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رشد  به  نسبت  زیادی  گالیه های  اخیراً 
شهر  در  مسکن  و  زمین  قیمت  بی رویه 
سیرجان شنیده می شود. تاکنون چنین 
افزایش قیمتی را بازار امالک شاهد نبوده 
شهرستان  ویژه  موقعیت  به  بنا  است.  
سیرجان اجاره مسکن افزایش چشمگیری 
داشته و در پی آن افزایش نجومی عوارض 
پروانه های ساخت و ساز در چند هفته ی 
اخیر است که موجب اعتراضات بسیاری از 

سوی شهروندان شده است.  
ابتدای سال زیر ۲۰ میلیون  عوارضی که 
تومان بوده حال باالی ۲۰۰ میلیون تومان 
مناطق  از  برخی  در  حتی  است.  شده 
در  میلیاردی ست.   عوارض  از  صحبت 
همین رابطه جلسه فوق العاده ای از سوی 
حضور  با  سیرجان  شهر  اسالمی  شورای 
در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی،  رضا سروش نیا 
و تیم همراه،  مسوولین اداره امور مالیاتی 
و نیز اعضای شورای شهر تشکیل شد که 
سخن تازه به صورت ویژه به این موضوع 
پرداخته است. که گزارش آن در پی می 

آید.
مقصر مجلسی ها نیستند

شهباز حسن پور؛ رییس مجمع نمایندگان 
استان و نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
های  تعرفه  افزایش  حواشی  مورد  در 
عوارض شهرداری سیرجان گفت:   جدید 
آمده  پیش  شهر  در  اخیراً  که  موضوعی 
و جو روانی راه افتاده؛ اختالف بین اداره 
دارایی و شهرداری بوده است. این بحث به 
هیچ عنوان نمی بایست به مردم و رسانه ها 
با  بسته ای  اتاق  در  باید  و  شود  کشیده 
دارایی  اداره  مسوولین  شوراییان،  حضور 
و مسوولین شهرداری حل و فصل شود. 
حاال اشتباه از هر کسی هست؛ امروز مردم 
نباید برای گرفتن پروانه ساختمانی مراجعه 
 ۱۰۰% شما  پروانه  که  بشنوند  و  کنند 
اگر به  افزایش قیمت داشته است. حتی 

حق باشد از شماها به عنوان خادمین مردم 
انتظار ارائه راه حل داریم. بنده نمی گویم 
که قانون اجرا نشود.  قانون توسط مجریان 

باید به نفع مردم اجرا شود.  
وی گفت: شنیده ام گفته اند "این موضوع 
مربوط به مجلس می شود"که بسیار حرف 
می  مجلس  به  مربوط  اگر  بوده  نابجایی 
از تصویب شدن به نمایندگان  شد، قبل 
و  بزنند  فریاد  مجلس  در  که  می گفتند 
در رابطه با این موضوع توپ در زمین هم 
باید  حتماً  است.  اشتباهی  کار  انداختن 
چاره اندیشی شود. دو هفته  است که هیچ 
پروانه ای صادر نشده است؛ این حق الناس 
است، کسی که دو هفته قبل می خواسته 
ساخت و ساز را شروع کند، میلگرد یک 
قیمت بوده و امروز یک قیمت دیگر است.  
و  هست  راهکار  موضوع  این  برای  قطعاً 

دوستان عزیز باید آن را حل کنند .
مشکل را حل می کنیم

در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
از  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس 
اداره اطالعات تشکر می کنم که به محض 
گزارش یک شهروند آن را به سمع رییس 
اداره اطالعات رساندم و قبل از هر مسوولی 
جواب من را دادند و گفتند که در حال 
محکوم  ارگانی  هیچ  هستیم.   پیگیری 
نیست مشکل پیش آمده قابل حل است.  
من هم در حل آن همکاری می کنم و با 
وزیر اقتصاد گفت و گو خواهم کرد. حداقل 
در شرایط فعلی جلوی این کار باید گرفته 
شود و امیدوارم با انتظاری که از سازمان 
حل  را  موضوع  دارم  مسوولین  و  نظارت 
کنند. این موضوع در این حد نبوده است 
که این قدر بزرگ نمایی شود، مقصر کسی 
بوده  کارشناسان  اشتباه  تفسیر  نیست، 
است.  حال خود کارشناسان باید حلش 
کنند. شهردار، رییس اداره دارایی و اعضای 
شورا باید باهم به جمع بندی برسند و اگر 
نرسیدند بنده حتما در خدمت هستم و 

اگر باز هم به نتیجه نرسیدیم من حتماً با 
تهران و وزیر هماهنگی می کنم که بروید 

آنجا صحبت کنید.
این اعتراضات جهت

 تخریب شهرداری بوده
ادامه سمیه صادقی؛ مسوول کمیته   در 
جذب سرمایه شهرداری سیرجان با لحنی 
انتقادی در دفاع از شهرداری گفت: جناب 
حسن پور کسی که به شما پیام داده من 
حاضرم شهادت بدهم فیش به این مبلغ نه 
محاسبه شده و نه صادر شده است. فقط 
قصد داشتند یک جو علیه شهرداری در 
در  مثال  طور  به  کنند.  درست  سیرجان 
خیابان انقالب لب خیابان ۷۵۰ متر زیربنا 
ارزش معامالتی که  اساس ۲۷ درصد  بر 
دولت در سال ۹۹ تعیین کرده است مبلغ 
قیمت  همین  که  می شود  میلیون   ۳۰۰
در سالهای ۹۴ تا ۹۸، ۳۰ میلیون تومان 
بوده است. خودمان هم می دانیم که این 
۳۰۰ میلیون یک جهش بزرگ است. به 
خاطر همین نامه ای به شورا زدیم. یک 
این  که  گرفته ایم  نظر  در  جدید  فرمول 

شده  تومان  میلیون   ۱۶۰ میلیون   ۳۰۰
و  آسفالت  هزینه  باید  شهرداری  است.  
نظر  به  بدهد.  را  این شهر  روب   و  رفت 
من ۱۶۰ میلیون عوارض زیاد نیست. چرا 
من شهروند بابت ۱۲ میلیون عوارض که 
شده صد میلیون اعتراض کنم اما بابت ۷۰ 
میلیون عوارض اصالح شبکه برق که هیچ 
اعتراض نکنم  خدماتی به من نمی دهد 
مردم حاضرند آنجا هزینه بدهند اما حاضر 
نیستند. این هزینه را به شهرداری بپردازند 
یا اینکه نظام مهندسی که صد میلیون از 

آنها می گیرد را حساب نمی کند.
به دنبال مقصر نیستیم

 حسن پور نیز در پاسخ به دفاعیات صادقی 
چنین گفت:  خانم صادقی لطفاً بحث را 
نیستیم  مقصر  دنبال  ما  نکنید  دوطرفه 
زبان  از  شده   ارسال  من  به  که  پیامی 
شهرداری  بطن  از  و  شما  خود  همکاران 
بوده است. هیچکس خارج شهرداری این 
مطلب را نگفته است.  وقتی ما می خواهیم 
یک قانون را تصویب کنیم ابتدا به اطالع 
مردم می رسانیم مردم باید اقناع شوند که 

شهرداری دارد این خدمات را می دهد و 
این  تا  کند.  کسب  را  درآمدها  این  باید 
شهر  شورای  اعضای  از  یک  هیچ  لحظه 
هنوز قانع نشده اند اگر شرکت برق تخلف 
تخلف  شما  نمی شود  دلیل  است،  کرده 
ندارد  وجود  قانونی  چنین  اصالً  کنید. 
می توانسته  شورا  قانونگذارم.  من  چون 
جلسه فوق العاده بگذارد و بر اساس سال 
یک  و  کنید  دریافت  را  عوارض  گذشته 
برگ چک از مردم دریافت کنید و بعد از 
محاسبه تعرفه های جدید مابه التفاوت آن 
را دریافت کنید. بر زمین گذاشتن صدور 
پروانه مردم به مدت دو هفته اشتباه بوده 
موضوع   این  از  هم  دالل  عده  یک  است. 
باعث  بالفاصله  و  می کنند  سوءاستفاده 

افزایش قیمت امالک می شوند.
مردم دست نگه دارند

 در ادامه این گزارش ابوذر زینلی؛ رییس 
شورای اسالمی شهر سیرجان به خبرنگار 
شهرداری  اینکه  از  ما  گفت:  تازه  سخن 
گفته سال گذشته بر اساس خیابان تعرفه 
تعیین شده و امسال بر اساس بلوک بندی 

بوده است قانع نشدیم و این بحث را به 
کمیسیون مربوطه در شورا ارجاع داده ایم 
تا با بحث تخصصی تصمیم گیری درستی 
می خواستند  دوستان  بگیرد.  صورت 
تصویب  دلیل  همین  به  کنیم  تصویب 
نکردیم.  فعال موضوع در حال بررسی است 
و  از همشهریان خواستاریم که فعالً دست 
نگه دارند چون احتماالًً بعد از کارشناسی 
حتماً کاهش قیمت داریم و نمی خواهیم به 

ضرر مردم تمام شود.
 شهرداری و دارایی بد برداشت کردند

شورای  مجلس  مصوبه  جدید  فرمول 
بد  برداشت  دلیل  به  اما  است  اسالمی 
سازمان مالیاتی و شهرداری سیرجان که 
بر اساس ارزش مالی ملک این تعرفه ها 
را برآورد کردند کارشناسی خوبی نداشتند 
با اینکه ظرف این چند سال هم افزایش 
قیمت نداشتند اما باز هم این مقدار خیلی 
مالی  ارزش  کننده  تعیین  است.  زیاد 
آن  اساس  بر  و  باشد  می  دارایی  امالک، 
از  لذا  تعیین می کند  شهرداری عوارض 
مردم خواستاریم به مدت یک هفته اقدام 
به کسب پروانه ساخت و ساز از شهرداری 

نکنند.  
تعرفه ها باید به زودی اصالح شود

آنچه که از صحبت های مقام های مسوول 
عوارض  جدید  های  تعرفه  با  رابطه  در 
کارشناسی  کاری  آید  می  بر  شهرداری 
نشده بوده و باید به زودی اصالح گردد. 
نماینده می گوید چرا دو هفته پروانه نداده 
اید و رییس شورا می گوید باز هم صبر 
برای  بهانه ای  امر می تواند  کنید. همین 
باالبردن قیمت اجاره بها شود و دود این 
تصمیم گیری عجوالنه به چشم مستاجران 
برود و یا اینکه با باالرفتن قیمت مصالح 
پروانه ساخت  و عدم دریافت  ساختمانی 
روی  همین  از  شوند.  متضرر  مردم 
همشهریان باید صبور باشند تا بیش از این 

زیان نبینند.

شهردار سیرجان از اتمام عملیات اجرای 
سید  تقاطع  از  فاطمیه  بلوار  آسفالت  
جمال الدین تا تقاطع مالک اشتر خبر داد 
سازی  روان  و  معابر  بهسازی  هدف  با 
ترافیک و در راستای سهولت عبور و مرور 
شهروندان و استمرار ارائه خدمات عمرانی 
و با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های 
بلوار فاطمیه  ، آسفالت  داخلی شهرداری 

روز گذشته اجرا شد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت 
ارتباطات شهرداری سیرجان،  دکتر رضا 

سروش نیا در این رابطه گفت: در راستای 
آسفالت معابر شهری و به منظور تسهیل 
رضایت  جلب  نیز  و  شهروندان  تردد  در 
آنها، آسفالت بلوار فاطمیه حدفاصل بلوار 
مالک  بلوار  تقاطع  تا  الدین  جمال  سید 
ترافیکی  بار  زیر  و  رسید  پایان  به  اشتر  

رفت. 
 16۰۰ از  استفاده  با  مسیر  این  افزود:  وی 
میلیون   ۲85 مبلغ  به  جدولگذاری  متر 
و  سازی  زیر  مربع  متر   17۲۰۰ و  تومان 
آسفالت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 

انجام  ششصد و پنجاه میلیون تومان 
شد.

شهردار سیرجان یکی از رویکردهای 
و  متوازن  توسعه  را  شهرداری  مهم 
و  کرد  عنوان  خدمات  عادالنه  توزیع 
رسیدگی  و  پروژه ها  هدفمند  اجرای 
از  را  شهروندان  به  خدمات رسانی  و 

اقدامات مهم شهرداری برشمرد.
دکتر سروش نیا خاطر نشان کرد: اجرای 
این پروژه باعث افزایش ایمنی و تسهیل و 
تسریع در تردد شهروندان شهر می شود 

و همواره تالش عوامل شهرداری سیرجان 
بر آن بوده تا با اجرای پروژه های مختلف 
رضایت شهروندان را جلب کند و به طور 
قطع نیز در آینده اقدامات مثبت و موثری 

در این راستا انجام خواهد داد.
به  اشاره  با  همچنین  سیرجان  شهردار 
پاییز گفت: سرعت  قرار داشتن در فصل 
زیباسازی  و  بهسازی  روند  به  بخشیدن 

وی  دارد.  قرار  کار  دستور  در  ها  خیابان 
همچنین همکاری بسیار خوب شهروندان 
در راستای ارائه خدمات مطلوب شهرداری 

را قابل تقدیر و مهم برشمرد.

گزارشی از جلسه شورای شهر با حضور نماینده مجلس و شهردار  سیرجان؛ 

افزایش سرسام آور هزینه پروانه ساختمان 
      معظمه صادقی نژاد 

مراسم های غیر اصولی بازگشایی مدارس و 

مسافرت ها از دالیل صعودی شدن کروناست

گفتارنو: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
بیان اینکه پای کرونا روی گلوی جامعه است و اگر رعایت 
نکنیم پاییز امسال این ویروس خیلی ها را خفه خواهد کرد 

گفت: مردم به صدای این زنگ خطر توجه کنند.
ابتال  افزایشی  روند  به  اشاره  با  دکتراحمدی طباطبایی 
از هفته  متاسفانه  استان کرمان گفت:  به کووید ۱۹ در 
قبل شاهد افزایش موارد بستری مبتالیان به کووید ۱۹ 
در استان هستیم. وی اظهار کرد: هنوز به صورت دقیق 
مشخص نیست استان کرمان وارد موج سوم کرونا شده یا 
خیر ولی از هفته گذشته موارد ابتال به کووید ۱۹ روند 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  است.  کرده  پیدا  افزایش 
در  کرونا  به  ابتال  افزایش  علل  مورد  در  کرمان  پزشکی 
سبب  به  می تواند  افزایش  این  کرد:  بیان  کرمان  استان 
بازگشایی  عزاداری ها،  اصولی  غیر  مراسم های  برگزاری 

مدارس، مسافرت ها و ... باشد.
وی عنوان کرد: خوشبختانه در کرمان تاکنون مورد ابتال 
به آنفلوآنزا را نداشتیم که تا حدودی جای خوشحالی دارد.

کرونا  سوم  موج  آیا  اینکه  درباره  طباطبایی  احمدی 
کرد:  تصریح  است؟  دوم  و  اول  موج های  از  سهمگین تر 
موج  دو  از  سهمگین تر  کرونا  سوم  موج  است  ممکن 
قبلی باشد ولی با وجود اینکه رفتار این ویروس قابلیت 
پیش بینی ندارد اما احتمال دارد موارد مرگ و میر ناشی 
ولی  باشد  افزایش داشته  پاییز  به کووید ۱۹ در  ابتال  از 

امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.
علوم پزشکی کرمان  تصریح  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
کرد: این ویروس هر لحظه ممکن است با رفتارش همه 
از رفتارهای آن را هنوز  را شگفت زده کند و ما بعضی 
حفظ  با  مردم  معمول  طبق  امیدواریم  اما  نمی شناسیم 
شستشوی  و  ماسک  از  استفاده  فیزیکی،  فاصله گذاری 
مکرر دست ها در کاهش و کنترل این بیماری کمک کنند.

بعضی ها  اگر  برخی تصور می کنند  متاسفانه  وی گفت: 
بزنند  ماسک  آنها  که  نیست  نیازی  دیگر  بزنند  ماسک 
انتقال  زنجیره  زمانی  و  است  اشتباهی  باور  کامال  این  و 
بزنند  ماسک  جامعه  مردم  درصد   ۹۰ که  می شود  قطع 
ضمن آنکه فاصله اجتماعی و شستشوی دست ها را نیز 
در کنار استفاده از انجام دهند. معاون بهداشتی دانشگاه 
اظهار  محدودیت ها  اعمال  درباره  کرمان  پزشکی  علوم 
اپیدمی در استان مشخص نیست و  کرد: هنوز وضعیت 
باشد  افزایشی  ابتال همچنان  اگر در روزهای آینده روند 

محدودیت های سختگیرانه ای را اعمال خواهیم کرد.

    خبر

خبر فوری: محمدجواد فدائی درباره حرکت احتمالی کاروان ها از استان های دیگر و تجمع در مرقد شهید سلیمانی در اربعین و ایام پایانی ماه 
صفر افزود: باید از طریق رسانه ها و همچنین به استان های دیگر اعالم شود که عزیمت کاروان ها به سمت کرمان ممنوع است و مسئله دیگر 
این است که باید ورودی های استان کرمان کنترل و از ورود کاروان ها جلوگیری شود. فدائی با بیان اینکه مثل اینکه نظارت ها ضعیف شده 
است، تصریح کرد: تجمع در محل مرقد شهید سلیمانی و گلزار شهداء باید کنترل شود. استاندار کرمان بیان کرد: از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه 
جاری ورودی های استان کرمان کنترل می شود و پالک های غیربومی استان در صورت مدرکی دال بر ورود ضروری به استان نداشته باشند، 

اجازه ورود به آنها داده نخواهد شد.

ممنوعیت عزیمت کاروان ها به سمت کرمان خبــر
کرمان نو: به گفته دکتر حسیبی مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محموله فعلی 
توزیع شده واکسن در استان به داروخانه ها نمی رسد. وی می گوید:  واکسن برای مراکز بهداشت 
و بیماران پرخطر و پر ریسک مانند بیماران دیالیزی، صعب العالج، بیماران خاص و زنان باردار در 
مراکز بهداشت به صورت رایگان در حال توزیع است اما برای داروخانه ها منتظر تامین وزارت 
بهداشت هستیم. دکتر حسیبی در زمینه نحوه توزیع در داروخانه ها نیز گفت: به محض ورود 

واکسن جدید از طریق سامانه تیکت با ثبت کد ملی و کد واکسن توزیع می شود.

 واکسن
 آنفوالنزا به
 داروخانه ها

 نرسید

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.
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در راستای استمرار ارائه خدمات عمرانی به شهروندان و بهسازی معابر شهری

عملیات آسفالت  بلوار فاطمیه پایان یافت


