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سرمقاله

فرماندار سیرجان در نشست مطبوعاتیاش گفت

مسئولی که قابل اصالح نباشد ،قطعا تغییر خواهیم داد

 گروهخبر
«من شفاف دارم میگویم بعضی اداراتمان مشکل
دارند .شفاف میگویم بهشان تذکر دادم .شفاف میگویم اگر
روندشانرااصالحنکنند،عوضشانمیکنم.نمیتوانمنامشان
رابگویم،وقتیمدیرانشانعوضشدندخودتانمیفهمید».
اینجمالت،تاکیداتپشتسرهمسرپرستفرمانداریاست
تامدیرانبدانندباهیچکسشوخیندارد.محمدمحمودآبادی
در اولین روز از هفته دولت دومین نشست خود را با اصحاب
رسانه برگزار کرد تا هم گزارش عملکرد هفته دولت را بدهد
و هم طبق قولی که داده بود ،هر سه ماه یک بار یک نشست
برگزارمیکند،بهوعدهخودعملکند.
ازبیعرضگیمنمسئولاستکهنفهمیدم
درجامعهاطرافمچهمیگذرد
محمودآبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه
رؤسایاداراتبایددراینهفتهیکبناییبگذارندبرایتجدید
عهد و پیمان با شهدا در جهت خدمتگزاری بهتر به مردم
و جلوگیری از تضییع حقوق اربابرجوع و همچنین تکریم عکس :روابط عمومی فرمانداری سیرجان
اربابرجوع را در راس برنامههای خودشان بگذارند ،گفت:
«گرچه بنده اینجا اعتراف میکنم که نارضایتی در بخشهایی از بلکهازتوانمندیمجموعههایغیردولتیکهاهلکارخیرهستند
مردم نسبت به ادارات وجود دارد ،مثل بحثهای شهری ،رفتوآمد استفادهمیکند».
جشنگلیموجشنوارهاسبانفالتایرانازجمله
جادهای ،برخوردهای نامناسب در بعضی از ادارات هست که اینها
را با توجه به اعالمی که قبال کردم ،داریم نظارت بیشتری میکنیم .برنامههایفرهنگی
فرماندار در پاسخ به این سؤال که برنامههای فرهنگیتان در
سرزده از ادارت سرکشی داریم و اگر هم الزم باشد مسئولی را که
قابلاصالحنباشد،قطعاتغییرخواهیمدادبدوناینکهباکسیتعارف هفته دولت چه هستند؟ فقط توانست به برنامههای فرهنگی اجرا
داشتهباشیم.مالکومعیاربرایمامردمهستندوبههیچوجهمهم شده قبل از هفته دولت اشاره کند« :برنامههای فرهنگی متنوعی
نیسترییسادارهچهکسیباشد».محمودآبادیسپسبااینبیان از هفته والیت تا االن برگزار شده است همین دیشب هم دو برنامه
که اگر شما موردی سراغ دارید به ما اطالع دهید ،گفت« :ما لیستی از جمله جشن گلیم و جشنواره اسبان فالت ایران با حضور پرشور
داریم که از  1تا  10به ادارات نمره میدهیم .اداراتی که نارضایتی مردم برگزار شد ».او سپس پای ماه محرم را به میان آورد و گفت« :با
باالیی دارند ،لیستشان پیش من است و تغییراتی که در مدیریت توجهبهاینکههفتهدولتدرآستانهیماهمحرمقرارداردبرنامههایی
ادارات در نظر داریم براساس همین لیست انجام میشود .اداراتی به عنوان جشن و شادی به آن شکل نداریم چون معموال یک هفته
که نارضایتی از آنها باال باشد بعد از بازدید بنده ،اگر رییس اداره قبل از دهه محرم اجازه برگزاری کنسرتها و برنامههای شاد را
اوضاع را اصالح نکند و گزارش مثبت نیاید حتما رییس اداره تغییر نمیدهند اما ادارات برنامههای متنوعی برای خودشان دارند و ما هم
میکند».اوبرایاینکهاثباتکندبازدیدهایشصورینیستگفت :بهعنوانفرمانداریبرنامههاییداریمازجملهسرکشیبهخانوادههای
«من سرزده بازدید میروم .چندوقت پیش توی یک ادارهای نیم شهدا،جانبازان،دیداربابعضیازشخصیتهاییکهدرخدمترسانی
ساعتبااربابرجوعحرفزدمرییسادارهمتوجهنشد».اودرپاسخ درحوزههایمختلفشهرستانموثربودندواالنبهفراموشیسپرده
به این سؤال که شما میگویید لیست دارید ،طبق لیستتان کدام شدند مثل افرادی که در حوزههای دولتی کار کردند و بازنشسته
ادارهبیشتریننارضایتیرادارد،گفت«:اینجانمیتوانماسمبیاورمو شدند و االن کولهباری از تجربه را دارند اما حتی امکان زندگی
آبروی افراد را ببرم ».یکی از خبرنگاران گفت یکی از شعارهایتان روزمره هم ندارند ،همچنین برگزاری شورای اداری و میز خدمت در
شفافیتاست،شفافیتیکهشمامداممیگوییدهمیناستدیگر نمازجمعهازدیگربرنامههایمادرهفتهدولتاست.میزخدمترابا
«نهشفافیتایننیستکهماآبرویافرادراببریم،مناالنمیتوانم حضورفرماندارومعاوناندرنمازجمعهخواهیمداشت».
بگویم مثال شما آدم بداخالقی هستید؟» باید بگویید که خودم را
 ما نتوانستنیم حق گلیم و مردم گلیمباف را ادا
اصالح کنم؟ «من شفاف دارم میگویم بعضی ادارتمان مشکل کنیم
یکی از خبرنگاران پرسید به نظرتان در این دوسال که از
دارند،شفافمیگویمبهشانتذکردادم،شفافمیگویماگراصالح
نکنندمدیرانشانراعوضشانمیکنم.دیگرچهبگویموقتیعوض جهانی شدن گلیم میگذرد چه تحولی در باب گلیم رخ داده
شدند خودتان میفهمید .ولی االن اگر نام ببرم همین یک ذره هم است؟ فرماندار پاسخ داد؛ «دیشب در جشن گلیم دارستان گفتم
که کار میکنند دیگر کار نمیکنند ».وی افزود« :هر هفته جلسه که ما نتوانستنیم حق گلیم و مردمی که گلیمباف هستند را به
شورایمعاونانفرمانداربرگزارمیشودوتماماینموارددراینجلسه خوبی ادا کنیم .یک اعترافی میکنم و شهامت اعترافش را هم دارم
بررسی میشود .ما االن لیست داریم و ارزیابیهای کاملی داریم و انتظار بیش از این میرفت که شهر و روستایمان که جهانی شد
اگر به جمعبندی برسیم که یک مدیر نمیتواند حوزهاش را اصالح کارهای خار قالعادهای انجام دهیم و این اتفاق نیفتاده است .من
کند،قطعاتغییرمیکندامااسمنمیبریمچونشایداصالحشودو اصالباکارهایشعاریمخالفم.اینکهشهررابرندکنیموفقطیک
نمیخواهیمآبروییکمدیرریختهشود».یکیدیگرازخبرنگاران اسم روی آن بگذاریم و هیچ کار دیگر نکنیم و اینکه فقط این همه
پرسید به نظرتان چند درصد مردم از عملکرد ادارات رضایت دارند؟ هزینه شود ظلم است .ما امسال را سال آموزش گلیمبافی اعالم
محمودآبادیگفت«ضعفهابهاینشکلنبودکهمابخواهیمفردیا کردم ،حتی دیروز کارگاه متمرکز گلیمبافی را با ظرفیت 100نفر
افراد خاصی را متهم کنیم یک روال سنتی و غیرمنصفانه شده بود .در دارستان افتتاح کردیم .رنگرزی و نخریسی هم در کنارش قرار
مثال رسم نبوده فرماندار بیخبر از جایی سرکشی کند و االن ما این استراهاندازیشودوبازارچهعرضهدایمگلیمباطرحهاورنگهای
را رسم کردیم .یا در مالقات عمومی ما آمدیم تالش کردیم حتما جدیدومخصوصااحیایطرحهایقدیمگلی موهمچنینموزهآثار
مشکل مردم حل شود .ما از خانه کسانی که هیچ ندارند ،سرکشی گلیمبافی را هم خواهیم داشت که قرار است بخشی از این آثار را
میکنیم .همان بحث طرح توانمندسازی محرومینی که دیگر از از خانهها جمعآوری کنند و حتی مسابقه گذاشتند که طرحهای
کمیتهامدادوبهزستیهمدیگرناامیدشدند».اوبابیاناینکه طرح قدیمی را جمعآوری کنند .من به این کمکاری اعتراف دارم و بنا
توانمندسازی محرومان طرح استاندار کرمان است ،گفت« :ایشان گذاشتم که آن را جبران کنم .دوست داریم زمانی که سال آینده
اعتقاد دارند حاکم مسلمین باید به تمام افراد جامعه رسیدگی و جشنمیگیریمتعدادآموزشدیدگانمانازچندصدنفرعبورکند
در جریان زندگی آنها باشد .ما هم آمدیم اقشار آسیبپذیر را از وبههزارنفربرسدوگلیمبافجدیدبهجامعهمعرفیکنیم».اوادامه
پایینتریندرجهرفاهراانتخابکردیموبهشانسرم یزنیم.دربین داد« :بحث بعدی در رابطه با اقتصاد گلیم است .هنر بدون اقتصاد
این خانوادهها افرادی بودند که در آغل گوسفند زندگی میکردند موفق نیست و اقتصادش بر این است که ما بتوانیم بازار الزم را برای
آن هم در شهرستانی که این همه امکانات دارد .این مشکل برای گلیم به دست بیاوریم و بازار را زمانی به دست میآوریم که تنوع
چه به وجود آمده است؟ مشکل از من است که نرفتم سرکشی دربافندگیوجودداشتهباشد.بندهازروزیاینجاآمدمبناگذاشتم
کنم.ازبیعرضگیمنمسئولاستکهنفهمیدمدرجامعهاطرافم در اتاقم از مبل گلیم استفاده کنم ولی تا این لحظه هنوز موفق
چه میگذرد ».او در مورد این طرح گفت« :در این طرح رؤسای نشدم .البته من سفارش دادم ،پیشپرداخت هم دادم تا دو دست
ادارات را همراه خودم به خانه محرومان میبرم و آنجا مسئولیت مبل گلیم در کرمان آماده کنند اما دوماه وقت میگیرد .یعنی دو
را بر عهده بعضی از روسای ادارات میگذاریم که به عنوان معین دست مبل گلیم آماده در شهرستان وجود نداشت .بازارهای ملی و
آن خانوادهها عمل کنند و الحمداهلل چند جا که رفتیم توانستند فراملیرابایدتسخیرکنیم.مشکلیهمدربحثاقتصادگلیمداریم
حداقلهای زندگی را برایشان فراهم کنند .یعنی حداقل یک که بحث قیمتگذاری است .چون یک مرجع درست و حسابی
خانهای را برایشان رهن یا اجاره کنند و امکانات رفاهی نسبی ،که بتواند براساس شاخصهای تولید و زحماتی که تولیدکننده
بهداشتی و آموزشی بچههایشان را برایشان فراهمکنند .در این میکشد نیست ،یعنی اتحادیه دارند اما از نظر من قیمتها واقعی
طرح هیچ پول دولتی قرار نیست خرج کنیم .همه اینها از طریق نیست چون آن کسی که سود میبرد دالل است».
 حکمسرپرستیتاریخندارد
بخش خصوصی انجام میشود ،رییس یک ادارهای که سرپرست
سؤالدیگردربارهیاتماماعتبارحکمسرپرست یفرمانداری
یکخانوادهایمیشوداززیرمجموعهاش،پیمانکارانوخیرینیکه
زیرمجموعهاشهستندکمکمیگیردواینهارامدیریتمیکند .بود که محمودآبادی در پاسخ گفت« :اوال حکم سرپرستی تاریخ
تالمال خرج کند ندارد .کسی که سرپرست میشود در نهایت یا فرماندار میشود
رییس اداره قرار نیست نه از جیبش و نه از بی 

یا نمیشود ،کجای حکم نوشته سه ماه یا چهار ماه و . .االن در
کشور فرماندار اهواز  18ماه سرپرست است .خود آقای استاندار 6
ماه سرپرست بودند بدون تمدید حکم .اینها شائب ه و یک جنگ
روانیاستومنهیچدلبستگیبهاینمیزوصندلیوقدرتندارم
امااگربنابرانجاموظیفهباشدباتماموجوددرخدمتمردمهستم
و اگر به بنده بگویند تا فردا بیشتر نیستی قطعا با جدیت کارم را
انجام میدهم .مهم این است که بنده االن مسئولیت دارم و تا هر
ساعتیکهباشموظیفهامراانجاممیدهم».ویافزود«:سرپرستی
هیچتاریخینداردامابستگیبهآدمهاییداردکهانتخابمیشوند.
وقتیکسی فرماندارمیشودبایدازجاهایمختلفاستعالمکنند.
شاید بگویید عدهای بودند که کمتر از دوماه سرپرست بودند و
فرماندار شدند .دلیلش این است آن آقایی که فرماندار شده فقط
کارمند وزارت کشور بوده و فقط یک استعالم دارد اما کسی مثل
من که حداقل در دهتا اداره و دهتا استان مسئولیت داشتم قطعا
فرق میکند .باید از تمام اداراتی که بودم استعالم بگیرند .ممکن
استچهارماهشود،ممکناستدهماهطولبکشد.االنمسئولیت
بر عهدهی بنده است و تمام اختیارات و تمام قدرتی که باید یک
فرماندارداشتهباشدرادارموهرعزلونصبیبخواهمانجاممیدهم
وهرتصمیمیبخواهممیتوانمبگیرم».
هنوزفضایسیرجانانتخاباتینشدهاست
انتخابات پیش رو و شروع تبلیغات و جلسات خانگی
کاندیداها سؤال دیگری بود که فرماندار به آن پاسخ داد؛ «بنایمان
ایناستانتخاباتیپرشورباحضورحداکثریوسالمبرگزارکنیم.به
عنواننمایندهدولتومجریقانونسعیمانبرایناستعادالنهو
بارعایتتمامجوانبقانونباهمهداوطلبانبرخوردوتعاملداشته
باشیم .االن هم از نظر من هنوز فضای ما انتخاباتی نشده است این
نشستها و محافل خانگی را هم نمیتوانیم به عنوان نشستهای
خانگیحسابمیکنیمچونهنوزکاندیداهاکامالشناسایینشدند
و گروهای سیاسی نامزدهایشان را رسما اعالم نکردند و هرکسی
ممکناستدرهرجلسهومحفلیحضورداشتهباشداینطبیعی
استوحققانونیهرکاندیداییاستاینرانبایدبگوییمهرکسی
که احتمال کاندیداتوریش هست در یک خانه ای می رود دارد کار
سیاسی میکند ».او در پاسخ به این سؤال که چند درصد قول
میدهیدامسالانتخاباتسالمبرگزارشود،گفت«:آنچهکهخودم
باید قول بدهم 100درصد .ولی آنچه که اتفاق میافتد را نم یدانم
اما قول میدهم نه یک رای به کسی اضافه و نه یک رای به ناحق از
کسیکمشود.وظیفهماناستکهصددرصدنظارتکنیمممکن
استیکسریچیزهاازدیدماخارجشود،ممکناستیکسری
گزارش بکنیم ولی دیگران رسیدگی نکنند اما آنچه که ما وظیفه
داریم این است که مر قانون را رعایتکنیم و قطعا هم بدانید هیچ
گروهی برای بنده و معاونانم فرقی نمیکند .هرکس تخلف کند با
آنبرخوردقانونیمیشود».
وضعیتآب بدهستامابحرانینیست
یکی از خبرنگاران پرسید مدیرکل آبفای استان یک ماه
پیش اعالم کرد سد تنگوییه سیرجان در بین سدهای استان
بحرانیترینوضعیترادارد.باتوجهبهاینکهآبسیرجانآرسنیک
دارد و برای رفع این مشکل مدتی است آب سیرجان از سد تامین
میشود ،درصورت اتمام ذخیره سد آب شرب مردم از کجا تامین
میشود؟ محمودآبادی در جواب این سؤال پاسخ روشنی نداد و
گفت« :بحث بحران آب متعلق به سیرجان نیست .امسال به دلیل
اینکه بارندگیهای مناسبی نداشتیم آن جوری که انتظار بود سد
پر نشد و در برنامهام بازدید از سد تنگوییه را گذاشتهام اما طبق
گزارشاتی که از ادارات مربوطه گرفتم وضعیت بد هست اما بحرانی
نیست.متاسفانهمامصرفکنندگانبیرویهایهستیمکهرحمهم
نداریم در هیچ کجای دنیا آب شرب و شستوشو یکی نیست .در
چند وقت اخیر ما واقعا در روستاهایمان مشکل آب داشتیم .در
بسیاریازروستاهادرتابستانآبقطعمیشد.وقتیبررسیکردیم
دیدیم آب شرب را برای کشاورزی میبردند .اینها ب یانصافیهایی
هست که خود ما مردم انجام میدهیم و منجر به این مشکالت
میشود .قطعا ذخایر زیرزمینی و چاههایی که االن هست امکان
پاسخگویی ما را میدهد و فعال ما به آن مرحله جیرهبندی و این

مسایلنرسیدیموحاالتمهیداتیهمکهدوستانبرایمسایل
اندیشیدند اجازه برداشتهای بیرویه را نمیدهند .آرسنیک
هم که شما میفرمایید فقط شامل سیرجان نمیشود بلکه
خیلی از شهرها این مشکل را دارند و االن هم میزان آرسنیک
در حد نرمال هست».
اگر صد تا زن توانمند داشته باشیم هر صد نفر
رامدیرمیگذارم
فرماندارسیرجاندرپاسخاینسوالکهدرهفتهدولت
در زمینه بانوان چه برنامههایی دارید ،گفت« :برنامههای ما
بانوان و آقایان ندارد ،چرا جنسیتیاش میکنید .من یکی
از حرفهایی که زدم گفتم مشاور بانوان نمیگذارم .چون
جنسیتیاشنمیکنم.اماشماببینیدچندتاازمعاونانادارات
ما بانو هستند .شما االن دو مدیر زن معرفی کنید من رییس
دو اداره میگذارم .اصال مدیر زن وجود ندارد .اینها یک مقدار
دیگر مغلطه کاری است .بانوان در طول تاریخ شاید مظلوم
بودند مقصر اصلی هم خود بانوانهستند .به من دیگر کسی
نمیتواند انگ بزند که با بانوان مشکل دارم من با بانوان کامال
هماهنگ هستم به دلیل اینکه ظلم بیشتری به بانوان نشود
مشاور بانوان نمیگذارم چون تنها کسانی که مانع رشد بانوان
هستند خود بانوان هستند نه آقایان ،االن  30درصد مدیرانمان
زن هستند .هرچند بنده مقید به این درصدها نیستم و مقید به
توانمندی و شایستهساالری هستم .اگر صد تا زن توانمند داشته
باشیم هر صد نفر را مدیر میگذارم .یک بنده خدایی چند وقت
پیش من آمد و گفت رییس فالن ادارات را زن بگذارید .گفتم چه
کسانی؟ سه تا خانم دکتر را معرفی کرد گفتم به هر سه نفر بگو
بیایند پیش من و رزومهشان را هم بیاورند .االن یک ماه منتظرم
هیچکس از این در داخل نیامده است .چون آن کسی که آمده
بود به نظرم نظرش روی خودش بود و اصال نرفته به آنها بگوید.
بنابراین فرقی بین خانم و آقا نیست هرکسی شایسته است شما
معرفی کنید اگر بنده کوتاهی کردم بگویید در حق بانوان ظلم
کرده است .از طرفی یک آقایی که میرود سرکار حداقل 5تا خانم
رانانمیدهد،امابرایخانمهااینمعیارنیست».
 ورزشگاه امامعلی از ورزشگاه آزادی امنتر است
او در بخش پایانی نشستاش با گالیه از خبرنگاران گفت:
«دوست داشتم امروز کسی راجع به ورزشگاه سؤال کند اما کسی
نپرسید.جالباستوقتییکاتفاقمنفیمیافتدهمهخودشان
را به در و دیوار م یزنند که خبرهای منفی را کار کنند اما یک
کار مثبتی که میشود همه سکوت میکنند .من در کار بعضی
نشریات ماندم .اگر سگی کشته شود همه عالم را خبر میکنند.
اما  20میلیارد در این شهر خرج شده ،بهترین بازی برگزار شده،
در ظرف دو ماه بهترین ورزشگاه ساخته شده اما هیچکس نگفت
دستتان درد نکند .کاری که اگر دولت میخواست انجام دهد دو
سال طول میکشید اما ما در ظرف  50روز انجام دادیم .روز اول
آنجا یک مخروبهای بود .من قول دادم ما اولین بازی را در سیرجان
برگزارمیکنیم،خیلیهابهمنخندیدند،یازمانیجریانریختن
سکوها اتفاق افتاد سریع خبر آن در کشور مخابره شد که اگر این
اتفاقدراصفهانافتادهبودهیچوقتخبرشپخشنمیشد.ببینید
در یک سال و نیم اخیر چند خبر بد از سیرجان در کشور مخابره
شدهوچندخبرخوبملیشدهاست؟»اوسپستاکیدکرد«:اگر
ورزشگاهمااستانداردنبودکهاجازهبازینم یدادند.االنکارشناسان
تاییدکردندکهاینسکوهامشکلیندارندواجازهبرگزاریدادند.با
اطمینان به شما بگویم این ورزشگاه از ورزشگاه آزادی امنتر است.
بهعنوانرییسشورایتامینامنیتکلمجموعهراتضمینکردم
و پایش ایستادم .االن هم به شما میگویم تا پایان فصل بهترین
ورزشگاهرادرجنوبشرقخواهیمداشت».
 365میلیاردتوماناعتبارصرفپروژههایهفته
دولتشدهاست
محمودآبادی در مورد بخشی از برنامههای هفته دولت هم
گفت:ماامسالبرنامهریزیکردیماولینبرنامهمانمیثاقباشهیدان
بود که انجام شد ،دومین برنامهمان نشست با اصحاب خبر بود.
همچنین در این هفته جلسهی شورای اداری با حضور استاندار را
داریموهمچنینافتتاحپروژههایمختلف.ویافزود:مادرحوزههای
مختلف افتتاح پروژه داریم که جمع ریالی آنها حدود 365میلیارد
تومان است که به تفکیک :در حوزه کشاورزی حدود 10میلیارد و
 300میلیون تومان اعتبار هزینه شده است ،در حوزه آب 4میلیارد
و 400میلیون تومان ،در حوزه عمران روستایی 12میلیارد تومان
برای بخشهای سیرجان در نظر گرفته شده است .در بخش بنیاد
مسکن حدود 4میلیاردو 100میلیونتوماناعتبارداریم.همچنین
در حوزه صنعت و معدن هم پروژههای متعددی را داریم که جمع
آنها با پروژههای صنعتی  365میلیارد تومان است که تعدادی از
آنهارابهعنوانطرحهایشاخصونمونهباحضورآقایاستانداردر
اواخرهفتهدولتافتتاحمیکنیم.همچنیندرحوزهآموزشیهمسه
مدرسه خیرساز افتتاح میکنیم که از اول مهر میتوانند دانشآموز
بگیرند .فرماندار گفت :یک سری پروژهها هم داریم که باالی هزار
میلیارد اعتبار برایشان هزینه شده است که توسط یکی از مقامات
کشوریبعدازهفتهدولتافتتاحمیشوند.یکیازاینپروژههاپروژه
ذوب فوالد مربوط به شرکت جهان فوالد است که قبال قرار بود
توسط رییسجمهور افتتاح شود که به دالیلی به تاخیر افتاد و االن
هم خط تولید آن راهاندازی شده اما هنوز افتتاح رسمی نشده است.

اختالل در درمان
 رضا مسلمیزاده
تاکید بر اهمیت کار پزشکان از
فرط بدیهی بودن کار بیهودهای است
و دمی با غم بیماری به سر بردن
اهمیت این حرفه را به اندازهی کافی
روشنکرده است .تقریبا هیچ انسانی
یافت نمیشود که در حیات خویش
به ناز طبیبان نیازمند نشده و خاطراتی تلخ یا شیرین از این ایام
نیازمندی نیندوخته باشد .نیاز بیمار و ناز طبیبان حکایتی است
که اگرچه امروزی نیست اما امروزه در اخالق پزشکی موضوعی
درخور توجه است .در جامعهی طبقاتی اگر اخم و تخم پزشکان با
بیماران امری ف یالجمله مرسوم و پذیرفتنی بود ،در دنیای معاصر
امری به شدت مذموم و ناپذیرفتنی است .بیمار در جهان امروز از
حقوقی برخوردار است که دیگر آن مناسبات سابق را برنمیتابد.
متاسفانه رسوبات رفتار از باال به پایین در شکلهای متفاوتی از
برخورد در جامعه ما همچنان ساری و جاری است و یکی از
ناگوارترین آنها در مطبهای پزشکان و محیطهای بیمارستانی
به وقوع میپیوندد .به احتمال این رفتار غیراخالقی از پزشکان به
سایر بخشهای درگیر درمان هم نفوذ کرده و جامعه پرستاران

یادداشت

این هم از فرهنگ عمومی!
 احمد زیدآبادی
یکی از همکالسان دورۀ
مدرسهام را دیدم و از او در بارۀ احوال
سایرهمکالسیهاپرسیدم؛
من :راستی قاسو در چه حاله؟
همکالسی :قاسو؟ کی مثل
قاسو تو این دوره؟ ماشاال زندگیش
توپه توپه! دو  -سه هزار قصب باغ پستهای داره ،خونۀ بزرگی
تو شهر برا خودش درست کرده ،یه میتسوبیشی زیر پا
بچاشَ مهیوندایه!
خودشه،زیرپا ّ
من :عجب! کمکی هم به کسی میکنه؟
همکالسی :اگه بگم کمک میکنه دروغ گفتم! نه،
کاری به این کارا نداره! ولی ماشاال تو زندگی خودش خیلی
رو هم کرده .همه حسرت زندگیشه میخورن!
من :اَکو چی؟ او چه کار میکنه؟
همکالسی :اکو داخل آدمی نشده! خاک ورسر هنوز
یداره میره تو باغا مردم
ُمزورکاره! صبح به صبح بیلوشه ور م 
ِ
مث خر تا پسین کار میکنه! نه او بدبختم هچی نشده!
من :خب ،اَیبِرو چی؟
همکالسی :ایبرو که ماشاال نوم خدا ،کارش خیلی
برویی پیدا کرده
گرفته .خودشه جا زده تو همینا و یه بیا ِ
که نگو! ولی خدا وکیلی دست خیر داره! کار مردمه راه
میندازه! او وسطا یه ِ
لفت لیسویم حاال بگی نمیکنه ،نه،
میکنه! وضعشم خیلی خیلی توپ شده .یه ویالی تو دومنه
برا خودش درست کرده که میگن هوش ا َ کلۀ آدم میپره!
بچا
ولی نوش جونش! دستش به خیره! اگه او نبود االن این ّ
خ ِّجو همه ورشکست شده بودن! کمکشون کرد دو تا موتور
رو دو تا چاه عمیق همین باال جاده بزنن! تا عمر دارن م ّنت
ممنوننشن! میگن پول شصت حبه از موتور را به خودش
دادن! خداوکیلی اگه اینقدر گرفته باشه ،هچی نگرفته! ِ
مفت
مفت! االن هر دانگ از اون موتوروا سر از چند میلیارد درآورده!

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از
افزایش  25درصدی نرخ سرویس مدارس در سال جاری خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،رضا یوسفی با
بیان این خبر افزود :بر اساس صورتجلسه کارگروه ماده  18شهرستان سیرجان و
نیز طبق بند 3مصوبه 1885شورای اسالمی شهر سیرجان و تایید کمیته انطباق
آگهــی تغییــرات شــرکت سختکوشــان ســپهر شــرکت ســهامی
خــاص به شــماره ثبت  4001و شناســه ملــی 14005653971
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور
فوقالعــاده مــورخ :1397/11/25
 اعضــای هیئتمدیــره عبارتنــد از - :محمــد دهقانــی شــمارهملــی  - 3071902158محدثــه دهقانــی بشــنه شــماره
ملــی  - 3071759266راضیــه دهقانــی شــماره ملــی
 3060167559بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد.

 موسســه حسابرســی ابتــکار حســاب آریــا شناســه ملــی 10260655399بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم فاطمــه
اســامی محمودآبــادی شــماره ملــی  3070388760بــه عنــوان
بــازرسعلیالبــدلبــرایمــدتیــکســالمالــیانتخــابشــدند.
 روزنامه پاسارگاد جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()574827

من :از ماشو هم خبر داری؟
همکالسی :ماشویَم شده رئیس یه جایی درست
نمیدونم کجا ،ولی هنوزم همون پُلّه روفیه که بود! دستش
هچی جلو نشده! خاک تو سر ،همو آر دی یو قدیمی هنوز
زیر پاشه! معلوم نیس این آدم تو این دنیا دلش به چی خوشه!
همینطور آدم خشکی َم تو زندگی ندیدم که ندیدم! یه
زمینوی زیر این جاده افتاده بود که صاب درست حسابی
نداشتَ .م میخواسم برا غلوسومون دو تا اتاق توش بندازم
تا این بچه هم برا خودش سرو سامونی بگیره .سو سراغو
کردم گفتن همی ماشو باید اجازشه بده .یه روز رفتم پیشش
مال نمیدونم منابع
تحویلمم گرفت ،ولی گفت اون زمین ِ
طبیعیه؟ چیه؟ درست متوجه نشدم .خالصه هر چی رو
انداختم راضی نشد .گفتم شیرینی خودتم میدم که ور
روم برزخ شد! گمون نمیکنم آدم خشکی ِ
مث این ماشو تا
حاال خدا خلقت کرده باشه! تف تو حیاش! آدم تا این اندازه
خشک؟

قاسو :مصغ ِر قاسم
اکو :مصغر اکبر
مزورکار :کارگر روزمزد
پسین :غروب
ایبرو :صورت مصغ ِر دیگری از اکبر!
دومنه :کوهپایه
نوم خدا :نا ِم خدا .در همان ردیف ماشاال
خجو :مصغ ِر خدیجه
ّ
ماشو :مصغ ِر ماشأهلل
پُله روف :کنایه از بدبخت .ظاهرا ً به معنی کسی که از شدت
بیچارگی خاکستر میروبد.
غلوسو :مصغر غالمحسین
سو سراغو :جستجو
منبع :نگاه متفاوت(صفحه تلگرام احمد زیدآبادی)

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 سالم سر و صدا و زوزه سگها باعث سلب آسایش
اهالیخیابانایثارگراندرسحرهامیشود.لطفامسئوالن
چارهایبیاندیشند8197.
 سالم .لطفا اطالعرسانی شود کوچههای شهرک
صدف کی آسفالت میشوند؟ باتشکر فراوان از خدمات
شهرداری سیرجان4998 .
 سالم ،بدینوسیله کسب رتبه برترتوسط نشریه وزین
پاسارگاد درجشنواره قلم وعدالت را به تمامی کارکنان
شریف و پرتالش آن هفتهنامه مردمی صمیمانه تبریک
میگویم.بهامیدتوفیقاتبیشتر.جهانشاهی(ازدوستداران
فرهنگ،ادبوهنر)4179.
 سالم .علیرغم چندینبار تهیه گزارش پیرامون
زبالههای عفونی باز هم شاهدیم درمانگاهها زبالههای
عفونی را به همراه سایر زبالهها داخل جوی خیابان
میگذارند3419.

نرخ جدید سرویس مدارس در سال  98اعالم شد
فرمانداری ،نرخ سرویس مدارس نسبت به سال گذشته  25درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد :بر این اساس خودروهای پیکان و پراید به ازای هر دانشآموز 98
هزار تومان ،خودروهای پژو -سمند ،النود و تیبا به ازای هر دانشآموز  108هزار
تومان ،خودروهای ون به ازای هر دانشآموز  90هزار تومان ،خودروهای مینیبوس
در دوره ابتدایی به ازای هر دانشآموز  68هزار تومان ،خودروهای مینیبوس در

و کادر انتظامی و خدماتی بیمارستانها را هم آلوده کرده است.
پزشکی که با دیدهی تحقیر و حتا ترحم به بیماران خود نظر
میکند ،با هر انسان دیگری که از نیاز دیگران سوءاستفاده
میکند ،تفاوتی ندارد و به گمانم اکثر ما در مراجعات پزشکی خود
با چنین پزشکان بداخالق و پرنخوت و تکبری روبهرو شدهایم.
جهانیان ابنسینا را با شأن فلسفیاش در کتاب شفا
میشناسد و اگر ما زادروز او را به عنوان روز پزشک برگزیدهایم،
سوءتفاهم مبارکی است .بد نیست به فلسفهی درمان و اخالق
پزشکی هم نظری بیفکنیم .هر گونه نگاهی تحقیرآمیز و از باال به
پایین به عنوان امری در کار درمان اختالل ایجاد میکند ،امری
محکوم و ممنوع است و به نظر میرسد گنجاندن واحدهایی در
دوران آموزشی پزشکان که اصول برخورد با بیمار را به دانشجویان
رشتههای پزشکی و پرستاری آموزش دهد ،ضرورتی روزافزون
دارد.
اگر ناز طبیبان در عصر حافظ رویهای معمول بوده است،
ضرورتی ندارد که ما همچنان ناچار از تحمل آن باشیم .بماند
که همان حافظ دردمند هم از طبیبان مدعی و احتماال متبختر و
اخموی عصر خویش ،رویگردان بوده و ترجیح م یداده دردش را از
ایشان پنهان کند ،و از خزانهی غیبش طلب درمان میکرده است.

دوره متوسطه به ازای هر دانشآموز  75هزار تومان ،خودروهای مینیبوس در دوره
متوسطه پایه دوم به ازای هر دانشآموز  83هزار تومان اعالم شده است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان تصریح کرد:
شهروندان عزیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دریافت وجه بیشتر
از نرخ مصوب با شماره  42335800تماس حاصل نمایند.

هنر نردبانی است که به بام حقیقت منتهی
میشود؛ به شرط آنکه آن را به دیوار ایمان
تکیهدهی.

باسالم.ببخشیدماکاسبهایمحیاشهربایدازدست
افغانها چکار کنیم؟ اصال به کجا باید مراجعه کنیم.
مخصوصا کنار پاساژ رحیم و جهان .تمام مشتریها ما از
اینوضعناراضیهستند2212.
باسالم.یعنیهیچمسئولیدراینشهرپیدانمیشود
کهنظارتیبرقیمتلوازمتحریرکند.قیمتهاسرسامآور
است 4 ،تا دفتر و مداد سر از  50هزار تومان در میآورد
واقعا این انصاف است6883.
جاده نجفشهر -خواجوشهر از مدتها پیش قرار
است دوبانده شود ،االن چندین ماه است دو طرف جاده
کوپههای خاک ریختند و رفتند ،قرار بود تا قبل از شروع
فصل برداشت پسته چندین کیلومتر دوبانده شود اما از
زمانی فرماندار تغییر کرده است هیچ اتفاق جدیدی
نیفتاده است .این جاده واقعا خطرناک است و هر هفته
چند تصادف در آن رخ میدهد3540.

جناب حجتاالسالم

محمد محمودآبادی

هفته دولت

رب شما و کلیهی دولتمردان سیرجان و اریان
مبارک باد.
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