
فردای کرمان: سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی آمار بیماران سرپایی 
کرونا مثبت در هفته ی گذشته، گفت: »وضعیت قرمز کرونایی در نوار جنوبی کشور همچنان 
در حال گسترش است و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بوشهر با افزایش 
جدی تعداد بیماران بستری مواجه هستند«.وی درباره ی وضعیت بیماری کووید ۱۹ در کشور، 
بیان کرد: »در هفته ی چهارم خرداد ماه شاهد کاهش  2.2 درصدی در موارد بستری مثبت و 

کاهش 8.6 درصدی در تعداد فوت شدگان بیماری نسبت به هفته ی ماقبل در کشور بودیم«.   

 افزایش 
بستری شدگان 

کرونا در کرمان و 
سه استان دیگر 

 وجود کلر در آب استخر کرونا را از بین می برد 
خبــر

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان این که استفاده از کلر در آب استخرها بهترین ماده ی ضدعفونی کننده ی ویروس کرونا است 
و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند، گفت که کلر عنصر شیمیایی مهمی در تصفیه ی آب بوده و می تواند ویروس کرونا 

را از بین ببرد. دکتر مسعود مردانی با بیان این که کلر عنصر شیمیایی مهمی در تصفیه ی آب بوده و می تواند ویروس کرونا را از 
بین ببرد، اظهار کرد: »با توجه به آغاز فصل گرما، بسیاری از افراد از استخرها استفاده می کنند و نباید نگرانی بابت انتقال ویروس 

کرونا داشته باشند«. وی افزود: »رعایت فاصله ی اجتماعی در کنار استخر ضروری است، استخرهای روباز به دلیل گردش هوا بهتر 
از استخرهای سرپوشیده  بوده و باید جمعیت کمتری در استخر حضور داشته باشند«.     
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محتوای این نوشته دربرگیرنده ی برخی سوژه های 
به بن بست خورده است. موضوعاتی که هرکدام برای 
خودشان یک سوژه بوده اند اما به یک دلیل روشن 
و  نبوده  پاسخگو  کسی  اینکه  نرسیده اند.  نتیجه  به 
یا مرجع رسیدگی به مشکل و پاسخ گفتن به افکار 
از  یکی  که  هم  پاس کاری  و  نبود  مشخص  عمومی 
به  موازی کاری  که  دورانی  در  است  عمده  مشکالت 

اوج خودش رسیده. 

پرونده سرقت از بازار به کجا رسید؟
چندین ماه از ماجرای سرقت منجر به قتل در بازار 
دچار  زمان  غبار  با  موضوع  گذاشت  نباید  می گذرد. 
امنیت شهر درمیان است.  فراموشی بشود زیرا پای 
از خبرنگاران  کدام  هیچ  رسانه  مدعی  در شهر  چرا 
حوزه ی حوادث پیگیر موضوع نشد تا به مردم اطالع 
بدهد که آیا پلیس هنوز پیگیر این پرونده هست و 
چه  در  پرونده  و  رسیده  نتایجی  چه  به  هست  اگر 

مرحله ای است؟
ایستگاه  آخرین  در  پیش  ماه  چند  که  گفتنی ست 
نیرو  این  فرمانده  ایران نژاد  انتظامی،  نیروی  خبری 
از شناسایی چند متهم در همین باره خبر داد بود.

اوقاف سیرجان و تنها مسجد تاریخی
سرو  درخت  حریم  به  تعرض  بحث  که  روزها  این 
عملکرد  و  است  سیرجان  احمد  امامزاده  کهنسال 
میراث فرهنگی و اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان 
زیر سوال رفته و هیچ پاسخگویی  هم از سمت هیچ 
اداره  که  شویم  یادآور  نیست  بد  نشده،  دیده  کدام 

اوقاف سیرجان بار اولش نیست. 
متولی  عنوان  به  اوقاف  اداره  نیز  این  از  پیش 
به  بازار  انتهای  در  سیرجان  تاریخی  مسجد  تنها 
حتا  و  کرده  بی مهری  گنبدی  تمام  مسجد  این 
سنگ  از  آجری  تمام  تاریخی  بنای  این  مرمت  در 
و  کرده اند  استفاده  علنی  صورت  به  سیمان  و 
به صورت  زرد  رنگی  با  را  آجرهای سقف  همچنین 
کارها  این  همه ی  کرده اند!  رنگ آمیزی  مهدکودکی 
در سکوت کامل اداره کل میراث فرهنگی استان و 
اداراتی که همیشه  افتاده و  اتفاق  میراث شهرستان 
نبودن بودجه را بهانه می کنند، این بار چه توجیهی 
اجرا  و  مصالح  خرید  برای  هزینه ای  وقتی  داشته اند 
را  تاریخی  آثار  مرمت  کارشناس  یک  نظر  اما  شده 
گوشزد  را  بدیهی  امر  این  که  نداده اند  قرار  مدنظر 
مسجد  یک  آجری  ستون های  نباید  بگوید:  و  کند 
بافت  با  ارتباط  بی  محرابی  یا  بتراشید  را  تاریخی 

قدیم خود مسجد جایگزین محراب قدیمی کنید!
راهنمایی و رانندگی ابهامات انتقال سند خودرو

در کل کشور  رانندگی  و  راهنمایی  اصرار  وجود  با 
در  خودروها  برای  سبز  برگ  صدور  اینکه  بر  مبنی 
به  نیز  سند  انتقال  نوعی  به  پالک  تعویض  جریان 

رسمی  دفترخانه های  حال  این  با  می آید  حساب 
همچنان این موضوع را تایید نمی کنند! 

در واقع خریدار خودرو اگر به برگ سبز صادر شده 
توسط مراکز تعویض پالک قناعت کند و کار انتقال 
مشکل  به  بعدها  نکند،  نهایی  دفترخانه  در  را  سند 

وارثانش هر آن  یا  فروشنده  اینکه  یکی  برمی خورد. 
باشند و طرح  ادعا داشته  بر روی خودرو  می توانند 
دعوی کنند و دیگر آنکه هنگام فروش دوباره خودرو 
برای  خودرو  قبلی  صاحب  کردن  پیدا  به  نیاز  باز 
حضور در دفترخانه و پرداخت دوباره مبلغ می شوند. 

این میان کسی هم پاسخگوی وقت و هزینه ی تلف 
شده از مردم نیست و مردم قربانی دعوای راهنمایی 

رانندگی و دفترخانه های اسناد رسمی شده اند.
اراضی صدرزاده یا همه یا هیچ کس

دو هفته پیش تعدادی از مالکان اراضی صدرزاده در 
شورای شهر جمع شده و نسبت به رفتار تبعیض آمیز 
آنجاست که  از  اعتراض  داشتند.  اعتراض  شهرداری 
پس از حل مشکالت حقوقی این زمین ها ک گویا با 
اینکه دادگاه حکم به نفع خرده مالکان جدید داده با 
این حال شهرداری به بعضی از آن ها پروانه ساخت و 
ساز داده و به برخی دیگر نمی دهد! دلیل این بام دو 
هوا نیز برای مالکان معترض مشخص نبود و کسی 

هم جواب مشخصی به آن ها نمی داد.
باغ ایرانی و بودجه کالن از دست رفته

در فضای سبز مجاور بهشت زهرای قدیم سیرجان 
جمعه بازار  روزگاری  که  نقطه ای  نزدیک  درست  و 
برگزار می شد، قرار بر اجرای پروژه ی باغ ایرانی بود. 
هم طرح و اجرای آن را شورای سابق مصوب کرده 
بود.  شده  مشخص  آن  بودجه ی  ردیف  هم  و  بود 
منصور آبیار شهردار سابق سیرجان به عنوان حامی 
اجرای این طرح ، کار را آغاز کرد. کلی پول هزینه ی 
جدول کشی و خرید و نصب باربیکیوهای سیمانی و 

آالچیق و پرچین داده شد. 
و عزل  و شدهای شهرداری  آمد  در جریان  سپس 
متوقف  نیز  پروژه  این  آبیار،  رفتن  با  و  نصب ها  و 
اسبق  شهردار  خانه ی  حیاط  ایرانی  باغ  انگار  شد. 
بوده باشد که با آمدن یک شهردار دیگر می بایست 
متوقف شود. متوقف شدنش هم به کنار حتا از آن 
پروژه ی  آن  زیرساخت های  همه ی  نشد.  نگهداری 
به  بیت المال  پول  کلی  و  تخریب شد  نشده  تکمیل 

باد فنا رفت! چه کسی پاسخگوست؟!
زیرگذر مکی آباد و بودجه میلیاردی ئی که دفن شد!

شده؟  هزینه  چند  مکی آباد  زیرگذر  پی ریزی  برای 
که  بزرگ  پل  یگ  ریزی  پی  قطعا  می داند.  کسی 
بایستی قابلیت تحمل وزن ده ها تُن را داشته باشد، 
با  پروژه  این  سپس  شد.  هزینه  میلیاردی  بودجه ی 
پیرامونش  محیط  تملک  و  تصرف  مثل  مشکالتی 
زیر  را  زیرگذر  پی  ناچار  که  جایی  تا  شد  مواجه 
خروارها خاک دفن کردند و به حالت اولش تبدیل 

شد! 
آیا برای طراحی و تصویب و اجرای این پروژه، همه 

ی جوانب سنجیده نشده بود؟! 
چه کسی یا گروهی پاسخگوی پول کالن هدر رفته 

در پی ریزی این زیرگذر ناکام است؟

پیگیری  چند ماجرا؛

گرد و غبارزدایی 
       حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
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