رنگ آبی به نقشۀ
کرونایی کرمان
بازگشت

بر اساس آخرین نقشۀ رنگبندی رسمی کشور که  17اردیبهشتماه توسط وزارت
بهداشت منتشر شد ،در حال حاضر فقط  2شهر در استان کرمان در وضعیت نارنجی
(پرخطر) قرار دارند ،رنگ کرونایی  17شهر زرد (نسبتا پرخطر) است  4شهر نیز در وضعیت
آبی (عادی) قرار دارند.مطابق آخرین رنگبندی اعالم شدۀ وضعیت کرونا ،در حال حاضر
شهرستانهای «کوهبنان» و«سیرجان» در وضعیت نارنجی قرار دارند.استان کرمان از
ابتدای اردیبهشتماه به حالت آبی درآمده است.

شهر

3

خبــر

شرایط نام نویسی زائران حج تمتع در کرمان اعالم شد

مدیر حج و زیارت استان کرمانگفت :نامنویسی حج امسال از ثبتنامیهای حج  ۹۹که پس از ثبتنام و پرداخت هزینه از تشرف
شود .وی اظهارداشت :مدیر حج و زیارت استان کرمان مشموالن نامنویسی زائران را به این شرح اعالم کرد:
بازماندهاند ،انجام می 
زائرانی که در کاروانهای حج  ۹۹با پرداخت هزینه مرحله اول و دوم سفر ثبتنام کرده باشند؛ سن آنان  ۶۵سال و کمتر (تاریخ
تولد آنان  ۰ ۱تیر  ۳۶و بعد آن) و تاریخ ودیعهگذاری بانکی سند حج آنان قبل از ۲۲ خرداد  ۸۶باشد ،نامنویسی از زائرانی انجام
خواهد شد که تزریق کامل واکسن کووید  ۱۹را انجام و یا در زمان نامنویسی حداقل  ۲دوز واکسن را تلقیح و تا زمان تشرف نسبت
به تزریق ُدز سوم اقدام کنند.
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دغدغه آب و تب خانهباغسازی

تغییر کاربری روستاهای سیرجان

حسام الدین اسالملو

طبق گفتهی فرمانداری سیرجان در شش ماه اول سال
گذشته در بحث مبارزه با حاشیه نشینی و رفع تصرفات و
جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ؛  53هکتار از منابع
طبیعی و  355هکتار از اراضی کشاورزی اعمال قانون
شدهاند.
هر روز که میگذارد ،تعداد بیشتری از باغهای کشاورزی
در روستاهای خوش آب و هوای شهرستان سیرجان به
قطعات کوچکتر تقسیم میشوند و دورشان حصارهای
بلوکی زشت کشیده میشود .تبی که به جان همهی
مردم افتاده تا جایی که حتا دیده شده در یک روستا
تک تک اعضای یک خانواده برای خودشان جدا جدا باغ
کشاورزی خریده و خانهباغ ساختهاند! انگار با هم قهرند!
آیا نداشتن جای تفریحی مناسب در سیرجان چنین
تبی را در جامعهی ما انداخته است یا خشکسالی و خرد
شدن باغهای بزرگ کشاورزی میان وارثان موجب شده
دیگر باغداری برای باغداران صرفه اقتصادی نداشته باشد
و ناچار شدهاند برای کسب درآمد زمین و باغ کشاورزی
را قطعه قطعه کنند و بفروشند و خواسته و ناخواسته
روستاشان را تبدیل به تفرجگاه کنند؟ و آیا این تغییر
کاربری خوب است یا بد؟ اگر قرار به تفرجگاه شدن این
روستاست آیا مصرف آب را کاهش میدهد یا افزایش؟
و در این صورت چرا نباید بافت قدیم و معماری خاص
هرکدام از این روستاهای کوهستانی یا نیمه کوهستانی
حفظ بشود؟!
نقش دولت در این میانه چیست؟ آیا مطالعهی عمیقی
در این باره شده است؟ اگر مشکل کشوریست برنامهی
دولت مرکزی چیست؟ اگر خاص برخی شهرهای ثروتمند
معدنی مثل سیرجان است ،فرمانداریها و استانداریها
و ادارات مربوطه مثل جهاد کشاورزی ،دهداریها و
شهرداریهای اقماری و اداره آب منطقهای چه طرحهای
مطالعاتیئی تاکنون داشتهاند و با توجه به نوع پاسخشان
به این پرسشها ،چه برنامهای در دستر کارشان قرار
دادهاند؟
در عمل باید بگوییم از نوع گفتار و رفتار مسووالن

شهر میتوان فهمید و حدس زد که تاکنون نه تنها هیچ
نوع مطالعهای پیرامون این پدیده انجام نشده است که
رویکرد دولت همچان فقط و فقط برخورد فوری و تخریب
ساخت و سازهای غیرمجاز است .دولت برنامهی خاصی
برای خشکسالی و کاهش آب مصرفی در کشاورزی
نریخته جز انتقال این آبها به بخش معدن با نام حمایت
از صنعت! اما از سوی دیگر همین دولت با هرنوع تقسیم
اراضی کشاورزی نیز مخالفت میکند البته به ظاهر.
در همین باره افکار عمومی مردم سیرجان در واکنش به
کارنامهی برخی مسووالن مثل معاون عمرانی فرمانداری
سیرجان ،انتقادهایی دارند مثل اینکه برخی اراضی
کشاورزی دیگر قابلیت زراعی خود را از دست دادهاند
یا چرا با توجه به گرانی زمین در سیرجان در طرح

دکتــر سعدالـه صمدی

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)
ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )
برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

دولـت بـر حفظ اراضـی کشـاورزی و منع

سـاخت و سـاز در آن هـا تاکیـد دارد و قانون

بـر جلوگیـری از تغییر کاربـری و حفظ اراضی

کشـاورزی صراحت دارد که تفکیک غیرمجاز

زمین و سـاخت و سـاز جهاد کشـاورزی باید

تشـکیل پرونـده بدهـد .دسـتور دادسـتان

محتـرم را اخـذ کنـد و اقـدام کنـد بـرای

پروتز چانه و گونه

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

تخریـب آن سـاخت و سـاز غیرمجاز.

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

جراحی پیشانی

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

جامع شهری که متعلق به سال ها قبل است تجدید نظر
نمیشود و حریم شهر و شهرهای اقماری گسترش پیدا
نمیکند یا اینکه چرا به برخی ساخت و سازهای غیرمجاز
شهری و روستایی امتیاز آب و برق و گاز داده شده و به
برخی نه؟ و تا این حد میان اداراتی که همگی زیر نظر
فرمانداری هستند ،ناهماهنگی وجود دارد!؟
طبق اظهارات معاون فرماندار جلوگیری از ساخت و
ساز در اراضی کشاورزی از دغدغههای اصلی فرمانداری
سیرجان به عنوان عالیترین نماینده دولت مرکزی در
سیرجان است.
دولت بر حفظ اراضی کشاورزی و منع ساخت و ساز در
آن ها تاکید دارد و قانون بر جلوگیری از تغییر کاربری و
حفظ اراضی کشاورزی صراحت دارد که تفکیک غیرمجاز

زمین و ساخت و ساز جهاد کشاورزی باید تشکیل پرونده
بدهد .دستور دادستان محترم را اخذ کند و اقدام کند
برای تخریب آن ساخت و ساز غیرمجاز.
طبق اظهار خود معاون فرماندار سیرجان ،اراضی باغی
نزدیک دو و نیم هکتار امکان تفکیکش هست و اراضی
زراعی  7هکتار و کوچک کردن به کمتر از این مساحت،
غیرقانونی است.
به گفتهی بیگلری". :اگر خرد کردن ها و تفکیک غیر
این مساحت باشد جهاد کشاورزی باید وارد عمل شود
و دستور دادستانی را بگیرد برای تخریب چون معنای
خرد شدن و تفکیک از این مساحت کوچکتر یعنی تغییر
کاربری دارد اتفاق می افتد".
خود این اظهارت گویاست که در باالی هرم تصمیمگیری
و قانونگذاری برای کشور ،نه آشنایی با شرایط محیطی
و اجتماعی روز و تنش آبی در کشور وجود دارد و نه
برنامهای برای تعییر رویکرد و رویه در برخورد با این
پدیدههای اجتماعی پیشبینی شده است! برای همین
است که قانون از مشکالت مردم عقبتر است و در عمل
قانون قابل اجرا نیست و لذا در طول سالهای اخیر شاهد
بودیم که از دل اراضی باغی و کشاورزی انواع خانهباغها
مثل قارچ روییدند و دولتهای از نفس افتاده گاهی
مقابله کردند و دست به تخریب زدند و گاهی با اخذ
جریمهای از موضوع چشم پوشیدند!
بهانهی اصلی دولت برای مقابله ،نبود امکانان شهری و
کمبود بودجه برای ارائه خدمات آب و برق و گاز است.
اما با اینکه فرمانداری سیرجان مدعی است تغییر کاربری
اراضی کشاورزی دغدغه اش است زیرا عمده مشکلش
برمیگردد به مساله آب .اما در عمل شاهد موافقت
شورای تامین با فروش آب بخش باغی و کشاورزی به
معادن بودهایم درحالی که در ظاهر نگرانی فرمانداری
این است که وقتی که خانهباغ جدیدالتاسیس امتیاز آب
میگیرد و استخر درست میکند و آب آشامیدنی یا آب
قنات و آب زیرزمینی را میریزد توی استخر تا آبتنی کند
و سیاهدرخت آب بدهد!

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

لولـه کشی زیرکار

نق

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)
این فرصت بی نظیر را از دست ندهید

خرید کنید ،تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
دو
ا
ق
س
ا

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

ط

کولرهای گـازی اسپلیت

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 44 5 8 3 3 5

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0 9 1 3 2 7 8 3 0 5 2 /0 9 1 3 1 4 5 2 6 4 3
 0 9 1 9 2 3 0 5 0 3 6خد ا ئی

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

کمد لباسی

همگی یکجا  29/800/000 :تومان

انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد
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