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کرمان میشود

مهر :کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت :طبق بررسی آخرین نقشههای هواشناسی طی
دو روز آینده شاهد افزایش ابر در مناطق شمالغرب ،مرکز و جنوبشرق استان همراه با وزش باد نسبتاً شدید
خواهیم بود .وی بیان داشت :از صبح پنج شنبه بارش در استان آغاز و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان اضافه کرد :بارش در ارتفاعات و مناطق سردسیر به صورت برف
خواهد بود .سالجقه گفت :این سامانه روز جمعه در نواحی غربی و نیمه جنوبی استان فعال خواهد بود .وی
از کاهش محسوس دما از صبح پنج شنبه در استان خبر داد.
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شهر
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خبــر

عادیانگاری و کم شدن محدودیتها مهمترین عامل شیوع کرونا

تسنیم :موقریپور؛ سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان اظهار داشت :از حدود  10روز گذشته با افزایش موارد بستری و سرپایی
کرونا در شهرستان سیرجان زنگ خطر شیوع بیماری در این شهرستان به صدا در آمد.وی عادی انگاری و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
را مهمترین دالیل افزایش بیماری در این شهرستان عنوان کرد و افزود :براساس بررسیهای انجام شده و رصد موارد مثبت بیماری در این
شهرستان عادیانگار ،کم شدن محدودیتها ،برگزاری دورهمیها و شدت گرفتن مسافرتها به ویژه به استان هرمزگان از جمله عوامل
شیوع بیماری در سیرجان است .موقریپور با اشاره به اینکه سرایت پذیری این ویروس بسیار زیاد است تصریح کرد :امروز نگرانی جدی از
انتشار ویروس جهش یافته کرونا نه تنها در این شهرستان که در بقیه نقاط وجود دارد و این نگرانی خیلی جدی است.

گزارشی از مشکالت بوستان قدیمیشهر؛

بوستان از یاد رفته
ِ

لیال گلزاری

اینجا یکی از قدیمیترین بوستانهای شهر است،
بوستانی که نبش چهارراه  17شهریور واقع شده و به
همان نام ،مشهور است ،هر چند که نامش به بوستان
فردوس تغییر یافته .آبنماها و سنگ فرشهایی زیبایی
در برخی قسمتهای آن ،توسط شهرداری وقت در 15
سال پیش انجام شد ،اما این روند آبادانی به همان سالها
بسنده شد و به حال خود رها گردید.
بر بساطی که بساطی نیست

یک طرفش زورخانهی پوریای ولیست که درش بسته شده
و نخالههای ساختمانی روبروی درب ورودی آن تلنبار شده
به طوری که گویای این است که شاید دیگر امیدی برای باز
کردنش نباشد .ضلع جنوبی بوستان ،بازارچه میوه و ترهباری
است که زیر نظر شهرداری فعالیت میکند و تعدادی از غرفههای
آن تخریب شدهاند و همین باعث خرابی سنگ فرش بوستان
شده .و دیگر اثری از سبزی چمن نیست و قسمتی از آن دچار
تغییرات فرسایشیست .گویا قرار است این بوستان به خرابه ای
پر درخت برای خلوت بی خانمانها گردد .کتابخانه ای در آن
طرف است که نیمه تعطیل است و خانهی مطبوعات بوستان
فردوس هم ،تنها در یک شیفت ،شاهد این نازیباییهای موجود
در بوستان است .همه چیز دست به دست هم داده تا این بوستان
بی رونق شود.
در تاریکی هوا جایی برای ماندن در بوستان نیست

دمادم غروب است .تحرکی عجیب در بوستان به چشم میخورد.
گویا باید سریع بوستان را تخلیه کرد .هوا رو به تاریکیست و
دیگر کسی در بوستان نیست .کم کم ،کور سوی نور آتش در
گوشه ،گوشههای بوستان به چشم میخورد .بوی دود ،همهی
فضای بوستان را پر کرده .نور را از البالی درختان ،دنبال
میکنیم .آتشی که برپا شده چندین نفر را به دور خودش جمع
کرده ،آن جا هم هیجانی دیگر برپاست ،یکی دوان دوان در
حال جمع کردن خار و برگ خشک شدهی درختان است که
به آتش ،شعله دهد و دیگری به دنبال شاخهی درختانیست که
روی زمین افتادهاند تا مانع خاموش شدن آتش شود .هیچ ابایی
از این که کسی شاهد کارهایشان است ،ندارند و همچنان با
زمزمه و خودگویی به کارشان سرعت میدهند .جمعشان جمع

میشود و یکییکی سروکلهشان از پشت درختان پیدا میشود تا
خود را با گرمای آتش برسانند .چند نفری هم از داخل سرویس
بهداشتیهای بوستان بیرون میآیند و جمعیت زیاد میشود،
گویا تنها مکان مسقفیست که مالکش باشند .کمیآن طرفتر،
روی سنگتراشهایی که برای زیبایی و معماری بوستان به کار
رفته ،لباسهای شستهای پهن است .آن جا هم آتش دیگری
برپاست و اینبار زنی با تکان تکان دستش بر روی شعلههای
آتش ،در حال گرم کردن خود است .جوانکی که درحال عبور
از بوستان است ،انگار مسیر هر روزه اش است .دلیل شتابش را
میپرسم و میگوید « :هوا که تاریک میشود ،دیگر این بوستان
جایی برای ماندن ندارد .صحنههایی میبینی که آزاردهنده
هستند .باید تا سر و کله ی ولگردها و معتادها پیدا نشده از
اینجا برویم».

تجمع معتادان

گاهی چنان با چشمانی باز ،ساعتها البالی درختان و سنگها
روی زمین میافتند که تصور میکنی مرده اند و دیگر جان ندارند.
هر چند کاری به کار کسی ندارند اما مواد کشیدن و خوابیدن
روی سنگ فرشها بدون زیرانداز و روانداز وحشتناک است .البته
تا بتوانند به بوستان صدمه میزنند .از تخریب بوستان گرفته تا
باز کردن سرشیرها و باز کردن وسیلههای بازی و ورزشی .این
جوان ،اشاره ای به نماسنگهای صخرهای شکلی میکند که در
هر گوشه بوستان برای زیبایی و حجم دادن گذاشته شده اند،که
سیاهی دود ،سفیدی سنگ را پوشانده ،آتشی میان این سنگها
روشن شده و این بیخانمانهای آواره ،برای گریز از سرما البالی
سنگها خود را پناه میدادند تا گرمای آتش به پا شده را به
خود جذب کنند.
طرد شده ایم

وارد جمع میشوم ،همان جمعی که آتش گسترانده اند .هر
کدام مشغول هذیانگویی و خودگویی اند .میگویم همین جا
میخوابید؟ یکی شان که در حال نگاه کردن به کارهای بقیه
است ،جواب سوالم را میدهد« :نه باید تا ساعت  7شب یک
جوری خودمان را گرم کنیم .خانه ای در یکی از محالت زیر نظر
بهزیستی برای ما در نظر گرفته شده که از ساعت  7شب تا 7
صبح را میتوانیم در آن بگذرانیم و پس از آن باید بیرون برویم».
چند نفر هستید که در این خانه به سر میکنید؟ « 11نفریم.
البته سال گذشته نزدیک به  35نفر بودیم اما چون چند نفری در

این جمع بودند که بقیه را اذیت میکردند ،به  11نفر رسیدیم.
هر کسی مشغول کاری ست و پس از ساعت  7صبح هم در
خیابانها و بقیه بوستانها میچرخیم آشغال و زباله و کارتنها
قوطیهایی که کف خیابان ریخته شده اند جمع میکنیم ،تا
دوباره به شب برسیم».چرا دنبال کارهایی مثل کارگری نمیروید
که از این بیخانمانی دربیایید؟ «کار که میکنیم .همین که
کارتن و مواد بازیافتی را جمع میکنیم ،خودش کار است .برای
هیچ کاری ،ما را نمیخواهند و همه از ما فرار میکنند .حتا
خانوادههای مان هم ما را طرد کرده اند و دیگر حاضر نیستند
ما را ببینند».کم کم بوستان در تاریکی محض فرو میرود .انگار
چراغهای بوستان هم از نمایان شدن این تصویرها شرمگینند.
روشنایی بوستانها زیر نظر اداره برق نیست!!!

موضوع تاریکی بوستان را از اداره برق جویا شدیم ،که سلمانی
مدیر این اداره گفت« :روشنایی بوستانها زیر نظر ما نیست و
چندین سال است که در محدوده ی کاری شهرداری میباشد و
باید این ارگان پاسخگو باشد».
بوستانهای مشابه زیادی وجود دارد!!

سراغ مسووالن فضای سبز شهرداری رفتیم و از علت رسیدگی
نکردن به بوستانها به خصوص بوستان فردوس که هم کتابخانه
عمومیدر آن ساخته شده ،هم خانه مطبوعات شهر در آن است
و هم در مرکز شهر قرار دارد و چندان دور از چشم مسووالن
نیست ،پرسشها کردیم .که چنین پاسخ شنیدیم« :حتما
رسیدگی میشود ».حریفی ادامه داد« :البته موارد مشابه
بسیاری از تاریکی در بوستانهای سطح شهر را داریم که بیشتر
این موارد ،مربوط به سرقت کابلهای برق است».
چرا پیگیر نیستید که نگهبانی برای بوستانها در نظر بگیرید که
از این گونه سرقتها که نه تنها مربوط به کابلهای برق ،بلکه
سرشیرها ،شلنگها ،جامایعی سرویس بهداشتی و حتا خراب
کردن وسایل بازی و تندرستی که هزینههای بسیاری برای تهیه
آنها شده است ،جلوگیری شود؟«مگر یک نگهبان به تنهایی
میتواند مقابل این گونه افراد بایستد ،تاثیری ندارد».چرا چندین
سال است که به وضعیت چمن بوستانها رسیدگی نمیشود؟
«به خاطر کمبود آب ،نزدیک به چهار سال است که چمنکاری
در بوستانها متوقف شده است .حتا در شهرهای بزرگ مثل
شیراز هم دچار چنین بحرانی هستیم».چرا بوستانها را به
بخش خصوصی واگذار نمیکنید که سر و سامانی دوباره بگیرند؟

عکسها :سید محسن فروزنده

«این مورد را هم مد نظر داریم ،مطرح شده است اما هنوز
تصمیم قطعی در این ارتباط گرفته نشده است ».حال باید منتظر

مسووالن ماند تا تصمیمیجدی برای قدیمیترین ،بزرگترین و
مشکل دارترین بوستان شهر بگیرند.

بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیه ارائه می دهد؛
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سال جدیـد ،چهره جدیـد

چهل شب چشم ما با گریه خو کرد
چهل شب تـا سحر ،نقش خیالت

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
چه شبهــا با تــو بودن آرزو کرد
کنـــار ما نشست و گفتگــو کرد

ضمن تشکر از تمامی سروران بزرگواری که در مراسم تشییع،

یم

حاجیه جانی رک ی

،ترحیم و خاکبندان مادر مهربانمان؛

(همسر شادروان حاج غالمعباس پورمعصومی)

شرکت فرموده و ابراز محبت نمودند .به اطالع می رسانیم مراسم چهلــــم آن مرحومه ،عصر روز چهارشنبه

ایثـــارگران آرامستـان برگزار می گردد.
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