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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
پیرمرد صندلی تاشو را گذاشته روبهروی
خیابان .نشسته و چان ه را گذاشته روی عصای
چوبیاش و خیره شده به ماشینی که توی بلوار
پارک شده است .آدمهایی که لباس ورزشی
پوشیدهاند و درحال پیادهروی هستند ،ازکنارش
رد میشوند .پیرمرد حتی پلک هم نم یزند .دو زن
از کنارش میگذرند و یکی از زنان قهقهه م یزند.
صدای خندهی زن ،پیرمرد را از چاه فکرهایش
بیرون میکشد .پیرمرد ،متعجب به زن جوان
میکند .زن سرش را پایین میاندازد و برای
خفه کردن خندهاش ،دستش را روی دهانش
میگذارد .پیرمرد بلند میشود .صندلی تاشو را
برمیدارد و عصازنان راه میافتد« :خیلی فکرهای
منفی میاد توی سرم .به خودم میگم اینقدر
فکرنکن .اما تا به خودم میاد میبینم دو ساعت
دارم فکرمیکنم اونم ازنوع منفیش ».پیرمرد سر
تکان میدهد« :کاش حداقل کرونا نیامده بود.
کاش این بالی سیا ازسرمون میگذشت .بیچاره
کرده همه رو ».پیرمرد تنهاست« :این زندگی اصال
ارزش نداره .به چه دردی میخوره؟ تا میاییم از
زندگی چیزی بفهمیم یکیمون میافته میمیره و
نفربعدی میمونه تنها ،میمونه بیکس .زنم چند
ماه پیش به رحمت خدا رفت .یک سال و نیم
درگیربیماری سرطان بود .اینقدرازجونش کشید
تا باالخره عمرشو داد به شما .خدا بیامرزدش.
هیچی از زندگیش ندید .دو تا خونه داشتم .یکی
را فروختم و خرجش کردم؛ مال رفته و جون
رفته .میخواستم اون یکی خونه را هم بفروشم
و خرجش کنم« .گناهعذاب» همش به بچهها
میگفت نذارید پدرتون خونه رو بفروشه .سر
پیری میافته به مستاجری .فکر کنم از ترس
اینکه خونه رو بفروشم ،مرگ خودشو از خدا
خواست .داشت خوب میشد .خیلی دکترا
بهمون امیدواری میدادن ،بعد یه دفعه فوت
کرد ».پیرمرد خسته شده است .صندلیاش را
میگذارد روی زمین و تعارف میکند« :کارمند

بازنشسته هستم .دو تا بچه دارم ،یه دختر
و یه پسر .دخترم مجرده 38 ،سالشه.
پسرم هم همین طور .پسرم  36سالشه.
مغازه پوشاک داره .این کرونا کار و
کاسبیها را خوابونده .پسرم با هزار قرض
و قوله مغازه را راه انداخت .حاال از صبح
تا شب میره در مغازه شاید یه قرون ،ده
شاهی کاسب بشه ،شاید هم نه ».پیرمرد
گوشی موبایلش را از توی جیب کتاش
درمیآورد .از توی گالری عکسهایش،
عکس دخترش را نشان میدهد« :قشنگه
مگه نه؟ بهخاطر پاش که میلنگه براش
خواستگار نیومد .اگر هم میاومد به
درد بخور نبودن .اینقدر رنج این بچه را
میخورم که بعد من چکارمیکنه» دهان
پیرمرد خشک شده است .حال و حوصله
ندارد .چانهاش را میگذارد روی عصایش
و چشمهایش را میبندد.
آن طرفتر چند پیرمرد دور هم
نشستهاند .بعضیها روی نیمکت فلزی،
بعضیها هم روی صندلیهایی که با
خود آوردهاند .یکی ازپیرمردها میخندد:
«میخواستم برم حسنآباد .چشم وا کردم
دیدم رسیدم به زیدآباد .دورزدم و برگشتم
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
سر از خلیلآباد درآوردم .توی ماشین
نشسته بودم و فکر میکردم چطوری
برم حسنآباد؟ نمیدونستم .اینقدرفکر
کردم تا باالخره فهمیدم و خودمو رسوندم
حسنآباد ».پیرمرد سر تکان میدهد:
«شوخی نیست ،فکر کنم دارم آلزایمر
میگیرم .من  70سال ازخدا عمر گرفتم.
 70سال رفتم حسنآباد و اومدم .بعد حاال بیام منو ببر خونه ،من کرمون برو نیستم ».پیرمرد
دست میکشد میان موهای یکدست سفیدش:
گم بشم .اصال نمیدونستم از کدوم طرف برم؟»
پیرمرد بغلدستیاش هم تعریف میکند« :چهارتا دختردارم .یا دکترهستن یا مهندس .دو
«هفتهپیشسکته کردم.چهارروزتویبیمارستان تا ازدخترا عروس شدن .حاال دخترسومی نامزد
بستری بودم .دکترمرخصم کرد به بچههام گفت کرده ،خانم دکتر تازه درسش تموم شده باید
ببرینش کرمون آنژیو کنه .به دومادم گفتم فقط بره طرح .توی این روزهای کرونایی که نمیشه

درد دلهایی از ورای کهنسالی

درد مشترک
عروسی گرفت .خونواده شوهرش میگن دو
تا خونواده جمع بشیم دور هم یه مراسم ساده
برگزار کنیم تا این دو تا جوون برن سر خونه و
زندگیشون اما من قبول نکردم».
بقیه پیرمردها میپرسند« :چرا قبول نکردی؟»
بعد همهمه میافتد بینشان .هر کسی حرفی

م یزند .یکی میگوید« :کرونا حاال حاال رفتنی
نیست ».آن یکی میگوید« :اگر تعداد بیشتری
مهمون دعوت کنید ممکنه خدا ناکرده همه
کرونا بگیرن ».پیرمرد سرش را جلو میآورد ،طوری
که بقیه دوستانش حرفهایش را نشنوند« :این
کف دست مو داره؟ بکن! پارسال دختر دومم

را عروس کردم .از کجا بیارم جهاز بخرم؟
اونم توی این گرونی .میدونی قیمت
یخچال فریزر چند شده؟ گاز؟ ماشین
لباسشویی؟ سر از خدا تومن درمیاره».
پیرمرد به حسرت سر تکان میدهد.
دوستانش میخواهند مجابش کنند که
عروسی ساده را بپذیرد .پیرمرد ساکت
به حرفهای دیگران گوش میدهد .بعد
آب پاکی را روی دستشان میریزد« :برای
خانم دکترباید یه عروسی مفصل بگیرن.
هزارتا آرزو داریم .نمیشه».
پیرمرد بازنشسته نیرو انتظامی است:
«نوهام میگه بابابزرگ شبیه  Sدرب و
داغونی هستی .بعد میره کتاب زبان
انگلیسیاش را میاره و حرف  Sرا نشونم
میده .خدایی هر چی به این حرف نگاه
میکنم ،میبینم واقعا شبیهش هستم».
پیرمرد بلند م یزند زیر خنده .کشاورز
است« :دو تا پسر دارم .هر دو کارمندن.
هیچ عالقهای به کشاورزی ندارن .خودم
تنهایی کارهای باغهام رو انجام میدم.
برای این باغا خیلی زحمت کشیدم ،اما
میدونم سرمو بذارم زمین و بمیرم ،همه
رو میفروشن .وقتی فکر میکنم دونه
به دونهی این باغها فروخته میشن
دلم آتیش میگیره .شما نمیدونین که.
من خودم دونه به دونه ایندرختها رو
کاشتم .آبیاری کردم .کود دادم .سمپاشی
کردم .جوونیم رو دادم پاشون .حاال
بچهها همش بهم میگن خب نکن .آخه
کمعقل! خونه و ماشین شما رو با درآمد
همین باغا خریدم وگرنه شما با این چندرغاز
حقوق کارمندی که نمیتونستین صاحب هیچی
بشین».
پیرزنی میخواهد ازبلواررد شود .ماشینها با
سرعت میآیند و پیرزن دلش را ندارد که بزند به
خیابان .دست دست میکند .بعد سربرمیگرداند

و به دو دختردبیرستانی میگوید« :منو ازخیابون
رد میکنین؟» دو دختر دو طرف پیرزن قرار
میگیرند و هر دست در دست یکی از دخترها.
از خیابان رد میشوند .پیرزن دعای خیرشان
میکند« :ایشاالسفیدبخت بشین ».دخترها ازسر
شوق میخندند .پیرزن هنهن کنان راه میرود:
«دکترفشارخونم گفته برو پیادهروی .فشارم خیلی
باالست .بعضی وقتها هم فشارم میافته .خود
فشارخونم هم نمیدونه چه مرگشه؟ سرگیجه
هم دارم .وقتی میخوام بخوابم سرم از اون باال
میافته روی بالشت .شوهرم غرم یزنه چرا همش
خوابی؟ نمیفهمه من ازمریضی همش میافتم.
وگرنه پا میشدم کارامو میکردم .مگه خوشم
میادهمشبیفتم؟»
پیرزن موقع راه رفتن مواظب است
زمین نخورد .آهسته گامهایش را برمیدارد.
چشمهایش را دوخته به آسفالت کف پیست:
«هفت تا بچه دارم .هفت تا پسر .دو تاشون
دوماد نشدن .یکی هم زنشو طالق داده .از
اون دوتایی که دوماد نشدن ناامیدم .فکر
نکنم دیگه دوماد بشن .اونی هم که طالق
داده زنشو ،مدام میاد به جون من غر م یزنه
که تو باعث شدی زنمو طالق بدم .تو از زنم
ایراد میگرفتی .تو میگفتی خوبی نیست .حاال
من تنهایی زندگی میکنم .اما خدا به سرشاهده
خودشون با هم نمیساختن .آدم نمیدونه
توی این دوره زمونه چطوری جواب بچههاشو
بده؟ ازشون باالداری کنه ،طلبکارش میشن.
جلوشون دربیاد بازم هم طلبکارش میشن.
به نظرم ما پدر مادرا باید همیشه دهنمونو
ببندیم و الم تا کام حرف نزنیم بلکم بچهها
راضی بشن ».پیرزن سرتکان میدهد« :نه ،اون
موقع هم میگن چرا خفهخون گرفتی و هیچی
نمیگی؟» پیرزن دیگر نه حوصله حرف زدن
دارد و نه راه رفتن .زیر لبهایش غرغر میکند:
«میگه برو پیادهروی ،چهجوری با این پاهای
علیلم برم پیادهروی؟»

در صورت قصور ،مرگ و بیماری در کمین است
 اکبر اسدی
این روزها افزایش آمارمبتالیان به
بیماری کرونا و فوتیها درسیرجان به
شدت نگرانکننده است .این موضو ع
دستمایه یادداشتی از اکبر اسدی؛
رییس گروه بیماریهای دانشکده
علوم پزشکی سیرجان شده است که در ادامه میخوانید.

با توجه به وضعیت قرمز استان و شهرستان ،افزایش
آمار و ارقام موارد مثبت مبتال به کرونا و مرگ و میر ناشی
اخیر و همچنین توجه به شروع فصل
از آن در دو هفته 
پاییز، باید گفت که زنگ خطربه صدا درآمده است .بنابراین
باید فکری اساسی برداشته شود و ستاد مقابله با کرونای
شهرستان و ستاد مقابله با کرونای حوزه سالمت مانند
روزهای آغازین شیوع این ویروس فعال گردد .این ستادها

بایدبابرگزاریجلساتخاصهفتگی،راهکارهاییپیشگیرانه
و موثر بکار گیرند .باید نظارتها و بازدیدها از اماکن
عمومی،درمانگاههایخصوصی،داروخانهها،مدارسدولتی
و خصوص ،بازار و پاساژه ،جایگاههای سوخت ،نانواییها،
رستورانها و فروشگاههای بزرگ عرضه مواد غذایی تشدید
گردد .همچنین باید آمار و ارقام بازدیدهای صورت گرفته
روزانه ثبت و توسط ستاد مقابله با کرونای شهرستان به جد

پیگیریشود.
با توجه به حجم کارگران فصلی باغات و ترمینالهای
ن باید این اماکن مورد بازرسی سرزده
ضبط پسته شهرستا 
قرار گرفته و مداوم رصد شوند .همچنین نحوه استقرار این
گارگران درباغات پسته نیزباید مورد بازدید واقع گردد.
با توجه به حوزه گسترده صنعتی و معدنی شهرستان و
ازطرفی افزایش موارد مثبت ابتال به کرونا ،باید مدیران این

حوزهها مجاب شوند که مانند روزهای آغازین شیوع کرونا،
تمامشیوهنامههاراجدیبگیرندزیراهرگونه کوتاهیوقصور
میتواند منجربه اپیدمی و همهگیری گسترده در این حوزه
گردد .باید آموزشهای الزم به گروههای در معرض خطر،
سالمندان و زنان باردار داده شود زیرا عدم رعایت و ابتال به
آنفلوآنزا یا کرونا در این گروهها مساوی با مرگ صد درصد
است .باید امکانات و تجهیزات بیمارستانی و موارد مورد نیاز

برای پاییزو زمستان دردسترس باشد و داروها اساسی مورد
نیاز آنفلوآنزا وکرونا برای این دو فصل ،تهیه شده و تدارک
الزم دیده شود .هرگونه کوتاهی و قصورمسئوالن و متولیان
امر در این خصوص از سویی و عادی شدن کرونا در سطح
شهرستان و رعایت نشدن مواردی نظیرزدن ماسک ازسوی
دیگر ،میتواند پاییز و زمستان مرگباری را به ارمغان بیاورد؛
پس عالج واقعه را باید قبل ازوقوع کرد.

حذف زوائد بصری شهری
توسط شهرداری منطقه یک سیرجان صورت خواهد گرفت؛

 مهندس محمد افصحی شهردار منطقه یک سیرجان :موانعی كه در خیابانها و كوچههای عمومی و معابر شهری نصب شده ،سد معبر و تخلف است
 طرح حذف زوائد فیزیکی و نازیباییهای بصری در محالت و معابر شهر در حال اجرا است
نازیباییها و به بیان دیگر آلودگیهای
تصویری که زوائد بصری نیز نامیده میشود ،یکی
از مشکالت شهر سیرجان از منظر زیبایی چهرهی
شهر به شمار میرود و نه تنها در سیرجان بلکه
در شهرهای دیگر نیز تبدیل به یک معضل شده
است .دیوار نوشتهها ،تابلوها و بنرهای غیر مجاز،
سایبان اصناف ،موانع نصب شده در معابر عمومی
و ...از جمله این نازیباییها به شمار میرود .لذا
شهرداری منطقه یک به منظور ایجاد زیباسازی
شهری تمهیداتی اندیشیده است.

خصوصا در مبادی ورودی شهر آغاز شده است تا به
زودی شاهد اینگونه تخلفات غیر بهداشتی در سطح
شهر سیرجان نباشیم.
وی همچنین به خودروهایی كه در حاشیهی كوچه و
خیابانها و معابر عمومی رها شدهاند ،اشاره کرد و افزود:
این خودروهای رها شده ،توقیف و به پاركینگ انتقال
داده میشوند؛ چون منظر شهری را نازیبا میكنند و
تهدیداتی را نیز برای شهروندان درپی دارد.

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات
شهرداری ،با تالش همکاران واحد زیباسازی و اجرایی
شهرداری منطقه یک دیوارنوشتههای معابر و محالت
امحا و زوائد فیزیکی و نازیباییهای بصری نماهای
شهری حذف میشود.
مهندس افصحی ،شهردار منطقه یک ،با تاکید
بر لزوم بهسازی ،آراستگی و ایمنسازی معابر و
محیطهای شهری ،تصریح کرد :به منظور رسیدگی به
درخواستهای شهروندان و تسهیل تردد عابران پیاده و
وسائط نقلیه ،طرح حذف زوائد فیزیکی و نازیباییهای
بصری در محالت و معابر در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه امحا آلودگیهای بصری ،دیوار
نوشتهها ،حذف زوائد نما و کف ،جمعآوری تابلوها و
بنرهای غیرمجاز و همچنین جمعآوری سایبان اصناف
و ...از جمله اقداماتی است که انجام میشود ،اظهار
داشت :تنها با حذف زوائد بصری میتوان تا حد زیادی
از اغتشاشات شهر کاسته و چهره شهر را بهتر کرد.
به گفتهی شهردار منطقه یک سیرجان ،داشتن
شهری زیبا در گرو جمعآوری و حذف زوائد نما و
پاکسازی نمای ساختمانها بوجود میآید و با توجه
به وجود آلودگیهای بصری از جمله موانع فیزیکی و
زوائد نمای ساختمانها ،در جهت بهسازی نمای شهری
توسط عوامل معاونت خدمات شهری و اجرای منطقه
یک اقدام شده است.
مهندس محمد افصحی شهردار منطقه یک در
گفتوگو با واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان ،گفت :طبق تبصرهی شش ماده
 96قانون شهرداریها تمام معابر شهری در اختیار

شهرداریها است و اشخاص نمیتوانند هیچ معبری را
تصرف كنند و اگر این اقدام در قالب نصب هرگونه مانع،
دكه نگهبانی و ...انجام شود ،شهرداری میتواند نسبت
به آزادسازی معبر اقدام و موانع را جمعآوری كند.
افصحی افزود :تمام كوچهها ،معابر و خیابانها،
فضاهای سبز شهری و پاركها ملك عمومی و برای
استفاده همه شهروندان است .وی ادامه داد :بر اساس
تبصرهی یك ماده  55قانون شهرداریها سد معبر و
اشغال پیاده رو و استفاده غیر مجاز و شخصی این محل
نیز غیر مجاز و ممنوع است.
شهردار منطقه یک اضافه كرد :تمام موانعی كه
در خیابانها ،كوچههای عمومی و غیر بنبست و
معابر شهری نصب شده ،سد معبر و تخلف است و
شهرداری نسبت به جمعآوری آنها اقدام خواهد كرد

و اگر شهروندان سیرجانی با این موارد روبرو شدند،
آن را به سامانه اعالم شكایتهای مردمی  137گزارش
كنند تا در اسرع وقت نسبت به جمعآوری موانع اقدام
شود .افصحی تاکید كرد :اگر مالكین تجاری ،مسكونی
و اداری اقدام به ایجاد موانع در پیادهرو و حاشیهی
خیابان مقابل ملك خود كنند ،براساس قانون در صورت
انجام این تخلف و در صورت رخ دادن هرگونه خسارت
جانی و مالی برای شهروندان ،جبران خسارت وارده بر
عهده مالكان ،اشخاص حقیقی و حقوقی است كه موانع
را ایجاد كردهاند.
وی به اقدامات برخی فروشندگان در سطح شهر
اشاره کرد و گفت :برخی فروشندگان اقدام به نصب
و قرار دادن تابلو و بنر در حاشیه خیابان ،پیادهرو ،تیر
چراغ برق ،درختان و ...میكنند .شهرداری تا كنون

چندین مرحله به این اشخاص اخطار داده و نهایتا
اگر واحدهای صنفی نسبت به جمعآوری اقدام نكنند،
ماموران سد معبر شهرداری اقدام به این كار نموده و
این سد معبرها را جمعآوری خواهند کرد.
به گفتهی شهردار منطقه یک ،جلسات متعددی
در چند ماه گذشته با مسئوالن اتحادیههای صنفی
برگزار شده است و آنها در این زمینه توجیه شدند كه
زیرمجموعه خود را برای بهبود منظر شهر و پاكسازی
دید بصری شهروندان در جهت احترام به حقوق قانونی
شهروندان آگاه كنند تا خودشان اقدام به جمعآوری
این تابلوها كنند .افصحی گفت :خودروهای بارفروش
در سطح شهر ،از دیگر مشکالت نازیبایی شهری است.
ساماندهی این خودروها نیز در دستور كار قرار دارد و
همچنین توقیف و جمعآوری خودروهای اغذیهفروش

 بیرون گذاشتن زباله به جز ساعت مقرر ،نظم
جمعآوری پسماند را بهم میزند
شهردار منطقه یک در خصوص جمعآوری زباله نیز
توضیحاتی را ارائه داد و گفت :شهروندان در ساعات
مختلفی از شبانهروز زبالههایشان را داخل مخازن و
سطلهای زباله قرار میدهند و این باعث بینظمی در
جمعآوری زباله و بهم زدن روال عادی جمعآوری زباله
میشود.
وی با بیان اینکه در کشورهای خارجی اگر شهروندان
خارج از زمان تعیین شده زبالههایشان را بیرون بگذارند
جریمه میشوند ،تصریح کرد :ما در سیرجان چنین
سازوکاری نداریم اما منطقی است که مطابق با قانون،
شهروندان سر ساعت تعیین شده زبالههایشان را
بیرون بگذارند تا هم معابر مدت بیشتری تمیز بمانند
و هم شهرداری فرصت انجام برخی اقدامات همچون
شستوشوی سطلهای زباله را پیدا کند.
 تفکیک از مبدا یک اقدام اخالقی است
افصحی گفت :بخشی از علت وجود هزاران کودک
کار در حوزه پسماند و ایجاد پدیدهی زبالهگردی در
نتیجه تفکیک نکردن زبالههای تر و خشک از یکدیگر
است .در نتیجه باید عالوه بر نجات کودکان کار از
شرایط نامناسب ،با تفکیک از مبدا چرخه موجود را
بشکنیم .وی تفکیک از مبدا را با توجه شرایط امروزی
یک اقدام اخالقی دانست.
از نظر شهردار منطقه یک ،برای اصالح چرخهی
معیوب مدیریت پسماند در شهر سیرجان عالوه
بر اقدامات قانونی در چارچوب مقررات کنونی باید
راهکارهای اصالح و تحول در طرح جامع مدیریت
پسماند مشخص شود و با فرهنگسازی و گفتوگوهای
مدنی باید مردم به این باور برسند که تفکیک از مبدا تا
چه اندازه به حال شهر و حتی کودکان کار مفید است.

