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سرما زدگی به محصوالت باغی شهرستان سیرجان خسارت وارد کرد 
مدیر جهاد کشاورزی افزود: خسارت وارده به محصول سال جاری و خشکیدگی جوانه های زایشی سال آتی پسته در سطح 37670 
هکتار بین 40 الی 100 درصد به میزان 12855 تن به مبلغ 17997000 میلیون ریال  می باشد. محمودآبادی خاطرنشان کرد:  سرمازدگی 
طی  شب های گذشته به دمای منفی 5 درجه در این شهرستان رسید،  بر اثر این سرمازدگی، 43 هزار هکتار باغات پسته بین 25 تا 
90 درصد خسارت دیدند. وی عنوان کرد: در برآورد کارشناسان کشاورزی جمع خسارات به 19 هزار و 500 میلیارد ریال است که شدت 
سرما به گونه ای بود که در محصول سال آینده را نیز تحت تاثیر قرار داده است و گزارش ها حاکی از شوک بزرگ در بخش کشاورزی و 

خسارات سنگین دارد.

تکاپوی  عرصه ی  سیرجان  که  سال هاست 
هر  و  گرفته  قرار  انبوه سازان  ساِز  و  ساخت 
روز شاهد برافراشته شدن اسکلت فلزی هایی 
شهر  خیابان های  در  زیاد،  طبقات  تعداد  با 
هستیم. اسکلت فلزی هایی که حتا تا 12 طبقه 

شکل گرفته اند. 
چشم  به  خیابان هایی   در  بیشتر  مناظر  این 
می خورد که جزو بافت قدیم شهر طبقه بندی 
کرمانی،  خواجوی  مثل  خیابان هایی  شده   اند. 
از  بیشتر  و...  خرداد   15 بروجردی،  طالقانی، 
این  پذیرای  شهر،  سطح  خیابان های  سایر 
قدیمی  ساختمان ها  که  چرا  مجتمع هاست. 
برای ساخت  و  نبوده  قابل سکونت  و  شده اند 
بلندمرتبه هایی  به  تبدیل  بنا،  این  مجدد 
می شوند که به صورت ناخو  انده و معموال بدون 
کوچه ها  این  وارد  مناسبی  زیرساخت  هیچ 
شده   اند. همین باعث شکستگی لوله های آب، 
افت فشار گاز و افت ولتاژ برق شده و بسیاری 
چون  هستند  تلفن  خط  بدون  خانه ها  این  از 
برای این همه واحد، خط تلفنی تعریف نشده 
قبیل  این  از  دیگری  مشکالت  بسیار  و  است 
که حتا در سایه قرار گرفتن خانه های همجوار 
این مشکالت دسته بندی  را هم می توان جزو 

کرد.
همسایه ها  اعتراضات  شاهد  جاها  برخی  در 
زیر  کردن  دیرآماده  به  معترض  که  بودیم 

ساخت ها هستند.

پس از 10 سال، طرح تفصیلی ارایه گردید
این تجدیدنظر باید در طرح تفصیلی شهرداری 
صورت می گرفت که باالخره پس از 10 سال 
این طرح در پایان اسفند ماه سال 1399 ارایه 
گردید. طرحی که این بار باعث شد که صدای 

انبوه سازان بلند شود و نسبت به تصمیمات این 
طرح اعتراض نمایند.

به  اواخر   همین  که  تفصیلی  طرح  در  گویا 
به  ساخت  مجوز  است،  رسیده  تصویب 
نمی شود،  داده  طبقه   7 از  بیش  مجتمع های 
سرمایه گذاران  مذاق  به  چندان  که  تصمیمی 

مسکن، خوش نیامد.
در  سیرجان  در  زمین  قیمت  سازان:   انبوه   

رقابت با قیمت زمین در کرمان
یکی از این انبوه سازان این گونه اعتراض خود 
را اعالم کرد: »این یک واقعیت است که قیمت 
قیمت  با  رقابت  در  سیرجان،  شهر  در  زمین 
زمین در شهر کرمان است و حتا گاهی مراتب، 
قیمت ها  از آن هم بیشتر و باالتر رفته و تنها 
تعداد  افزایش  زمین،  قیمت  کاهش  حل  راه 
طبقات ساختمان هاست. یعنی به جای این که 
شهر را به صورت افقی گسترده کنیم، بهتر آن 
است که به صورت عمودی آن را گستر  اند. اما 
طرح تفصیلی  که اسفندماه و قبل از تعطیالت 
نوروزی به تصویب رسیده، برخالف این نظریه 
در  طبقه   7 از  بیش  به  ساخت  مجوز  و  بوده 
آن داده نشده و این برای سیرجان شاید طی 
باید  تفصیلی  طرح  دوباره  که  آینده  سال   8

بازنگری شود، فاجعه آور خواهد بود.«
این  به  گفته هایش  ادامه  در  ساز  انبوه  این 
نکته هم اشاره کرد: »طرح تفصیلی متاسفانه 
با تاخیر یکی دوساله ارایه گردید و این طرح 
بازبینی  که  شد  داده  کرمانی  شرکت  یک  به 
و  مسکن  اداره ی  که  حالی ست  در  این  شود. 
شهرسازی کرمان طرح ارایه شده ی مشاور را 
هم قبول نکرده و طرح تفصیلی خود را ارایه 
نکات  از  بسیاری  طرح  این  در  که  است  داده 
گرفته  نظر  در  آن  در  در سیرجان  شهرسازی 
انبوه  نشده و بسیار به ضرر سرمایه گذاران و 

سازان سیرجانی تمام شده است«.
لطفا تجدید نظر نمایید

حرف انبوه سازان این است: »هر چند که قبل 
از ارایه این طرح  مدام به ما گفته می شد که 
گرفته  نظر  در  طرح  این  در  هم  شما  نظرات 
گونه ای  به  را  تاخیر  این  دایما  و  شد  خواهد 
تمام  ما  به ضرر  هم  باز  اما  می کردند،  توجیه 
شد و ما خواستار رسیدگی مجدد به این طرح 
هستیم. هر چند قول این به ما داده شده است 
که در آینده نزدیک، جلسه ای برگزار گردد و 
رابطه تجدید نظری  این  امکان در  در صورت 
این  خروجی  که  امیدواریم  و  گیرد  صورت 
جلسه کمی  به نفع  انبوه سازان باشد. چرا که 
هنوز امکان بازنگری در این طرح وجود دارد و 

قطعی نشده است.«
هنوز طرح تفصیلی ابالغ نگردیده

فنی  مسول  با  گفتگو  پیگیر  رابطه  همین  در 
شهرداری و حتا شهردار  شدیم که متاسفانه 
در این گفتگو صورت نگرفت و در نهایت رییس 
اداره ی راه و شهرسازی سیرجان، در این رابطه 
طرح  »هنوز  گفتند:  و  دادند  ارایه  توضیحاتی 
و  شهرداری  هم  البته  و  نشده  ابالغ  تفصیلی 
اداره راه و شهرسازی، خود پیشنهاد دهنده ی 
افزایش تراکم در شهر بودیم و این که برخی 
گالیه از این جریان دارند، در واقع هنوز ابالغ 

صورت نگرفته.«
ما هم موافق تراکم باال هستیم

زینلی؛ رییس اداره ی راه و شهرسازی سیرجان 
در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت ها هم 
در این رابطه در نظر گرفته   اند که با توجه به 
افزایش  را  طبقات  تراکم  شهر،  زیرساختهای 
دهند؟ گفت: »درست است که پیشنهاد تراکم 
این  اما  بوده،  شهرداری  و  ما  طرف  از  باال، 
بوده  شهر  زیرساخت های  به  توجه  با  موضوع 
و تعیین کننده ی این موضوع که چه طبقاتی 
در چه قسمتی جوابگو خواهد بود، به عهده ی 
توجه  با  ولی  می کند.  اعالم  که  هست  مشاور 
به این کمبود زمین در شهرستان، ما از طرح 

افزایش تراکم استقبال خواهیم کرد چرا که به 
نفع شهرستان خواهد بود. اما اگر اصالحیه ای 
کشور  عالی  شورای  سوی  از  زمینه  این  در 
صورت گرفته باشد، باید منتظر این اصالحیه 

باشیم.«
نظر  در  طرح  این  در  شهرستان  منفعت  آیا 

گرفته خواهد شد؟
حال باید دید که این افزایش تراکم طبقات در 
شهر سیرجان، به نفع شهرمان است یا به زیان 
آن تمام خواهد شد و این که در بازنگری این 
طرح  منفعت شهرستان در نظر گرفته خواهد 

شد؟ باید منتظر بمانیم.

در پی تصویب طرح تفصیلی  شهرداری و اعتراض انبوه سازان شهر:

افزایش تراکم؛ به نفع یا زیان سیرجان؟
      لیال گلزاری

  عکس : سخن تازه

مهر: کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان از بارشهای پراکنده و رگباری در استان تا 
پایان هفته جاری خبر داد. سالجقه اظهار کرد:  شاهد افزایش ابر، وزش باد به صورت لحظه ای 
همراه با بارش رگباری و پراکنده باران در سطح استان به خصوص مرکز، شمال، شمال غرب 
و جنوب غربی استان هستیم. وی از احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد خبر داد و گفت: 
بارش ها همراه با وزش باد تا پایان هفته وجود دارد. وی  گفت: احتمال آبگرفتگی معابر وجود 
دارد. و از وقوع صاعقه، رعد و برق در این مدت خبر داد واز مردم خواست که از صعود به 
ارتفاعات در این مدت خودداری کرده و به مسائل ایمنی  رعد و برق و صاعقه توجه جدی کنند.              

بارش های
 پراکنده و رگباری 

در کرمان

کرمانی ها بر اساس کد ملی برای ثبت 
اطالعات خود اقدام کنند

راه  اطالع رسانی  و  ارتباطات  اداره  رئیس  کرمان:  فردای 
آغاز ثبت اطالعات  به  اشاره  با  استان کرمان  و شهرسازی 
که  گفت  اسکان  و  امالک  سامانه ی  در  خانوارها  سکونتی 
ملی  رقم کد  آخرین  براساس  سرپرستان خانوار می توانند 
شده  اعالم  زمان بندی  با  مطابق  خانوار(  )سرپرست  خود 
http:// به سامانه ی ملی امالک و اسکان کشور به نشانی
amlak.mrud.ir   مراجعه و اطالعات خود را ثبت کنند.

به گفته ی وی، سرپرستان خانواری هم که موفق به ثبت نام 
در تاریخ های اعالمی نشوند، می توانند از 10 اردیبهشت تا 
19 خرداد نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود در سامانه ی 
امالک و اسکان اقدام کنند. آبساالن با اشاره به زمان بندی 
مراجعه به سامانه ی ملی امالک و اسکان جهت درج اطالعات 
فروردین 1400  و 20  کرد: »19  اظهار  ملکی  و  سکونتی 
مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی 
آن ها 9 است؛ همچنین 21 و 22 فروردین 1400 مختص 
سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آن ها 8 

است«.
وی 23 و 24 فروردین را مختص سرپرستان خانواری که 
داد:  ادامه  و  بیان کرد  است  آن ها 7  ملی  رقم کد  آخرین 
»25 و 26 فروردین مختص سرپرستان خانواری است که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 6 است و سرپرستان خانواری که 
آخرین رقم کد ملی آن ها 5 است می توانند روزهای 27 و 28 

فروردین نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام کنند«.
آبساالن افزود: »29 و 30 فروردین 1400 مختص سرپرستان 
خانواری است که آخرین رقم کد ملی آن ها 4 است و 31 
نیز مختص سرپرستان  اردیبهشت 1400  اول  و  فروردین 

خانواری است که آخرین رقم کد ملی آن ها 3 است«.
وی گفت: »سرپرستان خانواری که آخرین رقم کد ملی آن ها 
2 است در روزهای 2 و 3 اردیبهشت 1400 به سامانه مراجعه 
کنند«. رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی 
استان کرمان بیان کرد: »روزهای 4، 5، 6 و 7 اردیبهشت 
1400 مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد 
ملی آن ها یک است و سرپرستان خانواری است که آخرین 
رقم کد ملی آن ها صفر است می توانند در روزهای 8 و 9 

اردیبهشت 1400 اقدام به ثبت نام کنند«.
وی خاطرنشان کرد: »سرپرستان خانواری که موفق به ثبت نام 
در تاریخ اعالمی نشوند، می توانند از تاریخ 10 اردیبهشت تا 
19 خرداد نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود در سامانه ی 

امالک و اسکان اقدام کنند«. 

    خبر

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

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

کارت هوشمند به شماره 
2921577 متعلق به کامیون 
کشنده فائو 40 تنی به شماره 
پالک 733 ع 81 - ایران 11 ، 

به تاریخ صدور 30/01/1394 
مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

از یک نفر آبدارچی 
جهت کار در

شرکت کرمان ریسه  
در معدن 3 

دعوت به عمل می آید 
09139571904

از یک نفر نیرو

جهت کار در

کافه رستوران  

دعوت به عمل می آید 

09026409573

دو باب مغازه 
جمعا 102 متر همراه 

با 4 واحد تجاری متصل به هم، 
باسند های تک برگ و تفکیک شده 

در خیابان امام خمینی )ره( 
با موقعیت بسیار عالی
 به فروش می رسد.
)034( 42205626
)034( 42202881
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