
بهشت  همان  یا  آرامستان  که  است  سال   ۵ از  بیش 
اش  ُمرده  دیگر کسی  و  اموات شده  خانه  زهرای جدید، 
را در بهشت زهرای قدیم دفن نمی کند. نه اینکه این کار 
نه! مصوبه شورای شهر  باشد،  به میل صاحبان عزا شده 
زهرای  بهشت  از  دل  کرد  مجبورشان  اجبار شهرداری  و 
در  را  تازه شان  اموات  و  بکنند  قبلی خود  اموات  و  قدیم 
پیشرفت  قدیم  زهرای  بهشت  تا  کنند،  دفن  آرامستان 
با خاک یکسان  نکند و به گفته شهرداری سی سال بعد 

و به بافت شهری تبدیل شود.
مکانی مخوف و متروک  

باشید  زده  قدیم سری  بهشت زهرای  به  روزها  این  اگر 
و  مخوف  مکان  یک  شبیه  بیشتر  که  می شوید  متوجه 
را  اموات یک شهر  که  زهرا  بهشت  یک  تا  است  متروک 
و  آنجا می آیند  به  ندرت  به  خانواده ها  گرفته.  آغوش  در 
به  شهرداری  نیروهای  می زنند.  گذشته  اموات  به  سری 
می کشند  جارو  را  قبرها  بین  و  می آیند  آنجا  به  ندرت 
شهر  از  تکه  این  به  کاری  هم  عزراییل  دیگر  حتی  و 

سیرجان ندارد. انگار به حال خود رها شده. 
خشکیده ی  برگ  و  خاک  خروار  خروار  قبرها  بین 

را  قبرها  از  بعضی  سنگ  شده.  جمع  هم  روی  درختان 
تاریک می شود، سیاهی  یک الیه خاک پوشانده. هوا که 
مناسبی  روشنایی  و  می گیرد  بر  در  را  قبرستان  شب 
افراد هم  بعضی  کند.  تلطیف  را  تا کمی فضا  ندارد  وجود 
که فرصت را غنیمت شمرده اند و پل های آهنی و جای 
این روزها  عکس مردگان که از جنس آلومینیوم بوده و 
آرایش  به  تا  اند  بریده  را  دارد  خوبی  مشتری  بازار  در 
آن  از  دیگر  کنند.  بیشتر کمک  مکان  این  بودن  متروکه 
گویی  و  نیست  خبری  دور  سال های  آراستگی  و  رونق 
خود قبرستان هم به این تنهایی و فراموشی عادت کرده 

است.
در  گزارشی  نگین  ماهنامه  که  بود   ۹۷ ماه  خرداد 
منتشر  اموات  دفن  اجازه  عدم  و  زهرا  بهشت  خصوص 
مقبره های خصوصی گالیه  مالکان  گزارش،  این  در  کرد. 
داشتند از شهرداری برای زمینی که سال ها قبل خریده 
بودند تا به مقبره خانوادگی شان تبدیل شود و حاال باید 

اموات شان را در آرامستان دفن کنند.
از  دست  فعال  که  اند  شده  خسته  هم  آن ها  انگار  اما   
و  کشیده اند  زهرا  بهشت  در  خود  خصوصی  زمین های 
پنجشنبه ها راهی جاده طویل و دراز آرامستان می شوند 
قرائت کنند. درست است که  فاتحه  اموات خود  برای  تا 

در  شهرداری  سوی  از  اموات  دفن  برای  جدیدی  مکان 
می خواهند  که  است  درست  هم  باز  و  شده  گرفته  نظر 
بافت  به  و  تخریب  را  قدیم  زهرای  بهشت  بعد  سال ها 

شهری اضافه کنند. نظارتی وجود ندارد
در حال  آیا  که  است  این  اما سوالی که مطرح می شود 

مکان  این  بر  شهرداری  سوی  از  نظارتی  نباید  حاضر 

وجود داشته باشد تا از گزند دزدی و تخریب طبیعی در 
امان بماند؟ آیا نباید سازمان متوفیات شهرداری از مزار 
بهشت  این  فضای  و  کند  صیانت  شهر  این  مردم  اموات 

زهرا را به امان خدا رها نکند؟
سابقه  آن  با  -البته  آرامستان  بازار  که  است  درست   
تا  نباید  آیا  اما  است  گرم  اشکال-  و  ایراد  از  پر  ساخت 
زمانی که قرار است این مقبره ها در بهشت زهرای قدیم 

تخریب می شوند، شهرداری از آن ها مراقبت کند؟ 
را  درختانش  هوای  کند؟  توجه  محل  این  نظافت  به 
داشته باشد؟ آیا برای شهری مثل سیرجان که داعیه دار 
فرهنگ و تمدن است، وجود چنین قبرستان متروکه ای 
قرار گرفته و  زیبنده است؟ آن هم وقتی در وسط شهر 
خیره  خود  سمت  به  را  خودی  و  غریبه  هر  چشم های 
می کند؟ پس از راه اندازی آرامستان و عدم دفن اموات 
در بهشت زهرای قدیم، طبق مصوبه ای؛ مدیریت بهشت 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  به  قدیم  زهرای 

شهرداری سپرده شد.
مسوولین پاسخ نمی دهند  

سازمان  مسوول  سعیدی  صحبت های  که  این  برای 
نه  وضعیت  خصوص  در  را  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
او  با  بارها  شویم،  جویا  زهرا  بهشت  مناسب  چندان 

تماس گرفتیم؛ آن هم پس از طی مراحلی که شهرداری 
روابط  طریق  از  تنها  پرسنلش  کلیه  تا  کرده  مشخص 

کنند. نشریات صحبت  عمومی با 
 اما با این حال باز هم پس از تماس های مکرر، سعیدی 
تلفن خود را پاسخ نداد و قسمت صحبت های شهرداری 

در این مبحث بی جواب ماند.
مساله  این  به  بیشتری  دقت  با  شهرداری  می طلبد 
اینکه  نه  کند؛  مکان جلوگیری  این  تخریب  از  و  بپردازد 
بشود  برنامه هایی  سایر  شبیه  هم  قبرستان  این  سرانجام 
که شهرداری هنوز شروع نکرده، رها می کند و یا پس از 
پایان، به علت عدم نظارت صحیح رو به نابودی می روند.

 هر چه باشد از عزیزان مردم این شهر در این قبرستان 
تاریخی  هویت  قبرستان  این  نوعی  به  اند.  گرفته  آرام 
به  آن  فوت های  تاریخ  برخی  قدمت  و  است  سیرجان 
بیشتر از ۱۰۰ سال می رسد. حداقل به عنوان یک هویت 
کنیم  حفظ  را  آن  گذشتگان  از  یادگاری  یک  و  تاریخی 
که  اند  خفته  خاک  این  در  آدم هایی  نکنیم  فراموش  و 
روح شان  حاال  و  بودند  شهر  این  سامان  و  سر  روزگاری 
هر لحظه مضطرب و نگران است برای تخریب قبرستانی 
به آغوش کشیده  را  بسیاری  آدم های  که خاطره زندگی 

است.

نگاهی به وضعیت نابسامان بهشت زهرای قدیم؛

به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستانم
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فردای کرمان:  مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: »شهروندان در هنگام خرید می توانند 
با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از صحت 
صورت  در  همچنین  شوند.  مطمئن  شده  خریداری  محصول  کیفیت  و  استاندارد  عالمت 
افزود: »در  امکان شکایت وجود دارد«. عاقلی  نیز  غیراستاندارد بودن کاالی خریداری شده 
صورتی که کاالی مشمول استاندارد اجباری با نشان استاندارد مشکلی داشته باشد، خریدار 
می تواند از طریق سایت سازمان ملی استاندارد یا اداره کل استاندارد یا تماس با شماره ۱۵۱۷ 

شکایت خود را مطرح کند«.

 کیفیت محصوالت 
خریداری شده از 

طریق سامانۀ پیامکی 
پیگیری شود 

۲۵۳مین شب خاطره دفاع مقدس برگزار می شود 
جلسه هماهنگی برگزاری ۲۵۳مین شب خاطره دفاع مقدس با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سیرجانی عملیات کربالی 
۱ با حضور جمعی از مسئولین مربوطه برگزار شد به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی معراج اندیشه؛ در این جلسه پیرامون مسائل 
مختلفی از جمله محل برگزاری مراسم، زمان برگزاری و چگونگی برگزاری این مراسم بحث و گفتگو شد. ۲۵۳مین شب خاطره دفاع مقدس 
به مناسبت سالروز عملیات کربالی یک با برنامه هایی چون خاطره گویی سردار حاج عباس ایرانمنش فرمانده تیپ سوم زرهی ذوالفقار و 
همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سایر برنامه های متنوع فرهنگی پنجشنبه هفته آینده در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ بعد از نماز 

مغرب و عشا در گلزار شهدای شهرستان سیرجان برگزار می شود.   

      گروه شهر

  عکس ها: سید محسن فروزنده

  بعضـی افـراد هـم کـه فرصـت را غنیمـت 
شـمرده انـد و پل هـای آهنـی و جـای عکـس 
مـردگان کـه از جنـس آلومینیـوم بـوده و این 
روزهـا در بـازار مشـتری خوبـی دارد را بریده 
انـد تـا بـه آرایـش متروکـه بـودن ایـن مکان 
و  رونـق  آن  از  دیگـر  کننـد.  کمـک  بیشـتر 
آراسـتگی سـال های دور خبری نیست و گویی 
خود قبرسـتان هم بـه این تنهایی و فراموشـی 

عـادت کرده اسـت.


