سوءاستفادهها گرفته خواهد شد.
قلیچخانی در مورد نمایشگاهداران خودرو
هم گفت :با توجه به اینکه حدود  130نمایشگاه
خودرو در سیرجان وجود دارد ولی مجهز به سیستم
یکپارچه کشوری نیستند و هم هیاین نمایشگاهها
در آینده باید مجهز به سیستم ثبت در سامانه

شوند .در حال حاضر اتحادیه تمام مبایعهنامههای
مربوطه به نمایشگاهداران را یکپارچه و با برچسب
هولوگرام تنظیم کرده است به طوری که در امر
خرید و فروش باید قولنامه حتما کد صنفی و شماره
سریال و برچسب هولوگرام داشته باشد در غیر این
صورت این قولنامه ازنظر اتحادیه اعتبارندارد و تنها
بنگاههایی که عضو اتحادیه هستند و مجوز و کد
صنفی دارند ،مورد تایید اتحادیه هستند.
رییس اتحادیه صنف مشاورین امالک و
نمایشگاهداران خودرو سیرجان ،تاکید کرد:
قولنامههایی که بعضی از بنگاهها بدون هماهنگی
با اتحادیه از چاپخانهها میگیرند ،مورد تایید
اتحادیه نیست و نمایشگاهداران خودرو باید
برای گرفتن برچسب هولوگرام و قولنامه به دفتر

اتحادیه مراجعه کنند.
قلیچخانی با اشاره به اینکه مردم در قبال ارایه
هولوگرام و برچسب مورد تایید اتحادیه نباید وجه
اضافی به بنگاههای مربوطه پرداخت کنند ،گفت:
پرداخت حقالزحمه بنگاه بر اساس تعرفهای است
که کمسیون نظارت شهرستان تصویب کرده و در
اختیار متصدیان بنگاهها گذاشته و عینا باید طبق
نرخنامه دریافت شود .اگر چنانچه موردی خارج از
عرف دیده شود و شاکی داشته باشد ،برخورد جدی
خواهیم کرد و حتا به اداره تعزیرات معرفی میشوند.
وی همچنین از کلیه اعضای صنف مشاورین
امالک و نمایشگاهداران خودروی سیرجان که مانند
بقیه صنوف به تصمیم ستاد کرونا احترام گذاشتند
و کسب و کار خود را تعطیل کردند ،تشکر کرد.

سریع مراجعه کردن و بستری شدن درصورت
نیازمیتواند جان افراد را نجات دهد .داروهایی
در بیمارستان وجود دارد که در شبکه توزیع
دارویی به راحتی یافت نمیشود و این داروها
بسیاردرروند درمان موثرهستند.
 به علم اعتماد کنیم
طی چند روزی که از نزدیک درگیر این
بیماری بودیم بیشتر از 100نوع دستور گیاهان
دارویی و شیمیایی درشبکههای اجتماعی برای
ما ارسال شد که بعضا با هم تناقض داشتند.
بنیه علم پزشکی دنیا ازیک سال پیش درحال
تالش برای پیدا کردن راهی برای درمان این
بیماری است و هنوز نتوانستهاند راهی بیابند.
چطور قرار است زنجبیل ،ترب سیاه ،عسل،
سیاهدانه و  ...این بیماری را درمان کند؟
عاقالنهترین راه برای غلبه براین بیماری اعتماد
به علم است و توجه نکردن به هیچ یک از
موارد شبه علمی.
 ازاسترس دوری کنیم
داشتن استرس برای افردی که به
بیماری مبتال شدهاند میتواند آینده پرخطری
را رقم بزند .پس باید برای کنترل استرس و
مدیریت آن چارهای بیندیشید .بستری شدن در
بیمارستان نیز به این استرس اضافه میکند.
ابتدا باید پذیرفت که مطمئنترین راه درمان
این بیماری بستری شدن در بیمارستان است.
یکی ازمواردی که میتواند به کاهش استرس
در زمان بیماری کمک کند؛ ورزش هوازی
قبل از مبتال شدن است .دوچرخهسواری،
کوهنوردی ،پیادهروی تند ،دویدن و  ..میتواند
هم در بهبود بیماری و هم به کاهش استرس
درزمان مبتال شدن کمک کند.
 به همدیگرکمک کنیم
قدرت انتقال ویروس بیماران کرونایی
به شدت زیاد است و به همین دلیل آنها باید
قرنطینه شوند .اما اگر این بیماران پرستار

نداشته باشند و کسی به آنها رسیدگی نکند،
حالشان به راحتی خوب نمیشود و زجر
زیادی میکشند .باید به تغذیه بیمار کرونایی
اهمیت بیشتری داد و با رعایت نکات ایمنی
بیماران را به دکتر ،سیتیاسکن ،بیمارستان
و ...برد .خرید دارو برای بیماران کرونایی هم
مکافات خودش را دارد و تعدادی از داروها
گیر نمیآید و باید سراغ آشنا و دوست رفت.
وقتی یکی از اعضای خانواده دچار این بیماری
شدند باید دیگر اعضا همت کنند تا او از این
بیماری به سالمت عبور کند .افراد خانواده
باید در درست کردن غذا ،تهیه دارو ،آوردن
پرستار برای تزریقات و جابهجایی بیمار به
مطب دکتر و بیمارستان کمک کنند .شاید
افرادی در بین آشنایان و دوستان ما باشند
که کسی را ندارند .باید همه دست به دست
هم دهند و گروهی را تشکیل داده و هر کس
کارهایی ازبیماررا برعهده گیرد .این موضوع
میتواند به صورت داوطلبی خیرخواهانه و
مسئولیت اجتماعی نیز تعریف شود .یعنی
انجیاوها و سازمانهایی مثل شهرداری و
گلگهربیماران نیازمند کرونایی را شناسایی و
به آنها خدماترسانی کنند .این بیماران لزوما
فقیر هم نیستند اما کسی را ندارند که به آنها
کمک کند.

