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سیاست طرفدار «موازنهی منفی» است ،به این نتیجه رسیده
که هر چه بیشتر غیبت کند ،بیشتر خدمت کرده! گفته میشود
شعار او در انتخابات مجلس« ،هر غیبت؛ یک خدمت» است!
تنها نگرانی این است که همانطور که در مقابل طلبکاران از
خودش سلب مسوولیت کرد ،وقتی نماینده بشود و مردم برای
حل مشکالت به او رجوع کنند ،از خودش سلب مسوولیت
کند و اعالم کند از این به بعد آقای اسفندیارپور نمایندهی
سیرجان است!

چهرههای طنـز ســال
ناصر صبحی

راستش این مطلب را که دارید میخوانید ،اول قرار بود تیترش باشد
«چهرههای خبرساز امسال»! بعد دیدیم با توجه به گرانی گوشت،

اول :محمدرضا عربگویینی؛
وقتی جنجال پا در میآورد!

اوایل که محمدرضا عربگویینی وارد شورا شد ،فکر میکردم
او با خودش جنجال میآورد اما در ادامه معلوم شد یک جنجال
وارد شورا شده که یک عدد محمدرضا عربگویینی با خودش
آورده!
امسال در سیرجان رقابت سختی بین شرکت آب و فاضالب
و عربگویینی در برپا کردن گرد و خاک در جریان بود؛ به
نحوی که مطابق اعالم منابع پزشکی ،میزان آسم و تنگینفس
در سیرجان  8برابر بیشتر از گذشته شد!
یکی از استعدادهای عربگویینی ،توانایی پیشگویی
بینظیرش بود .معروفترین پیشگویی او شهردار نشدن
سروشنیا بود! قهرمان شدن تیم فوتبال ایران در لیگ برتر
انگلیس ،خیس شدن زمین در هنگام باران و قهرمانی اسماعیل
خواجویی در مسابقات خندانندهشوی شورا موسوم به انتخابات
هیات رییسه از دیگر پیشگوییهای موفق او محسوب میشود!
از آنجا که عربگویینی عالوه بر خودش ،طلبکارهایش را
هم به شورا برده بود ،به او لقب «عضو دارای ارزش افزوده» هم
داده بودند! اولین بار که شنیدم عربگویینی اهل غیبت است،
فکر میکردم او هر هفته یک دسته سبزی میخرد ،میرود
شورا و در حالیکه با اعضای شورا سبزی پاک میکند ،مثال
پشت سر شهردار غیبت میکند اما فهمیدم اشتباه کردم چون
او با سلب مسوولیت از خود در مقابل طلبکاران شرکتش و
معرفی شخصی به نام اسفندیارپور به عنوان مدیرعامل شرکت،
نشان داد برای مردم «تره» هم خرد نمیکند ،چه برسد به
سبزی پاک کردن! بعدها متوجه شدم منظور از غیبت کردن،
حاضر نشدن در جلسات شوراست .گویا عربگویینی که در

دوم :پسر و دختر ُمجازی؛ لگدهای عاشقانه!

اگر نسل جدید هم مثل ما با داستانهای عاشقانه و ماندگار
عشاق مشهوری چون خاله سوسکه و آقا موشه بزرگ میشد،
میفهمید که برای زدن زن باید از ُدم نرم و نازکش استفاد کند
نه اینکه هی لگد بپراند!
میگویند نیچه؛ فیلسوف مشهور آلمانی تحت تاثیر دیدن
این کلیپ ،جملهی «به سراغ زنها میروی؟ شالق را فراموش
نکن» را به جملهی «به سراغ زنها میروی؟ آنها را توی آدورها
بینداز!» تغییر داد!
از جالبترین نکات این ماجرا ،واکنش دخترک بود که نه تنها
هیچ شکایتی بابت کتک خوردن نداشت ،بلکه چیزی نمانده بود
از کفش پسرک به دلیل خاکی شدن عذرخواهی کند.
به هر حال کلیپ کتک زدن این دختر و استقبال بینظیر و
تقاضاهای مکرر مردم برای ساختن قسمت دوم این کلیپ نشان
داد سیرجان پتانسیلهای زیادی برای معرفی دارد؛ حیف که
مشکل کمبود زیرساخت (خانه باغ) و نبود امکانات سختافزاری
(پسر لگد زن و زن کتکخور) داریم!
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سوم :رضا سرو شنیا؛
مقتولی که بدنش هنوز گرم است!

دلیل حضور سرو شنیا در این لیست ،ادعای او مبنی
بر استخدام آدمکش توسط محمدرضا عر بگویینی
است! البته من نمیدانم وقتی میشود با هزینهی کمتر،
یک عدد دعا از این رما لهای ولو در کف بازار خرید
و شهردار را چیزخور کرد ،استخدام آدمکش به چه
دردی میخورد؟ به هر حال از آ نجا که عر بگویینی
معتقد است کارهایش ردخور ندارد ،اگر واقعا قصد
کشتن شهردار را داشته ،قاعدتا االن سرو شنیا مرده

چهرهی اول امسال کسی نیست جز گوسفند! البته اینکه در بین این
همه رییس و وزیر و وکیل ،گوسفند چهرهی اول امسال شده ،بدون شک
ناشی از تواضع مسووالن است نخواستند دل گوسفندها را بشکنند!
بعد خواستیم تیتر مطلب را بگذاریم «شخصیتهای برتر امسال»،

اما چون بدنش گرم است خودش خبر ندارد!
میگویند تا چند روز اول بعد از مطرح شدن
این ماجرا ،کارکنان شهرداری تا سرو شنیا را
میدید هاند ،در حالیکه فریاد میزدند «روح
شهردار آمده» فرار میکردند! حتا میگویند
دلیل واقعی برکناری محمد معتمد یزاده از
معاونت امور مالی این بوده که توی جلسات ،از
اول جلسه تا آخر جلسه هی انگشتش را توی
چشم شهردار میکرده تا ببیند واقعی است یا
نه؟! در عین حال بعضی از شاهدان عینی ادعا
کرد هاند که با چشم خود دید هاند که نامههای
درون سازمانی شهرداری با عنوان «از طرف
روح شهردار» امضا میشود! همچنین شایعه
شده سوگند خوردن کارکنان شهرداری از «به
جان شهردار» به «به روح شهردار» و دعای
ایشان از «برای سالمتی آقای شهردار صلوات»
به «برای شادی روح آقای شهردار صلوات»
تغییر کرده است! حتا یکی از شهروندان ادعا
کرده که دیده بودجهی شهرداری بدون آ نکه
مسوولی وجود داشته باشد ،روی هوا بوده و
داشته حرکت میکرده!
از اینها که بگذریم باید بگویم با این
همه گرد و خاک حاصل از کندهکار یهای
معابر شهر ،اگر رضا سرو شنیا شهردار یک
شهر سر خپوستی بود احتماال اسمش را
میگذاشتند «خا کآور»! به پروژ هی فاضالب
شهری هم میگفتند «خا کانداز»! در همین
راستا پیشنهاد میکنم نام «شهرداری» به
«خا کداری» تغییر کند! یادمان باشد اگر
امسال دولت موفق شد مردم را به خاک سیاه
بنشاند ،سا لها بعد وقتی سرو شنیا پیر شد،
میتواند برای نو ههایش با افتخار تعریف کند
که او تنها مسوولی بود که توانست مردم را به
خاک سفید بنشاند!

« درمانگاه شبانـه ر

ِاکو  -تست ورزش

بنام یگانه متعال
با نگاهی امید بخش به آینده و با نگرشی نوین بر آموخته ها و اندوخته های حاصل از تجربیات گذشته پای در راه اهدافی متعالی گذاشته ایم و در شروع این
سال جدید ،با استعانت از خداوند متعال و با تالشی مضاعف سعی می کنیم همچون گذشته پاسخگوی نیازهای درمانی و پزشکی شهروندان شریف سیرجان
باشیم و راهمان را به راه پرشکوه الهی پیوند می زنیم .جا دارد حلول سال نـــــــــو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت
می باشد را به تمامی هم استانی ها و همشهریان گرامی  ،مدیران و مسووالن خدوم استان و شهرستان و همچنین جامعه پزشکی و پرستاری استان کریمان و

بخش مشاوره (پوست)

دیگر فعاالن عرصه پزشکی و درمانی تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند سبحان برای همگان مسئلت نمایم.
همچنین جا دارد از این فرصت استفاده کرده و مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را از آقایان دکتر محمدی(ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی سیرجان)،
دکتر رضوی نسب(ریاست محترم سازمان نظام پزشکی سیرجان و شهربابک) ،دکتر جهانشاهی(معاونت محترم درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان)،
خانم دکتر جهانگیری (مهربانوی نظارت بر درمان شهرستان سیرجان)  ،سایر مدیران و کارکنان علوم پزشکی و نیز همکاران سخت کوشم خصوصا آقایان دکتر
ادیب پور و دکتر سریزدی(مسئولین فنی درمانگاه) ابراز دارم.

دکتراعظم رضایی بابک ( موسس درمانگاه شبانه روزی سیب )
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