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 ناصرصبحی
هرچندبه گفتهمسئولبهشتزهرایمکیآباد ،اینمحل
اززمان ممنوعیت دفن اموات دربهشت زهرای سیرجان مورد
رجوع مردم قرار گرفت اما آنچه که موجب شهرت بهشت
زهرای مکیآباد و افتادن آن برسرزبانها شد ،چیزی نبود جز
ویروس کرونا یا اگردقیقتربگوییم؛ محدودیتهای ناشی از
ویروس کرونا .اززمانممنوعیتتجمعدرآرامستاننامبهشت
زهرای مکیآباد ،بیش ازپیش مطرح گردید .افزایش مراجعه
مردم به این محل موجب شد تا برخی از کاستیهای آن نیز
بیش ازقبل مطرح شوند و بحث تجمع یا نظافت ،تبدیل به
دغدغه گردد .بهشت زهرای مکیآباد ،سالهای پیش ،توسط
یکیازبزرگانخاندانخواجهخلیلیکریمالدینیبرایدفناموات
اهالیمکیآبادودهیادگاراختصاصیافتهاست.بهگفتهمسلم
سَ روری که ازسال 1397مسئول بهشت زهرای مکیآباد شده
است ،این موضوع نه به صورت مکتوب که به صورت شفاهی
و سینهبهسینه تا نسل امروز ادامه یافته و وارثان این زمین بر
عهد بزرگ خاندان خویش پایبند ماندهاند .ازآنجا که این زمین
خصوصیمحسوبمیگردد،مشکالتینیزبرایوارثانبههمراه
داشته ازجمله ،نبود امکان استفاده از کمکهای دولتی برای
سروساماندادنبیشترآن.همچنیناموراتوهزینههایجاری
آن نیزبه صورت خصوصی و ازطریق کمکهای اطرافیان میت
ادارهمیشود.حتیدستمزدمسئولشنیزازهمینطریقتامین
میگردد .هرچند او تاکید دارد که این مسئولیت را نه به دلیل
درآمدکهتنهابهدلیلدوستیباکریمالدینیومنصورمکیآبادی؛
فرمانداروقتپذیرفتهاست.
 ابتدا کمیدرموردبهشتزهرایمکیآبادتوضیح
دهید.
بهشت زهرای مکیآباد نزدیک به  400 ،300سال عمر
دارد .این بهشت زهرا را خواجه خلیلی کریمالدینی برای دفن
اموات اختصاص داد و اجرای این وصیت پشت به پشت
در این خاندان منتقل شده تا امروز که زمین در اختیار آقای
حاجحسین خلیلی کریمالدینی است و ایشان این زمین را در
اختیاربهشتزهرایدهیادگارومکیآبادگذاشتهاند.
 اینزمینوقفشده؟
خیر .این زمین را بزرگ خاندان خواجه کریمالدینی فقط
برای دفن اموات اختصاص دادهاند .ما در اینجا صورت قبری
داریم که متعلق به سال وبایی است؛ یعنی  150سال پیش.
خشتهایآنهنوزموجوداست.قدیمیترهاازبینرفتهانداما
آثارخشتیقبرهاییکهگفتم،هنوزموجود است.
 دراین آرامستانچه افرادمشهوریدفنشدهاند؟
بزرگان مکیآباد مثل حاجشیخ اصغرعربی که ندبهخوان
بودند.مقبرهواقف اینزمیننیزموجود است .ایشانبخشی از
این زمین را برای دفن اموات متعلق به خاندان خودشان وقف
کردهاند و این موضوع را در اداره اوقاف ثبت کردهاند اما باقی
زمینراوقفنکردهاند.
مساحت اینزمینچهمیزان است؟
حدودایککیلومترمربع.

گفتوگو با مسئول بهشتزهرای مکیآباد

 سال  1392شورای شهرمصوبهای گذارند
مبنی برممنوعیت دفن دربهشتزهرای سیرجان
که گویاشاملبهشتزهرایمکیآبادهممیشده
است.
زمین بهشت زهرای مکیآباد شخصی و مختص
دفن اموات است و هیچ فردی نمیتواند دستوری در
این رابطه بدهد .حتی در سال  ،1372شهردار وقت
خواست این زمین را بگیرد تا وقف (مردگان) نشود اما
دادگاه به نفع اقوام آقای کریمالدینی رای داد .بنابراین
هیچنوعممنوعیتیدرمورد این آرامستانوجودندارد.
ظرفیتدفنتکمیلنشده؟
خیر.هنوزجایخالیزیادداریم.میشودگفتبین
 60تا 70درصد هنوزجای دفن وجود دارد.
برخی ازمردمبهمادرموردنرخهایمتفاوت
در بهشت زهرای مکیآباد گالیه کردهاند .ماجرا
چیست؟
ماتحتنظرهیچارگانینیستیم.یعنیوقتیقبرزن
میآید و قبر م یزند ،همان لحظه باید دستمزدش را
بدهیم.همینطوردستمزدمردهشوریاپول کفنراباید
همان لحظه بدهیم .ما فقط هزینههای جاری میت را
میگیریموپول اضافینگرفتهایم .اگرکسیدراینمورد
ادعادارد،بندهجوابگوخواهمبود.
بابتزمینپولینمیگیرید؟
خیر .زمین رایگان است .ما فقط هزینه شستن،
غسل ،کفن ،نماز ،بستن قبر ،دالها و بلوکها و چنین
مسایلی را میگیریم .زمانیکه آقای بهاالدینی درسمت
معاونسیاسیواجتماعیبودند،نرخنامهتعیینکردیم .مسلم َسروری ،مسئول بهشت زهرای مکیآباد  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
حتیهزینههایمربوطبه امورغسالخانه،سرویسهای
میگویندشمامیگویید اینزمینوقف اهالیمکیآبادو
اگراتفاقیبیفتدچه؟
بهداشتیونظافتبرعهدهخودماناست.هیچفردیهیچگونه
دهیادگاراست اما ...ما سند معتبری نداریم .بزرگان ما گفتهاند
منوآقایکریمالدینیمجبوریمپاسخگوباشیم.
همکاری با ما ندارد .ما سرویس بهداشتی آنجا را ساختیم و
 فقط اهالی مکیآباد را در این بهشت زهرا دفن این زمین برای اهالی این منطقه باشد .از زمانی که دفن در
غسالخانهاشراکاملکردیمیعنی اعم ازآبسردوگرم،کاشی
بهشت زهرای سیرجان ممنوع شد ،هجوم برای دفن میت در
و سرامیک ،چاه ...را با پولی که ازمردم اضافه میآمد و البته با میکنید؟
اهالیمکیآباد،دهیادگاروتاشعاعشهرکمروارید،شهرک بهشتزهرایمکیآبادبیشترشدوگرنهتاقبلازاینممنوعیت،
اندکی کمک ازسوی آقایبهاالدینی کامل کردیم.
مراجعهاینداشتیم.
 دربهشت زهرای مکیآباد چند نفرمشغول به کار امامحسینوتاپشتبیمارستانغرضی.
 ولیباتوجهبهوصیت آنمرحوم...
 بنابراین اگرمیتی ازدیگرنقاط شهر آورده شود،
هستند؟
بله،بایدبهاینوصیتعملمیشدوماتاجاییکهبتوانیم
 6نفر؛ قبرزن ،دو نفر غسال (یک خانم و یک آقا) ،قبولنمیکنید؟
خیر .البته برخی افراد به دفن برخی اموات ایراد میگیرند نمیگذاریم این اتفاق بیفتد اما آنجایی که میت شامل دفن
نمازخوان ،فردی که دال و بلوک برای قبرها میریزد و
و میگویند آنها جزو اهالی مکیآباد و دهیادگارنبودهاند که میشودُ ،خب،قبولمیکنیم.
کفنفروش.
 با توجه به اینکه بهشت زهرای مکیآباد در
بایدبگویم افرادی که ثابتشود 3سالدرمکیآبادودهیادگار
چرااینافرادبیمهنشدهاند؟
چون زمین شخصی است و منطقه دهیادگارو مکیآباد مستاجربودهاندنیز،درصورتفوتشاملدفندراینبهشت محدوده شهری قرار دارد ،آیا شامل خدمات شهرداری
از قشر فقیری هستند .ما ماهیانه یک یا دو میت را رایگان زهرا میشوند .ما اگربخواهیم قانون دفن اهالی این منطقه را میشود؟
خیر.زمیناینقبرستانشخصیاستوشهردارمیگوید
دفن میکنیم چون اطرافیان پولی ندارند .در این موارد ازپول کناربگذاریم ،شاید باید ماهی بین  90تا  110نفررا خاک کنیم
اضافهای که برخی افراد با رضایت خود پرداخت کردهاند و در ولی درشرایط فعلی ،هنوزتعداد دفن ما ازماهی 14نفربیشتر من برای زمین شخصی نمیتوانم کاری کنم و حتی یک سطل
حساببهشتزهراموجود است،هزینهمیکنیم .البتهغسال نشده است.ولیحرففعلیمسئوالن این است کهمیگویند زباله هم نمیتوانم بگذارم .حتی برای نظافت ،در روزهای
چهارشنبهوپنجشنبهدوکارگرمیگیریموباهزینهخودمانکار
مکیآبادچسبیدهبهشهر.
رابیمهکارگریکردهایم.
یعنیمسئوالنبهشمافشارمیآورندکهمیتهای نظافتراانجاممیدهیم.
تاکنونحادثهایبرایکارکنانپیشآمده؟
 اتفاقا یکی ازگالیههای مردم تمیزنبودن فضای
سایرنقاطشهررادراینآرامستاندفن کنید؟
خیر.

زمین این قبرستان خصوصی است

آگهی تغییرات هیئتمدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان سیرجان
بدینوسـیله بـه اطلاع میرسـاند بـه موجـب مدارک تسـلیمی از سـوی کانـون مذکور اسـامی و
سـمت هـر یـک از اعضـای اصلـی هیئتمدیـره به شـرح ذیل میباشـد.

 -1سیدحسین ایراننژاد
 -2محمود دهیادگاری
 -3حسن نجفآبادیپور
 -4محمد پورامینایی
 -5غالمحسین دهشیری  -علی اندایش
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رضا اسماعیلی ،مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

بهشتزهرایاست.چرا؟
محیط و اطراف بهشت زهرا بازاست و باد و خاک زیادی
درآن اطراف وجود دارد که برگ درخت و یا آشغالهایی نظیر
پالستیک را با خود به محیط میآورد .ما حتی یک بار برای
نظافت ،تمام بهشت زهرا را اجاره دادیم .یعنی نظافت کل
محوطه را به  7یا  8کارگردر ازای  3 ،2میلیون واگذارکردیم.
تمام پالستیکها و آدورها و برگها را جمع کردند اما ُخب،
دوبارههمانمیوهمانساقی .اینمنطقهچونصافوبیابانی
است ،کامیونهامیآیندونخالههایساختمانیرا آنجاخالی
میکنند.هرچههممیگوئیمنخالهنریزید ،گوششانبدهکار
نیست.تاکنونسهیاچهاربارنیزازجیبخودمانوباهزینه،4
 5میلیونتومانیچندکامیونولودرگرفتهایمو ایننخالههارا
جمع کردیم امادوبارهمیآیندونخالهمیریزند.
ُ خبشهرداریدراینموردپاسخگونیست؟
شهرداری نهایتا سالی یک یا دو باربیاید و نخالهها را جمع
کند ،باقیاش ...ما اگرببینیم برخورد میکنیم اما کامیونها
شبها ،مثال یک شب به بعد و مخفیانه میآیند و نخالهها
راخالیمیکنند.
تاکنوننتوانستیداینکامیونهاراشناساییکنید؟

خیر ولی چند ماهی است نگهبان گرفتهایم و
شبها با ماشین آن اطراف دورم یزند و مراقب است.
 پس یک شغل دیگرهم به مشاغل اضافه
شد؟
بله .البتهدونفرنظافتچیهمداریمویکنفردیگر
هم هست که با وانتش ،دالها و بلوکها را جابجا
میکند .این افراد را یادم رفت بگویم.
بنابراینتنهاراهرادیوارکشیمیدانید؟
بله.قراربودفرماندارسابق؛آقایدکترمکیآبادیاین
کاررا انجامدهند .گلگهرنیزیکلوله آبرا ازتویزمین
بهشتزهرابرده.قراربودمایکوکیلبگیریمو اقداماتی
انجامدهیم.امیدواریمجنابمهندسبهاالدینی؛فرماندار
فعلیپیگیراینقضیهباشند.
ماجرای آبچیست؟
گلگهریها آمدند لولههای آب را از کنار جاده
شیرازی به طرف گلگهربردند و به آنهایی هم که لب
جادهبودند،خسارتدادند.درزماندکترمکیآبادیفکر
میکنم یک مبلغی هم به بنیاد شهید داده شد که در
آن سال ،گلزارشهدای بهشت زهرای مکیآباد را با 80یا
 90میلیون تومان تعمیرکرد .اما قراربود 300میلیون
تومان دیگر نیز به ما بدهند .در حقیقت قرار بود این
مبلغ را به یک شرکت بدهند که دیوار دور محوطه را
باال بیاورد و خاکریزی کند که متاسفانه برخی دوستان
کارشکنیکردند.
چهکسانی؟
حاالدیگر(...میخندد)
ازمسئوالنبودند؟
خیر .ازهمین اهالی خودمان .یعنی شما حساب
کنید از جمعیت  20هزار نفری مکیآباد 20 ،10 ،نفری هم با
ما مشکل دارند و انتقادهای الکی میکنند .اگرچهاردیواراین
محوطه بیاید باال ،مجموعه خوبی میشود و هزارکارمیتوان
در آن انجام داد.
درگلزارشهداچندشهیددفنشدهاند؟
 16یا 17شهید.
غسالخانه ازچهسالیراهاندازیشد؟
سال  .1397برای نمازخانه نیز در جنوب محوطه گلزار
شهدا،فضایبسیارتمیزیوجوددارد که آنجانمازمیخوانند.
یکیدیگرازمشکالتنبودپارکینگاست.
جمعیت مردم مکیآباد و دهیادگار حداقل نزدیک به
 30هزارنفراست .همچنین اشاره کردم که ما امواتی ازسایر
نقاطشهرازجملهاکبرآباد،سلیمانیهوحتینجفشهرداریمکه
البتهبهشتزهراینجفشهرجداشدهو اهالی آنجادرمنطقه
خودشان اموات را دفن میکنندُ .خب اکثراین جمعیت ،در
بهشت زهرا مراسم میگیرند و به این علت ،به خصوص در
پنجشنبههاشاهدشلوغیهستیم.
امکانپیشبینیپارکینگنیست؟
میشود.درانتهایبهشتزهرا،زمینرابالودرصاف کنیم

گروه اجرایی

نمایش هفت دقیقه یک نفس سکوت
به کارگردانی آقای محمد سجادیان و بازی

آقای میثم اسدی و خانم نجمه اسدی فریدونی
راهیابی شما عزیزان را به سی و نهمین جشنواره
تئاتر فجر ،تبریک میگوییم .موفقیت و پیروزی

روزافزون شما آرزوی ما است.

کانون بسیج هنرمندان و گروه تئاتر باران سیرجان

تامحوطهبزرگیبرایپارکینگ ایجادشود.
 برایچنین کارینیازبه کمکمالیدارد؟
بله ،بسیار زیاد .ما از نظر مالی بسیار مشکل داریم و
متاسفانهاهالیمنطقهجزوقشرپولدارمحسوبنمیشوند.ما
برای برخی از هزینههای بهشت زهرا ،مثال به فردی که میت
داشته و وضع مالی خوبی هم دارد ،گفتهایم هزینه میت شما
یک میلیون و  800هزارتومان میشود اما اگرممکن است
و خودتان مایل هستید ،کمکی به ما بکنید تا بتوانیم برخی از
هرینههاراپوششبدهیموبهطورمثال آنفردهم 3میلیون
تومان به حساب واریزکرده است.
 هیچ ارگان دولتی یا شبه دولتی نمیتواند به شما
کمککند؟
خیر .فقط یک باریک ارگان دولتی برای ما یک کاری انجام
داد و ما یک شب دربازداشت بودیم (میخندد)
 چرا؟
اداره ثبت احوال ازما شاکی شده بود .چون ما میبایست
شناسنامهوکارتملیمتوفارابرای ابطالمیگرفتیم..نگرفتن
کارتملیوشناسنامهنیزبه اینموضوعبازمیگشت کهقبال،
مردم به صورت خودکار هر فردی میآمد ،برای میتش قبر
میکندومیتراخاکمیکردودراینبینخیلیهاشناسنامه
را نیزتحویل نمیدادند و یا باطل نمیکردند .به همین دلیل از
ما شاکی بودند که درحال حاضر ،طبق روال مدارک را تحویل
میگیریم.
 تا چه سالی مردم ،خودشان امواتشان را دفن
میکردندو ازچهسالیدفن امواتسروسامانیافت؟
از سال  1390که آقای آغاسی آنجا نماز میخواند و کار
میتها را نیز ایشان انجام میدادند .قبال مردم میآمدند،
خودشانقبرمیکندند،غسلمیدادندودفنمیکردند.
 چراتجمعدرآرامستانسیرجانممنوع استولی
در بهشت زهرای مکیآباد ممنوع نیست .دلیل خاصی
دارد؟
فرمانداری مصوب کرده که هیچ تجمعی صورت نگیرد
ولی متاسفانه چون دورتا دوربهشت زهرای مکیآباد بازاست،
ما کارینمیتوانیمبکنیم.حاال آقایفرماندارقولدادهاند کهبا
نیروی انتظامیهماهنگ کردهومشکلراحل کنند.
 فوتیهای کروناییدرآرامستانسیرجاندرتابوت
چوبی گذاشته میشوند و درهنگام دفن ناظربهداشت
حضوردارد اما گفته میشود دربهشت زهرای مکیآباد
چنینشرایطینیست.
دربهشت زهرای مکیآباد نیز اگرفردی بخواهد ،صندوق
تابوت میگیرند ولی با کاور نیز دفن میشوند .چون ماموران
بهداشتیحضوردارند ،اگربا کاورهم اموات کروناییدفنشوند،
مشکلی وجود ندارد .البته این کاور نیز ضدعفونی میشود و
همچنینزیرمیتورویدالوبلوکنیزآهکریختهمیشود.
 از ابتدای شیوع کرونا ،چه تعداد فوتی کرونایی
داشتهاید؟
حدودا 15نفر.

جناب آقای

مهدی قاسمینژاد
درگذشــت بــرادر گرامیتــان؛ پروفســور
ابراهیــم قاســمینژاد ،اســتاد داشــگاه تهــران
را بــه شــما و ســایر بســتگان ایشــان صمیمانــه
تســلیت میگویــم .خداونــد بــه شــما صبــر دهــد
و آن مرحــوم را غریــق رحمــت خویــش گردانــد.

رضا مسلمیزاده

