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بیژن ادبی
سـال جدیـد را مـردم کشـورمان در
شـرایطی شـروع کردنـد کـه بیـش
از یکسـال اسـت بـر اثـر بحـران
جهانـی ناشـی از همهگیـریِ کرونـا و
ِ
مشـکالت اقتصـادیِ شـکلگرفته بـر
اثـر آن ،زندگـی مـردم در زنجیـرهای از
دغدغههـا درگیـر شـده اسـت .مصائب
معیشـتی مردم از یـک طرف ،دلزدگی
ِ
حاصـل از دوری و پرهیز از همنشـینی
و تنهایـی طوالنیمـدت آدمهـا از طرف
دیگـر ،دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و
گرههـای عجیبـی در زندگـی مـا بـه
وجـود آوردنـد .همانگونـه کـه هـر
شـهروندی ،خـودش شـخصاً ،عـوارض
عینـی بهوجودآمـده را تجربـه کـرده
اسـت.
خالهـای عاطفـی پیشآمـده و
کمرنگشـدن ارتباطـات انسـانی ،عالوه
بـر آن کـه زمینهسـا ِز تبعـاتِ
فـراوان
ِ
روانـی اسـت .روی دیگـر سـکه نیـز
آزاردهنده اسـت .بسیاری مشـاغل آزاد،
وابسـته به حضـور در اجتمـاع و به حال
برقراری روابط متقابل و معاشـرتِ رو در
رو بـا مشـتریان اسـت و از اینجهـت بـا
توجـه بـه تنگناهـا و مضایقی کـه مردم
بـا آنهـا روبـهرو شـدهاند ،مشـکالت
فراوانـی را ایجـاد کـرده اسـتُ .طرفهتر،

خالءهای عاطفی و کمرنگی ارتباطات انسانی

شـهروندانی کمبضاعـت هسـتند کـه
شغلشـان در گـر ِو حضـور در خیابـان
ً
مثلا شـهروندانی
و اجتماعـات اسـت.
کـه حرفـ ه آنان ،دستفروشـی و مشـاغل
اینچنینـی اسـت .در همین سـیرجان،
بسـیاری از افراد حتی از دیگر شـهرهای
ایـران بـه جمعهبـازار میآمدنـد و
تولیدات خانگی و محصوالت کشـاورزی
خـود و دیگـران را عرضـه میکردنـد و
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حیـات اجتماعـی و اقتصـادی آنـان در
ت و آمدهایی
گـر ِو همین مـراوادات و رف 
بـود کـه مردم در این سـاختار داشـتند،
سـاختاری کـه حـاال گویـا امکانـی برای
تثبیـت در گوشـهای از شـهر یافتـه
و قـرار اسـت جایـی دوبـاره کارشـان
ً
فعلا بـه علـت
از سـر گرفتـه شـود امـا
همهگیـری ،زمـان بازگشـایی آن تـا
اطلاع ثانـوی در هالـهای از ابهام اسـت.

 غرض از بیان این مطالب ،اندیشیدن به مشکالتی است که اقشار
فرودست به آن مبتال شدهاند و باید در ساز و کارهای متناسب و آبرومندانه
از آنان نیز دلجویی شود و نگذاریم آنها که در لبه فروریزی و سقوط
مالی هستند ،به ورطه هولناک که یا به قول جامعهشناس روستایی« ،رابرت
چمبرز» به «چرخه محرومیت» فروبغلتند و احساس کنند جانپناهی برای
تسکین و تلطیف دردهایشان ندارند .این همان حالتی است که به آن «انزوای
اجتماعی» میگویند که آن شهروند محروم ،تعلقات عاطفیاش را کمکم از
دست میدهد و جامعه با آسیبهای جدی هویتی مواجه خواهد شد

غـرض از بیـان ایـن مطالب ،اندیشـیدن
به مشـکالتی اسـت که اقشـار فرودست
بـه آن مبتلا شـدهاند و بایـد در سـاز و
کارهـای متناسـب و آبرومندانـه از آنـان
نیـز دلجویـی شـود و نگذاریـم آنهـا
کـه در لبـه فروریـزی و سـقوط مالـی
هسـتند ،بـه ورطـه هولنـاک کـه یـا به
قـول جامعهشـناس روسـتایی« ،رابـرت
چمبـرز» بـه «چرخـه محرومیـت»
فروبغلتنـد و احسـاس کننـد جانپناهی
بـرای تسـکین و تلطیـف دردهایشـان
ندارنـد .ایـن همـان حالتی اسـت که به
آن «انـزوای اجتماعـی» میگوینـد کـه
آن شـهروند محـروم ،تعلقات عاطفیاش
را کمکـم از دسـت میدهـد و جامعـه
بـا آسـیبهای جـدی هویتـی مواجـه
خواهـد شـد .البتـه تمامـی زوایـای
حضـور و مشـارکت اجتماعـی نیـز در
جریـان ایـن همهگیـری ،نابـود نشـده
اسـت ،انسـانها همـواره در بنبسـتها
مجبـور میشـوند ،مسـیرهای دیگـری
بـرای تشـریک مسـاعی پیـدا کننـد .در

مجمـوع ،در طـی ایـن مـدت ،ذائقـه
عمومـی بـه شـدت تغییـر کرده اسـت.
انسـانها،
قـدردان دلخوشـیهایِ
ِ
بهظاهـر کوچکـی شـده اند کـه در حال
حاضـر ،دنیایی از آرامش دسـتنیافتنی
محسـوب میشـوند .دغدغـ ه ارتبـاط
بـدون دغدغـه بـا والدیـن ،نزدیـکان و
دوسـتان .دغدغـه راحت نفس کشـیدن.
ظواهـر زندگـی کـه پیـش از ایـن،

کماهمیـت تلقی میشـد ،حـاال در زمره
آرزوهـا و آمـال بهشـمار میآیـد .طـی
ایـن مـردم ،خُ لقـاً ،منصفتـر شـدهاند و
براثـر فشـارهایی کـه تحمـل کردهانـد،
آبداده و بهتعبیـری رویینتـن در
معنـای سـختجانی و تـابآوریِ باالترو
بامالحظـه و طمانینـهی بیشتـری
رفتـار میکننـد و سـعی میکننـد بـر
رفتارهـای اجتماعـی خـود ،کنتـرل

در همین سیرجان ،بسیاری از افراد حتی از دیگر شهرهای ایران به
جمعهبازار میآمدند و تولیدات خانگی و محصوالت کشاورزی خود
و دیگران را عرضه میکردند و حیات اجتماعی و اقتصادی آنان در
گرو همین مراوادات و رفت و آمدهایی بود که مردم در این ساختار
ِ
داشتند ،ساختاری که حاال گویا امکانی برای تثبیت در گوشهای
از شهر یافته و قرار است جایی دوباره کارشان از سر گرفته شود
اما فعًال به علت همهگیری ،زمان بازگشایی آن تا اطالع ثانوی
در هالهای از ابهام است

بیشتـری داشـته باشـند.
آدمهایـی کـه بخشـی از صورتشـان
زیر ماسـک قـرار گرفته  ،یـاد گرفتهاند
تـا بـه چشـمهای یکدیگـر نـگاه
زبـان چشـمها را بیـش از
کننـد و
ِ
پیـش بیاموزنـد و در چهـره یکدیگـر
تعمـق ،افزونتـری داشـته
دقـت و ّ
باشـند .رعایـت نـکات بهداشـتی کـه
شـاید در میـان دیگـر کشـورهای
توسـعهیافته ،پیـش ازیـن نیـز امـری
رایـج تلقـی میشـد و بـرای دیگـران،
آنچنـان بـاارزش ارزیابـی نمیشـد،
حـاال بـه بخشـی از روتیـن از زندگـی
روزمـره درآمـده اسـت .خُ ـرده فرهنگ
و رفتارهایـی کـه احتمـاال در فضـای
پسـاکرونایی سـالهای آینـده نیـز
ِ
آنقـدر ملکـه ی ذهـن مـردم شـده
باشـد ،کـه شـهروندان بـدون تامـل و
تفکـر ،آن الزامـات را رعایـت کننـد.
ِ
مثبت
ایـن مـوارد اخیر البتـه از نـکات
غیرمسـتقیمی بـود کـه ایـن بیمـاری
مقـدر کـرد .اگـر
جانسـوز برایمـان
ّ
قـرار بـه تکـرار و پذیـرش باشـد ،چـه
بهتـر کـه در مـورد اخالقیترشـدن،
قضـاوت نکـردن و منصفتـر شـدن
شـدن
و همچنیـن رعایـت و درونی
ِ
توصیههـای بهداشـتی ،هرچهزودتـر
ایـن امـور تبدیـل بـه هنجـاری روزمره
شـود.

مدیر روابطعمومی شهرداری سیرجان تشریح کرد:

نگارستان:

خدمات عمرانی و ز یبا سازی شهرداری در نوروز امسال

از سـوی مدیـر روابـط عمومـی شـهرداری
سیرجان اقدامات شـهرداری در بخش خدمات
عمرانی و زیباسـازی شـهر در ایام نوروز تشریح
شـد .بـه گـزارش واحـد خبـر و امـور رسـانه
مدیریت ارتباطات شـهرداری سیرجان ،محمد
رضا قلیچ خانی ضمن تبریک فرارسـیدن سـال
جدیـد گفـت  :مقـام معظـم رهبـری حضـرت
(مدظلـه العالی) سـال جدیـد را سـال «تولید،
پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی هـا » نامگـذاری
فرمودنـد و یقینا ما نیز در مجموعه شـهرداری
 ،رهنمودهـای مقام معظم رهبری را سـرلوحه
عملکـرد خـود در ایـن رابطـه قـرار خواهیـم
داد .مدیـر روابـط عمومی شـهرداری سـیرجان
بـا آرزوی موفقیـت بـرای همه همشـهریان در
بهـار و سـال جدید ،یکی از اقدامات شـهرداری
بـرای ایـام نـوروز را راه اندازی کارناوال شـادی
در راسـتای افزایش نشـاط اجتماعـی بیان کرد
و گفـت :شـهرداری اصلاح هندسـی برخـی
معابـر  ،تسـطیح  ،آسـفالت معابـر شـهری و
همچنیـن مرمـت و لکـه گیری آسـفالت معابر
قبـل از آغاز تعطیالت عید نـوروز اقدامات الزم
را معمـول نمـود .مهنـدس محمدرضـا قلیـچ
خانـی خاطـر افـزود :معاونـت خدمات شـهری
شـهرداری نیـز در تعطیلات ایام نوروز نسـبت
بـه جمـع آوری سـگهای ولگـرد  ،جلوگیری از
تکـدی گـری در تقاطـع هـا  ،میادیـن و معابر
شـهر  ،جلوگیـری از سـاخت وسـاز هـای غیر
مجـاز  ،گودبـرداری ها ،حفاری هـای غیرمجاز
 ،تخلیـه خـاک ونخاله در سـطح شـهر  ،جمع
آوری بنرها ،اسـتندها  ،تابلوها و داربسـت های
غیرمجـاز  ،برخورد با کیوسـک ها با فعالیتهای
غیرقانونی و دسـت فروشـان در تمامی مسیرها
 ،جلوگیـری از فـروش میـوه و سـایر مـوارد
توسـط وانـت بارهـای شـخصی در معابر شـهر
و جمـع آوری خودروهـای فرسـوده در سـطح
شـهر اقدامـات سـازنده ای را انجـام داد.
مدیـر روابـط عمومی شـهرداری با بیـان اینکه
اسـفند مـاه نهضت پاکسـازی شـهر سـیرجان
تخصیـص داده شـد افـزود  :سـازمان مدیریت
پسـماند شـهری در طـی اسـفند مـاه سـال
گذشـته نسـبت به پاکسازی کامل شـهر اقدام
و در طـول ایـام عید نیز در طول شـب نسـبت
بـه گندزدایی جـداول و پاکسـازی شـهر اقدام
نمـود.وی در خصـوص اقدامـات شـهرداری
مناطـق در ایـن ایـام اظهارداشـت :سـاماندهی
تابلوهـا  ،اسـتندها و فضاهای تبلیغاتی سـطح
شـهر  ،رنـگ آمیـزی جـداول سـطح شـهر از
جملـه اقدامـات مدیریـت شـهری بر شـمرد.
قلیـچ خانـی اضافه کرد :سـازمان سـیما منظر
و فضای سـبز شـهری نیـز در این ایـام موظف
شـده بـود نسـبت بـه آمـاده سـازی پارکهـا ،
تعمیـر و مرمـت آنهـا  ،رنـگ آمیـزی جـداول
معابـر  ،خیابـان هـا  ،بلوارهـا ومیادین سـطح
شـهر و برخـی از پـارک هـا اقدامـات شـایان
توجـه ای را ارائـه نمایـد .مدیـر روابط عمومی
شـهرداری پاسـخگویی  24سـاعته حضـوری
و تلفنـی بـه همشـهریان گرامـی ،فعـال

نمـودن سـامانه  137بـه صـورت  24سـاعته
و انتقـال شـکایات ودرخواسـت هـای مردمـی
در کوتاهتریـن زمـان بـه سـازمانها و ارگانهای
خدمـات رسـانی از دیگـر اقدامـات محولـه
در ایـام تعطیلات نـوروز بـه شـهرداری مـی
باشـد .وی خاطرنشـان کـرد  :یکـی از عوامـل
نشـر فرهنگ شـهروندی در بین شـهروندان ،
نصـب بنرهایی با مضامین پیـام های فرهنگی

شـهروندی اسـت که کارکنـان مجموعـه اداره
روابـط عمومـی شـهرداری در ایـام نـوروز این
کار را در اولویـت قـرار داده و شـهروندان عزیز
در طـول ایـن مـدت و مخصوصـا در روز ۱۳
فروردیـن روز طبیعـت شـاهد بنرهایـی بـا
مضامیـن نامگذاری سـال  1400مقـام معظم
رهبـری (مدظلـه العالـی) ،تبریـک سـال نـو،
هشـدار هـای کرونایـی ،حفـظ و مراقبـت از

محیـط زیسـت بودنـد .مدیـر روابـط عمومـی
شـهرداری در پایـان ضمـن تشـکر از شـهردار
محتـرم  ،مدیـران واحدهـا و سـازمان هـای
شـهرداری و همـه ی همـکاران و کارکنان که
در ایـن روزهـا و روزهای گذشـته وقت خود را
برای شـهر و مردم گذاشـتند ،بـه صورت تیتر
وار برخی اقدامات دیگر مجموعه شـهرداری را
بدیـن شـرح بیـان کرد:

***
 پاکسـازی و تنظیف گسـترده شـهر
( افزایـش تعـداد نیـرو و ماشـینآالت
بهمنظـور جمـعآوری زبالـه ،نخالههـای
سـاختمانی و رفـت و روب معابـر) و
اجـرای طرح ضربتـی پاکسـازی محالت
و ورودیهـای شـهر
 شروع اجرای پروژه شهر نور

 اجرای چندین اِل ِمان نوروزی
 اجرا و راهاندازی پارک متحرک
 اجـرای اِل ِمان دیوار گلیـم در ورودی
از سـمت تهران
 اجرای سـه مورد سـفره هفتسـین
نوروزی
 گلکاری تمامـی بلوارهـای اصلـی
سـطح شـهر و ورودیهـا
 فعالسـازی آبنمـای کف خشـک
پـارک الله
 بهسازی پارک الله
 فعالسازی تمام آبنماهای شهری
 امحاء و پاکسـازی بخشی از تبلیغات
دیوار معابر اصلی شـهر
 زیباسـازی انتهـای ولیعصـر (عجل
ا ...تعالـی فرجـه ّ
الشـریف) و میـدان
السلام) و ورودی
امیرالمؤمنیـن (علیه ّ
شـهر از سـمت کرمـان (بلـوار سـردار
سـلیمانی) بـا اسـتفاده از سـنگهای
رنگـی و گل
 ریسهکشی و نصب پرچم
 خطکشی معابر شهری
 پـروژه نصـب اِل ِمـان عکسهـای
شـهدای معـزز در بلـوار شـاهد
 نصـب پایـه پرچمهـای پـل صنعت
مکیآبـاد
 تعویض کلیه پرچمهای شهری
 آذینبندی و فضاسازی شهر
 اجرای دیوار مشاهیر
 بهسـازی جداول و زیباسـازی بلوار
سـردار جنگل
 لکهگیری آسفالت معابر
 آسـفالت و سـنگ فـرش معابـر
(فردوسـی ،وحیـد ،شـریعتی و)...
 رنگآمیـزی تقاطـع مکیآبـاد (پل
صنعت )
 مناسبسـازی بنرهای سـطح شهر
بـا شـعار سـال مقـام معظـم رهبـری،
دارالحسـین و نـوروز
 نگارخانـه شـهری «سـیرجان مـا»
مشـترک بـا گلگهر
آبنمـای کـف خشـک پـارک 17
شـهریور و آبنمـای انتهای بلـوار ولیعصر
(عجـل ا ...تعالـی فرجـه ّ
الشـریف)
 حذف تابلوها و عناصر نازیبا
 نصب سطل تفکیک زباله
نصـب اسـتیکرهای فصـل بهـار
روی  ۳۰ایسـتگاه اتوبـوس و سـاخت ۴
ایسـتگاه جدیـد
 تسـطیح نخالههـای حاشـیه شـهر
(جـاده شـیراز ،میـدان منطقـه ویـژه،
بلوار خلیج فارس ،حاشـیه بلـوار والیت،
حاشـیه بلـوار قائم ،جـاده کرمـان ،جاده
تهـران و دپـو نخاله)
اجـرای برنامههـای فرهنگـی و
اتوبـوس شـادی و روز درختـکاری
بهسـازی و نوسـازی اتوبوسهـای
شـهری
اجـرای گسـترده كاشـت نهـال در
سـطح شـهر

