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ورود سامانه جدید بارشی به کشور از امروز

خبــر

شماره489
 30فروردین 1396

شهــــر

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به
کشور از روز چهارشنبه خبر داد .احد وظیفه
در تشریح وضعیت جوی کشور اظهار کرد:
براساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی

هواشناسی ،روز سهشنبه  ٢٩فروردین
بارش پراکنده محدود به نواحی جنوب،
دامنههای زاگرس مرکزی ،شرق و شمال
شرق کشور و پارهای نقاط کرمان میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان

هواشناسی افزود :از اوایل وقت چهارشنبه
 ٣٠فروردین ،با ورود سامانه جدیدی از
شمال غرب و غرب ،بارش در شمال غرب،
غرب و دامنههای زاگرس آغاز میشود و
بهتدریج گستره بارش به دامنههای البرز و

وضعیتاسفباربرخیمهمانپذیرهاکهخوابگاهمعتادانشدهاند؛

مهمان نمیپذیریم!
سیرجان دارای  5مهمان پذیر درجه  2با امکانات زیر است:
درجه
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لیال گلزاری

ن مهمانپذیر باال میروم.
از پلههای مرتفع و ناهمگو 
پلههایی که با یک موکت کثیف و پر از خاک پوشیده
شده است .نردههای اطراف پله رنگ چرک گرفتهاند
و هر چه که باالتر میروی ،بویی مشمئزکننده بیشتر
آزارت میدهد .به باالی پلهها میرسم .روی کاغذی
نوشته شده «لطفا با کفش وارد نشوید!» .خلوت است
و سوت و کور .به گیشه میکوبم تا متصدیاش
پاسخم دهد .میآید و از او درخواست دیدن اتاقها را
میکنم .اتاقهای سه نفرهای که سه تخت خوابشان
چنان کنار هم قرار گرفتهاند که فقط بتوان از کنار

آنها گذشت .انگار فقط جایی برای خواب باشد و نه
برای نشستن .غیر از تخت ،صندلی شکستهای هم
باقی فضای اتاق را گرفته ،نه تلویزیون  ،نه یخچال و
نه جایی برای آویز لباس و نه کمدی برای گذاشتن
چمدان .صاحبش از تعمیر در و دیوار این مکان ،طی
یکی دو ماه آینده میگوید.
این وضعیت مهمانپذیریست که قرار است
مسافرانی را در خود جای دهد .نامش «مسافرخانه»
است ،اما نگونبخت آن مسافرنی که قرار است چنین
مکانی استراحتگاهش شود.
مهمانپذیری دیگر در یکی از خیابانهای مرکزی

شمال شرق کشور خواهد رسید ،پیامد ورود
این سامانه نیز رگبار باران ،رعدوبرق و وزش
باد به نسبت شدید خواهد بود .او افزود :در
سهروز آینده وزش باد شدید در پارهای از
مناطق جنوب شرق و شرق کشور پیشبینی
شهر ،مقصد بعدی من است .وقتی وضعیت
مسافرخانهی دوم را میبینم ،میفهمم که مورد اول
چه برتریهایی نسبت به این مکان داشته .جایی که
اصال صالحیت اقامت برای افراد خانواده را ندارد.
مردانی که در اتاقکها لَم دادهاند و در حال سیگار
کشیدن هستند و با نگاههاشان دنبالت میکنند،
کمی فضا را برای حضور خانوادگی سنگین میکند.
مر ِد راهنما ،که زیرپوش پاره پوره ای به تن دارد،
کلید یکی دو اتاق را برمیدارد و جلوتر از من میرود
تا اتاقها را نشانم دهد .وضعیت اتاقهای دو و سه
نفرهاش ناخوشایندتر از آن بود که فکرش را میکردم.
سنگ و سرامیکهایی که دیوار اتاقها را تا نیمه
پوشانده از کثیفی ،نمایان نیست .کلید و پریزهای
برقی که جز سیاهی رنگ دیگری به خود ندارند .یکی
از تختها رو انداز دارد و دیگری فقط پتو .پتو و رو
اندازهایی که به گفتهی راهنما ،دو سه ماهی یک
بار شـسـته میشوند و چنان چرکی گرفتهاند که
ضخامت پتو دو برابر به نظر میرسد .چه بسا پتوها
را نتوان تا زد .بالشهایی که روکششان از چرک
بدونطرح مینماید .پنجرهی کوچک نیمه باز ،
همهی این بوی نامطبوع را در کل فضای مسافرخان ه
می پراکند .در آشپزخانه یک یخچال خراب و بدون
استفاده است و یک اجاق قدیمی و درب و داغون.
کف و دیوار آشپزخانه در الیههایی از چربی غرق
شده است .سرویس بهداشتیهایی که غیر بهداشتی
بودنشان از رخسارشان پدیدار است و یکیشان
تبدیل به انبار شده و درش باز مانده و بعدی تبدیل
به حمام .تنها یکی از آنها کاربردی به نظر میرسید.
ن همه را به وضعیت نامناسب مسافرخانهی اول
ای 
که اضافه کنید ،در نهایت تبدیل به جایی غیر قابل
تحمل خواهد شد که حتا یک لحظه نمیتوان در آن
ایستاد چه برسد به اقامتی  24ساعته.
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«قرآن مایه عزت مسلمانان است ،قرآن همه چیز ماست»

بدینوسیله به اطالع عموم شهروندان محترم می رساند

سالن اجتماعات و مجموعه آموزشی
مؤسسه فرهنگی دارالقرآن اهل بیت(ع) سیرجان

با حضور امام جمعه محترم و مسوولین شهرستان افتتاح می گردد.

مهمان و سخنران ویژه :حضرت آیت ا ...حاج شیخ مصطفی علماء
زمــــــــان :یکشنبه سوم اردیبهشت  - 96ساعت 16:30

مکـــــان :بلوار ولی عصر ،مؤسسه دارالقرآن اهل بیت (ع)
در ضمن این مؤسسه با امکانات ذیل آمادگی خود را جهت استفاده و بهره برداری
 -1سالن اجتماعات (ظرفیت  300نفر)

 -2مجموعه آموزشی ؛(دارای دو بخش آموزشی
مستقل ویژه خواهران و برادران )
 -3کتابخانه علوم قرآنی ( مجهز به کتابخانه دیجیتال)
 -4نمایندگی دانشگاه الکترونیکی قرآن و حدیث
 -5درمانگاه و داروخانه (جنب مؤسسه)

تعداد سوئیت

تخت

مقام معظم رهبری(مد ظله):

عموم شهروندان و نهادها اعالم می نماید.

تعداد اتاق /تعداد تخت

میشود ،بنابراین پدیده گرد و خاک دور از
انتظار نخواهد بود .مدیر کل پیشبینی و
هشدار سریع سازمان هواشناسی در مورد
شرایط آب و هوایی تهران نیز گفت :آسمان
تهران در روز سه شنبه  ٢٩فروردین ،صاف
تا کمی ابری ،همراه با گاهی وزش باد با
بیشینه و کمینه دمای  ٢٦و  ١٥درجه
سانتیگراد پیشبینی میشود.
این وضعیت مسافرخان ه یا مهمانپذیرهای مرکزی
شهر بود .اما مسافرخانههایی که در بلوارهای ورودی
شهر قرار داشتند ،وضعیتی کمی بهتر از این داشتند
و در آنها به بهداشت اهمیت بیشتری داده شده
بود .کرایهی هر تخت در این مسافرخانهها 15 ،هزار
تومان در طول  24ساعت بود و این مبلغ جدا از
استفاده از حمام بود که مبلغی به کل اضافه میکرد.
به هتلهای شهر هم سری زدم .هتلها مستثنا
از ماجرای مسافرخانههای شهر بودند .اتاقهایی
که کارگرانی در حال تمیز کردنشان بودند و یکی
زبالهها را به بیرون میبرد و دیگری در حال تعویض
روکش تخت و بالش .البته با هزینهی اقامتی چندین
برابر نسبت به مسافرخانهها.
شاید یکی از دالیل نماندن مسافران در شهرمان
هم همین کمبود باشد ،کمبود محل اقامت مناسب.
و وقتی مسافر دغدغهی اقامت داشته باشد و قرار
باشد یکی از چهار گزینهی :ماندن در مسافرخانههای
کثیف ،اقامت در هتلهای گران قیمت ،خوابیدن در
پارک ،و عبور از سیرجان را انتخابکند ،مسلما رفتن
را به ماندن در شهرمان ترجیح میدهد.

ادارهی میراث فرهنگی متولی مهمانپذیرها و
هتلهاست

رییس میراث فرهنگی در رابطه با چگونگی نظارت
برمهمانپذیرهایشهرمانمیگوید«:چهارمهمانپذیر
و پنج هتل در شهرستان زیر نظر میراث فرهنگی
است که با بازدیدهایی که انجام شده ،دستور پلمب
دو تا از مهمانپذیرها به ادارهی اماکن داده شده است
و مابقی بر عهدهی این اداره و در دست اقدام است.
این دستور قبل از ایام نوروز از طرف کرمان صادر
شده و باید منتظر پلمپ این دو مهمانپذیر بود.
جعفری ادامه می دهد« :مهمانپذیرها باید به
روزرسانی شوند .بدین منظور تختخوابها باید به
روزرسانی شوند و پتو و ملحفه و سایر آیتمهای دیگر،
از جمله استفاده نکردن از ملحفه رنگی ،یا استفاده از
ملحفههای یک بار مصرف ،نظافت سرویس بهداشتی
و حمام» در صورتی که حمام یکی از مهمانپذیرها
حتا از حمامهای بین راهی هم وضعیت بدتری
داشته.
وی ادامه داد :البته باید به این نکته اشاره کرد که
مهمانپذیرها نسبت به هتلها دستشان پایینتر
است ،چون مسافر را با کمترین هزینه جای میدهند
اما به همان اندازه هم به روز نشدهاند .چون نظارت
چندانی در سالهای قبل روی اینها نشده اما با
بازدیدهای مکرر در سال جدید مشکل آنها مرتفع
خواهد شد.

