
همین چند هفته پیش بود که سخن تازه با آقای 
خاتم مسوول دایره متوفیات شهرداری سیرجان، 

تماس گرفت و وی حاضر به گفت وگو نشد!
از  پرسش  این  محوریتش حول  که  گفت وگویی 
بود:  مسووالن دایره متوفیات شهرداری سیرجان 
اگر تدفین در بهشت زهرای قدیم مشکل بهداشتی 
داشت، چرا ادامه تدفین در قبرستان دهیادگار و 
ایراد  است-  شهر  دل  در  نیز  آنجا  -که  مکی آباد 

بهداشتی ندارد؟
ساکنان  از  خیلی  برای  که  است  سوالی  این 
منطقه دهیادگار و مکی آباد نیز ایجاد شده و اهالی 
کار  این  از  چرا  اینکه  و  آن  جواب  پیرامون  آنجا 
با  اما  می زنند  حدس هایی  نمی شود،  جلوگیری 
حدس و گمان هم نمی شود یکه به قاضی رفت. 
اشتباه  نوعی  را  آن  فقط می توان  بنابراین عجالتا 
سهوی یا غفلت دانست و فقط آن را به مسووالن 

امر متذکر شد. 
با  سیرجان  قدیم  زهرای  بهشت  دیگر  طرف  از 

خانواده ها  از  بسیاری  مراجعه  مورد  هنوز  اینکه 
از دست رفته شان  به مزار عزیزان  برای سر زدن 
از  ندارد.  خوبی  رسیدگی  شرایط  امروز  اما  است 
در  کارتن خوابی  و  معتادخوابی  پدیده  فراوانی 
زیر سایه درختان و زیر سایه سقف های ایرانیتی 
مجموعه  از  دزدی  فلز  پدیده ی  تا  زهرا  بهشت 
زباله ها.  رهاشدگی  و  آشغال  سطل  نبود  و  قبرها 
آش آن قدر شور بوده که حتا قبرهای اختصاصی 
نمانده اند.  بی نصیب  شرایط  این  از  نیز  خانوادگی 
نگهداری  محوطه ها خصوصی  این  اینکه  با  یعنی 
و  نظافت  نبود  چون  آسیب هایی  از  اما  می شوند 
وجود معضالت اجتماعی چون فلز دزدی بهره مند 

شده اند! 
مسووالن خودشان را بگذارند جای آن خانواده ای 
رفته در بهشت  دنیا  از  مزار عزیزی  به  که وقتی 
چون  تلخی  صحنه های  با  می زند،  سر  زهرا 
روبرو می شوند  قاب عکس  پاره شدن  و  شکسته 
یا شاهد این می شوند که در جای جای محوطه 
زباله افتاده یا درختی که کاشته اند برای گرمایش 

شب های زمستان کارتن خواب ها سوخته است؟
با اینکه بهشت زهرای قدیمی در مرکز شهر است 

و متصل کننده ی شرق و غرب و شمال و جنوب 
همه ی بخش های مسکونی سیرجان به هم است و 
با اینکه آنجا کلی درخت و فضای سبز وجود دارد 
که یعنی آنجا یکی از ریه های اصلی سیرجان به 
حساب می آید و لزوم حفظ آن برای تغییر کاربری 
از  نیز احساس می شود ولی هیچ کدام  آینده  در 
به  رسیدگی  برای  دغدغه ای  مربوطه  مسووالن 
بهداشت و امنیت آنجا ندارند و شهرداری هم که 

کوچکترین رسیدگی ئی به آنجا نمی کند.
وقتی در مجاورت بهشت زهرای قدیم هم طرحی 

با  می خورد،  کلید  هزینه  کلی  با  ایرانی  باغ  مثل 
کلی  به  شهرداری  مدیریت  در  تحول  و  تغییر 
فراموش می شود و هرچه هزینه آنجا شده از جیب 
آنجا مثل  و  فنا می رود  باد  به  المال  بیت  و  ملت 
امروز جوالنگاه شبگردان ولگردان می شود و محلی 

برای وقوع انواع بزهکاری های شبانه!
این مسایل همه راوی نبود یک برنامه ریزی کلی 
طرحی  چرا  وگرنه  است  شهر  برای  بلندمدت  و 
آمدن  با  باید  بودجه،  و  هزینه  کلی  با  کاره  نیمه 

یک مدیر و رفتن دیگری منتفی بشود؟!
از طرف دیگر در آرامستان نیز به عنوان مکانی 
زهرا  بهشت  جایگزین  عنوان  به  شهرداری  که 
متفاوت  اوضاع  چندان  است،  کرده  ساماندهی 

نیست! 
بهشت زهرای  که  سالی  چند  این  در  چرا  وگرنه 
سیرجان تعطیل شده و آرامستان راه افتاده، تقاضا 
اقماری هر  قبرستان های شهرهای  در  دفن  برای 
آن جز  دلیل  آیا  است؟  از پیش شده  بیشتر  روز 
این بوده که آرامستان و تدفین در آن از روز اول 
و  بوده  روبرو  با مشکالت عدیده ای  نیز  افتتاحش 

هست؟ 

اشتباه  محاسبه ی  نرفته  مردم  خاطر  از  هنوز 
آرامستان  فعالیت  ابتدایی  ماه های  قبله در  جهت 
و  کشید  میان  به  را  اعتقادات  پای  که  سیرجان 
مردم را از اول کار نسبت به این قبرستان جدید 

بدبین کرد.
هنوز  شد  رفع  که  موردی  اشکال  آن  جز  به 

مشکالت فراوانی در آرامستان وجود دارد. از نبود 
افتادن  گود  تا  ساده  آب سردکن  یک  و  سایه بان 
از  قبرها  مرتفع گشتن سطح سنگ  و  قبر  زمین 
زیرا  زمین که موجب دلخوری مردم شده  سطح 
بلوک  و  خاک  خروارها  زیر  در  عزیزان شان  دفن 

و سنگ را موجب تسالی خاطرشان نمی بینند.

نقدی به شرایط آرامستان های چندگانه سیرجان؛

شهِر چند مزار!
      گروه شهر

3
شماره 702

29 تیر 1401 شهر

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان از نظارت بر اقدامات و فرایند ثبت نام دانش آموزان در سطح 
واحدهای اداری و آموزشی استان خبر داد و گفت: در راستای نظارت همگانی و رعایت حقوق 
والدین، اولیای دانش آموزان با شرکت در نظرسنجی می توانند در نظارت همگانی بر ثبت نام 

مشارکت کنند. 
وی افزود: در همین راستا نمونه برگ های نظارت بر ثبت نام دانش آموزان با هدف تجهیز 
ستادهای ثبت نام به ابزارهای استاندارد جهت اعمال نظارت جامع و نهادینه کردن اصل رعایت 

حقوق والدین و دانش آموزان در قالب این شیوه نامه تنظیم و مالک عمل خواهد بود.

نظارت جدی بر 
ثبت نام دانش آموزان 

در سطح مدارس 
استان کرمان

خبــر   همۀ واکسن زده ها، دوز یادآور تزریق کنند
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به افزایش مبتالیان و بستری های کرونا در ایران، گفت: »هر فرد مبتال به زیرسویۀ 
BA.۵ می تواند ۱۸ نفر را آلوده و مبتال کند. اگرچه میزان مرگ ومیر این زیرسویه نسبت به ویروس دلتا خیلی کمتر است اما 
با توجه به این که تعداد بسیار بیشتری از افراد را گرفتار می کند، میزان مرگ ومیر آن به ویژه در افراد واکسینه نشده می تواند 
بیشتر شود«.وی با تاکید بر استفاده از ماسک و تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا، افزود: »افرادی که شش ماه از آخرین تزریق 
واکسن شان می گذرد، حتما نسبت به تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا اقدام کنند. مهم نیست که آخرین واکسن، نوبت اول 

یا دوم یا سوم باشد بلکه اگر شش ماه از آخرین نوبت می گذرد، حتما نوبت یادآور باید تزریق شود«.

  عکس ها: سید محسن فروزنده

  اگر تدفین در بهشت زهرای قدیم مشکل 
بهداشتی داشت، چرا ادامه تدفین در قبرستان 

دهیادگار و مکی آباد ایراد بهداشتی ندارد؟
 مسووالن خودشان را بگذارند جای 

آن خانواده ای که وقتی به مزار عزیزی از 
دنیا رفته در بهشت زهرا سر می زند، با 

صحنه های تلخی چون شکسته و پاره شدن 
قاب عکس روبرو می شوند .

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
خیابانها آسفالت

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

از یک پرستـــار خانــم برای
همنشینی با یک خانم سالمند 

بصورت شبانه روزی
 یا صبح تا عصر 

دعوت به عمل می آید.
»خانم سالمند روی جا افتاده نیست«

مسکن و خوراک رایگان + حقوق مناسب
شماره تماس:

0913   178   2481
تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

                   انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های  مشاور ذیصالح  دارای حداقل پایه 3  تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و 
دامپروری در گروه مطالعات کشاورزی  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 

1401/04/29 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/09

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 334،959،967 ریال
4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/05 
6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(


