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3 مهر: شفیعی با اشاره به اینکه استان کرمان تیر و مرداد بسیاری سختی را به لحاظ شیوع کرونا سپری کرد، اظهار کرد: با رعایت خوب 
پروتکل های بهداشتی توسط مردم طی هفته گذشته روند کاهشی بیماری با شیب بسیار مالیم را شاهد هستیم. وی افزود: در اثر رعایت خوب 
مردم کم کم زنجیره انتقال در سطح استان در حال کنترل است و ان شااهلل با رعایت بیشتر مردم و استفاده از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی و 
شست و شوی دست ها موفق به کنترل کامل زنجیره انتقال شویم تا ماه های خوبی را پیش روی داشته باشیم.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
بیان کرد: طی هفته گذشته شاهد کاهش موارد بستری در بیمارستان ها و موارد قطعی بیماری بودیم. شفیعی بیان کرد: روز گذشته در سطح 

استان کرمان ۱۹ بیمار بستری جدید مبتال به کرونا و ۶ مورد فوتی داشتیم.

شیب کاهشی بسیارمالیم کرونا خبــر

باغ بمید، محله ای در ضلع شمالی میدان سنایی. 
جایی که پس از گذشت سال ها هنوز آباد نشده و 
با گذر زمان  هیچ تغییری در آن صورت نگرفته 
است. تنها محله ای که هم در آن زیارتگاه است 
و  آسفالت  به  تنها  باستانی.  اثر  چندین  هم  و 
تعویض برخی جدول های در خیابان هایش بسنده 
شده و امکانات آموزشی، رفاهی، الکترونیکی در 
برنامه ریزی و ایجاد نشده است. این محله،  آن 
پتانسیل فراوانی برای مطرح شدن در شهرستان 
را داراست در راسته ی تک خیابان اصلی اش چند 
مکان قدیمی و ارزشمند وجود دارد که با برنامه 
از  بهینه تری  استفاده  ریزی درستی می توانست 
بنای  با چندین  این محله  متاسفانه  اما  آن شود 

تاریخی همچنان در شهر گم شده است.
بی رونقی ادامه دار

با دوربرگردانی از سمت بلوار شیخ فضل اهلل وارد 
این محله می شویم در تنها خیابانش فقط چند 
جز  ترددی  چون  است،  شمار  انگشت  مغازه ی 
ساکنین در آن خیابان صورت نمی گیرد با رکود 

اقتصادی مواجه گردید. البته باید به این مورد هم 
اشاره ای داشت که در مناسبت های خاص، عبور و 
مرور برای زیارت امامزاده احمد)ع( از این خیابان 
انجام می گیرد به همین دلیل در رونق و آبادانی 
به همین آسفالت و جدول گذاری خیابان اصلی اش 
پس کوچه های  کوچه  ساکنین  و  شده  بسنده 
اطراف این خیابان، در شرایط کمبود امکانات به 

سر می برند. 
ایجاد دانشکده به امید رونق محله

فلسفه ی ایجاد و احداث دانشکده و دانشگاه ها در 
هر منطقه ای، رونق بخشیدن به آن محله است و 
یا وجود اماکن متبرکه در این محله، می توانست به 
آبادانی هر چه بیشتر آن کمک کند. اما متاسفانه 
وجود هیچ یک از این دو مرکز 
در  نقشی  پرتردد،  و  پربازدید 
تحول و آبادانی این محله تاکنون 
قدیمی  عمارت  است.  نداشته 
شوکت  خانه  نام  به  زیبایی  و 
قلو  دو  یخدان های  و  سعیدی 
هم که می توانست جزو یکی از 
جاذبه های گردشگری این محله 

باشد و گردشگران زیادی را جذب و باعث رونق 
کسب و کار شود، اما افسوس که مسوولین اداره 
گردشگری  حال  به  فکری  هیچ  فرهنگی  میراث 
آزاد  دانشگاه  فقط  نکردند.  سنتی  مکان  این  در 
اسالمی با بازسازی خانه شوکت سعیدی و تبدیل 
آن به دانشکده هنر و معماری هم جلوی پیشروی 
این  در  هم  گرفت  را  تاریخی  بنای  این  تخریب 

محله فضای آموزشی ایجاد کرد. 
بناهای نیمه تخریب و کاهش ضریب امنیت

کوچه های زیادی در این محله وجود دارند که 
صحرا  به  زمانی  که  کوچه هایی  هستند.  خاکی 
منتهی می شده اند و آن سویش بناهای خشت و 
گلی که نشان از رونقی چندین ساله داشته اند. 
بناهای خشت و  این  باید کمی واقع بین بود که 
برای  پناهگاهی  به  تبدیل  مخروبه،  نیمه  و  گلی 
زندگی مهاجران افغان یا افرادی بی سر پناه شده  
به  را  این محله  امنیت  که می توان گفت همین 
شدت پایین آورده و زندگی را سخت کرده است. 
زندگی همچنان  بناها،  این  در مجاورت  که  چرا 
آنجا  در  که  افرادی هستند  هنوز  و  دارد  جریان 

سکونت دارند. 

نبود مکان تفریحی ورزشی
حتا یک فضای سبز و پارک در این محله نیست 
که معنای سبزی را مقابل دیدگان رهگذر، نقش 
بندد، مگر چند درختی که در میانه ی کوچه ها 
کاشته شده و گاهی خود اهالی به آن رسیدگی 
می کنند. البته فضایی سبزی کاری در این محله 
مکان  این  به  خاصی  طراوت  که  دارد  وجود 
بیشتر  را  این قسمت  بودن  و روستایی  بخشیده 
به رخ هر بیننده ای می کشید به گفته ی یکی از 
به  حیوانی  کود  که  »زمانی  محله:  این  ساکنین 
بوی  باید  هفته  یک  تا  می شود،  داده  این صحرا 
می تواند  این  به  کنیم.  استشمام  را  آن  نامطبوع 
و  پشه  مثل  حشراتی  شدن  پدیدار  کرد:  اضافه 
در  مدت ها  و  می شوند  گزیدگی  باعث  که  کک 
خانه ی ما وضع به همین منوال می گذرد و باید 
با دردسرهای آن  سازگار شویم.« او ادامه می دهد: 
»یک مکان آموزشی در این منطقه وجود ندارد، 
باید فرزندان مان را به مدارس مرکز شهر ببریم 
اینجا بود که پس  چرا که مدرسه ای قدیمی در 
کرده اند  نوسازی  را  آن  تازه  ویرانگی،  مدت ها  از 
اما هنوز قابل استفاده نیست و باید کلی هزینه ی 

رفت و آمد کنیم تا بتوانیم فرزندمان را به مدرسه 
بفرستیم.«

قناتی که دیگر احیا نشد
پیرمردی که در حال عصا زدن است در رابطه 
با این محله می گوید: »اینجا زمانی برای خودش 
بهترین محله ی خوش آب و هوا بود. قناتی که از 
داخل خانه ها ی ما عبور می کرد اما این قنات که 
خشک شد و دیگر کسی پیگیر نشد که آن را احیا 
کنند و همین باعث ایجاد دردسرهایی شده است. 
لحظه  هر  و  می کند  فروکش  قنات  چاه  که  چرا 
امکان دارد خانه هایی که در اطراف آن است دچار 
مشکل شوند. درختان آن به طور کل خشک شد 
و همه ی این باغ ها یا به حال خود رها شدند یا 

تبدیل به خانه شدند. البته آبادانی 
در اینجا خیلی کم است و کم پیش 
می آید که کسی بیاید اینجا خانه 
نگاه کنید که  را  پیاده روها  بسازد. 
چقدر کثیف هستند و پر از خار و 
خاشاک و زباله های بادآورده، انگار 
همه  جای شهر آباد شد به غیر از 

اینجا.«

سگ ها را ساماندهی کنید
همراهی  را  سالخورده  مرد  این  که  جوانی  مرد 
می کند در تکمیل حرف های او می گوید: »اینجا 
نه عابربانکی وجود دارد که بتوان خدمات بانکی را 
انجام داد. سگ های ولگرد که دیگر امان مردم این 
محله را بریده است و در هر کوچه  پس کوچه ای 
می توان گله ای از سگ را به چشم دید. خب این ها 
و  جمع آوری  یا  باید  دارند  مریضی  هزار  خود  با 
ساماندهی شوند یا فکر دیگری برای شان برداشت 
و اینگونه به حال خود نباید رهای شان کرد چون 
اینجا  این،  بر  عالوه  می شوند.  مردم  آزار  باعث 
یک مکان ورزشی درست و حسابی ندارد. مدتی 
زورخانه ای بود که برای یک ورزش خاص است. 
که  چمنی  سبز  فضای  یک  ورزشی،  سالن  یک 

بتوان آنجا بازی کرد وجود ندارد.
کاش می شد که به این محله هم نگاه بیشتری 
می شد تا کمبودهایش رفع شوند.« همه مشکالت 
آثار  از  که  یخدان هایدوقلو  وجود  تا  شده  باعث 
قدیم و باستانی شهرمان است نادیده گرفته شود 
در صورتی که می توانست به بهترین و زیباترین 

مکان تفریحی شهر تبدیل شود.

گزارشی از مشکالت محله ی قدیمی باغ بمید:

حکایت محله ی فراموش شده در شهر 
       لیال گلزاری

ایرنا:  مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با بیان اینکه تعطیلی اماکن ورزشی به آسیب های 
اجتماعی منجر می شود گفت: رشته های ورزشی که ستاد کرونا به آنها اجازه فعالیت داده می توانند با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و با نظارت تیم های بازرسی به فعالیت خود ادامه دهند. وی به تعطیلی 
باشگاه ها و هیات های ورزشی از ابتدای اسفند به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و اظهار داشت: 
بعد از گذشت ۲ ماه از شیوع کرونا نهایتا مجموعه ستاد ملی و ستاد استانی به این جمع بندی رسیدند 
که دیگر نمی توان در صنوف مختلف تعطیلی داشته باشیم چون ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد 

کشور وارد می شود.

تعطیلی اماکن 
ورزشی منجر به 

آسیب های اجتماعی 
می شود

  عکس  ها: الناز پیشیار/سخن تازه

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

تعمیر لوازم خانگی در منزل
یخچال، لباسشویی، جارو برقی، بخاری و...

محیاپور  09381455260/09136150771

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله هایفاضالب 
توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.
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