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 نجمه محمودآبادی
قرنطینهی خود را چگونه گذراندید؟ این
سؤالی است که به صورت تلفنی از کسانی
که حاضر به مصاحبه شدند پرسیدیم .وجه
مشترک همهی کسانی که در این مصاحبه
شرکت کردند سه چیز بود :خسته ،عصبی و
غمگین.
صدیقهخانم حسابی ترسیده است:
«همسایهمان شربت نذری آورده بود در
خونه .رفتم پارچ شربت را گرفتم و توی پارچ
خودمان خالی کردم .پارچ را به همسایه پس
دادم .نشستم سرمیزو تکهای نون توی دهنم
گذاشتم .یک دفعه دخترم صدایم زد و گفت
مامان چرا پارچ همسایه را پس دادی دستاتو
نشستی؟ نمیدونین بند توی دلم پاره شد.
وحشت کردم .گفتم وای خدا زد توی سرم.
دیدی نکنه کرونا گرفته باشم؟»
از صدایش پیداست که خسته و سردرگم
است« :من  67سال دارم .حاجی هم 73
سال .میترسیم پامون را از در خونه بیرون
بذاریم .میترسیم کرونا بگیریم 3 .تا بچه
دیگه دارم که عروس و داماد شدن .االن
دقیقا  53روز است که ندیدمشون .به
حاجی میگم میمیریم و آرزوی دیدن
بچهها را به گور میبریم ».صدیقهخانم درباره
تهیه مایحتاج خانه میگوید« :دختر مجردم
همهی خریدهای خونه را انجام میده .خدا
خیرش بده .میره خرید میکنه ،میاد خریدها
را میذاره روی پلهها و میشینه یکییکی
ضدعفونی میکنه و خریدهای یخچالی را
میاره توی خونه ،خریدهایی هم که خراب
نمیشن را میذاره همون جا روی پله و فردا
میاره توی خونه .خالصه خیلی رعایت میکنه.
خودش هم مانتوشو درمیاره میندازه روی بند
که آفتاب بخوره بعد دستاشو میشوره و ضد
عفونیمیکنه».
درددل صدیقهخانم ادامهدار است« :من
و حاجی که فکر نکنم جون سالم به در
ببریم .کرونا ما رو نکشه ،خونهنشینی ما رو
حتما میکشه .از صبح تا شب توی خونه.
تلویزیون را روشن میکنیم .از این کانال به
اون کانال .تلویزیون هم که برنامه نداره .حاال
تا سریال پایتخت پخش میشد خوب بود.
نگاه میکردیم .تکرارش را هم نگاه میکردیم.
سرمون گرم میشد ،اونم که تموم شد .از
بس حیاط شستم ،باغچه آب دادم ،بیخودی
خونه را جارو زدم دیگه به تنگ اومدم .حاال

نگرانیها و آرزوهای مردمی که بخاطر جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا خانهنشین شدهاند

کرونا تموم بشه میدونم چطور زندگی کنم
بهاره از جمله کسانی که به
حتی تحمل دیدن حاجی را هم
کرونا زیاد اهمیت نداده است:
ندارم .بهش میگم چرا روبهروی
«من که باور نمیکنم کرونا اصال
من میشینی؟ میگه خب تو چرا
وجود داشته باشه .آخه هیچ
روبهروی من میشینی؟ دخترم
کس دور و بر ما فوت نشده یا
میگه توروخدا به همدیگه گیر
اصال مریض نشده .من مطمئن
ندید .حوصلهی دعوای شماهارو
نیستم همچین بیماری وجود
ندارم .من و حاجی هم دیگه
داشته باشه .من و شوهرم که
هیچینمیگیم».
تعطیالت عید را حسابی گشتیم.
دهان صدیقهخانم خشک
اول رفتیم بندرعباس بعدش هم
میشود و دائم آب میخورد و
رفتیم کرمان .خالصه خیلی بهمون
عذرخواهی میکند« :ببخشید
خوش گذشت .تنها بدیش این بود
من همش آب میخورم .از بس
که مغازهها تعطیل بودن و من
استرس دارم .پسرم بهم میگه
نتونستم خرید کنم .فقط روز آخر
مادر استرس نداشته باش ،میگن
یعنی روز  13فروردین که داشتیم
اگر استرس داشته باشید سیستم
از کرمان میاومدیم پلیس جلوی
ایمنیتون میاد پایین ،زودترمریض
ما را گرفت و حسابی اذیتمون
میشید .به خدا دارم سعی میکنم
کرد .االن هم شوهرم داره میره
استرس نداشته باشم اما مگه
سر کار .توی تعطیالت عید هم
دست منه .میخوام به کرونا فکر
خونهی همهی قوم و خویشها
نکنم اما مگه میشه؟»
رفتیم .بعضیها از اومدن ما
 حتی یک شب خواب
تعجب میکردن ولی خب دیگه
راحتنداشتم
نمیتونستند ما را ،راه ندن که .من
دارد.
مغازه
شوهرش
راحله،
مجتبی یکی از شهروندان سیرجانیست که روزهای قرنطینهای به دلیل شیوع ویروس کرونا خود را در کنار خانواده و توجه بیشتر به آنها میگذراند | عکس :امین ارجمند /پاسارگاد
مهمونیهامو رفتم .مسافرتهامو
تعطیلی و رکود پیش از عید
حسابی به شوهر راحله ضرر رسانده است :خودم میگم ولش کن دوباره سال دیگه آورد .پیش خودم میگفتم امسال یه پراید نشستم توی خونه و کارم شده دعا کردن که رفتم .گشتوگذارمو رفتم .هیچ اتفاقی هم
«فکر کنم باید برای شوهرم جشن گلریزان میفرستمش از اول همین سال تحصیلی هم میخریم .نمیدونستم کرونا این جوری زودتر محل کارم دوباره باز بشه و بروم سر نیفتاد .مردم الکی خودشونو ترسوندن .خبری
نیست».
کار».
برگزار کنم .ادارات و بانکها که شروع به را بخونه .همین جوری این بچه دهنشو باز بدبختمونمیکنه».
بهاره ادامه میدهد« :این مطلب را حتما
مهناز بیحوصله و بیطاقت است« :توی
 من موندم بیکاری و قسطهای عقب
یزنند و میکنه من خودمو کنترل میکنم که نزنم
کار کنند ،چکهای شوهر مرا برگه م 
همین ایام عید هم پدرم به رحمت خدا رفت .بنویسید که پلیس جلوی ما را گرفت و
میاندازنش گوشهی زندان .باورتون میشه من توی دهنش .حاال این وسط بخوام بهش افتاده
مهنازسه ماه پیش ازعید رفته بود سرکار .سکته کرد .قبال کسانی بودن که زنگ میزدن نمیذاشت برگردیم سیرجان .تا رییسپلیس
در این روزهای تعطیل حتی یک شب خواب درس هم بدم .این بچه از این قرنطینه جون
یک کارراحت و بیزحمت« :عصر ازساعت  3برم خونهشونو تمیز کنم .حاال هیچکس پیگیری کنه .آخه این چه وضعیه؟ درسته
راحت نداشتم .شوهرم هم که همهاش سالم به درنمیبره».
یزنه .خودم به بعضیاشون زنگ زدم .اجازه برگشتن ندن؟»
راحله سکوت میکند .سکوتش طوالنی تا  6باید میرفتم محل کارم را تمیزمیکردم .زنگ نم 
تلویزیون نگاه میکند و سیگار میکشد .ما
 نهایت استفاده را از این توفیق
سعی میکنیم زیاد با هم حرف نزنیم چون اگر میشود .بعد خودش سکوت را میشکند :باغچه را آب میدادم .کارم خیلی راحت بود .پرسوجو میکردن که بابام در اثر چی مرده؟
«ببخشید رفته بودم توی فکر .پارسال پیش حقوق خوبی هم میگرفتم .صاحبکارم گفته من اولش متوجه نمیشدم منظورشون چیه .اجباری بردم
حرف بزنیم حتما دعوامون میشه».
فاطمه این روزها را خیلی خوب گذرانده
یام افتاد
صدای راحله بینهایت غمگین است :از عید شوهرم ،همینقدر جنس آورده بود .بود ،بعد از عید بیمهام میکند .با حقوقم توضیح میدادم .بعدش تازه دوزار 
«مدرسه ازمون خواسته عضو یک کانالی روز آخر اسفند دیگه مغازه خالی شده بود .برای دخترم یک گوشی قسطی خریده بودم و که اینا میترسن پدرم در اثر کرونا فوت کرده .است و نهایت استفاده را از این تعطیالت
بشیم که به بچهها در اون کانال درسهاشون همهی جنسها فروش رفته بود .ما قبال برای پسرم هم یک دوچرخه .داشتم قسطها هیچ کدوم قبول نمیکردن .بهانه میآوردن برده است« :شوهرم معلم زبان انگلیسی
رو آموزش میدن .من اصال حال و حوصله یک گاراژ اجاره کرده بودیم .عید  98با این را میدادم .تصمیم داشتم این قسطها که که خونههاشون تمیزه و خودشون بیکارن ،است .هیچ وقت فرصت نمیشد که پیشش
زبان انگلیسی یاد بگیرم .در این تعطیالت
یزنه اصرار میکنه فروش عالی مغازه تونستیم یه آپارتمان  100تموم شد برای خودم هم گوشی قسطی بخرم .دارن تمیزکاری میکنن».
ندارم .خواهرم بهم زنگ م 
 من که باور نمیکنم کرونا اصال روزی یک ساعت و نیم انگلیسی یاد گرفتم.
که سریعتر عضو بشم و با پسرم کار کنم .متری توی یکی از شهرکها اجاره کنیم .بر ازروزدوم اسفند محل کارم تعطیل شد .من
کتابهایی هم که مدتها بود خریده بودم
اما من نه اعصاب دارم نه انرژی .پیش اساس فروش پارسال امسال شوهرم جنس موندم بیکاری و قسطهای عقب افتاده .حاال وجود داشته باشه

و به خاطر مشغلهی کاری و درس و مشق
بچهها فرصت نمیکردم بخواندم را هم
خواندم .پته دوختم .شیرینی و کیک پختم.
به کارهای عقب ماندهام رسیدم .باغبانی کردم
و در باغچهی خانه کلی گل کاشتم و خالصه
نهایت استفاده را از این توفیق اجباری بردم».
اگر چه فاطمه نهایت استفاده را از این
روزها برده است اما باز هم این خانهنشینی
و ترس از بیماری حالش را گرفته است« :در
دوران مدرسه مادرم همیشه به ما میگفت
سوزن یک کاره نباشید .همهاش ما را تشویق
میکرد که در کنار درس خواندن و مدرسه
رفتن کارهای دیگری هم بیاموزیم .مثال
خیاطی یاد بگیریم .آشپزی کنیم و ...در این
تعطیالت تازه به معنی حرف مادرم پی بردم.
به خودم میگفتم اگر من خیاطی بلد بودم
االن میتوانستم برای خودم دو تا مانتو بدوزم.
اگر کمی آرایشگری بلد بودم االن میتوانستم
موهای خودم را رنگ کنم .یا موهای دخترم
را کوتاه کنم .خدا را شکر اینترنت وجود دارد
حداقل دو تا دستور آشپزی و شیرینیپزی
ازش سرچ کردم وگرنه میپوسیدم ازبیکاری».
فاطمه برای دوران پساکرونا خیلی
تصمیمها گرفته است« :مدتها بود پسرم
اصرار میکرد او را پیش یک استاد نجاری
بفرستم تا نجاری یاد بگیرد .اما من بهش
میگفتم نه فقط درس بخوان .کرونا به من
یاد داد آدمی هر چه بلد باشد باز هم کم
است .هرچه هنر در بازو داشته باشی آدم
موفقتری خواهی بود .پس اولین کاری
که میکنم پسرم را پیش یک استاد نجاری
میفرستم .خودم هم حتما کالس خیاطی
خواهم رفت .یک دوره آرایشگری میگذرانم
و آموزش زبان انگلیسیام را هم پشت گوش
نمیاندازم .از این به بعد خدا میداند درگیر
چه بیماریها و ویروسهایی شویم .از ما
که گذشت اما باید بچهها را برای آیندهای
نامعلوم آماده کنیم».
تصمیمهای فاطمه زیاد است و
آرزوهایش« :کاش زودتر کرونا تمام شود.
کاش برگردیم به روزهای قبل .دلم برای
دیدن دوستان و همکارانم تنگ شده .دیگه
از کار زیاد نمینالم .دیگه همهی دعوتها و
مهمونیها را قبول میکنم .حاال تازه فهمیدم
چقدر رفت و آمد و دور هم جمع شدن
ارزش دارد .دیگه ناشکری نمیکنم .اگر کرونا
تموم بشه میدونم چطورزندگی کنم».

رییس ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری:

از همکاری شهروندان تشکر میکنم

 ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تاکنون حدود  2/500/000هزار لیتر محلول ضد عفونیکننده در اختیار سازمانها ،گروهها و دستگاههای فعال در زمینه محلولپاشی قرار داده است
آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی ،رییس ستاد
پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری سیرجان
گفت« :از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور
به دستور شهردار محترم ستاد پیشگیری و
مدیریت بحران شهرداری سیرجان تشکیل و با
توجه به ضرورت مقابله با ویروس کرونا اقدامات
الزم در دستور کار این ستاد قرار گرفت».
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری،
فیروزآبادی با اشاره به فعالیتهای این ستاد گفت:
«با همکاری کلیه سازمانها و واحدهای شهرداری
و گروههای مردمنهاد تاکنون نزدیک به چهل روز
درگیر اقداماتی از قبیل گندزدایی و ضدعفونی شهر
بودهایم».
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری افزود« :از ابتدای شروع فعالیت این ستاد
تاکنون بالغ بر ( 2/500/000دو میلیون و پانصد هزار)
لیتر محلول ضد عفونیکننده در اختیار سازمانها،
گروهها و دستگاههای فعال در زمینه محلولپاشی قرار
گرفته و بر اساس آمار ثبت شده بالغ بر 600سرویس
محلولپاشی در نقاط مختلف شهر انجام شده که
از این بین بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی،
میدان ترهبار ،بازار ،دفاتر خدمات مسافربری شهری
و بین شهری و کلیه جایگاههای سوخت ،کمربندی،
بلوارها و خیابانهای اصلی و همچنین نقاط آلودهای
که احتمال آلودگی بیشتری نسبت به سایر اماکن
داشتهاند و نقاط و محالتی که از طریق دانشکده
علومپزشکی آلوده اعالم شدهاند ،به صورت یک نوبت
در هر روز ضد عفونی شدهاند».
رییس ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری
سیرجان با اشاره به بررسی آمار و اطالعات ثبت
شده ،گفت« :در مدتزمان مذکور بالغ بر  10000نفر
ساعت در زمینه محلولپاشی و ضد عفونی توسط این

ستاد فعالیت صورت پذیرفته است».
آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی ادامه داد« :ضد
عفونی جایگاههای  CNGو در اختیار دادن محلول
و تجهیزات بهداشتی به اپراتورها ،خرید محلولپاش
و در اختیار کارخانه آسفالت و کلیه سازمانهای
شهرداری ،مسدود کردن مسیر راستگرد میدان
شورا از سمت بلوار شاهد،آمادهسازی محل استقرار
کمپ نیروی انتظامی جهت کنترل ورودی و
خروجیهای شهر ( شامل مخلوط ریز تسطیح و
رگالژ)،مسدود نمودن کلیه مسیرهای فرعی و غیر
ضروری شامل کلیه ورودیهای فرعی ،بلوار والیت،
بلوار حرم تا حرم ،مسیر ورودی جاده شیراز و بلوار
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،میدان شورای اسالمی و
میدان نیروی دریایی ،محلولپاشی کلیه ورودیهای
شهر بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تا میدان
امام علی(ع) و بلوار خلیج فارس ،ورودی شیراز تا
پل دفاع مقدس ،ورودی تهران تا مسیر خروجی از
شهر و سرویسهای بهداشتی سطح شهر،راهاندازی
وبسایت ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری و بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی،ضدعفونی ناوگان
به آدرس  bohran.sirjan.irو اطالعرسانی حمل و نقل عمومی و ایستگاههای تاکسی و اتوبوس،
محتوای آموزشی و اخبار از طریق فضای مجازی و  پخش ماسک و مواد ضد عفونی به پرسنل،تعطیلی
شبکههای اجتماعی ،اختصاص حدود  20بیلبورد ناوگان حمل و نقل از جمله اقدامات این ستاد در طی
شهری 30 ،فک و طراحی و پخش محتوای آموزشی ،مدت فعالیت نام برد».
فیروزآبادی در ادامه اضافه کرد« :مسدود نمودن
کلیپهایی جهت اطالع شهروندان محترم ،همکاری
ویژه با دانشکده علومپزشکی و ستاد کرونا شهرستان ،بهشت زهرا و بهشت رضا در روزهای اعالم شده از
ساخت غسالخانه در بهشت رضا توسط معاونت جمله پنجشنبه آخر سال و شنبه سال ،محدود
عمرانی ،تامین بیل مکانیکی جهت حفر قبر و سایر کردن مراسمات در آرامستانها ،گندزدایی غسالخانه
تجهیزات مورد نیاز،خدمات شبانهروزی سازمانهای به صورت روزانه ،محلولپاشی برخی از ادارات شلوغ
آتشنشانی و آرامستان شهرداری ،ممنوعیت و و مجتمعهای مسکونی دارای تراکم جمعیتی باال،
جلوگیری از اسکان مسافرین در پارکها و مناطقی محلولپاشی و ضد عفونی کردن مساکن مهر و
که سابقه اسکان مسافر در سالهای گذشته ،نصب کلیه مساکن دارای تجمع باال ،انجام خدمات سازمان
تابلوهای توقف ممنوع در سرتاسر کمربندی شاهد آتشنشانی به تعداد  30مورد در جهت بارندگی شدید

در روزهای بارندگی و رفع آبگرفتگی ،انجام خدمات
سازمان عمران و مسدود نمودن مسیرها جهت
رفع آبگرفتگی و با همکاری شهرداریهای مناطق
در جهت رفع آبگرفتگی ،به صورت کلی ،همچنین
گندزدایی و محلول پاشی در سطح شهر سیرجان
همه روزه فعال میباشد».
رییس ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری
سیرجان بیان کرد« :در بحث سالمت شهروندان،
نگاه ویژهای به کشتارگاه دام داشتهایم که با اقدامات
سازمان ساماندهی مشاغل شهری از جمله« :ضد
عفونی تمامی خودروهای حمل دام زنده قبل از ورود
به مجموعه کشتارگاه ،استفاده از کلر و فرمالین جهت
ضدعفونی خودروهای ورودی از چاله ضدعفونی ،اقدام
به عدم ورود افراد متفرقه به مجموعه ،ضدعفونی

توشو با آب
روزانه کامیونهای حمل گوشت و شس 
گرم و مواد شوینده ،ضد عفونی روزانه تمامی سکوهای
ورودی سالن کشتارگاه ،ضد عفونی ورودی دام زنده
به صورت روزانه ،تمدید و اصالح تمامی کارتهای
صحت سالمت پرسنل مشغول بکار و تجهیز تمامی
پرسنل به لباس کار مناسب از قبیل دستکش ،ماسک،
روپوش و کاله یکبار مصرف ،ضد عفونی تمامی ابزار
توشوی روزانه تمامی سالن کشتارگاه و
کار ،شس 
کانالهای خروجی با استفاده از مواد شوینده» ،با توجه
به بحث تامین گوشت از کشتارگاه که یک محصول
و کاالی اساسی به شمار میرود و با سالمت مستقیم
شهروندان در ارتباط است ،به صورت ویژه توسط
سازمان مشاغل شهری نظارت مستقیم داشتهایم و
دستورالعملهای مربوطه با دقت و جدیت مورد توجه

قرار گرفته است».
وی ادامه داد« :این ستاد در بحث طوفان و
بارندگیهای اخیر ،جمعآوری درختان شکسته ،رفع
آبگرفتگیهای ایجاد شده و سایر بحرانهای شهری
جهت احتیاط و خدمات ایمنی شهروندان اقدامات
مناسبی را انجام داده است».
فیروزآبادی خاطر نشان کرد« :از ابتدای طرح ضد
عفونی شهر سیرجان ،تعدادی از فعاالن مردمی با این
ستاد همکاری داشتهاند که ضمن تقدیر و تشکر از
آنها ،تعدادی نیز تحت اسامی و عناوین مختلف به
دنبال ایجاد نام بودند که بدینوسیله اعالم میکنم
تمامی گروههایی که تحت نظارت این ستاد فعالیت
داشتهاند ،کدگذاری شده است و این ستاد با توجه به
کمبود امکانات لوازم مصرفی و اقالم بهداشتی آنها
را در حد امکان تامین کرده است .همچنین برخی
ستادهای مردمی نیز خودشان همه لوازم و حتی
وایتکس را داشتند و به دنبال نام نیز نبودند و راضی
نشدند که اسمی از آنها برده شود ولی الزم میدانم
جهت روشن شدن اذهان عمومی عرض کنم ،کلیه
لوازم مصرفی گروهها از طریق این ستاد تامین
گردیده است و پس از گذشت  20روز از آغاز سال
جدید ،بحث گندزدایی و ضد عفونی شهر توسط
سازمان آتشنشانی شهرداری صورت گرفته است».
وی در پایان گفت« :از مردم عزیز ،حمایتهای
شهردار ساعی و اعضای محترم شورای اسالمی شهر
سیرجان ،اعضای محترم ستاد پیشگیری و مدیریت
بحران شهرداری ،ارگانهای دولتی و همه عزیزانی
که این ستاد را کمک میکنند و زحمت میکشند،
تشکر و قدردانی میکنم و تاکید میکنم ،شکست
کرونا ،همکاری همهجانبه شهروندان و همه مسئوالن
را میطلبد تا این وضعیت بحرانی را با موفقیت پشت
سر بگذاریم».

