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سردار ناظری در حاشیه مراسم
معرفی فرمانده جدید انتظامی سیرجان مطرح کرد:

گروه حوادث:

دستگیری
عضو جیش الظلم
توسط امیر سبتکی

سرانجام پس از  5ماه از بازنشستگی سرهنگ ایراننژاد
فرمانده سابق انتظامی سیرجان ،تکلیف فرمانده جدید
انتظامی این شهرستان مشخص شد و طی مراسمی که
صبح پنجشنبه با حضور سردار عبدالرضا ناظری فرمانده
انتظامی استان برگزار شد ،سرهنگ مرتضی امیرسبتکی
به این مسئولیت منصوب و مشغول به کار شد.
در این فاصله سرپرســتی انتظامی سیرجان با سرهنگ
رمضاننژاد بود که تالشهای زیــادی در جهت تأمین
امنیت و اجرای طرحهــای انتظامی صورت داد .در این
مراســم که معاونین و رؤســای پلیس آگاهی و امنیت
عمومی استان ،اعضای شورای تأمین سیرجان و مسئوالن
محلی نیز حضور داشتند از سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
فرمانده سابق و سرهنگ منصور رمضاننژاد تقدیر شد.
در حاشــیه این مراسم ســردار ناظری در گفتوگوی
اختصاصی با خبرنگار حوادث نگارستان در خصوصیات
فرمانده جدید انتظامی سیرجان گفت :سرهنگ مرتضی
امیرســبتکی از نیروهای فعال و عملیاتی پلیس استان
است که مدتی ریاست یکی از کالنتریهای شهر کرمان
را به عهده داشــت و ســپس به عنوان فرمانده انتظامی
شهرستان قلعهگنج معرفی و اقدامات خوبی صورت داد.
ســردار ناظری افزود :شهرســتان قلعهگنــج در 400
کیلومتری شهر کرمان و در جنوب استان و در نزدیکی
مرز استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دارد و
دارای ویژگیهای امنیتی خاص خود است 6 .قاتل فراری
داشت که هر کدام باالی  3قتل در کارنامه خود داشتند
و موضوع متهمان فراری این شهرستان همواره در شورای
تأمین اســتان مطرح میشــد اما از زمانی که سرهنگ
امیرسبتکی به قلعهگنج اعزام شد وضعیت این شهرستان
جدی شد و هر 6متهم که قاتل فراری بودند
دچار تحول ّ
دستگیر شدند .یکی از این 6نفر پس از فرار به پاکستان
بــه عضویت گروهک جیش الظلم (گروهک عبدالمالک
ریگی که در پاکســتان فعال اســت) درآمده و پس از
آموزشهایــی که گرفته بود برای عملیات خرابکارانه به
استان کرمان بازگشــته بود که با تدبیر امیرسبتکی به
بعد از طــرح بنزین یارانــهای که اجرای
آزمایشــی آن در برخــی نقــاط از جمله
کیش آغاز شد حاال صحبت از طرح خرید
نان بــا کارت نان به میان آمده اســت تا
طرحی دیگر از پروژههای اقتصادی دولت
سیزدهم رونمایی شود .اینکه اجرای این
طرحها به چه نتایج اقتصادی و معیشــتی
میانجامد هنوز معلوم نیست
 جزییات طرح کارتی نان چیست؟
ایرنــا به نقــل از رئیس ســازمان برنامه و
بودجه نوشــت :وی در ایــن رابطه با بیان
اینکه پرداخت یارانه نان از طریق کارت به
نانوا است گفته است :افراد نان را به همان
قیمت قبل خریــداری میکنند که بانک
مرکــزی و وزارت اقتصــاد هنوز در حال و
آمادهسازی زیرساخت آن هستند تا به نحو
اثرگذار انجام شود .پرداخت یارانه نان نیز از
طریق کارت به نانوا داده میشود.
 جزییات نامعلوم نان کارتی
صحبت از کارتی شــدن نان در شرایطی
مطرح میشــود که هنوز از جزییات این
طــرح اطالعاتی به بیرون درز پیدا نکرده،
اما بر اساس آنچه گفته شده مبنای کلی
این طرح بدین صورت است که یک کارت

دام پلیس افتاد.
وی همچنیــن با تالش شــبانهروزی و اقــدام به موقع
عملیاتی قاتل 3عضو یک خانواده کشــاورز اصفهانی را
که ســاکن قلعهگنج بود 2ماه پــس از حادثه در محور
مواصالتی اســتان هرمــزگان به کرمــان در حالی که
مسلح بود دســتگیر کرد .این متهم به همراه همدست
خود اردیبهشت ماه سال  99به قصد اخاذی وارد منزل
خانواده کشاورز اهل اصفهان شده و پدر و دو پسر خانواده
را به گلوله بســته و فراری شدند .همدست قاتل اصلی
نیز تنها  2روز پس از حادثه در یکی از شهرهای استان
سیستان و بلوچستان دستگیر شد.
رییس پلیس استان کرمان تصریح کرد :سیرجان شهر
بسیار مهمی در کشور است و از لحاظ موقعیت اقتصادی،
صنعتی ،معدنی ،جغرافیایی ،کشاورزی ،ورزشی ،رسانهای
و  ...منحصر به فرد است .از سوی دیگر با توجه به اینکه
بنده افتخار همشــهری بودن با مردم خوب این دیار را
دارم انتخاب فرمانده انتظامی شهرســتان کار بســیار
ســختی بود که نیاز یه بررسی زیاد داشت .در نهایت با
ِ
بزرگ
نگاه به وضعیت بسیار خاص شهرستان که جامعه
قریب به  50هزار نفری کارگری در آن سکونت دارند ،و با
مشورت معاونین و رؤسای پلیسهای تخصصی ،سرهنگ
امیرسبتکی را به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان
سیرجان معرفی کردیم که حکم ایشان از سوی فرمانده
ناجا ابالغ شــد .بنــده به طور مرتب اخبار شهرســتان
سیرجان را رصد میکنم و در اکثر موارد اتفاقات رخ داده
در شهرستان را شخصاً پیگیری میکنم .در موردی هم
که اوباش شیشه چند خودرو را شکسته و باعث نارضایتی
مردم شدند دســتور صریح دادم که فورا ً پیگیری شود
که خوشبختانه 3متهم از  4متهم پرونده دستگیر شدند.
وی افزود :ســرهنگ رمضاننژاد و سرهنگ ایراننژاد نیر
در دوران تصدی مسئولیت خود بسیار موفق عمل کردند
کــه در همینجا از آنها تقدیر و تشــکر میکنم .ما در
مجموعه انتظامی اســتان موافق بازنشستگی سرهنگ
ایراننژاد نبودیم و قصد داشتیم با ارتقا از ایشان در استان
و در هیئت معاونین و رؤسای پلیسهای تخصصی کرمان
استفاده کنیم که خودشان به علت مسائل شخصی تمایل

یادداشت 2
به بهانه سالروز شهادت امیرکبیر

دشمن طاووس آمد پر او

شهسوار صادقی

به ادامه همکاری نداشتند .ســردار ناظری بیان داشت:
باتالش همه همکارانم ،فرماندهی انتظامی استان کرمان
توانســت به عنوان فرماندهی انتظامی برتر در کشــور
انتخاب و از ســوی رئیس ستاد کل نیروی مسلح با اهدا
لوح مورد تشویق قرار گیرد.
 راهاندازی پایگاه پهپادی بم
فرمانــده انتظامی اســتان در جریان ایــن گفتگو به
راهانــدازی پایگاه پهپادی ناجا در بم نیز اشــاره کرد و
گفت :خوشبختانه با همکاری وزارت دفاع ،پلیس استان
کرمان به ســامانههای هوشمند پهپادی مجهز شده و
از این پس بســیاری از عملیاتهای پلیس در اســتان
خصوصاً در نقاط کویری و جنوب اســتان چه در حوزه
رصد و چه در حوزه عملیات با پهپادهای داخلی انجام
میگیــرد .وی گفت :با توجه بــه کویری بودن منطقه
ضــرورت ایجاد پایگاه پهپادی در این نقطه احســاس
میشد که خوشبختانه مدتی اســت راهاندازی شده و
موفقیتهایی داشته است.
سردار ناظری شــرایط امنیتی ســیرجان را نیز خوب
توصیف کرد و گفت :پس از ســاخت  2کالنتری جدید
در این شــهر که افتتاح شدند و همچنین سالن ورزشی
پلیــس و مرکز تیرانــدازی لیزری که بــه بهرهبرداری
رسیدند ،کلنگ ســاخت  3کالنتری دیگر و ساختمان
ســتاد نیز به زمین زده شده اما از آنجایی که اعتبارات
ناجا محدود اســت از شرکتهای معدنی میخواهم که
همچون گذشــته با کمک به نیــروی انتظامی عملیات
احداث ساختمان ستاد و کالنتریها تکمیل شود .قطعاً
ساختمان فعلی ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان در
شأن مردم سیرجان نیست و بایستی که هر چه سریعتر
ساختمان ستاد تکمیل شــود که یکی از مأموریتهای
سرهنگ امیرسبتکی نیز تکمیل همین زیرساختها با
خیرین حوزه امنیت خواهد بود.
کمک شرکتها و ّ
فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان با اشاره به معرفی
رئیس پلیس راهور ســیرجان نیز گفــت :همچنین با
بررسی دقیق و مشورت ،سرهنگ مجتبی شهیدی که از
سیرجانیهای اصیل و دارای خانوده مذهبی هستند را به

ریاست پلیس راهور منصوب کردیم که قطعاً با همکاری
فرمانده انتظامی شهرســتان در آینده شاهد ایجاد نظم
بهتری در حوزه ترافیک و رانندگی خواهیم بود.
 خبر خوب برای متقاضیان پایه یک
بــهزودی تمامی مراحــل آزمون گواهینامــه پایه یکم
رانندگی در ســیرجان انجام میشود .فرمانده انتظامی
اســتان کرمان با اعــام این خبر به خبرنــگار حوادث
نگارســتان گفت :یکی از مشکالت بزرگ سیرجانیها و
بهخصوص متقاضیان گواهینامه پایه یکم رانندگی ،رفتن
چندباره به کرمان جهت اخذ گواهینامه پایه یک بودکه
خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته ،آزمایشگاه عدم
اعتیاد نیز هفته آینده در سیرجان راهاندازی میشود.
سردار عبدالرضا ناظری افزود :تمامی مجوزهای الزم اخذ
شده و کلیه مراحل از جمله ثبت نام ،آموزش ،اخذ تست
عدم اعتیاد و آزمون در ســیرجان و توسط پلیس راهور
شهرســتان انجام میگیرد و از تردد مردم به کرمان که
بعضاً با خطراتی نیز همراه بوده جلوگیری میشود.
 ایستگاه پلیس راهور در نجفشهر
اما خبر دیگری از سفر سردار ناظری به سیرجان حاکی
اســت ظهر پنجشنبه ایستگاه پلیس راهور نجفشهر با
حضــور وی به بهرهبرداری رســید .رئیس پلیس راهور
ســیرجان در حاشیه این مراســم به خبرنگار ما گفت:
پس از اضافه شدن مسکنهای مهر در حوزه نجفشهر
و توســعه این شهر ،شاهد افزایش تصادفات و همچنین
تخلفات رانندگی بودیم که برای تمامی موارد بایستی از
سیرجان خودرو اعزام میشد که به علت بُعد مسافت ،هم
زمان رسیدگی را طوالنیتر میکرد و هم نارضایتی مردم
دو شهر نجفشهر و سیرجان را به دنبال داشت.
سرهنگ مجتبی شهیدی افزود :خوشبختانه با مساعدت
سردار ناظری و همکاری شهرداری و شورای نجفشهر
ایستگاه پلیس راهور در این شهر احداث و به بهرهبرداری
رسید تا از این پس رســیدگی به تصادفات و تخلفات،
کشــیدن کروکــی و  ...همانجــا انجام شــود و تردد
غیرضروری مردم را برطرف میکند.

آیا طرح جدید کیفیت تهیه و تولید نان را رقابتی میکند؟

فروش نان با کارت نان

خاص بــرای خرید نــان در اختیار عامه
مردم قرار میگیــرد و در واقع بهای یک
نان را به صورت یارانهای پرداخت میکند.
در مقابــل با هــر تراکنش ایــن کارت،
مابهالتفــاوت به حســاب نانــوا پرداخت
میشــود .البته چنین روشی در پرداخت
پول نان مطمئناً بدون چالش نخواهد بود.
از مشکالت سختافزاری و نرمافزاری این
برنامه که بگذریم ،سواالت دیگری مطرح
میشود که پاســخ آن معلوم نیست مثال
اگر فرضاً این طرح نیــز مانند دهها طرح
دیگر در این زمینه نــاکام بود ،آیا قیمت
نــان نیز دچــار تغییری خواهد شــد؟ یا
اگر کســی این کارتها را نداشت چگونه
میتواند نان بخرد؟ و سؤاالت دیگر.
 واکنش رییس اتحادیه نانوایان
بنا به گزارش ایرنــا رییس اتحادیه نانوایان
کشور در مورد طرح کارت خرید نان گفت:
این طرح از ســوی رییس سازمان برنامه و
بودجه اعالم شــده ولی هنــوز با ما در این

مدیر دفتر فنی مجتمع گلگهر گفت :شناسایی گلوگاهها
و نقــاط قابل بهبود به منظور همکاری در بهینهســازی
فرآیندهــای تولیــد و بهرهبــرداری تجهیــزات با انجام
تحلیلهای فنی و اقتصادی ،همچنین طراحی و تعریف
پروژههای اصالح و بهینهســازی خطــوط تولید با هدف
افزایش و اســتمرار کیفیت مطلوب محصوالت ،افزایش
تولید و صیانت از تجهیزات و محصوالت شــرکت ،جزو
اهداف کالن در مدیریت دفتر فنی است.
مهندس مجتبی عزتنیا در گفتگو با گهرپرس با اشــاره
به برنامههای بهبود عملکرد مدیریت دفتر فنی در ســال
جــاری ،افزود :با طراحی فرآیندهای داخلی مربوط به هر
یک از واحدهای زیر مجموعه مدیریت دفتر فنی ،مسیر
انجام وظایف در محدوده تعهدات و اختیارات آنها تعیین
گردیده و روابط سازنده و موثر هر کدام از واحدها با سایر
مدیریتها نیز به منظور افزایش همکاری و همافزایی در
شرکت تبیین شده است.
وی دربــاره عملکرد مدیریت دفتــر فنی در ۹ماهه اخیر
گفت :این مدیریت با بررسیهای فنی و اقتصادی و انجام
طراحی مفهومی و پایه و در مــواردی طراحی جزئیات،
پروژههای متعــددی را در زمینههای بهبود عملکرد در
حوزه بهرهبرداری ،پشــتیبانی و ســامت نیروی کار به

رابطه صحبت و مشورتی نشده و ما خودمان
از طریق رسانهها از آن مطلع شدیم .وی با
بیان اینکه طرح کارت نان از ۱۰سال پیش
هم مطــرح بود ،گفت :در آن زمان اینگونه
مطرح شــد که کارتهایی برای خرید نان
در اختیار مردم قرار گیرد تا یارانه آرد را به
حســاب تکتک مردم واریز و از این طریق
پــول یارانه گندم به حســاب مــردم واریز
شود .وی افزود :پیشــنهاد ما این است اگر
میخواهند چنین طرحی اجرا کنند منابع
مربوط به یارانه گندم را به حساب مردم واریز
کنند و تنها دستگاههای کارتخوان که در
نانواییها قرار دارند این کارتها را پذیرش
کنند و یارانه نان تنها در نانواییها ارایه شود.
 خوب و بد طرح
وی با اشــاره به اینکه این طرح اگر خوب
اجرا شود میتواند مفید باشد گفت :در این
صــورت ،نه تنها رقابــت در میان نانواییها
افزایش پیدا میکند بلکه شــرایط بهتری
نیز در بخــش کیفیت نــان و صنعت آرد

ایجاد میکند ولی بــه عکس اجرای ناقص
آن میتواند مشــکالت جدیدی ایجاد کند.
او گفــت :اما اگر قرار اســت یارانهای به نان
تعلق گیرد بایــد به عموم مردم تعلق گیرد
زیرا همه مردم از نان اســتفاده میکنند .از
طرفی این کارت باید برای خرید همه نانها
قابلیت خرید داشته باشد .یعنی اینکه این
کارت باید هم برای خرید نانهای سنتی و
هم برای نانهــای حجیم و فانتزی در نظر
گرفته شود و باید شــرایطی ایجاد شود تا

رقابت در بخش همــه نانواییها حکمفرما
شــود .رییس اتحادیه نانوایــان گفت :اگر
برعکس این قضیــه رخ دهد یعنی به جای
اینکــه یارانه نــان را در قالب کارت نان به
مردم بدهند آن را به حســاب نانوایان واریز
کنند دیگر نه تنها رقابتی در این بخش رخ
نخواهد داد بلکه مشــخص نیست کیفیت
نان چگونه شــود و نانوایان هر نوع نانی که
درست کنند اطمینان دارند که مردم آن را
خریداری خواهند کرد.

مدیر دفتر فنی مجتمع گلگهر خبر داد:

اجرای پروژههای پيشفرآوری در خطوط کنسانتره
مرحله اجرا رسانده است .عزت نیا ادامه داد :این پروژهها با
تغییر در طراحی ،بهینه سازی و ایجاد قابلیتهای جدید
در فرآیندها و تجهیزات ،کاهش تعــداد و زمان توقفات
ناخواسته ،کاهش هدر رفت مواد اولیه و محصول ،زمینه
افزایش تولید و ظرفیت عملیاتی خطوط به میزان حداقل
 ۵۰۰هزار تن کنسانتره و  ۱۰۰هزار تن گندله را در قالب
ارتقا بهرهوری ایجاد می کنند .وی اظهار داشت :در صورت
برنامهریــزی دقیق و تعیین صحیح و شــفاف وظایف ،با
همکاری و هماهنگی سایر واحدها جهت همافزایی بیشتر،
انجام کارها به صورت تیمی میتواند باعث اجرای بهینه
و کاهش نواقص احتمالی آنها شــود که بر همین اساس
تاکنون در سایه همکاری مدیریتهای معدن ،فرآوری و
گندلهسازی ،مدیریت های تحقیقات و فناوری ،آزمایشگاه
و ســایر واحدهای پشتیبانی ،طرحهای بسیار خوبی اجرا
شده و یا در حال انجام است.
وی گفــت :همکاری مدیریت اصــاح خطوط به عنوان

مجری و ســایر مدیریتهای ذیربط به عنوان بهرهبردار و
ذینفع ،از مرحله طرح موضوع و مطالعات اولیه به منظور
اجرای بهینه پروژهها ضروری اســت که خوشــبختانه با
هماهنگیهای صورت گرفته ،ایــن مهم نیز با محوریت
دفتر فنی در شرکت گلگهر محقق شده است.
مدیــر دفتر فنی گلگهر گفــت :از جمله طرحهایی که
توسط مدیریت دفتر فنی و با همکاری واحدهای مرتبط
پــس از طی مراحل اولیه مطالعه و طراحی ،اخذ مجوز و
برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار به مرحله اجرا رسیده
است میتوان به پروژههای پيشفرآوري خط  ۴كنسانتره
و ایجاد ظرفیت اضافه در تولید با حذف بخشــی از باطل ه
خوراک به صورت خشــک و کاهش مصرف انرژی و آب،
بهینهسازی سیستمهای غبارگیر خطوط کنسانتره  ۱تا
 ۴و حذف آلودگیهای محیطی و افزایش سالمت نیروی
انســانی و جلوگیری از هدر رفت مواد ،اجرای سيســتم
باي پس ســرندهاي گندلهسازي ۱جهت کاهش توقفات

کوره و توقف تولید ،اصالح ايستگاه تعويض پالت كارهاي
گندله  ۲به منظور کاهــش زمان توقف تولید ،طراحی و
اجرای سیســتم باردهی به واحد پیش فرآوری خطوط
 ۵تا  ۷کنســانتره جهت بهبــود کیفیت خوراک خطوط
مذکــور ،طراحي و اجراي پروژه برقرســاني معدن ۱در
راســتای افزایش دسترسی و آماده به کاری ماشین آالت
معدنکاری و سنگشکنی کارخانه تغلیظ ،طراحی ،احداث
و تجهیز اتاق کنترل جدید گندله سازی  ۱در جهت بهینه
سازی سیستم کنترلی و افزایش ایمنی و سالمت کارکنان
اشاره کرد .وی همچنین گفت :در این بخش ،طرحهایی
از قبیل انتقال مکانیزه محصوالت ،اســتفاده از ظرفیت
توســعه خط  ۴جهت ســولفورزدایی و آبگیری محصول
واحد فرآوری غبارهای کارخانه تغلیظ ،بازچرخانی جریان
باطلههــای کم غلظت جهت کاهش مصرف آب و انرژی،
طراحی پایلوت پلنتهای فرآوری و گندلهسازی و چندین
طرح بهینهسازی دیگر در دست اقدام است.

«نظریــه مردان بزرگ» در قرن نوزهم میالدی توســط توماس کار الیل
اسکاتلندی وارد ادبیات سیاسی و نظریههای جامعه شناسی در خصوص
تبیین علل تغییرات اجتماعی شد .بر اساس این نظریه ،تغییر و تحوالت
اجتماعی حاصل عملکرد «مردان بزرگ» و صاحب کاریزماســت .از این
نگاه بدون تردید «امیرکبیر» بهدلیل انجام کارهای بسیار بزرگ همواره از
شخصیتهای تاریخساز ایران در نظر مردم این سرزمین بوده است.
اما این راهم میدانیم او تا جایی تاریخســاز شد که از حمایت ناصرالدین
شاه برخوردار بود و اما چون ورق برگشت روند تغییرات نیز متوقف شد و
شوربختانه در ۲۰دیماه سال ۱۲۳۰بهدستور همان شاه قاجار ،رگ حیات
این قهرمان ملی قطع شــد و خون پاکش بر ســنگفرش گرم حمام فین
کاشان جاری گردید تا «دگر مادر گیتی چو تو بزاید».
سرگذشت امیرکبیر و دیگر مصلحان بزرگ اجتماعی مانند محمد مصدق
که به سرنوشــت غمانگیز او دچار شدند همگی نشــان میدهد فالح و
فاجعه از دل کانونهای قدرت میجوشــد و این قدرت است که موفقیت
و شکســت مردان بزرگ را تســهیل میکند و رقم میزند وا ِ ّال امیرکبیر
در حمام فین شــهید میشــود و مصدق در غربت حصار احمدآباد جان
میدهد .درباره اقدامات مهم و همچنین شخصیت متعالی امیرکبیر سخن
فراوان اســت اما بهقول مولوی «خوشتر آن باشد که سر دلبران  /گفته
آیــد در حدیث دیگران» و یکی از دیگران هم وزیر مختار انگلیس کلنل
جســتین شیل است و او نیز چهره امیرکبیر را چنین زیبا توصیف کرده
اســت« :پول دوستی که خوی ایرانیان است در وی اثر ندارد ،به عشوه و
رشــوهی کسی فریفته نمیشود .او خوشهیکل ،تنومند ،پُرکار ،با غیرت
مســئولیت ،هوشمند ،درست ،صادق ،فساد ناپذیر و صمیمی بود ،جسور
و بیباک و دلیر همراه با سیمایی گشاده ،رفتاری سنگین ،چشمانی نافذ
و با مناعت طبع و حق شناســی ».بسیار اوصافی که این وزیر انگلیسی
در وصف امیرکبیر آورده کم و بیش درباره هر دولت مرد دیگری ممکن
اســت صدق کند اما امتیار ویژه ایشان در آن دوران سراسر فساد آلود ،به
شــهادت دوست و دشمن «فساد ناپذیری» وی در مقابل تمام « عشوهها
و رشوههاست».
دکتر شــریعتی میگوید « :ارزش شــرافت مردان ماننــد بکارت زنان
ارزشــمند اســت» با این وصف با جرأت میتوان گفت امیرکبیر ایران،
پاســدار شــرافت خویش بود و در راه حفط شــرافت و کرامت انسانی،
خونش بر زمین ریخته شد.

نگاه

از زبان واکسیناتورها
فاطمه نورمحمدی
حاال بعــد از گذشــت نزدیک بــه یکســال از آغاز واکسیناســیون
کووید 19شــاید بد نباشــد در وصف عملکرد بیادعای واکسیناتورها
مقداری از زبان خودشــان قلمی بزنیم .همین اول البته عرض شــود
که ما واکســیناتورها شــیرینترین و پُرثمرترین روزهای عمرمان را
در تاالرهای واکسیناســیون گذراندیم و خیلــی وقتها میان همهی
خســتگیهایمان ،خاطراتی نقش میزد در خیالمان ،که شاید دیگر
تکرار نشــود .خاطراتی که با بعضی خندیدیم ،با بعضی گریســتیم،
بعضی چیزها تجربه شد و بعضی نکات را هم آموختیم.
حاال اما اگر از سختی کار واکسیناسیون مینویسیم فقط برای این است
که میخواهیم از همه کسانی که ناخواسته ناراحتشان کردیم و دلشان
گرفت یا در صف تزریق معطل ماندند و خســته شدند حاللیت بگیریم.
حقیقتش را بخواهید برای ما واکســیناتورها دیگر پنجشنبه و جمعه و
شنبه نداشت و حاال هم ندارد .خیلی وقت است که قرمزی روزهای آخر
هفته تقویم ،برای ماها رنگ باخته ،قرمزهایی که قب ً
ال آمدنشان را انتظار
میکشیدیم ولی حاال مدتی است جمعه و شنبه ،مزهشان در هم آمیخته و
معجونی شده برای خودمان ،خانوادهمان و حتی بچههای دو سه سالهمان!.
انتظــاری از جنس آمــدن روزهایی که کرونا بســاطش را جمع کند و
بیخداحافظــی برود !.اوایل کار ،ترس ابتال افتاده بود به جان آنهایی که
میخواستن واکسن بزنن ولی خیال اینکه واکسن تنها راه رهایی از این
روزهای ســخت است،کمی آرامشان میکرد .همه میآمدند برای تزریق.
استقبال زیاد بود ولی واکسن کم! پای محدودیت سنی هم در میان بود.
بیشتر از آنچه واکسن بزنیم باید توضیح میدادیم .بعضیها هم باید صبر
میکردند تا نوبتشان برسد .خالصه ،با انبوه مراجعه کننده خیلی وقتها
چند جمله را تا آخر شــیفت برای صدها نفر تکرار میکردیم .بارها اتفاق
افتاد که مادری میآمد و عاجزانه میخواست واکسن فرزندش را بزند ولی
شــرایطش را نداشــت .این «نه» گفتن برایمان سخت بود ولی چارهای
نبود .در این میان لطف بعضیها هم شامل حالمان میشد(!) .میآمدند،
فریادی میکشیدند ،مشــتی روی میز میکوبیدند و با ناسزایی که نثار
بچهها میکردند برمیگشتند !.برخوردی که پس از آن دلمان میگرفت
ولی همه را میگذاشتیم به حساب ترسی که کرونا به جان مردم انداخته!
انگار بعضیها نمیدانســتند این محدودیتها اجتنابناپذیر اســت ،نه
تقصیرماست نه کس دیگر! حواسشــان نبود که واکسینرها با جان و
دل ،همهی توانشان را گذاشتهاند تا شاید قدری از این بار سنگین را از
دوش مردم کم کنند .حواسشان نبود ما هم از خودشان هستیم و این
روزها برای ما هم طاقت فرساســت .ولی ..خب از وقتی واکسن به قدر
کافی به دســتمان رسید ،تازه کار تزریق باال گرفت .ما ماندیم وگرمای
مرداد و شهریور و قطعیهای مکرر سامانه ثبت واکسن ،ما و شلوغی کار
و فضای بسته یک ســالن و دلهرههایی که ممکن است در این ازدحام
کسی مبتال شود .خیل عظیمی از جمعیت که میآمدند و انتظار داشتند
واکسنشــان زود تزریق شود و بروند ،ساعت کار طوالنی و فرزندانی که
به حال خودشان در خانهها رهایشان کرده بودیم و حتی فرصت نبود
زنگ بزنیم و حالشان را بپرسیم .کمبود نیرو و روزهای کاری پشت سر
هم بدون حتی یک روز تعطیلی! ...چند هفته اخیر هم که داشتن کارت
واکسن اجباری شده تازه سر و کله گروهی پیدا شده که میآیند،کارت
واکسن میخواهند ولی حاضر نیستند واکسن بزنند (این دیگر برایمان
جالب است)! .گروهی پُرتوقع با خواهشهای بیجا بر خالف عرف ،قانون
و وجدان! بعضیهاشــان با کمی صحبت راضی میشوند واکسنشان را
میزنند و میروند و گروهی هم که حاضر به تزریق نمیشوند در حالی
که داد و فریادی هوا میکنند برمیگردند.
حاال این روزها فقط مانده همت مردم .همت همانهایی که هنوز واکسن
را باور نکردهاند .همانهایی کــه کرونا را هم باور نکرده بودند.کاش همه
بیایند و تزریق کنند .کاش این کابوس لعنتی تمام شود و دوباره زندگیها
از نو آغاز و همه چیز عادی شود...

